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Tilstede: Styringsgruppen – Overføring av Kongsvinger med tilhørende opptaksområder 

 

Cathrine M. Lofthus Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 

Tore Robertsen Styre- og eierdirektør  Helse Sør-Øst RHF 

Alice Beathe Andersgaard Administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF 

Hege Gjessing  
Konst. Divisjonsdirektør SI 

Kongsvinger 
Sykehuset Innlandet HF 

Gunn Gotland Bakke 
Divisjonsdirektør Psykisk 

helsevern, SI 
Sykehuset Innlandet HF 

Øystiein Mæland  Administrerende direktør 
Akershus 

universitetssykehus HF 

Jørn Limi Konst. viseadm. direktør 
Akershus 

universitetssykehus HF 

Jan Frich 
Direktør medisin og 

helsefag  
Helse Sør-Øst RHF 

Atle Brynestad Konserndirektør  Helse Sør-Øst RHF 

Hanne Gaaserød Økonomidirektør  Helse Sør-Øst RHF 

Svein Tore Valsø Konst. HR-direktør  Helse Sør-Øst RHF 

Mette Vilhelmshaugen (tlf) Konserntillitsvalgt YS 

Rita von der Fehr (tlf) Konserntillitsvalgt SAN 

Irene Kronkvist (tlf) Konserntillitsvalgt UNIO 

Christian Grimsgaard Konserntillitsvalgt Akademikerne 

Lasse Sølvberg Konserntillitsvalgt LO 

Knut Magne Ellingsen Brukerrepresentant 
Hørselshemmedes 

Landsforbund 

Sjur Strand Observatør  Ordfører Kongsvinger  

Frank Roar Byenstuen 
Observatør / 

Kommunikasjon 
Helse Sør-Øst RHF 

Hilde Jacobsen Prosjektsekretariatet Helse Sør-Øst RHF 

Jan Erik Tveiten Prosjektsekretariatet Deloitte 

Magne Flatlandsmo  Prosjektsekretariatet Deloitte 

Anne Brit Bøe 
Observatør / 

Kommunikasjon 
Helse Sør-Øst RHF 

Geir Bøhler 
Konst. dir. Kvalitet, fag og 

pasientsikkerhet 
Helse Sør-Øst RHF 

   
 

 

Forfall 

 

 

Gry Halvorsen, Tommy Johansen 
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Sted: Oslo, Grev Wedels plass, Møterom Peer Gynt 

Dato: 05.03.18 kl. 15.30 – 17.00 

Hovedtema: Konseptutredning IKT, overføringstidspunkt 

 

Utkast referat 05.03.2018 

Nr Sak 

12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste 

13/18 Referat fra Styringsgruppemøte 06.02.2018 

Vedtak:  

Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 6.2.2018 

14/18 Status lokale prosjekter Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF  

Det vises til utsendte saksfremlegg 

Arbeidet i de lokale prosjektene er godt i gang. Det økonomiske nedtaket for Sykehuset Innlandet 

HF oppleves som betydelig.   

Det etterspørres fakta rundt pasientstrømmer og aktivitetsdata. Dette er i prosess fra RHF´ets 

side og skal overleveres innen kort tid. Prinsipper for overføringen konkretiseres i prosjektet. 

KTV LO HSØ viste til at det kunne være behov for ett midlertidig frikjøp for tillitsvalgte til arbeidet i 

de lokale prosjektene slik at det ikke går utover andre jevnlige oppgaver. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering 

15/18 Status fra delprosjektene  

Det vises til utsendte saksfremlegg. 

Delprosjekt Somatikk vurderer mengden pasientdata som skal migreres fra Sykehuset Innlandet 

HF til Akershus universitetssykehus HF. Det bes utredet migrering av alle journaldata for 

pasienter i opptaksområdet. En avgrensing til data kun fra siste år virker for begrensende. Det 

utredes også hvordan pasientens reservasjonsrett for overføring av journalopplysninger skal 

ivaretas.  Prosjektet bes konkretisere og differensiere hvordan man ser for seg håndtering av 

kronikere.  

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. Styringsgruppen ber om at de innspill som er gitt i møtet 

tas med i det videre arbeid.  

16/18 Konseptutredning IKT/MTU 

Det vises til utsendte saksfremlegg 

Til neste møte legges det frem en komplett liste over alle applikasjoner som er aktuelle for 

overføring, hvilke som kan saneres og hvilke som må anskaffes/tas i bruk etter overføringen til 

Akershus universitetssykehus. Applikasjonene bør også prioriteres ut fra kritikalitet. 

Vedtak:  

Styringsgruppen slutter seg til prosjektets anbefaling om å utrede konseptalternativ 2, delvis 

omlegging av Kongsvinger til Ahus plattform, i den videre planleggingsfasen. 

Styringsgruppen ber prosjektet komme tilbake med en detaljert gjennomføringsplan og budsjett 

for gjennomføringsfasen for godkjenning. Saken skal omfatte en risiko- og sårbarhetsanalyse, 

inkl. en liste over applikasjoner prioritert i henhold til kritikalitet. Videre fremdrift på IKT-området 

avhenger av godkjent risiko- og sårbarhetsanalyse ved de berørte helseforetakene. 
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17/18 Tidspunkt for overføring  

Det vises til utsendte saksfremlegg, og saken ble bredt diskutert. Det er flere forhold som må 

utredes noe nærmere. Dette gjelder blant annet ansettelsesforhold, journaltilganger, avtaler rundt 

pasientgrupper, juridiske forhold og økonomiske forhold. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar redegjørelsen om tidspunkt for overføring til orientering.  

I det videre planlegges det ut i fra at virksomhetsoverføringen gjennomføres i henhold til plan 

1.1.2019, mens overføring av IKT-applikasjoner og endring av pasientstrømmer gjennomføres 

21. januar. 

Styringsgruppen ber prosjektet komme tilbake med løsningsforslag som ytterligere klargjør 

ansvar for de ansatte, pasientbehandlingen, økonomi og journalhåndtering for perioden mellom 

virksomhetsoverføring og overføring av IKT-applikasjoner og pasientdata. 

Innspill som er gitt i møtet tas med i det videre arbeidet  

18/18 Status hovedprosjekt  

Det vises til utsendte saksfremlegg. Det presiseres at prinsippene for overføringen og 

datagrunnlag konkretiseres i det videre arbeidet. 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar status fra prosjektet til orientering, og ber om at innspill gitt i møtet tas med i 

det videre arbeidet.  

19/18 Eventuelt 

Ingen saker meldt 
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