Saksfremlegg
Styre:

Styringsgruppe – overføring Kongsvinger sykehus
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Sak 7 – 2018: Status og foreløpige vurderinger
IKT/MTU
Forslag til vedtak:
1. Styringsgruppen tar saken til orientering
2. Styringsgruppen ber om at konseptevalueringsrapport med anbefalt løsning for
IKT og MTU legges frem i møtet 5. mars
3. Styringsgruppen ber om et detaljert saksgrunnlag med forslag til endelig
overføringstidspunkt fremlagt for beslutning i møtet 5. mars

Oslo, 30.01.2018
Tore Robertsen
Direktør styre- og eieroppfølging
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett
morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

1. Hva saken gjelder
Saken omhandler status i arbeidet med IKT og MTU knyttet til vedtatt overføring av
Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus. Saken redegjør for
utfordringsbildet og en foreløpig vurdering av aktuelle alternativer for området.

2. Overordnet status
Delprosjekt IKT og MTU følger Helse Sør-Østs prosjektmetodikk og er i konseptfase.
Dette innebærer en utreding av mulige alternativer for å understøtte overføringen av
Kongsvinger til Ahus på en best mulig måte. Utredningen med anbefaling til løsning
dokumenteres i en egen konseptevalueringsrapport som planlegges lagt frem for
Styringsgruppen 5. mars.

3. Prosess og involverte
Arbeidet er organisert som et eget delprosjekt ledet av Teknologi og eHelse i RHF og
gjennomføres i hovedsak av Sykehuspartner med bistand fra lokale ressurser i berørte
helseforetak. Delprosjekt IKT/MTU er i stor grad avhengig av føringer og
beslutninger fra øvrige områder som pasientbehandling og HR for å kunne komme
frem til en anbefalt retning for området. Dette ivaretas ved dialog og koordinering
mellom de ulike delprosjekt/arbeidsgrupper. Arbeidet forankres løpende med ledelsen
i Teknologi og eHelse og internt i Sykehuspartner. Lokal forankring blir underveis i
arbeidet ivaretatt av arbeidsgruppens egne representanter fra de berørte helseforetak.
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4. Risikovurdering

5. Plan for videre arbeid
Arbeidet fortsetter med å ferdigstille konseptevalueringsrapport frem mot
styringsgruppemøte 5. mars. Beslutning om valg av retning og foretrukket alternativ
løsning vil danne grunnlaget for videre planlegging og gjennomføring.
I parallell fortsetter nødvendig kartlegging av systemer, applikasjoner og utstyr som
er berørt av en slik flytting. Videre allokeres det ressurser for fortsatt planlegging og
gjennomføring av prosjektet.

6. Vurdering og anbefaling
Delprosjekt IKT/MTU ber om Styringsgruppens tilbakemelding på valgt tilnærming til
arbeidet med vurdering av de ulike alternativene. Det anbefales at alternativ 0 og 4
utelukkes og at det arbeides videre med å utrede alternativene 1, 2 og 3 med
hovedvekt på 2 som det antatt beste alternativet.
Det vises for øvrig til vedlagte presentasjon fra delprosjekt IKT og MTU.
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