
 Denne PDF-porteføljen bør åpnes i Acrobat X
 

eller Adobe Reader X eller senere.
 

Skaff deg Adobe Reader nå! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_no




  Saksnr. 17 - 2018 


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. 


 


 


Notat til styringsgruppen 


 


Til: Styringsgruppen 


Fra: Tore Robertsen 


Dato: 27.02.2018 


Saksbehandler: Tore Robertsen, Jan Erik Tveiten 


 


 


Sak 17 - 2018 – Tidspunkt for overføring 


 


 


 


 


 
 


Forslag til vedtak: 


 Styringsgruppen tar redegjørelsen om tidspunkt for overføring til orientering. 


 Styringsgruppen slutter seg til at planleggingen fortsetter ut i fra de rammer som er 


fremlagt i saken. I den videre planleggingen gjør de berørte helseforetak de 


nødvendige vurderinger av om overføringen kan gjennomføres innen de rammer 


det her legges opp til. 
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1. Bakgrunn 
 


Foretaksmøte vedtok 29. juni 2017 at det skulle legges til grunn at overføringen av 


Kongsvinger opptaksområde skulle skje 1. januar 2019. Prosjektet er planlagt etter 


dette premisset. 


 


I styringsgruppemøte den 6. februar la delprosjektgruppen for IKT-MTU frem en 


foreløpig vurdering. I denne vurderingen ble det poengtert at Sykehuspartner HFs 


rutiner relatert til endringsfrys/streng endringskontroll i IT-systemer i ukene 51,52 i 


2018 og de første ukene i 2019, samt den begrensede tidsperioden som sto til 


disposisjon frem til overføringsdato 1. januar 2019, gjorde at det ble vurdert til å være 


sterke argumenter for å endre denne overføringsdatoen. Med bakgrunn, primært 


begrunnet i frysperioden, argumenterte IKT/MTU i styringsgruppemøtet 6. februar 


2018 for å utsette overføringstidspunktet. Alternativet om 1. april 2019 som 


overføringstidspunkt ble da foreslått fra delprosjekt IKT/MTU. 


 


Konsekvenser av eventuell endring av overføringstidspunkt må ses i sammenheng 


med de andre delprosjektene. Styringsgruppen ba om en vurdering av 


overføringstidspunktet og fattet følgende vedtak i møtet 6. februar 2018.  


 


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 en totalvurdering fra 


alle delprosjekter og forslag til endelig overføringstidspunkt fremlagt for 


beslutning i møtet 5. mars.  


  


2. Vurdering fra delprosjektene 
 


Med bakgrunn i ovennevnte vedtak i styringsgruppemøtet 6. februar 2018 har 


overføringstidspunkt blitt drøftet eksplisitt med alle delprosjekter og IKT/MTUs 


konseptutredning er blitt ferdigstilt. Alle delprosjekter har også innen fristen 9. 


februar lagt frem en foreløpig status for arbeidet i de ulike delprosjektene. 


 


Det er ikke fremmet utfordringer fra de andre delprosjektene tilknyttet 


overføringstidspunktet 1. januar 2019. Det er imidlertid påpekt at den praktiske 


endringen i pasientflyten bør skje på en hverdag. Under denne forutsettingen, og 


under forutsetning av at de ansatte har tilgang til Sykehuset Innlandet HFs 


datasystemer frem til disse systemene er overført til Akershus universitetssykehus HF 


har delprosjekt pasientbehandling uttrykt at pasientsikkerheten vil kunne ivaretas 


uavhengig av overføringstidspunkt. Overføringstidspunktet har ikke stor betydning for 


bygg, eiendom og internservice sitt arbeid og påvirker dermed ikke diskusjonen for 


overføringstidspunkt. For prehospitale tjenesters vedkommende, oppgis at 


overføringstidspunktet kan være noe fleksibelt og etableres basert på hva man i den 


videre planleggingen finner mest hensiktsmessig. Prehospitale tjenester overføres til 


Oslo universitetssykehus HF. Innen prehospitale tjenester har Oslo 
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universitetssykehus HF en IKT-infrastruktur som i større grad er lik den som i dag 


finnes ved Sykehuset Innlandet. 


 


Delprosjektene Økonomi og HR har argumentert for å beholde overføringstidspunkt 


1. januar 2019, da et annet overføringstidspunkt vil medføre mange manuelle og 


komplekse prosesser som fører til betydelig merarbeid og økt risiko for feil. Økonomi 


og HR trekker frem pensjonsoverføringer, avlønning og rapportering som spesielt 


utfordrende og tidskrevende. For økonomi og HR oppgis et overføringstidspunkt midt 


i en måned til ikke å være gjennomførbart. Pensjonstilhørighet endres også primært 


kun på kvartalsnivå, noe som kan tilsi at en overføringsdato senere enn 1. januar kan 


aktualisere at en endring i pensjonstilknytning først gjennomføres ved kvartalsskiftet 


1. april 2019.   


 


Etter en nøyere vurdering og utarbeidelse av konseptutredning for IKT/MTU ansees 


det som gjennomførbart, å ha et overføringstidspunkt nærmere 1. januar 2019. Det 


vises her til fremlagt konseptutredning fra delprosjektgruppen IKT/MTU. 


Gjennomføringstiden skal være tilstrekkelig for å utføre system- og dataendringer på 


et tidligere tidspunkt, men utfordringene tilknyttet frysperioden vanskeliggjør en 


overføring 1. januar 2019. En foreløpig utsatt dato for systemendringer er foreslått til 


21. januar. Dette medfører at det ikke lenger er aktuelt med overføringstidspunkt 1. 


april 2019. 


 


Konseptutredning for IKT/MTU viser at risikoen tilknyttet overføringstidspunktet vil 


reduseres fra rød til oransje ved en forflytting av overføringstidspunkt for sentrale 


EPJ-systemer fra 1. januar til 21. januar 2019. Delprosjektgruppen vurderer denne 


risikoen som akseptabel og dette alternativet anbefales av delprosjekt IKT/MTU. 


 


 


3. Beskrivelse og vurdering av alternativer 
 


Som det fremkommer av konseptutredningen innen IKT/MTU, er 1. januar 2019 en 


vanskelig gjennomførbar overføringsdag for EPJ-systemer. Kort oppsummert vil en 


overføring ved årsskiftet ha følgende implikasjoner: 


 


 Opphevelse av «frysperiode» i Sykehuspartner HF, noe som vil gi økt risiko 


og økte kostnader ved overføring på dette tidspunktet 


 Overføring ved årsskiftet vil også fordre at en rekke arbeidsoppgaver må 


gjennomføres av eksterne leverandører ved årsskiftet, noe som også medfører 


økte kostnader og økt risiko 


 Kort tid til testing av løsninger ved årsskiftet og derfor økt risiko for feil ved 


overføringen 


 


På bakgrunn av ovennevnte har delprosjektet for IKT/MTU foreslått en 


overføringsdato satt til 21. januar 2019 (21. januar er en mandag, noe 


konseptutredningen trekker frem som den mest gunstige overføringsdagen). 


 


Delprosjektene HR og økonomi har drøftet en eventuell overføingsdato satt til 21. 


januar 2019. Begge delprosjektene har sterke argumenter for at dette innen deres 
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ansvarsområder er en overføringsdato som de finner lite gunstig. Argumenter mot en 


slik overføringsdato er blant annet følgende: 


 


Pensjon: 


 Bytte av pensjonskasse er mest hensiktsmessig ved nyttår, da opptjening av 


rettigheter mv er knyttet til år (og kvartal).  


 Innmelding/utmelding er knyttet til kvartal. Dersom en ikke velger 1.januar 


som overføringstidspunkt, trekkes 1. april frem som et bedre tidspunkt. 


Overføring midt i en måned vurderes i pensjonsmessig sammenheng som et 


ikke gjennomførbart alternativ.  


 Lønn kjøres pr mnd, en endring midt i en måned vil skape mange manuelle 


rutiner, med behov for ekstra lønnskjøringer, dette gir en stor utfordring 


knyttet til pensjonsberegningene 


 


Lønn: 


 Lønn kjøres pr mnd på faste datoer, det er arbeidskrevende og 


kostnadskrevende å kjøre en tilleggslønn for å få til splitt mellom to foretak i 


en måned.  


 Ansatte må ha to lønnslipper for måneden i to forskjellige helseforetak, risiko 


for feil og vanskeligheter med kontroll oppstår 


 GAT og andre undersystemer så som arbeidsplaner må re-etableres med ny 


struktur og lederlinjer, dette gjøres enklest med en avregning ved utløpet av 


året 


 Ved en overgang som ikke legges til et årsskifte vi de ansatte ha to års 


oppgaver, dobbelt sett med lønnslipper og feriepenger beregninger. 


Opparbeiding av ferie, beregning av overlegepermisjoner etc blir krevende. 


Dette innebærer merarbeid, derigjennom økte kostander og større risiko for 


feil  


 


Organisasjonsendringer 


 Det gjennomføres uansett oppdatering av organisasjonsstrukturen fra nyttår 


(for alle foretak). Ved å legge endringene til nyttår vil det således kunne 


tilrettelegges inn i den ordinære prosessen, og skape mindre merarbeid og en 


mer oversiktlig situasjon 


 Det vurderes til å måtte gjøres en ganske stor og omfattende tilleggsjobb for 


eventuelt å etablere en slik endring fra midt i en måned. 


 


Budsjett 


 Budsjettene er laget pr år og måned, en splitt midt i en måned og litt ut i året 


vil skape ekstra utfordringer med oppfølging og rapportering 


 


Innen økonomiområdet henvises det til vedlagte notat utarbeidet av leder for 


delprosjekt innen økonomi, Kirsti Bjørge. Også dette notatet vektlegger fordelene ved 


at endringer innen økonomi og HR finner sted ved et årsskifte.  


 


Basert på ovennevnte argumentasjon aktualiseres et delt overføringstidspunkt. Ved en 


slik løsning vil virksomhetsoverdragelsen finne sted 1. januar 2019, nødvendige 


innmeldinger/endringer relatert til HR- og økonomi-området gjøres fra 1. januar, 
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mens endringer i elektroniske pasientjounaler (EPJ) og resterende IKT-systemer 


primært foretas fra 21. januar 2019. 


 


I en slik løsning ligger blant annet følgende: 
 


1) Virksomhetsoverdragelsen foretas 1. januar 2019 og arbeidsgiveransvaret 


flyttes fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Oslo 


universitetssykehus HF for prehospitale tjenesters vedkommende) på dette 


tidspunktet. 


2) Akershus universitetssykehus HF overtar ansvaret for pasientbehandlingen ved 


Kongsvinger sykehus den 1. januar 2019. 


3) Ansatte ved Kongsvinger sykehus benytter og har tilgang til Sykehuset 


Innlandet HFs EPJ-systemer frem til overgangen den 21. januar. (En løsning 


her kan være at det benyttes innleieavtale mellom helseforetakene). 


4) Pasientstrømmene for Kongsvinger opptaksområde som ikke går til 


Kongsvinger sykehus, endres ikke før 21. januar. Fra 21. januar snus 


pasientstrømmen som tidligere har gått mot andre sykehus i Sykehuset 


Innlandet HF mot Akershus universitetssykehus HF. 


5) Opplysninger om pasienter, som tilhører Kongsvinger opptaksområde gjøres 


tilgjengelig for Akershus universitetssykehus HF som en del av de endringene 


som foretas 21. januar 2019.   


6) Det forutsettes at det gjennomføres en avtaleregulering mellom avleverende og 


mottakende helseforetak som regulerer forholdene beskrevet ovenfor, inkl 


økonomiske oppgjørsordninger mellom partene. 


 


Formålet med en løsning, slik den er beskrevet ovenfor, er å sikre at IKT/MTU 


relaterte endringer kan foretas med en akseptabel grad av risiko, samtidig med at HR- 


og økonomirelaterte endringer kan foretas på et tidspunkt som vurderes som gunstigst 


for disse områdene.  


Nedenfor er denne løsningen drøftet nærmere basert på pasientsikkerhetsmessige 


forhold, forhold relatert til de ansatte og juridiske rammer. 


 
Pasientsikkerhetsmessige forhold 


Til grunn for denne vurderingen legges det som forutsetning at de ansatte på 


Kongsvinger sykehus også ved en delt løsning beholder eksisterende tilganger til 


Sykehuset Innlandet HFs datasystemer inkludert EPJ, og at det ikke gjøres endringer i 


pasientstrømmene i overgangsperioden. I overgangsperioden, 1. januar til 21. januar, 


vil det ikke være endring hverken for behandlere eller pasienter, i forhold til dagens 


situasjon. 


 


Således vurderes alternativet med en delt løsning ikke til å ha noen økt risiko innen 


pasientsikkerhet.  


 


Gitt forutsetningene beskrevet ovenfor, fremstår derfor en delt løsning som ganske 


likeverdige i forhold til pasientsikkerhetsmessige forhold sammenlignet med en 


løsning der man foretar samtlige endringer ved årsskiftet. I det videre arbeidet må det 
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legges vekt på at selve endringen, fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 


universitetssykehus HF som behandlende helseforetak, må gjennomføres på en sikker 


og god måte. 


 


Forhold relatert til de ansatte 


Overføringen av arbeidsgiveransvaret planlegges overført den 1. januar 2019. 


Lønnsmessig, pensjonsmessige og andre forhold relatert til de ansatte håndteres også 


slik at de ansatte kun trenger å forholde seg til en arbeidsgiver i 2019. Siden EPJ-


systemene er planlagt overført med virkning fra 21. januar 2019 må de ansatte ved 


Kongsvinger sykehus beholde tilgang til systemene ved Sykehuset Innlandet HF frem 


til systemene legges over på Akershus universitetssykehus HFs pasientplattform. 


Formaliteter og praktiske forhold relatert til denne løsningen utredes og utformes 


nærmere i god tid før overføringstidspunktet.  


En løsning, slik den her er skissert, vil innebære at de ansatte også i 


overgangsperioden mellom 1. og 21. januar kun forholder seg til EPJ-systemene ved 


ett sykehus, med de positive pasientsikkerhetsmessig og praktiske brukeropplevelsene 


som ligger i dette. 


 


Juridiske rammer  


 


Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Dette er både et 


virksomhetsansvar etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og et ansvar det enkelte 


helsepersonell har etter helsepersonelloven § 4. Virksomheter skal legge til rette for at 


personell som yter helsetjenester blir i stand til å overholde lovpålagte plikter. 


Helsepersonell har blant annet plikt til å yte forsvarlig helsehjelp og dokumentere 


relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, jf. 


helsepersonelloven §§ 39 og 40. Helseinstitusjoner skal sørge for at de har et 


forsvarlige journal- og informasjonssystemer, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2.  


 


Pasientjournalloven gjelder all behandling av helseopplysninger i pasientjournaler og 


andre behandlingsrettede helseregistre. Bestemmelser som regulerer 


informasjonssikkerheten ved behandling av helseopplysninger er spesielt relevant i 


denne saken. Etter pasientjournalloven § 19 har databehandlingsansvarlig plikt å gjøre 


tilgjengelig relevante og nødvendige helseopplysninger for helsepersonell og annet 


samarbeidende personell når det er nødvendig for å yte, administrere eller 


kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte. Tilgjengeliggjøringen skal skje innenfor 


rammen av taushetsplikten. Det er den databehandlingsansvarlige som skal bestemme 


på hvilken måte opplysningene skal gjøres tilgjengelige. Kravet er at opplysningene 


skal gjøres tilgjengelig på en måte som ivaretar informasjonssikkerheten. Etter 


pasientjournalloven § 22 er det den databehandlingsansvarlige som har ansvaret for at 


det settes inn tilstrekkelige teknologiske og organisatoriske tiltak for å ivareta kravet 


om «tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet 


og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger.», jf. pasientjournalloven § 22.  
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Hvilke opplysninger som er relevante og nødvendig å overføre/kopiere fra 


Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus vil først og fremst være en 


helsefaglig vurdering av hvilke opplysninger som er relevante og nødvendige å ha 


tilgjengelige for å gi helsehjelp til pasientgruppen som skal overføres fra Kongsvinger 


sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Hvordan opplysningene skal 


kopieres/overføres og hvordan de skal tilgjengeliggjøres vil også være en 


informasjonssikkerhetsvurdering innenfor kravene i regelverket. Det er Sykehuset 


Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF som må ta stilling til om kravene 


til informasjonssikkerhet ved behandling av pasientopplysninger er oppfylt herunder 


akseptere restrisiko.  


 


Innenfor nevnte regelverk vil det, under gitte forutsetninger, kunne være mulig å 


velge en løsning som innebærer at selve virksomhetsoverdragelsen finner sted 1. 


januar, mens overgangen i elektroniske pasientsystemer finner sted senere i måneden. 


Sentrale forutsetninger er her avtaleforhold mellom Akershus universitetssykehus HF 


og Sykehuset Innlandet HF som sikrer forsvarlige helsetjenester for aktuelle 


pasientgruppe og at databehandlingsansvarlig vurderer at kravene til 


informasjonssikkerhet er oppfylt i overgangsperiode. 


 


 


4. Risikovurdering 
 


Risikoen ved en delt løsning, slik den er beskrevet ovenfor, innebærer at 


virksomhetsoverdragelsen og forhold relatert til HR og økonomi primært 


gjennomføres ved årsskiftet. Ut fra et risikoperspektiv vurderer disse miljøene denne 


løsningen som den mest gunstige der risiko for feil og administrativt merarbeid 


minimeres. Konseptutredningen innen IKT/MTU konkluderer med at en overføring 1. 


januar innebærer en ikke akseptabel risiko. Flyttes denne datoen til 21. januar er 


vurderingen at dette kan gjennomføres med en akseptabel grad av risiko. Ved en delt 


løsning er risikoen hovedsakelig tilknyttet ansvarsforholdet i perioden 1. til 21. januar 


2019. Pasientbehandlingen kan påvirkes negativt dersom et uklart ansvarsforhold 


oppstår mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. 


Inngåelse av gode og ryddige avtalemessig forhold mellom helseforetakene vil 


imidlertid bringe dette ned på en akseptabel risiko.  
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  Risiko Analyse 
Risikohåndtering 


- tiltak 
Analyse - etter tiltak  


Suksesskrit
erier 


Risi
ko # 


Beskrivelse* 
Sannsynlig


het 
(S) 


Konsekv
ens 
(K) 


Risikosc
ore 


(SxK) 
Tiltak 


Sannsynlig
het 
(S) 


Konsekv
ens 
(K) 


Risikosc
ore 


(SxK) 


Suksess-
kriterie:  


1 Pasientsikkerhet               


  1,1 Udefinert 
ansvarsforhold 
kan påvirke 
pasientbehandlin
gen negativt  


3 4 12 Utarbeide 
avtaler mellom 
SI og Ahus 
vedrørende 
ansvarsforhold, 
utførelsen av 
tjenester på 
vegne av et 
annet HF, samt 
datatilgang og 
informasjonssikk
erhet 


2 4 8 


Suksess-
kriterie:  


2 Ansattopplevelse               


  2,1 Avtaler knyttet til 
tilganger 
opprettholdes 
ved SI frem til 
overføringstidspu
nktet til Ahus 


4 3 12 Igangsette 
prosessen på et 
tidlig tidspunkt 
med tidlige 
frister og 
oppfølging 


2 3 6 


  2,2 Overgangsperiod
en kan oppleves 
uklar for ansatte  


3 3 9 Løpende 
informasjon til 
de ansatte om 
situasjonen og 
overgangsfasen  


2 3 6 


 


 


5. Konklusjon og anbefaling 
 


Som følge av utfordringer adressert ved styringsgruppemøtet 6. februar 2018 tilknyttet 


overføringstidspunktet er disse forholdene nå utredet nærmere. Konseptutredningen 


innen IKT/MTU-området konkluderer med at en overføring av EPJ-systemer kan 


gjennomføres med en akseptabel risiko den 21. januar 2019. Innen områdene 


HR/økonomi er det sterke argumenter som taler for en overføring 1. januar 2019. I 


den hensikt å finne en løsning som ivaretar begge disse hensynene er en delt løsning 


der virksomhetsoverdragelsen og HR- og økonomirelaterte forhold endres fra 


årsskiftet og endringer i EPJ-systemer og pasientstrømmer gjennomføres fra 21. 


januar 2019 vurdert.  


 


Denne løsningen er vurdert basert på pasientsikkerhetsmessige forhold, forhold 
relatert til de ansatte og juridiske rammer. Disse vurderingene konkluderer med 
at denne løsningen kan gjennomføres med en akseptabel grad av risiko. Det 
anbefales derfor at det arbeides videre med å utrede og legge til rette for en slik 
løsning. I den videre planleggingen forutsettes det at de berørte helseforetak foretar de 


nødvendige vurderinger av om overføringen kan gjennomføres innen de rammer det 


her legges opp til. 
 


 


 


Vedlegg; Delprosjekt 2 -Økonomi- Konsekvenser av andre overføringstidspunkt enn 


årsskifte 


  







  Saksnr. 17 - 2018 


 


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. 


9 av 11 


 


 
Vedlegg 


Konsekvenser av andre overføringstidspunkt enn årsskifte 
 


Delprosjekt 2 Økonomi har diskutert konsekvensene av at virksomhetsoverføringen 


av Kongsvingers opptaksområde skjer til et annet tidspunkt enn ved årsskiftet 


2018/2019. I denne sammenheng regnes ikke overføringstidspunkt noen dager inn i 


januar 2019 som problematisk, da det håndteres på samme måte som om overføringen 


skjer ved årsskifte. Regnskapsavslutning ved årsskifte er mer omfattende og nøyaktig 


enn ved andre måneder/perioder. Det er også lengre stengefrister for å få med flest 


mulig inntekter og kostnader for året. Det legges ned ekstra ressurser for å få et riktig 


årsregnskap og skiller seg derfor ut fra de andre periodene ved at resultatet i høyere 


grad er kvalitetssikret og alle balanseposter er vurdert.  


 


Konsekvenser for regnskap og resultat 
 


Ved at overføringstidspunktet skyves til et annet tidspunkt enn ved årsskiftet, betyr 


det at det må gjøres et tilnærmet nytt «årsoppgjør» midt i året. Dette for å beregne 


verdiene som skal overføres og beholdes ved avgivende virksomhet (SI HF) og få et 


korrekt resultat for den aktuelle perioden. Særlig er prinsippene for vurdering av 


balanseposter avgjørende for hvor komplisert oppgjøret mellom virksomhetene vil bli 


ved et annet overføringstidspunkt enn ved årsskifte. 


 


Listen nedenfor viser de viktigste aktivitetene som må utføres og som påvirkes mest 


av et endret overføringstidspunkt: 


 


 


Tabell 1: Konsekvenser for regnskap og resultat 


 
 


Det skilles mellom aktiviteter som er arbeidskrevende (grønn og oransje risiko) og 


aktiviteter som er så utfordrende i den forstand at det kan påvirke resultatet i de tre 


aktuelle foretakene (rød risiko). 


 


Nærmere beskrivelse av aktiviteter med rød risiko i tabellen over: 


 Pensjonsberegning, pensjonskostnader, pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler: 


Aktivitet Kommentar Risiko for feil


Aktivere kostnader for anlegg under utførelse Avhengig av hvordan verdisettingen av balanseposter skjer


Full gjennomgang av anleggsregisteret Avhengig av hvordan verdisettingen av balanseposter skjer


Beregning av basisfordring HSØ Avhengig av hvordan verdisettingen av balanseposter skjer


Avstemme kjøp og salg internt i HSØ (herunder gjestepasientoppgjør) Gjestepasienter alle regioner, skjer etterskudsvis


Pensjonsberegning, pensjonskostnad, forpliktelse og midler Ny aktuarberegning , krevende å få godt regnskapsgrunnlag


Verdisette lagerbeholdninger (varelager, mat og implantater) Ressurskrevende, men mulig


Avsette beløp på variabel lønn per ansvar Ressurskrevende, men mulig


Full gjennomgang av sykelønnsrefusjon Refusjonen kommer etterskuddsvis, avhengig av prinsipp for verdisetting


Anslå verdi av ferieuttak Mangler gode oversikter, gove anslag må benyttes


Fastsette verdi overlegepermisjoner Mangler gode oversikter, gove anslag må benyttes


Få oversikt over ubenyttede øremerkede midler og fond Ressurskrevende, men mulig


Periodisering av aktuelle inntekter og kostnader som DRG-inntekter, basis, lønn Kostnaden følger ikke den enkelte periode, må anslås


Behandling av H-resepter, høykostmedikamenter og pasientreiser m.m Kostnaden følger ikke inntektsrefusjonen i den enkelte periode


Kortere stengefrister Ved årskiftet er det en grundigere gjennomgang av regnskapet
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Pensjonsområdet er et komplekst område i forbindelse med 


virksomhetsoverdragelsen, i forhold til å kartlegge og beregne 


pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler for ansatte, pensjonister og oppsatte, 


samt pensjonskostnader for ansatte som overføres fra SI til Ahus og OUS. Det 


vil være flere pensjonskasser involvert. Aktuarberegninger må gjøres på 


virksomhetsoverdragelsestidspunktet, og risikoen for feil i beregnede midler, 


forpliktelser eller pensjonskostnad antas å være vesentlig større på andre 


tidspunkt enn pr 31.12. Dette området utgjør vesentlige beløp. 


 Periodisering av aktuelle inntekter og kostnader, blant annet basisinntekter og 


lønn: 


Det er ulike periodiseringsprinsipper på basisinntekt «tildelt» fra HSØ og 


faktisk periodisering av basisinntekt i helseforetakene. Basisinntekt brukes til å 


«nulle ut» de månedlige resultatene, og blant annet lønnskostnader har en 


avvikende periodisering med mye lavere kostnader i juni enn i andre måneder. 


Overføring i løpet av året og ikke ved årskifte vil derfor kunne medføre skjev 


fordeling av basis mellom foretakene opp mot budsjett periodisering i aktuelt 


foretak. 


 Behandling av H-resepter: 


Inntektssiden (ISF) og kostnadssiden har ulik periodisering. I ekstremtilfellene 


kan et foretak få en ISF inntekt på flere hundre tusen kroner, mens det andre 


foretaket får en medikamentkostnad med en helårseffekt av det dobbelte av 


inntekten. Inntekten kommer en gang i løpet av året, mens kostnaden påløper 


månedlig nå pasienten tar ut medikamentet. 


 Kortere stengefrist for regnskapsresultatet: 


Ved en «normal» regnskapsavslutning avsluttes regnskapet 4. virkedag etter 


månedsslutt.  I årsoppgjøret utvides denne fristen med ca. 8 virkedager, noe 


som betyr at man både får med seg flere faktiske kostnader (fakturaer, 


gjestepasientkostnader etc). I tillegg får man tid til å kvalitetssikre og vurdere 


både resultat og balanseposter på en mer grundig måte. Dette øker kvaliteten 


på det regnskapsmessige resultatet med tilhørende balanseposter. 


 


Rapportering og budsjettoppfølging internt 


 


I en situasjon der overføringstidspunktet skjer utenom årsskiftet, vil budsjettprosessen 


for Kongsvinger måtte foregå i alle tre foretakene SI, Ahus og OUS. Dette er 


krevende, siden alle tre foretakene da må koordineres i ulike budsjettsystemer. 


Oppfølging av økonomi, bemanning og aktivitet vil også bli en utfordring ved et 


skifte midt i året. Det vil bli tre år uten sammenligningsgrunnlag med året før. Dette 


kan øke sjansen for uavklarte budsjettforutsetninger og ansvarsforhold. I tillegg blir 


regnskapsresultatene vanskelige å tolke og forklare i organisasjonene. 


 


En faktor som også vanskeliggjør dette arbeidet er at organisasjonen Kongsvinger 


som skal overføres ikke er samlet/konsolidert som en divisjon i dagens 


nettverksmodell i SI HF. Overføringene vil være omfattet av driften på Kongsvinger 


sykehus (somatikk) og DPS Kongsvinger, men også deler av divisjonene Psykisk 


helsevern og rus for øvrig, Medisinsk service, Eiendom og internservice, Prehospitale 


tjenester og andeler av kostnader ført på fellesområdet (H-presepter, 


gjestepasientoppgjør, behandlingshjelpemidler etc).  
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Rapportering eksternt 


 


Alle de berørte helseforetakene er rapporteringspliktige til en rekke institusjoner. 


Rapportering til SSB (SAMDATA), Brønnøysund, Helsedirektoratet (KPP-data) og til 


NPR er de viktigste mottakerne av data på økonomiområdet. En 


virksomhetsoverdragelse utenom årsskiftet vanskeliggjør denne rapporteringen, og 


sammenligning mellom årene, da Kongsvinger vil være med deler av året i det ene 


foretaket det ene året, og ikke deler av det samme foretaket året etter, og motsatt. 


Spørsmålet om ansvar for rapportering og arbeid med å gjøre grunnlagene 


sammenlignbare, vil være vanskelige tema i denne forbindelse. Fastsettelsen og 


periodiseringen av alle inntekter og kostnader knyttet til virksomheten til 


Kongsvingers sitt opptaksområde blir vanskeligere, da mange beregninger kun gjøres 


ved årsskiftet, ref tabell over. Det vil også medføre mye merarbeid.  


 


 


Oppsummert 


 


Det er enighet i de to økonomiske fagmiljøene i SI og Ahus om at det er tilrådelig 


med et overføringstidspunkt ved årsskiftet. Fra et økonomisk ståsted vil det forenkle 


og sikre et mer korrekt økonomisk resultat og en tryggere overføring av balanseførte 


verdier enn ved et alternativt overføringstidspunkt i løpet av året.  
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.


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


Styringsgruppemøte


5. mars 2018
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.


Sykehuset Innlandet HF


Internt arbeid i Sykehuset Innlandet 


Planlegging og organisering av tilpasningene
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Internt prosjekt – fra prosjektdirektivet


Det vil bli organisert lokale prosjekter ved Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF for å sørge for 
tilpasninger av driften, for avgivende og mottakende foretak. Disse prosjektene vil styres, ledes og organiseres i de respektive helseforetakene, men det 
skal sikres tett dialog og samhandling mellom prosjektet i Helse Sør-Øst RHF og de lokale prosjektene. Forventninger til koordinering og samhandling 
mellom disse prosjektene avtales så tidlig som mulig ved oppstarten av prosjektet og i samråd med de respektive helseforetakene.


Prosjekteier
Adm. dir. 


Helse Sør-Øst RHF 
Styringsgruppe


Adm. dir. Helse Sør-Øst RHF
Adm. dir. Sykehuset Innlandet HF


Adm. dir. Akershus universitetssykehus HF
Konst. viseadm. direktør Akershus universitetssykehus HF


Representanter Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger 
Styre- og eierdirektør Helse Sør-Øst RHF


Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 
Konserndirektør m/ansvar for IKT Helse Sør-Øst RHF


Økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF 
HR-direktør Helse Sør-Øst RHF 


Tillitsvalgte og brukerrepresentanterProsjektsekretariat – saksforberedende 
organ for styringsgruppen


Oppdragsansvarlig Helse Sør-Øst RHF
Representant Sykehuset Innlandet og Ahus


Delprosjektledere (andre rep. fra HSØ) deltar ved 
behov


Referansegruppe
Berørte kommuner


DP1:
Pasientbehandling


DP2:
Økonomi


DP3:
IKT/MTU


DP4:
HR


Arb.gruppe
Somatikk


Arb.gruppe
PHV – TSB


Arb.gruppe
Prehospitale 


tjenester


Lokale prosjekter 


ved Akershus 
universitetssykehus 


HF 


Lokale prosjekter 
ved Sykehuset 


innlandet 


DP5:


Bygg og 
eiendom
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Internt prosjekt i Sykehuset Innlandet 
– to deler og ett prinsipp


• Del 1


– Deltakelse i alle delprosjekter, prosjektsekretariat og 
styringsgruppe i det regionale prosjektet


– Informasjon til direkte berørte og indirekte berørte ansatte i 
perioden frem til endret foretakstilhørighet iverksettes


– Tilrettelegging for opplæring og overføring


• Del 2


– Effekter og nødvendige tilpasninger i gjenværende 
Sykehuset Innlandet


• Prinsipp 1


– Gjennomgående representasjon av prosjektdeltakere







Effekter av endret foretakstilhørighet
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HSØ                                   Sykehuset Innlandet


K
o


o
rd


in
er


en
d


e 
gr


u
p


p
e


Endrede pasientstrømmer


Psykisk helsevern


Somatikk/områdefunksjoner


Habilitering/rehabilitering


Revmatologi


Økonomi/ØLP/restutfordring


Styringsgruppe


-


Prosjektsekretariat


Pasientbehandling Økonomi IKT/MTU HR Bygg og eiendom
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Pågående aktiviteter og viktige avklaringer


• Oppdaterte informasjon om pasientstrømmer 


• Identifisere fremtidig pasientvolum og pasientstrømmer


• Fastsetting av kriterier og bemanningsomfang av virksomhetsoverdragelsen og prosess for 
og informasjon rundt anvendelse av reservasjons-, valg- og fortrinnsrett


• Identifisere områder som blir direkte berørt av endret opptaksområde


• Identifisere hvor stor andel som blir igjen som en felles restutfordring blant gjenværende 
sykehus


• Hvilke eventuelle områder ønsker Ahus å kjøpe tjenester/kapasitet fra Sykehuset Innlandet? 


• Vurdere alternativene for tilpasning til nye rammer


– Redusert resultatkrav


– Endret tilbud gjennom effektivisering og/eller endrede oppgaver og større omstilling
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Endring i inntekter og kostnader for Sykehuset Innlandet


Sum estimert inntektsreduksjon 1 023 000


Estimert kostnadsreduksjon 870 000


Estimert effekt for gjenværende 
Sykehuset Innlandet


153 000
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Tidligere vurderinger av konsekvenser
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.


Akershus universitetssykehus HF


Presentasjon ettersendes
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Notat til styringsgruppen 


 


Til: Styringsgruppen 


Fra: Tore Robertsen 


Dato: 27.02.2018 


Saksbehandler: Geir Bøhler, Pål Christian Roland, Jostein Svendsen, Kirsti Bjørge, Svein Tore Valsø, 
Bård Are Bjørnstad 


 


 


Sak 15 - 2018 – Status fra arbeidet i delprosjekter og arbeidsgrupper 


 


 


 


 


 


Vedlegg 


1. Status fra delprosjektene  
 


Forslag til vedtak: 


     Styringsgruppen tar status fra delprosjektene til orientering 
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Notat til styringsgruppen 


 


Til: Styringsgruppen 


Fra: Tore Robertsen 


Dato: 27.02.2018 


Saksbehandler: Tore Robertsen, Jan Erik Tveiten 


 


 


Sak 18 - 2018 – Overordnet prosjektstatus 


 


 


 


 


 


Vedlegg 


1. Status fra prosjektet  
 


 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 


  


Forslag til vedtak: 


     Styringsgruppen tar status fra prosjektet til orientering 
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Notat til styringsgruppen 


 


Til: Styringsgruppen 


Fra: Tore Robertsen 


Dato: 27.02.2018 


Saksbehandler: Tore Robertsen, Jan Erik Tveiten 


 


 


Sak 13 - 2018 – Referat fra styringsgruppemøtet 6. februar 2018 


 
 


 


 


 


Vedlegg 


1. Referat fra styringsgruppemøtet 6. februar 2018  


Forslag til vedtak: 


    Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 6.2.2018 


  







Utkast referat 06.02.18 


Side 2 av 4 


  


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 


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 


Tommy Johansen  Konsern verneombud Helse Sør-Øst RHF 


Mette Vilhelmshaugen Konserntillitsvalgt YS 


Rita von der Fehr Konserntillitsvalgt SAN 


Irene Kronkvist Konserntillitsvalgt UNIO 


Christian Grimsgaard Konserntillitsvalgt Akademikerne 


Knut Magne Ellingsen Brukerrepresentant 
Hørselshemmedes 


Landsforbund 


Gry Halvorsen Brukerrepresentant Mental Helse Hedmark  


   


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 


Pål Christian Roland  


Johnny Kildal 


Jon Petter Gundersen 


Arbeidsgruppe PHV/TSB  


Delprosjektleder IKT/MTU 


Delprosjekt IKT/MTU 


Helse Sør-Øst RHF 


Helse Sør-Øst RHF 


Sykehuspartner HF 


   
 


Forfall 


 


Sted: 


Lasse Sølvberg, Øystein Mæland 


 


Oslo, Grev Wedels plass, Møterom Peer Gynt 


Dato: 06.02.18 kl. 15.30 – 17.00 


Hovedtema: Særskilte utfordringer PHV/TSB og IKT/MTU 
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Utkast referat 06.02.2018 


Nr Sak 


01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  


Vedtak:  


Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste 


02/18 Referat fra Styringsgruppemøte 8.11.2017 


Vedtak:  


Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 8.11.2017  


03/18 Godkjenning av endelig prosjektdirektiv  


Det vises til utsendt saksfremlegg. Tilføyelse punkt 2.1.2; Det presiseres at det også dreier seg 


om en virksomhetsoverdragelse av prehospitale tjenester til Oslo universitetssykehus. 


Vedtak: 


Styringsgruppen godkjenner fremlagt prosjektdirektiv, med det innspill som ble gitt i møtet 


04/18 Organisering av delprosjekter og arbeidsgrupper 


Det vises til utsendte saksfremlegg 


Vedtak: 


Organisering av delprosjekter og arbeidsgrupper tas til orientering 


05/18 Status og utfordringer tilknyttet PHV/TSB 


Det vises til utsendte saksfremlegg.  


Akershus universitetssykehus (Ahus) har ikke den nødvendige kapasitet innen døgnbehandling 


PHV. Utover det som er presentert i saksfremlegget presiseres det at Ahus ikke har kapasitet til å 


ta over inneliggende sikkerhetspasienter fra Kongsvinger opptaksområde.  


Prinsipper for rettighetsvurdering for alle pasienter (både PHV, TSB og somatikk) utredes og 


presenteres for styringsgruppen. 


Vedtak:  


Styringsgruppen tar redegjørelsen om arbeidet i arbeidsgruppen for PHV/TSB til orientering 


06/18 Tilhørighet DPS og BUP for Åsnes kommune 


Det vises til utsendt saksfremlegg. Ønsket fra kommunen om endret tilhørighet for DPS-tjenester 


er fra 2016, og dette ønsket må bekreftes før ytterligere prosess.  


Vedtak: 


1. Det tas kontakt med Åsnes kommune og det bringes på det rene om ønsket om endret 


tilhørighet fortsatt er gjeldende.   


2. Styringsgruppen slutter seg til at Åsnes kommune endrer tilhørighet fra Kongsvinger 


DPS og BUP Hedmark/Kongsvinger til Hamar-Elverum DPS og BUP Elverum, forutsatt 


at kommunen selv ønsker det 


3. Endringen skjer fra 01.01.2019, forutsatt at kommunen selv ønsker det 


07/18 Status og utfordringer tilknyttet IKT/MTU 


Det vises til saksfremlegg. Det er høy risiko knyttet til IKT og overføringstidspunkt 1.1.19. Dette 


med bakgrunn i nødvendige aktiviteter i løpet av kort gjennomføringstid og frysperiode i jul og 


nyttår. Denne risikoen kan senkes ved å utsette overføringstidspunkt. Konsekvenser av eventuell 


endring i overføringstidspunkt må ses i sammenheng med de andre delprosjektene og 


styringsgruppen ber om en vurdering av dette.     


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 







Utkast referat 06.02.18 


Side 4 av 4 


3. Styringsgruppen ber om et detaljert saksgrunnlag med en totalvurdering fra alle 


delprosjekter og forslag til endelig overføringstidspunkt fremlagt for beslutning i møtet 5. 


mars.   


 


8/18 Kort overordnet status for prosjektet 


Det vises til utsendt statusrapport 


Vedtak:  


Overordnet status tas til orientering 


9/18 Kommunikasjonsplan 


Oversikten over interessenter suppleres med brukerutvalgene ved Ahus og SI 


Informasjon til ansatte må vektlegges og foretakene lager egne planer for dette  


Vedtak:  


Styringsgruppen tar fremlagt kommunikasjonsplan til orientering og denne suppleres med de 


kommentarer som kom frem i møtet. 


10/18 Videre møteplan for styringsgruppen 


• 17. september 


• 7. november 


Vedtak:  


Styringsgruppen godkjenner dette som foreløpig plan, og kommer tilbake til eventuelt  flere møter 


ved behov 


11/18 Eventuelt 


- Styringsgruppen ber om status for arbeidet i de lokale prosjektene ved hhv SI og AHUS 


på neste møte  


- Det er kommet et ønske fra kommunene i regionen om deltakelse i styringsgruppen. 


Deltagelse og form vurderes av prosjekteier 
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Vedlegg 


1. Konseptutredning IKT/MTU 


 


 


 
 
 
 
 


 


  


Forslag til vedtak: 


 Styringsgruppen slutter seg til prosjektets anbefaling om å utrede konseptalternativ 


2, en 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. Videre fremdrift på IKT-området 


avhenger av godkjent risiko- og sårbarhetsanalyse ved de berørte helseforetakene. 
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1 Innledning 
Det ble i Foretaksmøtet til Helse Sør-Øst den 29. juni 2017 vedtatt å overføre Kongsvinger sykehus til 


Akershus universitetssykehus og at Prehospitale tjenester skal overføres til Oslo universitetssykehus. 


Bakgrunnen for vedtaket er fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde, potensialet ved at 


Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan samarbeide tettere og at kommunene og 


brukere av Kongsvinger sykehus ønsket endringen.  


Overføringen medfører store endinger innenfor IKT og dette dokumentet evaluerer ulike alternativer 


til gjennomføring, samt skisserer overordnede rammer for mulig gjennomføring av anbefalt 


alternativ. Evalueringen danner grunnlag for anbefaling som blir gitt til Prosjekteier og prosjektets 


Styringsgruppe. I henhold til HSØ Prosjektveiviser skal det fattes en Beslutningspunkt 2 (BP2) 


Beslutning før Planleggingsfasen kan starte. 


 


 


2 Oppsummering og anbefaling 
Det er i dette dokumentet gjennomført en evaluering av mulige alternativer til gjennomføring for 


Delprosjekt 3 IKT MTU. Prehospitale tjenester er utelatt i alternativvurderingen siden dette skal 


overføres til Oslo universitetssykehus HF uansett hvilket alternativ som besluttes for Akershus 


universitetssykehus HF. Følgende alternativer er evaluert: 
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Prosjektet anbefaler å gå videre med Alternativ 2 - Delvis omlegging av Kongsvinger til Akershus 


universitetssykehus HF plattform. Anbefalingen underbygges med at dette alternativet har lavest 


kompleksitet, antatt lavest risiko, vil understøtte pasientbehandling og –sikkerhet, samt gi en 


tilfredsstillende brukeropplevelse for Kongsvinger ansatte. Dette er også et alternativ som i 


utgangspunktet ikke gjør en fremtidig migrering av Akershus universitetssykehus HF til SIKT eller 


FMO (infrastrukturmodernisering) mer kompleks enn alternativ 1. Prosjektet mener at alternativ 0, 3 


eller 4 ikke er aktuelle alternativer for videre planlegging. 


Det er identifisert følgende drivere for prosjektet: 


Eksterne:  


 Lokal- og regionspolitikere i Kongsvinger regionen 


 Befolkningen i de berørte kommunene 


Interne (innenfor HSØ eller HF): 


 Ledere og ansatte ved Kongsvinger Sykehus 


 Relevante ledere og ansatte ved Akershus universitetssykehus HF 


 Relevante ledere og ansatte ved Sykehuset Innlandet HF  


 Ledelsen i Helse Sør-Øst 
 


Prosjektets effektmål: 


 Kongsvinger ansatte skal konsumere IKT tjenester fra Akershus universitetssykehus HF og 


ikke Sykehuset Innlandet HF som i dag. For ansatte som jobber med prehospitale tjenester 


skal disse konsumeres fra Oslo universitetssykehus HF 


 IKT understøtte pasientbehandling og -sikkerhet på Kongsvinger på lik linje som i dag 


 De ansatte på Kongsvinger sykehus skal ha en tilfredsstillende brukeropplevelse 


  


Det er identifisert følgende gevinster og endringsbehov: 
 
Det er ikke identifisert gevinster isolert sett for Delprosjekt 3 IKT/MTU. I hovedprosjektet er det 


identifisert følgende gevinster: 


 Tilfredsstille et politisk ønske i Kongsvingerregionen om fremtidig tilhørighet til Akershus 


universitetssykehus HF 


 Tilfredsstille ønske fra lokalbefolkningen i Kongsvingerregionene om fremtidig tilhørighet til 


Akershus universitetssykehus HF 


 Realisere potensiale for fremtidig samarbeid mellom Kongsvinger sykehus og Akershus 


universitetssykehus HF 


 Ta unna for fremtidig befolkningsvekst i den delen av Kongsvinger regionen hvor denne blir 


størst 


Det er identifisert behov for endringer primært innenfor tre områder: 
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1. Basistjenester og infrastruktur 


2. Tjenester/applikasjoner og data (inkludert pasientdata) 


3. Lisens og avtale 


Tidligere erfaringer fra denne type prosjekter vil tilsi en kostnad i størrelsesorden 30-50 MNOK. 


Sammenlignet med alternativ 1 er forventet kostnad lavere i dette alternativet. Dette begrunnes i 


hovedsak med at kompleksitet og omfang av applikasjoner og data er lavere. Dette er signifikante 


kostnadsdrivere for slike prosjekter. Beregningsgrunnlaget stammer hovedsakelig fra de tidligere 


omleggingsprosjektene på Revmatismesykehuset, Rettsmedisinsk institutt, Oslo universitetssykehus 


HF og Prosjekt nytt Østfoldsykehus og Akershus universitetssykehus HF 2011. Det understrekes at 


mer konkret kostnadsanslag og tilhørende budsjett vil bli utarbeidet i kommende planleggingsfase. 


Det er foreløpig identifisert følgende prosjektrisiko: 


Risiko Analyse Risikohåndtering - tiltak 


Risiko 
# 


Beskrivelse* 
Sann-


synlighet 
(S) 


Konse- 
kvens 


(K) 


Risikoscore 
(SxK) 


Tiltak 


1 Dato: Virksonhetsoverføring 01.01.19 er midt i 
julefrys for endringer i IKT- systemene. Dette kan i 
verste fall medføre at endringer ikke kan 
gjennomføres eller gjennomføres med betydelig 
økt risiko for sikker og stabil drift 


4 4 16 1. Flytte dato for teknisk 
overføring til 21.01.19 
 


2 
Gjennomføringstid: For kort tid til 
gjennomføringsfasen kan føre til forsinket 
virksomhetsoverføring (teknisk).   


2 4 8 1. Flytte dato for teknisk 
overføring. Eksakt dato avdekkes 
senere i planleggingsfasen 


3 Design og ROS: Dette er tidkrevende prosesser og 
prosjektet er avhengig av RoS godkjenning fra SIHF 
og Ahus før gjennomføring kan starte. Dersom 
disse prosessene trekker ut i tid, kan det føre til 
forsinkelser 


2 4 8 
1. Allokere ressurser og 
prioritere 


5 Migreringsstrategi: Delprosjekt IKT/MTU er 
avhengig av beslutninger fra de andre 
delprosjektene om hvilke data som skal overføres, 
når de skal overføres etc. Dersom disse 
beslutningene trekker ut i tid kan det føre til 
forsinkelser 


2 4 8 


1. Avklarings- og 
koordineringsmøter  


4 Infrastrukturmodernisering: Utestående 
beslutning om hvordan fremtidig 
infrastrukturmodernisering skal gjennomføres kan 
føre til at prosjektet gjør valg som ikke er i tråd 
med fremtidig beslutning 


2 3 6 


1. Beslutning om det beste 
alternativet til gjennomføring 


6 Rerssurser: Begrenset tilgang til ressurser hos 
berørte helseforetak og leverandører kan føre til 
forsinkelser 


2 3 6 


1. Prioritering av ressurser 


Kommentar til Risiko #1 - Dato: Prosjektet legger til grunn at dersom endringsdato for EPJ-systemer 


flyttes til 21.01.19 vil sannsynlighet reduseres og dermed reduseres risiko fra rød til oransje. Flytting 


av dato er per tidspunkt til utredning og vil bli behandlet som eget punkt i Styringsgruppemøte 


05.03.18. Selv om tidspunkt for endring av EPJ-systemer eventuelt flyttes til 21.01.19 vil 


virksomhetsoverføringen fortsatt kunne gjennomføres som planlagt den 01.01.19. Dette inkluderer 


nødvendige endringer innenfor administrative systemer som PAGA og ERP. 
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3 Beskrivelse av tjenesten/løsningen 


3.1 Ide/Behov  


Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst behandlet foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus den 29. juni 


2017. Foretaksmøtet vedtok å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus med 


bakgrunn i fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde, potensialet ved at Kongsvinger 


sykehus og Akershus universitetssykehus kan samarbeide tettere og at kommunene og brukere av 


Kongsvinger sykehus ønsket endringen.  


Foretaksmøtet vedtok: 


1. Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF 


2. Fødetilbudet skal videreføres som i dag 


3. Det legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019 


4. Prehospitale tjenester skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus HF 


 


Overføringen av foretakstilhørighet forutsettes å bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse 


hvor Akershus universitetssykehus overtar ansvaret for pasienter i opptaksområdet, personell og 


totaløkonomi, inklusive bygg og medisinsk-teknisk utstyr. 


Det er i dag store ulikheter mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus når det 


gjelder IKT-infrastruktur, programvareportefølje og annen teknologiportefølje. En endring av 


foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus vil dermed medføre et betydelig arbeid knyttet til 


omlegging av IKT-systemer.  


Foretaksmøtet la til grunn for sitt vedtak om overføring av Kongsvinger sykehus at Helse Sør-Øst RHF 


iverksetter nødvendige tiltak for å redusere risiko knyttet til IKT-infrastruktur og 


kapasitetsutfordringer innen psykisk helsevern. Foretaksmøtet vektla at dersom det av hensyn til 


kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet er hensiktsmessig å gjøre avtaler mellom Akershus 


universitetssykehus og Sykehuset Innlandet HF innen enkelte områder, er vedtaket om 


foretakstilhørighet ikke i veien for det.  


For å følge opp foretaksmøtets vedtak og sørge for at overføringen av Kongsvinger sykehus til 


Akershus universitetssykehus HF den 1. januar 2019 kan gjennomføres på en god måte, opprettes et 


prosjekt under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.  


Prosjektet organiseres som et hovedprosjekt med delprosjekter innen områdene pasientbehandling, 


økonomi, IKT og HR. Delprosjektene har som oppgave å identifisere, utrede og konkretisere tiltak for 


konsekvenser av overføringen, samt utføre risikoanalyse, innen hvert sitt område. 


Prosjektet avgrenses til selve virksomhetsoverdragelsen og skal ikke ha fokus på fremtidig drift og 


organisering av Kongsvinger sykehus 
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3.2 Strategisk forankring 


Overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus vil 


påvirke Kongsvinger sykehus bruk av IKT i stor grad. De fleste helseforetak i regionen er i dag migrert 


over til HSØ standard plattform SIKT. Dette inkluderer Sykehuset Innlandet HF og Kongsvinger 


sykehus. Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus HF universitetssykehus er på egne 


plattformer. Akershus universitetssykehus HF er gradvis på vei vekk fra sin eksisterende plattform og 


var planlagt lagt om til Future Mode of Operation (FMO) i regi av 


Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod). Dette er nå satt i bero og regionen avventer 


beslutning på videre infrastrukturmodernisering. Eksisterende Akershus universitetssykehus HF 


plattform er delvis utdatert og er allerede under gradvis avvikling. En eventuell omlegging av 


Kongsvinger sykehus fra SIKT til denne vil innebære en omlegging fra mer moderne til gammel 


infrastruktur, eldre serverversjoner, Akershus universitetssykehus HF domene og AD, to-sonemodell 


og andre lokale tilpasninger.. 


Dette vil slik DP3 IKT/MTU ser det ikke være i tråd med ønsket utvikling innenfor IKT i regionen. 


Prosjektet anbefaler derfor at alternativer vurderes nøye før det fattes en endelig beslutning om 


hvordan Kongsvinger skal overføres til Akershus universitetssykehus HF innenfor IKT og MTU. 


Prosjektet understreker viktigheten av å legge til grunn at Akershus universitetssykehus HF er på vei 


vekk fra sin plattform og at det vil bli tatt en beslutning om fremtidig infrastrukturmodernisering ila. 


prosjektets levetid. Dette er viktige faktorer som må tas høyde for i valg av alternativ.  


Prehospitale tjenester inkludert brukere og tilhørende infrastruktur vil bli lagt om til Oslo 


universitetssykehus HF og tilhørende plattform. Denne delen av prosjektet vil ikke inngå som en del 


av selve alternativvurderingen. 


3.3 Føringer og metode for konseptutredningen 


 Konseptfasen skal gjennomføres i tråd med Prosjektveiviseren i HSØ 


 Konseptfasen tar utgangspunkt i mandat og oppgavebeskrivelse mottatt fra HSØ 


 05.03.2018 er foreløpig satt som BP2 og oppstart planleggingsfase. Her ønsker prosjektet 


beslutning fra Styringsgruppen på hvilket alternativ som skal detaljeres videre og være 


utgangspunkt for BP3 - oppstart gjennomføring. 


Det er ikke satt en konkret kostnadsramme for konseptfasen. Ressurser fra Sykehuset Innlandet HF 


og Akershus universitetssykehus HF fører tidsbruk internt i respektive helseforetak. Sykehuspartner 


har fått godkjent inntil 1000 timer i Q1 til konsept og planleggingsfase. Involverte ressurser 


registrerer medgått tid som faktureres videre til HSØ. 


Konseptfasen er gjennomført med arbeidsmøter hvor ressurser fra Sykehuspartner, Akershus 


universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og HSØ har vært representert. Følgende ressurser 


har primært vært involvert i arbeidet med å skrive og vurdere konseptevalueringen: 
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Navn Avdeling/Seksjon/Enhet 


Vegar Søvik Norum Sykehuspartner (innleid) 


Olav Olsen Sykehuspartner (innleid) 


Johnny Hov Sykehuspartner (innleid) 


Yasir Ahmed Sykehuspartner 


Jon Petter Gundersen Sykehuspartner 


Vidar Grønningsæter Jensen Akershus universitetssykehus HF 


Heidi Mossevik Sykehuset Innlandet HF 


Trine Brenna Akershus universitetssykehus HF 


Per Arnesen Akershus universitetssykehus HF 


Dag Søgaard Sykehuset Innlandet HF  


Jostein Kleiven Sykehuset Innlandet HF  


Elisabeth Lysaker Akershus universitetssykehus HF 


Johnny Kildal HSØ 


 


I tillegg har berørte fagansvarlige, tekniske ressurser, rådgivere og linjeledere fra Sykehuspartner 


vært involvert i vurdering av alternativer, konkretisering av omfang og skissert mulig gjennomføring. 


Konseptfasen er gjennomført med utgangspunkt i metodikken skissert under. 


 
 


3.4 Dagens situasjon 


Kongsvinger sin IKT-infrastruktur er i all hovedsak plassert i Standard HSØ plattform (SIKT). Unntaket 


er enkelte applikasjonsservere, databaser og filområder som fortsatt ligger i det gamle SI-domenet. 


Foretaket ble lagt om til SIKT i 2015 og er en av de som er lengst fremme i HSØ på teknologi. I all 


hovedsak så benytter de alle komponentene som er del av HSØ-plattformen med unntak av Always-


On VPN. Eksternt så har de kun mulighet til å logge seg på gjennom Startportalen og konsumere 


applikasjoner og tjenester gjennom en Citrix Desktop. Tykt installerte applikasjoner vil ikke få kontakt 


med servere.  


Det er ikke blitt gjennomført noe omleggingsprosjekt av Akershus universitetssykehus HF til SIKT, slik 


at deres IKT-infrastruktur i all hovedsak er adskilt i et eget domene. Unntaket er regionale tjenester 


som de konsumerer fra SIKT gjennom Citrix. De konsumerer også tjenester fra en ny regional Citrix 


plattform (RCP) som er plassert i SIKT. Den er tatt i bruk, men det jobbes fortsatt med å 
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tilgjengeliggjøre applikasjoner og tjenester dit, slik at man etter hvert kan terminere gammel 


Citrixfarm på Akershus universitetssykehus HF.  


Oslo universitetssykehus HF har en egen adskilt plattform som er bygd opp etter de samme 


prinsippene som SIKT, men de stiller høyere krav til sikkerhet på enkelte felter og er adskilt fra de 


andre foretakene. 


Selv om mange av de samme komponentene er brukt hos samtlige foretak (APP-V, SCCM, Citrix, Big-


IP) så har de noen ulikheter: 


 Kongsvinger (Sykehuset Innlandet HF), Akershus universitetssykehus HF og Oslo 


universitetssykehus HF har ulike løsninger for VPN-løsninger. Her vil det være det foretaket 


brukere flyttes til som i utgangspunktet vil være gjeldende. Det kan medføre noen tekniske 


tilpasninger for klienter som skal ligge i SIKT, samt godkjenning fra sikkerhetsansvarlige 


 Akershus universitetssykehus HF benytter smartkort til pålogging. Dette er ikke brukt i dag på 


Kongsvinger Sykehus 


 Kongsvinger (Sykehuset Innlandet HF) og Akershus universitetssykehus HF har ulik 


sikkerhetsmodell på nettverket. Akershus universitetssykehus HF baserer seg på at klienter 


som skal nå sensitiv informasjon ligger i egne VLAN (Sikker sone) hvor man ikke har 


internettilgang. For Kongsvinger så kan man vanligvis nå alle tjenester og internett fra samme 


klient. Det vil være tilganger på brukernivå som setter begrensinger. Oslo universitetssykehus 


HF sin sikkerhetsmodell er bygget etter samme prinsipp som den i SIKT. 


Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Kongsvinger er alle tilknyttet 


kjernenettet i HSØ.  


 


Tjeneste/løsning: 


 


Alle IT og telefonitjenester vil bli berørt av prosjektet. I enkelte tilfeller så er det kun endring av 


eierskap og plassering av kostnader, mens andre løsninger må gjennom en mer omfattende 


flytteprosess. Foreslått løsning og hvordan de forskjellige basistjenestene vil bli berørt er beskrevet i 


avsnitt 6. 


Hensikten med prosjektet er å flytte Kongsvinger sin IKT-infrastruktur inn under Akershus 


universitetssykehus HF og de prehospitale tjenestene inn under Oslo universitetssykehus HF, 


samtidig som man er bevisst på brukeropplevelsen. Løsningen må også være i tråd med de føringer 


som prosjektet etter hvert vil få fra sikkerhet. 


 


  







 
 


 


 


Side 13 av 32 
 


HSØ Prosjektveiviser - Foranalyserapport 
 
Prosjekt: Kongsvinger 


 


Dato: Referanse: 
 


4 MÅL 
 


4.1 Effektmål 


Prosjektet foreslår at etter virksomhetsoverføring er gjennomført skal: 


 Kongsvinger konsumere IKT tjenester fra Akershus universitetssykehus HF og ikke Sykehuset 


Innlandet HF som i dag 


 IKT understøtte pasientbehandling på Kongsvinger på lik linje som i dag 


 De ansatte på Kongsvinger sykehus skal ha en tilfredsstillende brukeropplevelse 


 


4.2 Eksterne drivere 


 Lokal- og regionspolitikere i Kongsvinger regionen 


 Befolkningen i de berørte kommunene 


 


4.3 Gevinster 


Det er ikke identifisert gevinster isolert sett for delprosjekt IKT. I hovedprosjektet er det identifisert 


følgende gevinster: 


 Tilfredsstille et politisk ønske i Kongsvingerregionen om fremtidig tilhørighet til Akershus 


universitetssykehus HF 


 Tilfredsstille ønske fra lokalbefolkningen i Kongsvingerregionene om fremtidig tilhørighet til 


Akershus universitetssykehus HF 


 Realisere potensiale for fremtidig samarbeid mellom Kongsvinger sykehus og Akershus 


universitetssykehus HF 


 Ta unna for fremtidig befolkningsvekst i den delen av Kongsvinger regionen hvor denne blir 


størst 


 


4.4 Endringsbehov 


Det er identifisert behov for endringer primært innenfor tre områder: 


4. Basistjenester og infrastruktur: Kongsvinger skal flyttes fra Sykehuset Innlandet HF og SIKT 


plattform til Akershus universitetssykehus HF plattform. Prehospitale tjenester skal flyttes til 


Oslo universitetssykehus HF 


5. Tjenester og data: Kongsvingeransatte skal bruke tjenester og applikasjoner fra Akershus 


universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF for prehospitale tjenester. 


Pasientdata og annen relevant data skal kopieres over fra Sykehuset Innlandet HF til 


Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF for prehospitale tjenester 


6. Lisens og avtale: Berørte lisenser og avtaler må endres fra Sykehuset Innlandet HF til 


Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF for prehospitale tjenester 
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4.5 Interessenter 


Det er primært identifisert følgende interessenter innenfor IKT/MTU: 


 Ansatte på Kongsvinger som bruker IKT-systemene: endringen medfører at ansatte i 


hovedsak skal bruke IKT på lik linje med dagens ansatte på Akershus universitetssykehus HF 


 Pasienter som blir overført til Akershus universitetssykehus HF med tilhørende pasientdata: 


endringene medfører at relevant pasientdata vil bli kopiert fra Sykehuset Innlandet HF til 


Akershus universitetssykehus HF sin database 


 Driftsmiljøet i Sykehuspartner: endringen medfører at Kongsvingers brukere blir overført til 


Akershus universitetssykehus HF, samt at all IKT primært skal konsumeres fra Akershus 


universitetssykehus HF 


5 Løsningsalternativ  
I vurderingen av løsningsalternativer er Prehospitale tjenester utelatt siden dette skal overføres til 


Oslo universitetssykehus HF uansett hvilket alternativ som besluttes for Akershus universitetssykehus 


HF. Det vil i de følgende kapitler bli vurdert fem alternativer: 


 


 


5.1 Alternativ 0 - Gjøre ingen ting 


Et slikt alternativ vil ikke løse oppdraget som er gitt og vil derfor ikke bli vurdert nærmere. 
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5.2 Alternativ 1 - Full omlegging av Kongsvinger til Akershus 
universitetssykehus HFs plattform 


5.2.1 Pasientbehandling og -sikkerhet 


Pasientbehandling og -sikkerhet vil har prioritet 1 og ligger som en forutsetning for gjennomføring, 


uavhengig av alternativ. Det vil bli gjennomført normal prosess med utarbeidelse av løsningsdesign 


og påfølgende ROS som krever godkjenning av de berørte helseforetakene før gjennomføring kan 


starte. Føringer fra DP1 Pasientbehandling vil i all hovedsak ivareta pasientbehandlingen. DP3 


IKT/MTU skal understøtte dette gjennom blant annet tilgjengeliggjøring av relevante tjenester og 


pasientdata.   


5.2.2 Brukeropplevelse 


Kongsvinger Sykehus er i dag på standard HSØ plattform. En full omlegging til Akershus 


universitetssykehus HF plattform vil antageligvis medføre en noe redusert brukeropplevelse. 


Arbeidsmønsteret kan også oppleves mer tungvint da Akershus universitetssykehus HF benytter en 2-


sone modell for intern og sikker sone. Eksempelvis må arbeidsoppgaver utføres på dedikerte klienter 


tilhørende intern eller sikker sone. Slik jobbet også Kongsvinger ansatte før de ble lagt om til HSØ 


standard plattform (SIKT). Dette vil med andre ord være et steg i feil retning.     


5.2.3 Tid 


Et slikt alternativ vil i utgangspunktet være gjennomførbart innen 01.01.2019. Tilgjengeliggjøring av 


alle tjenester og tilhørende data er potensielt svært omfattende og nærmere kartlegging vil gi mer 


konkret input i forhold til gjennomførbarhet på tid. Uansett vil prosjektet peke på risiko rundt dato 


for virksomhetsoverføring. Det er mye som skal gjennomføres tett opp til denne dato. Det vil 


medføre utfordringer knyttet til frys og streng endringskontroll i forbindelse med ferieavvikling i 


berørte helseforetak og hos eksterne leverandører.  


5.2.4 Kost 


Tidligere erfaringer fra denne type migrering vil tilsi en kostnad i størrelsesorden 70-90 MNOK. 


Beregningsgrunnlaget stammer hovedsakelig fra de tidligere omleggingsprosjektene på 


Revmatismesykehuset, Rettsmedisinsk institutt, Oslo universitetssykehus HF, Prosjekt nytt 


Østfoldsykehus og Akershus universitetssykehus HF 2011.  


5.2.5  Kvalitet/omfang 


Basistjenester:  


Kongsvinger flyttes fra HSØ standard plattform (SIKT) plattform til eldre Akershus universitetssykehus 


HF plattform. Dette inkluderer at både brukere, klienter (PCer), filområder og e-post blir flyttet over. 


Tjenester og data:  


 I utgangspunktet tilrettelegges alle tjenester og applikasjoner Kongsvinger konsumerer i dag 


på Akershus universitetssykehus HF med gjeldende versjon. Dette inkluderer applikasjoner 


hvor det er risiko for at Akershus universitetssykehus HF allerede har en annen applikasjon 


som dekker det samme formålet 
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 I utgangspunktet kopieres all data som er relevant for Kongsvinger fra databaser Sykehuset 


Innlandet HF over til Akershus universitetssykehus HF databaser 


Lisens og avtale: 


Virksomhetsoverføringen vil medføre omfattende endringer innenfor lisens og avtale. Dette gjelder 


eksempelvis leverandøravtaler, tjenesteavtaler og avtaler innenfor MTU. Dette arbeidet vil være 


uavhengig av alternativ til gjennomføring og vil derfor ikke beskrives nærmere. 


5.2.6 Risiko 


Full omlegging av Kongsvinger fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF er et 


omfattende alternativ med høy kompleksitet. Primære risikofaktorer er knyttet til endelig omfang 


innenfor applikasjonsmigrering og kopiering av relevant data inkludert pasientdata. Dette vil igjen vil 


påvirke gjennomføringstid og kostnad. Dato for virksomhetsoverføring er allerede omtalt og definert 


som en risiko. Videre vil dette alternativet medføre endringer som må konkretiseres i Løsningsdesign 


og gjennomgå en ROS-prosess før det skal godkjennes av Sikkerhet på berørte HF. Erfaring viser at 


dette kan være en svært tidkrevende prosess. 


5.2.7 Fordeler og ulemper 


Fordeler:  


 Homogene miljøer: Kongsvinger blir i utgangspunktet fullt og helt integrert i Akershus 


universitetssykehus HF. Dette er bra sett ut ifra et driftsperspektiv 


 I utgangspunktet vil alle tjenester og data Kongsvinger konsumerer i dag også være 


tilgjengelig for Kongsvinger og andre Akershus universitetssykehus HF-ansatte etter 


virksomhetsoverføringen 


Ulemper:  


 Ikke steg i riktig retning i forhold til HSØ sin IKT strategi om standardisering og regionalisering 


 Medfører redusert brukeropplevelse (eksempelvis to-sonemodell) 


 Omfattende og kostbart alternativ 


  


5.3 Alternativ 2 - Delvis omlegging av Kongsvinger til Akershus 
universitetssykehus HFs plattform 


5.3.1 Pasientbehandling og -sikkerhet 


Pasientbehandling og -sikkerhet vil ha prioritet 1 og ligger som en forutsetning for gjennomføring, 


uavhengig av alternativ. Det vil bli gjennomført normal prosess med utarbeidelse av løsningsdesign 


og påfølgende ROS som krever godkjenning av de berørte helseforetakene før gjennomføring kan 


starte. Føringer fra DP1 Pasientbehandling vil i all hovedsak ivareta pasientbehandlingen. DP3 


IKT/MTU skal understøtte dette gjennom blant annet tilgjengeliggjøring av relevante tjenester og 


pasientdata.  
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5.3.2 Brukeropplevelse 


Dette alternativet vil på den ene siden antageligvis gi en bedre brukeropplevelse enn alternativ 1 - 


full omlegging til Akershus universitetssykehus HF plattform. Primært skyldes dette at brukerne i 


langt mindre grad vil bli eksponert for Akershus universitetssykehus HF sin to-sonemodell hvor bla. 


arbeidsoppgaver må utføres på dedikerte klienter tilhørende intern eller sikker sone. På den andre 


siden vil alternativet medføre at Kongsvinger ansatte i stor grad må benytte Akershus 


universitetssykehus HF tjenester og kanskje ikke ha direkte tilgang til like mye data som i dag. Dette 


er igjen vanskelig å si noe konkret om nå da vurderinger i forhold til tilgjengeliggjøring av tjenester og 


kopiering av data pågår i de andre delprosjektene. 


5.3.3 Tid 


Dette alternativet er mindre omfattende og har lavere kompleksitet enn alternativ 1. Implisitt også 


gjennomførbart innen 01.01.2019. Den største usikkerheten gjelder mengde av data som skal 


konverteres og applikasjoner som skal tilgjengeliggjøres. Dette er til vurdering hos de andre 


delprosjektene. Uansett vil prosjektet peke på risiko rundt dato for virksomhetsoverføring. Det er 


mye som skal gjennomføres tett opp til denne dato. Det vil medføre utfordringer knyttet til frys og 


streng endringskontroll i forbindelse med ferieavvikling i berørte helseforetak og hos eksterne 


leverandører. 


5.3.4 Kost 


Tidligere erfaringer fra denne type migrering vil tilsi en kostnad i størrelsesorden 30-50 MNOK. 


Sammenlignet med alternativ 1 er forventet kostnad lavere. Dette begrunnes i hovedsak med at 


kompleksitet og omfang av applikasjoner og data er lavere. Dette er signifikante kostnadsdrivere for 


slike prosjekter. Beregningsgrunnlaget stammer hovedsakelig fra de tidligere omleggingsprosjektene 


på Revmatismesykehuset, Rettsmedisinsk institutt, Oslo universitetssykehus HF, Prosjekt nytt 


Østfoldsykehus og Akershus universitetssykehus HF 2011.  


5.3.5 Kvalitet/omfang 


Basistjenester:  


Innenfor basistjenester er omfanget tilnærmet likt som for alternativ 1, men her ønsker vi å 


videreføre enkelte av Akershus universitetssykehus HF allerede eksisterende elementer i SIKT 


domene. Dette gjelder spesielt i forhold til at klientene (PCene) flyttes fra Sykehuset Innlandet HF OU 


til Akershus universitetssykehus HF OU i SIKT. Akershus universitetssykehus HF har allerede 120 


RIS/PACS klienter i SIKT. 


Tjenester og data: 


Tilnærmingen i dette alternativet er at så få Kongsvinger spesifikke applikasjoner som mulig migreres 


over til Akershus universitetssykehus HF og kun den mest relevante data inkludert pasientdata 


kopieres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF sine databaser. 


Konkretisering av omfang gjøres i nært samarbeid med og etter føringer fra de andre delprosjektene. 


Dette for bla. å sikre pasientbehandling og -sikkerhet. 
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Lisens og avtale: 


Virksomhetsoverføringen vil medføre omfattende endringer innenfor lisens og avtale. Dette gjelder 


eksempelvis leverandøravtaler, tjenesteavtaler og avtaler innenfor MTU. Dette arbeidet vil være 


uavhengig av alternativ til gjennomføring og vil derfor ikke beskrives nærmere. 
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5.3.6 Risiko 


Prosjektet har identifisert følgende konkrete risiko for dette alternativet: 


Risiko Analyse Risikohåndtering - tiltak 


Risiko 
# 


Beskrivelse* 
Sann-


synlighet 
(S) 


Konse- 
kvens 


(K) 


Risikoscore 
(SxK) 


Tiltak 


1 Dato: Virksonhetsoverføring 01.01.19 er midt i 
julefrys for endringer i IKT- systemene. Dette kan i 
verste fall medføre at endringer ikke kan 
gjennomføres eller gjennomføres med betydelig 
økt risiko for sikker og stabil drift 


4 4 16 1. Flytte dato for teknisk 
overføring til 21.01.19 
 


2 
Gjennomføringstid: For kort tid til 
gjennomføringsfasen kan føre til forsinket 
virksomhetsoverføring (teknisk).   


2 4 8 1. Flytte dato for teknisk 
overføring. Eksakt dato avdekkes 
senere i planleggingsfasen 


3 Design og ROS: Dette er tidkrevende prosesser og 
prosjektet er avhengig av RoS godkjenning fra SIHF 
og Ahus før gjennomføring kan starte. Dersom 
disse prosessene trekker ut i tid, kan det føre til 
forsinkelser 


2 4 8 
1. Allokere ressurser og 
prioritere 


5 Migreringsstrategi: Delprosjekt IKT/MTU er 
avhengig av beslutninger fra de andre 
delprosjektene om hvilke data som skal overføres, 
når de skal overføres etc. Dersom disse 
beslutningene trekker ut i tid kan det føre til 
forsinkelser 


2 4 8 


1. Avklarings- og 
koordineringsmøter  


4 Infrastrukturmodernisering: Utestående 
beslutning om hvordan fremtidig 
infrastrukturmodernisering skal gjennomføres kan 
føre til at prosjektet gjør valg som ikke er i tråd 
med fremtidig beslutning 


2 3 6 


1. Beslutning om det beste 
alternativet til gjennomføring 


6 Rerssurser: Begrenset tilgang til ressurser hos 
berørte helseforetak og leverandører kan føre til 
forsinkelser 


2 3 6 


1. Prioritering av ressurser 


Kommentar til Risiko #1 - Dato: Prosjektet legger til grunn at dersom endringsdato for EPJ-systemer 


flyttes til 21.01.19 vil sannsynlighet reduseres og dermed reduseres risiko fra rød til oransje. Flytting 


av dato er per tidspunkt til utredning og vil bli behandlet som eget punkt i Styringsgruppemøte 


05.03.18. Selv om tidspunkt for endring av EPJ-systemer eventuelt flyttes til 21.01.19 vil 


virksomhetsoverføringen fortsatt kunne gjennomføres som planlagt den 01.01.19. Dette inkluderer 


nødvendige endringer innenfor administrative systemer som PAGA og ERP. 


 


5.3.7 Fordeler og ulemper 


Fordeler: 


 Moderat risiko knyttet til tid og kost. Innfører ikke flere mellomløsninger, slik at 


Sykehuspartner kan drifte løsningen med allerede innarbeidet kunnskap  


 Migrerer kun nødvendig data innenfor gjeldende pasientsikkerhet og avtaler  


 Slipper full omlegging av alle klienter og dermed mindre eksponering for to-sonemodell 


 Avtaler mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF kan regulere 


tilgang på all nødvendig pasientinformasjon 
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Ulemper: 


 Ikke steg i riktig retning i forhold til HSØ sin IKT strategi om standardisering og regionalisering 


 Kongsvinger blir ikke fullt og helt integrert i Akershus universitetssykehus HF da klientene blir 


værende i SIKT. Prosjektet argumenter likevel for at fordelene ved å gjøre dette veier opp for 


alternativet, spesielt sett opp mot antatt påvirkning på brukeropplevelse 


 


5.4 Alternativ 3 - Omlegging av Akershus universitetssykehus HF til SIKT 
plattform 


IKT-infrastrukturen på Akershus universitetssykehus HF har ikke blitt tilstrekkelig modernisert siden 


sykehuset ble etablert i 2008 og dagens bruk av IKT på Akershus universitetssykehus HF er ikke i tråd 


med det som opprinnelig var tiltenkt. Det har i flere år vært diskutert og vurdert migrering av 


Akershus universitetssykehus HF til SIKT, men dette har blitt utsatt i påvente av 


infrastrukturmodernisering og forespeilet migrering til FMO.  


iMod ble i juni 2017 besluttet stilt i bero av HSØ. I arbeidet med å pakke ned prosjektene ble det 


identifisert seks kritiske prosjekter som ønskes gjennomført uavhengig av iMod. Dette skyldes at 


behov som var planlagt løst gjennom iMod nå blir utsatt i lengre tid. Underlaget for å definere disse 


prosjektene ble spilt inn fra HFene og Sykehuspartner linjeorganisasjon. Hensikten med prosjektene 


er å underbygge sikker og stabil drift i CMO og, dersom mulig, levere løsninger som er i retning av 


FMO. Det ble derfor på nytt foretatt en evaluering av om Akershus universitetssykehus HF skulle 


migreres til SIKT, men konklusjonen ble at det er mest fornuftig å avvente til 


infrastrukturmodernisering er endelig definert og konkret strategi er lagt. 


Dersom Akershus universitetssykehus HF allerede hadde vært migrert til SIKT ville det gjort 


virksomhetsoverføringen av Kongsvinger Sykehus mindre kompleks. DP3 IKT/MTU mener likevel at 


dette prosjektet ikke på nytt skal foreta en tilsvarende vurdering, men henviser i stedet til 


Konseptutredning Foranalyserapport_Akershus universitetssykehus HF migrering v1.0 datert 


09.11.17. Denne kan utleveres på forespørsel med forbehold om godkjenning av prosjekteier. 


Dette alternativet er heller ikke gjennomførbart i forhold til tid, og vil ikke ekskludere gjennomføring 


av deler av alternativ 1 eller 2 i tillegg. Vi mener derfor ikke at dette alternativet er aktuelt for 


nærmere utredning. 


 


5.5 Alternativ 4 - Omlegging av Kongsvinger i regi av Infrastruktur-
modernisering (iMod) 


I opprinnelig plan for iMod var Akershus universitetssykehus HF tidlig ute i migreringsplanene til 


FMO. Overføring av Kongsvinger til Akershus universitetssykehus HF kunne vært inkludert i disse 


planene på en av tre måter:  


1. Kongsvinger legges inn som første avdeling som del av Akershus universitetssykehus HF sin 


omlegging til FMO i regi av iMod 
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2. Omlegging av Kongsvinger etter at Akershus universitetssykehus HF er lagt om til FMO i regi 


av iMod 


3. Omlegging etter at Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF er lagt om til 


FMO i regi av iMod og Digital fornying/RKL 


Ingen av disse alternativene er lenger gjennomførbare da iMod er satt i bero. Det er skissert at en 


beslutning om fremtidig infrastrukturmodernisering vil bli tatt ila. første halvår 2018. Dette er 


uansett for sent i forhold til at dette prosjektet har leveransedato 01.01.19. Vi mener derfor ikke at 


dette alternativet er aktuelt for nærmere utredning. 


 


5.6 Anbefalt løsning 


Prosjektet anbefaler å gå videre med Alternativ 2 - Delvis omlegging av Kongsvinger til Akershus 


universitetssykehus HF plattform. Anbefalingen underbygges med at dette alternativet har lavest 


kompleksitet, antatt lavest risiko, vil understøtte pasientbehandling og gi en tilfredsstillende 


brukeropplevelse for Kongsvinger ansatte. Dette er også et alternativ som i utgangspunktet ikke gjør 


en fremtidig migrering av Akershus universitetssykehus HF til SIKT eller FMO mer kompleks enn 


alternativ 1.  


6 Arkitektur  
 


I dette avsnittet så beskrives løsningen som er anbefalt av prosjektet (ref. 5.6). Prosjektet er i en 


tidlig fase slik at ROS-prosess, kartlegging og endelige godkjenninger fra foretakene ikke er på plass 


enda, men pr. i dag så har de aktørene som man har vært i kontakt med vært positiv til løsningen.  


Hovedsakelig så er det flyttingen mellom Kongsvinger og Akershus universitetssykehus HF som 


beskrives her, men det er lagt inn kommentarer for prehospitale tjenester i hvert avsnitt. I endelig 


løsningsdesign så vil begge flytteprosessene bli dekket i sin helhet.  


 


6.1 IKT-infrastruktur 


Kongsvinger Sykehus har en IKT-infrastruktur i dag som er del av standard HSØ plattform 


(underordnet Sykehuset Innlandet HF). Akershus universitetssykehus HF er ikke flyttet over dit, men 


de konsumerer en rekke tjenester derfra. Dette er primært regionale løsninger som ERP og GAT. De 


har også begynt å ta i bruk den nye regionale Citrixplattformen (RCP) og har PACS-klientene stående i 


SIKT. 


Anbefalt løsning vil konsumere tjenester i både SIKT og Akershus universitetssykehus HF-domenet. 


Årsaken til dette er at SIKT (som Kongsvinger er del av i dag), er mer fremtidsrettet både på teknologi 


og struktur sammenlignet med Akershus universitetssykehus HF. I de tilfeller det lar seg gjøre å la 


tjenester og funksjoner ligge i SIKT så vil det være prosjektets anbefaling. 
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Under ligger en beskrivelse om hvordan de ulike basistjenestene vil bli konsumert etter flytting. 


Valgene som er gjort baserer seg på: 


 Brukeropplevelse 


 Teknisk gjennomførbarhet 


 Juridiske føringer 


 Sikkerhet 


 Risiko og omfang ved gjennomføring 


Prehospitale tjenester: Oslo universitetssykehus HF har en IKT-infrastruktur som er adskilt fra andre 


foretak. De har begrenset med integrasjoner mot SIKT, og det er ikke opprettet trust mellom 


domenene. Her vil det være aktuelt at man i større grad må flytte infrastrukturen over til Oslo 


universitetssykehus HF. 


Domene 


Grunnet integrasjoner mot e-post og PAGA så vil ansatte på Kongsvinger få tildelt en bruker i 


Akershus universitetssykehus HF -domenet for pålogging på klientene. Trustet som er opprettet 


mellom domene gjør det mulig for dem å ha brukerprofilen liggende der, selv om en rekke tjenester 


og løsninger vil være i SIKT. Det vil forenkle arbeidet for de som drifter løsningen at alle Akershus 


universitetssykehus HF-brukere håndteres på samme måte i AD. 


Prehospitale tjenester: Brukerkontoer opprettes i Oslo universitetssykehus HF-domenet og tildeles 


nødvendige tilganger. 


Nettverk 


Både Kongsvinger og Akershus universitetssykehus HF er i dag på kjernenettet i HSØ.  Basert på 


innledende kartlegging så vil en anbefalt løsning være å tildele nye «Akershus universitetssykehus 


HF» IP-adresser til alle enheter som er koblet på nettverket slik at de blir liggende i riktig VLAN. Dette 


vil også inkludere MTU-utstyr o.l. som har nettverkstilgang. Tråløse aksesspunkter må også 


konfigureres slik at de blir del av Akershus universitetssykehus HF sitt nettverk. Forbindelsen til 


Kongsvinger går i dag via Gjøvik. Det vil ikke være behov for å endre på dette. Flyttingen vil medføre 


en rekke endringer i brannmurer. Alle åpninger som går fra klientene i dag mot Sykehuset Innlandet 


HF sin infrastruktur må fjernes og nødvendig tilganger mot Akershus universitetssykehus HF 


opprettes. 


Prehospitale tjenester: For nettverkspunkter som tilhører prehospitale tjenester så er planen å tildele 


de IP-adresse fra Oslo universitetssykehus HF sitt nett. 


Klientinfrastruktur 


Klientene på Kongsvinger vil bli liggende i SIKT, men legges inn i en tilsvarende OU som PACS-


klientene til Akershus universitetssykehus HF. Kongsvinger vil bli implementert i eksisterende VPN-


løsning på Akershus universitetssykehus HF (Big-IP). Akershus universitetssykehus HF har en løsning 


som skiller seg noe ut fra hva de bruker på andre foretak. Spesielt er det kravene som stilles for å få 


tilgang til kliniske data som er strenger på Akershus universitetssykehus HF enn hos de fleste andre 


foretakene. Valget man går på her kan innvirke på om klienter må installeres på nytt før de legges 


om.  
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Print 


Sikker print på Kongsvinger må legges over til Safecom. Dette vil medføre utskifting av de 22 


skriverne som er del av tjenesten. I tillegg så har de 7 nettverksskrivere. Disse vil få tildelt IP-adresse i 


Akershus universitetssykehus HF sitt nettverk og opprettes på Akershus universitetssykehus HF sin 


printserver. Som del av planleggingen så vil de bli gjort ytterligere kartlegging for å bekrefte antall 


skrivere, samt fange opp etikettskrivere m.m. som krever nettverk eller spesielle tilpasninger.  


Prehospitale tjenester: Oslo universitetssykehus HF har samme løsning som SIKT, slik at skrivere her 


vil fungere som før etter at nettverkspunkt endres til Oslo universitetssykehus HF-IP og skriver 


defineres i uniFLOW. 


Fil 


For de ansatte på Kongsvinger så blir det opprettet nye hjemmeområder i Akershus 


universitetssykehus HF -domenet og data blir kopiert over. For videre drift av løsning så er det en 


fordel at de er plassert på samme sted som andre ansatte i samme foretak. For fellesområder så 


opprettes det en filstruktur basert på avdelingene man har på Kongsvinger før dataene flyttes over. 


For filområder som benyttes på tvers av avdelinger og lokasjon, så dette legges inn i eksisterende 


filstruktur på Akershus universitetssykehus HF. Her vil man være avhengig av at foretaket bistår med 


kartlegging av informasjonen.  


Prehospitale tjenester: Her vil man i prinsippet kjøre samme prosess som beskrevet over. Grunnet 


omfang så er det ev. Begrenset hvor omfattende filstrukturen blir. 


E-post 


For Exchange så vil e-post, møterom og andre ressurser bli opprettet i Akershus universitetssykehus 


HF -domenet. Dette sikrer at ansatte på Kongsvinger får riktig domenenavn i adressen (Akershus 


universitetssykehus HF.no), samt at de har mulighet til å bestille møterom og ressurser på tvers av 


lokasjoner. E-postene for de ansatte vil bli kopiert over til nyopprettet konto i Akershus 


universitetssykehus HF. For en begrenset periode så settes det opp videresending for e-post som 


kommer inn til gammel adresse i Sykehuset Innlandet HF. Felles postbokser og e-postadresser som er 


distribuert ut til befolkningen må kartlegges slik at man får på plass rutiner for hvordan man skal 


håndtere/oppdatere dem. 


Prehospitale tjenester: Brukere får tildelt ny adresse i Oslo universitetssykehus HF og gamle e-poster 


flyttes over. Videresending og varsling settes opp etter samme prinsipp som beskrevet over. 


Telekom 


Telekom dekker fasttelefoni, mobiltelefoner og varslingsanlegg. I all hovedsak så kan infrastruktur og 


utstyr videreføres ved overdragelse til nytt foretak, men man må gjøre enkelte endringer på 


kapasitet i sentraler og ruting av trafikk. Kostnader og eierskap må også endres til Oslo 


universitetssykehus HF. 


Prehospitale tjenester: I prinsippet så må en tilsvarende løsning på plass her hvor tjenestene flyttes til 


Oslo universitetssykehus HF. 
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6.2 Applikasjoner og tjenester 


Etter overlevering til drift, så vil brukerne på Kongsvinger ha tilgang og applikasjoner og tjenester 


som samsvarer med hva som benyttes på Akershus universitetssykehus HF. Applikasjoner og 


tjenester som eksisterer hos begge aktører i dag videreføres, og informasjon som er "øremerket" 


Kongsvinger kopieres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF-domenet. 


Prosjektet jobber videre med applikasjonstilrettelegging med utgangspunkt i følgende overordnede 


prinsipper: 


 For oppgaver som foretakene løser med ulike applikasjoner eller tjenester så vil føringen 


være at Akershus universitetssykehus HF sin løsning er gjeldende, og erstatte dagens løsning 


hos Kongsvinger  


 For applikasjoner som benytter databaser og filservere så vil dette kreve en migrering av 


informasjon. Eksempel på dette er RIS/PACS  


 Enkelte applikasjoner er trolig også unike for oppgaver som gjøres på Kongsvinger. Disse vil 


bli videreført. For distribusjon av applikasjoner så vil dette primært håndteres av APP-


V/SCCM-infrastruktur som er satt opp i sammenheng med RCP-miljøet 


For kopiering av data tar prosjektet utgangspunkt i følgende føring fra DP1 Pasientbehandling: 


 Pasienter hjemmehørende i Kongsvinger sykehusområde og som har hatt kontakt med 


Sykehuset Innlandet HF (uansett hvor) som i utgangspunktet skal få sine data kopiert over til 


Akershus universitetssykehus HF 


Det kan bli behov for kopiering av annen type data, men dette vil avklares senere i prosjektet med de 


andre del-prosjektene. 


Prehospitale tjenester: samme prinsipp gjelder her, slik at Oslo universitetssykehus HF sine IT-


løsninger er gjeldende for de som flyttes fra SYKEHUSET INNLANDET HF. Siden ansatte for 


prehospitale tjenester er planlagt flyttet over til Oslo universitetssykehus HF så kan man bruke de 


distribusjonsløsninger og lignende som gjelder for dette foretaket. Unntak er eventuelt dersom man 


av sikkerhetsmessige grunner ikke kan opprette punkter på ekstern lokasjon grunnet sikkerhet. 


 


6.2.1 MTU 


 


For MTU så er det utstyr og dedikerte MTU-klienter som kommuniserer over nettverket som blir 


berørt av endring på IKT-infrastrukturen. Eksempler på dette er: 


 IP-adresser endres slik at enheter med fast IP må konfigureres og "pekere" endres i 


applikasjoner 


 Automatiske og manuelle prosesser for lagring av data på server må endres til riktig 


plassering (filinfrastruktur flyttes) 


 Eventuelle løsninger som sender varsling via e-post må settes opp mot riktig domene 
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 For enkelte løsninger så kan det være behov for å endre på integrasjoner mellom MTU og 


løsninger i SIKT (kommunisere mot annen programvare eller endre parametere slik at 


eksport går mot Akershus universitetssykehus HF og ikke Sykehuset Innlandet HF) 


På lik linje som for applikasjoner så må man for hvert enkelt system ta stilling til hva som skal 


kopieres over av historiske data, og om det er behov for en overlappingsperiode hvor man kan nå 


data i Sykehuset Innlandet HF. 


Som del av prosjektet så må utstyr og nødvendige endringer kartlegges i forkant slik at man får gjort 


nødvendige endringer og dokumentert dette. 


Det må også kartlegges hvordan endring av eierskap på løsningene vil påvirke lisenser og 


brukerstøtte fra tredjepart. 


  


6.3  Informasjon 


Prosjektet har som mål å implementere en løsning som er mest mulig gjenkjennelig for de ansatte på 


Kongsvinger, men noen endringer vil det bli. Brukerne vil logge seg på mot Akershus 


universitetssykehus HF-domenet etter migreringen og få ny e-postadresse. Som verktøy så skal man 


kunne bruke datamaskinene til de samme oppgavene som før, men det vil være enkelte 


applikasjoner som er erstattet med nye, og måten de er publisert på er endret. I de tilfellene 


endringer må gjøres, så er prosjektet opptatt av at nødvending informasjon og opplæring blir sendt 


ut i forkant av overgangen. 


 Prehospitale tjenester: Samme prinsipp gjelder for ansatte som jobber med prehospitale tjenester. 


6.4 Teknologi 


Ny IKT-infrastruktur vil i stor grad være bygd rundt samme teknologi som tidligere: 


 RES og AD for tilgangskontroll og administrasjon 


 APP-V og SCCM for distribusjon av applikasjoner og patcher 


 Citrix for publisering av virtuell desktop og applikasjoner 


 Exchange for e-post og kalender 


 Windows 7 er gjeldende operativsystem 


 Big-IP for VPN 


 


6.5 Sikkerhet  


Prosjektets anbefaling er at klienter på Kongsvinger i all hovedsak følger sikkerhetsmodellen som 


praktiseres i SIKT. Det vil si at man tillater tilgang på internett og kliniske applikasjoner fra samme 


arbeidsflate. Dette avviker mot det som har vært gjeldende praksis Akershus universitetssykehus HF. 


Der har man plassert servere og klienter som benyttes til håndtering av sensitiv informasjon i egne 


VLAN uten internett, men i sammenheng med integrasjonene i SIKT (regionale løsninger, RCP og 
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tykke PACS-klienter) så har man lettet noe på denne praksisen. Videre avklaring rundt dette må tas i 


sammenheng med ROS og i samtaler med sikkerhet på Akershus universitetssykehus HF.  


Prehospitale tjenester: For brukere og klienter som flyttes til Oslo universitetssykehus HF så vil det 


være de føringer som de praktiserer som blir gjeldende. Oslo universitetssykehus HF har en IKT-


infrastruktur som i større grad er lik den man finner på Sykehuset Innlandet HF i dag. 


7 Forslag til forvaltningsmodell  


7.1 Driftsmodell 


I all hovedsak vil eksisterende driftsmodell fortsette som i dag. Virksomhetsoverføringen medfører at 


Kongsvinger inngår i Akershus universitetssykehus HF sin modell og vil konsumere tjenester derfra på 


lik linje med andre Akershus universitetssykehus HF- ansatte og lokasjoner. For prehospitale 


tjenester vil det samme være gjeldende for Oslo universitetssykehus HF. Det kan likevel forekomme 


mindre endringer, men disse er ikke identifisert og detaljert ut i konseptfasen. Detaljert planlegging i 


neste fase vil eventuelt avdekke dette. 


 


7.2 Forvaltningsmodell 


I all hovedsak vil eksisterende forvaltningsmodell fortsette som i dag. Virksomhetsoverføringen 


medfører at Kongsvinger inngår i Akershus universitetssykehus HF sin modell og vil konsumere 


tjenester derfra på lik linje med andre Akershus universitetssykehus HF- ansatte og lokasjoner. For 


prehospitale tjenester vil det samme være gjeldende for Oslo universitetssykehus HF. Overføringen 


vil videre kreve at eksisterende relevante avtaler og lisenser endres fra Sykehuset Innlandet HF til 


Akershus universitetssykehus HF. Dette gjelder både avtaler med Sykehuspartner og 


tredjepartsleverandører. Andre mindre endringer kan også forekomme, men disse er ikke identifisert 


og detaljert ut i konseptfasen. Detaljert planlegging i neste fase vil eventuelt avdekke dette. 


8 Økonomi  


8.1 Estimerte prosjektkostnader 


 


Tidligere erfaringer fra denne type migrering vil tilsi en kostnad i størrelsesorden 30-50 MNOK. 


Sammenlignet med alternativ 1 er forventet kostnad lavere i dette alternativet. Dette begrunnes i 


hovedsak med at kompleksitet og omfang av applikasjoner og data er lavere. Dette er signifikante 


kostnadsdrivere for slike prosjekter. Beregningsgrunnlaget stammer hovedsakelig fra de tidligere 


omleggingsprosjektene på Revmatismesykehuset, Rettsmedisinsk institutt, Oslo universitetssykehus 


HF og Prosjekt nytt Østfoldsykehus. Det understrekes at mer konkret kostnadsanslag og tilhørende 


budsjett vil bli utarbeidet i kommende planleggingsfase. 
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8.2 Estimerte kostnader for drift og forvaltning av tjenesten 


Dette er ikke detaljert ut i denne fasen, men Sykehuset Innlandet HF sin kostnad for Kongsvinger vil i 


all hovedsak bli overført til Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF med 


mindre annet blir avtalt mellom partene. Dette kan eksempelvis bli gjeldende i en overgangsfase. 


8.3  Overslag tjenestepris 


Dette er ikke detaljert ut i denne fasen, men Sykehuset Innlandet HF sin kostnad for Kongsvinger vil i 


all hovedsak bli overført til Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF med 


mindre annet blir avtalt mellom partene. 


8.4 Finansieringsmodeller  


Underliggende finansieringsmodeller vil ikke bli endret som en følge av dette prosjektet. Ettersom 


opptaksområde Kongsvinger overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus 


HF og prehospitale tjenester overføres til Oslo universitetssykehus HF vil også inntekter og kostnader 


medfølge.  Det må avklares hvordan DP3 IKT/MTU og kostnad fra Sykehuspartner og 


tredjepartsleverandører skal finansieres i det videre løp. Foreløpig har HSØ akseptert et tilbud på 


inntil 1000 timer til bruk i konsept- og planleggingsfase i Q1. 


8.5 Forpliktelser for ibruktakelse av tjenesten 


Virksomhetsoverføringen forplikter at ansatte på Kongsvinger i all hovedsak skal konsumere tjenester 


på lik linje med andre ansatte på Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF for 


prehospitale tjenester. Dette skal være i tråd med godkjent løsningsdesign og ROS for prosjektet. 


8.6 Investeringsvurderinger av de finansielle gevinstene 


Det er ikke gjennomført investeringsvurderinger og ikke identifisert finansielle gevinster i Delprosjekt 


3 IKT/MTU. 


9 Anskaffelse og utfasing av tjeneste 


9.1 Anskaffelsesstrategi  


Prosjektet antar på dette tidspunkt at virksomhetsoverføringen i utgangspunktet ikke medføre behov 


for anskaffelser innenfor IKT. Det vil være behov for å regulere en rekke avtaler, særlig knyttet til 


applikasjoner som brukerne bruker. Det kan være dette kan gjøres innenfor gjeldende avtaler, men vi 


kan ikke utelukke at det vil komme noen anskaffelsesprosesser. Det er heller ikke usannsynlig at 


endringene vil gi noen investeringskostnader av tilleggslisenser av programvare Akershus 


universitetssykehus HF benytter og endringer i vedlikeholdskostnader (pluss og minus) som vil gi en 


ukjent (positiv eller negativ) økonomisk konsekvens. Det kan bli behov for infrastrukturinvesteringer 


på Akershus universitetssykehus HF og skifte av HW på Kongsvinger, men disse vil og antageligvis bli 


gjort innenfor gjeldende avtaler. 


 







 
 


 


 


Side 28 av 32 
 


HSØ Prosjektveiviser - Foranalyserapport 
 
Prosjekt: Kongsvinger 


 


Dato: Referanse: 
 


9.2 Utfasing eksisterende tjenester 


Kongsvinger konsumerer i dag IKT tjenester fra SIKT plattform som en del av Sykehuset Innlandet HF. 


Når de virksomhetsoverføres til Akershus universitetssykehus HF vil de primært konsumere tjenester 


som Akershus universitetssykehus HF tilbyr, med mindre særskilte behov avdekker noe annet. Dette 


betyr en endring for de ansatte da de kan oppleve at tjenester de bruker i dag, ikke vil være 


tilgjengelig etter overføring. Dette betyr ikke at tjenesten fases ut fra Sykehuset Innlandet HF, men at 


den ikke lenger er tilgjengelig for ansatte ved Kongsvinger Sykehus. Delprosjekt 3 IKT/MTU 


understreker at beslutninger knyttet til hvilke tjenester som eventuelt skal videreføres skal fattes i 


relevant delprosjekt, ikke i DP3 IKT/MTU. 


 


10 Forslag til prosjekt 
 


10.1 Resultatmål 


1. Alle ansatte ved Kongsvinger som har en SIKT bruker skal ha opprettet en Akershus 


universitetssykehus HF bruker. Dette gjelder ikke ansatte under Prehospitale tjenester, de 


skal få en Oslo universitetssykehus HF bruker 


2. Alle e-postbokser er flyttet over til Akershus universitetssykehus HF eller Oslo 


universitetssykehus HF for prehospitale tjenester og brukerne får nye e-postadresser 


3. Alle filområder er kopiert over til Akershus universitetssykehus HF eller Oslo 


universitetssykehus HF for prehospitale tjenester og brukerne når disse etter kopiering 


4. Filområder er plassert i Akershus universitetssykehus HF eller Oslo universitetssykehus HF for 


prehospitale tjenester ihht gjeldende retningslinjer for beskyttelse av data  


5. Klienter er flyttet til Akershus universitetssykehus HF sin OU på SIKT (avvik kan forekomme 


på bærbare klienter). Dette gjelder ikke prehospitale klienter som vil bli flyttet til Oslo 


universitetssykehus HF 


6. Alle relevante tjenester for Kongsvinger brukere er tilgjengelig fra Akershus 


universitetssykehus HF eller Oslo universitetssykehus HF for prehospitale tjenester 


7. All relevant data (både pasient og annen) er tilgjengelig for Kongsvinger brukere fra Akershus 


universitetssykehus HF eller Oslo universitetssykehus HF for prehospitale tjenester  


 


10.2 Organisering  


Det vil bli etablert en egen prosjektorganisasjon i Sykehuspartner for å planlegge og gjennomføre 


dette prosjektet. Prosjektleder i Sykehuspartner deltar inn i Delprosjekt 3 IKT/MTU hvor både HSØ, 


Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF er representert. 
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10.3 Planlegging og gjennomføring 


 


10.3.1 Framdrift og tilnærming 


HSØ prosjektmetodikk og prosjektveiviseren vil ligge til grunn for gjennomføring. Under følger 


overordnet tidsplan. Det understrekes at denne vil detaljeres og oppdateres i en eventuell 


planleggingsfase. Gjeldende plan er at virksomhetsoverføring skal gjennomføres 01.01.19, men 


denne dato er oppe til diskusjon da det er midt i en periode med streng endringskontroll og frys for 


berørte IKT systemer. 


 


 


Prosjektet har og etablert en overordnet produktnedbrytning som vi jobber ut ifra:  
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10.3.2 Ressursbehov 


Primært kan ressursbehovet deles inn i følgende kategorier: 


1. Sykehuspartner linjeorganisasjon 


2. Tredjepartsleverandører 


3. Ansatte og brukere ved Kongsvinger 


4. Ansatte og brukere ved Akershus universitetssykehus HF 


5. Ansatte og brukere ved Sykehuset Innlandet HF 


6. HSØ ressurser 


Nøyaktig antall er ikke avklart. Dette vil ha en nær sammenheng med endelig omfang og vil bli 


detaljert ut i planleggingsfasen. Se og 10.2 Organisering for oversikt over ressursbehov. 


 


10.3.3 Kompetansebehov og tilnærming til opplæring 


Dette er ikke utredet i denne konseptevalueringen, men er et viktig punkt som vil bli planlagt på et 


senere tidspunkt sammen med hovedprosjektet. 


 


10.4 Pilot 


Relevante avdelinger og ansatte på Kongsvinger. Hvem dette er avklares i senere faser av prosjektet. 
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10.5 Ibruktagelse  


Det er primært IKT brukere ved Kongsvinger Sykehus som vil bli berørt av prosjektet og ta i bruk nye 


løsninger og tjenester. Relevante ressurser ved Akershus universitetssykehus HF kan og bli berørt. 


Videre vil Sykehuspartner driftsorganisasjon bli berørt. 


 


10.6 Forpliktelse og forankring ved Ibruktagelse 


Delprosjekt 3 IKT/MTU forholder seg til den overordnede beslutningen om at Kongsvinger skal 


virksomhetsoverføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Videre 


forankring om ibruktagelse gjøres i hovedprosjektet sin Styringsgruppe. 


 


10.7 Risikovurderinger 


Prosjektet har utarbeidet en foreløpig oversikt over identifiserte risiko:  


 


Risiko Analyse Risikohåndtering - tiltak 


Risiko 
# 


Beskrivelse* 
Sann-


synlighet 
(S) 


Konse- 
kvens 


(K) 


Risikoscore 
(SxK) 


Tiltak 


1 Dato: Virksonhetsoverføring 01.01.19 er midt i 
julefrys for endringer i IKT- systemene. Dette kan i 
verste fall medføre at endringer ikke kan 
gjennomføres eller gjennomføres med betydelig 
økt risiko for sikker og stabil drift 


4 4 16 
1. Flytte dato for teknisk 
overføring til 21.01.19 
 


2 
Gjennomføringstid: For kort tid til 
gjennomføringsfasen kan føre til forsinket 
virksomhetsoverføring (teknisk).   


2 4 8 1. Flytte dato for teknisk 
overføring. Eksakt dato avdekkes 
senere i planleggingsfasen 


3 Design og ROS: Dette er tidkrevende prosesser og 
prosjektet er avhengig av RoS godkjenning fra SIHF 
og Ahus før gjennomføring kan starte. Dersom 
disse prosessene trekker ut i tid, kan det føre til 
forsinkelser 


2 4 8 
1. Allokere ressurser og 
prioritere 


5 Migreringsstrategi: Delprosjekt IKT/MTU er 
avhengig av beslutninger fra de andre 
delprosjektene om hvilke data som skal overføres, 
når de skal overføres etc. Dersom disse 
beslutningene trekker ut i tid kan det føre til 
forsinkelser 


2 4 8 


1. Avklarings- og 
koordineringsmøter  


4 Infrastrukturmodernisering: Utestående 
beslutning om hvordan fremtidig 
infrastrukturmodernisering skal gjennomføres kan 
føre til at prosjektet gjør valg som ikke er i tråd 
med fremtidig beslutning 


2 3 6 


1. Beslutning om det beste 
alternativet til gjennomføring 


6 Rerssurser: Begrenset tilgang til ressurser hos 
berørte helseforetak og leverandører kan føre til 
forsinkelser 


2 3 6 


1. Prioritering av ressurser 


Kommentar til Risiko #1 - Dato: Prosjektet legger til grunn at dersom endringsdato for EPJ-systemer 


flyttes til 21.01.19 vil sannsynlighet reduseres og dermed reduseres risiko fra rød til oransje. Flytting 


av dato er per tidspunkt til utredning og vil bli behandlet som eget punkt i Styringsgruppemøte 


05.03.18. Selv om tidspunkt for endring av EPJ-systemer eventuelt flyttes til 21.01.19 vil 
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virksomhetsoverføringen fortsatt kunne gjennomføres som planlagt den 01.01.19. Dette inkluderer 


nødvendige endringer innenfor administrative systemer som PAGA og ERP. 


11 Forutsetninger og Avhengigheter 
Forutsetninger: 


 Videre finansiering til planlegging og gjennomføring 


 Tilgang til nødvendige ressurser fra HSØ, Sykehuset Innlandet HF, Akershus 


universitetssykehus HF, Sykehuspartner og tredjepartsleverandører 


 Føringer og beslutninger fra de andre delprosjektene på hvilke applikasjoner og tilhørende 


data som skal være tilgjengelig etter virksomhetsoverføringen   


 Teknisk virksomhetsoverføring gjennomføres i etterkant av frys og streng endringskontroll 


(ref. risiko) 


Avhengigheter: 


 Beslutninger og føringer fra de andre delprosjektene 


 Godkjent løsningsdesign og ROS av de berørte helseforetakene. Prosjektet er avhengig av 


dette for å kunne starte gjennomføring. Dersom dette ikke foreligger må andre alternativer 


vurderes på ny, evt. gjøre nødvendige endringer innenfor alternativ 2  


 Godkjenning fra juridisk at skissert alternativ til gjennomføring er innenfor relevante lover og 


regler 


 








 
 


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 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide 
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 


Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 
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Vedlegg 


1. Status fra de lokale prosjektene  


Forslag til vedtak: 


     Styringsgruppen tar status fra prosjektene til orientering 
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.


15/18 Status fra delprosjektene


Styringsgruppemøte


5. mars 2018
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Status/viktige avklaringer somatikk


• Overføringstidspunkt


– = tidspunkt for akutte innleggelser


– = tidspunkt for elektive henvisninger


– Pasienter i forløp fullfører løp ved Sykehuset Innlandet


– Kontrollpasienter møter til første kontroll som planlagt 
ved Innlandet


• Omfanget av datakopiering


– Aktive pasienter defineres som kontakt med sykehuset 
Innlandet i 2017


– Kun aktive pasienter bosatt i opptaksområdet kopieres 
til Ahus


• Avklare strålebehandling


• Vurdere undergrupper, habilitering/rehabilitering
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Risikohåndtering - tiltak


Risiko # RISIKO
Sannsynlighet


(S)


Konsekvens


(K)


Risikoscor


e (SxK)
Tiltak


Sannsynlighet


(S)


Konsekven


s


(K)


Risikoscore 


(SxK)


1 Pasientforløp


1,1 At pasientbehandlingen ved Kongsvinger SH etter 


virksomhetsoverdragelsen ikke sikres mht volum og 


kvalitet. Tallmaterialet tilsier at det er høyest risiko for 


elektiv behandling mtp poliklinikk og sengekapasitet i 


Ahus


3 3 9 Godt faglig samarbeid KOS - Ahus 2 2 4


1,2 Uklare retningslinjer for faglig kontakt mellom KOS/Ahus 2 3 6 Gode retningslinjer for hvem man 


tar kontakt med i forskjellige 


situasjoner


2 1 2


1,3 At tilbud til pasientene i opptaksområdet til Kongsvinger 


som pr i dag går til andre SI behandlingssteder ikke  


etableres på Nordbyhagen eller gjennom avtaler med 


andre foretak


2 3 6 Gjennomgå pasientstrømmer 


mellom SI/Ahus. Informere om 


henvisningsrutiner til primærleger 


og andre ansatte KOS/Ahus


2 2 4


1,4 Ikke planlagt endringer i pasientstrømmer (f.eks 


pasientstrømmer som pt går til OUS men som flyttes til 


Nordbyhagen)


2 3 6 Gjennomgå pasientstrømmer 


mellom SI/Ahus. Informere om 


henvisningsrutiner til primærleger 


og andre ansatte KOS/Ahus


2 2 4


1,5 Usikkerhet i prosessen skaper utrygghet blant 


personalet på Kongsvinger (kompetanseflukt)


3 4 12 Trygge personalet med forutsigbart 


faglig  samarbeide


2 2 4


1,6 At fagmiljø på KOS ikke opprettholdes og utvikles innen 


revma og øye


3 3 9 Avklare faglig samarbeid og nytt 


opptaksområde


2 2 4


1,7 Krevende samarbeid om enkeltpasienter på tvers av 


primær- og spesialisthelsetjenesten etter endring.


2 3 6 Etablere avtale. Spesielt PHV, TSB, 


barnehabilitering, rehabilitering, 


kroniske forløp og kreft.


1 1 1


1,8


Risiko for misforståelser og dårlige overleveringer i 


overgangsfasen mellom SI og Ahus


3 3 9 Utarbeide overflyttingsavtale for 


pasienter og gjennomgang av 


denne regelmessig


2 2 4


1,9


Manglende koordinering mellom respektive 


delprosjekter i prosjektet


3 3 9 Oppmerksomhet og god 


infoprmasjonsflyt mellom 


delprosjektene 


2 2 4


2 Informasjon


2,1 Utilfredsstillende kommunikasjon mellom Akershus 


univ.sh, Sykehuset Innlandet HF og aktuelle kommuner, 


fastleger og innbyggere


3 3 9 Utarbeide kommunikasjonsplan 2 2 4


2,2 Tap av tillit blant brukere, ansatte, eier og andre 


interessenter


2 3 6 Utarbeide kommunikasjonsplan 2 2 4


Analyse - etter tiltak Analyse


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5


Svært stor


4
Stor


3
Moderat


2
Liten


1
Meget liten


Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig


Konsekvens


Risikosituasjon etter tiltak


S
a


n
n


s
y


n
li
g


h
e


t


Opprinnelig risikosituasjon


5Svært stor


S
a


n
n


s
y


n
li
g


h
e


t


4


3


2


1


Moderat


Svært alvorlig


Stor


Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig


Meget 


liten


Konsekvens


Liten
1.4


2.2


1.2
1.3


1.1


2.1


1.4


2.2


1.2


1.3


1.1


2.1


1.5


1.5


1.6


1.61.7


1.7


1.8


1.8


1.9


1.9
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Status PHV, TSB og voksenhabilitering pr 23-02-2018


1. Arbeidsgruppen har kartlagt tjenestetilbudet innen PHV og TSB i Sykehuset Innlandet HF og etablert oversikt over 
organisering av tjenestetilbudet innen PHV og TSB for befolkningen i Kongsvingerregionen. Det har vært særskilt fokus på 
tjenester mottatt av befolkningen i Kongsvingerregionen ved institusjoner i andre deler av Sykehuset Innlandet HF 


2. Kapasitetssituasjonen ved Akershus universitetssykehus HF innebærer at foretaket etter overtakelse av ansvaret for 
spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Kongsvingerregionen ikke selv vil kunne dekke behovet for tjenester innen 
psykosebehandling og alderspsykiatri.


3. Kapasitetsbehov knyttet til tjenestetilbud innen PHV og TSB for befolkningen i Kongsvingerregionen vil ikke endres av 
betydning årene fremover. Fremskrivninger av kapasitetsbehov i Ahus-sykehusområde gjøres ifm ØLP. 


4. Arbeidsgruppen tilråder at ansvarsoverføringen fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF skjer 
parallelt for alle tjenesteområder. Dette innebærer at Akershus universitetssykehus HF er avhengig av å inngå avtale(r) med 
Sykehuset Innlandet HF om leveranse av tjenester innen psykosebehandling og alderspsykiatri.


5. Arbeidsgruppen har drøftet prinsipper for gode pasientforløp som premisser for ansvarsoverføring og avtaler mellom 
Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. Dette vil bli videre bearbeidet for etablering av prinsipper på 
tvers av tjenesteområder. 


6. Arbeidsgruppen har foretatt en risikovurdering som følger denne leveransen. Risikovurderingen vil bli oppdatert løpende og 
kan ikke betraktes som endelig.


7. 16. mars etableres faggrupper innen psykosebehandling, alderspsykiatri og voksenhabilitering med representanter fra 
Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. Formålet med arbeidet i disse faggruppene vil være å avklare 
ytterligere faglige premisser for ansvarsoverføring og godt samarbeide.


8. Arbeidsgruppen vil arbeide videre med å kartlegge konsekvenser for helsefagutdanningene (eksempelvis praksisplasser), for 
spesialistutdanningen for leger, samt for avtaler vedr samhandling. Dette samordnes med arbeidsgruppene innen alle 
tjenesteområder.


9. Arbeidsgruppen har også fremmet tilråding om at Åsnes kommune får tilknytning til DPS Hamar-Elverum og BUP Elverum. 
Dette i tråd med anmodning fra kommunen. Dette følges videre opp av prosjektledelsen.
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Risikovurdering PHV/TSB


Analyse Risikohåndtering - tiltak Analyse - etter tiltak 


Risiko 


#
RISIKO


Sannsyn 


lighet


(S)


Konse


kvens


(K)


Risiko 


score 


(SxK)


Tiltak


Sannsy


n lighet


(S)


Konse


kvens


(K)


Risiko 


score 


(SxK)


1 Pasientforløp


1,1 Pasientrisiko pga manglende eller ikke 
korrekt registrerte journalopplysninger 


4 4 16• Nedsette en arbeidsgruppe som identifiserer mulige 
risikoområder og utarbeider veiledningsmateriell, ref. 
tiltakspunktene under: 


• Rutiner for innhenting av journalopplysninger i tilfeller hvor 
elektronisk overføring ikke er på plass


• Tydelig avklaring av hvordan ansvarsoverganger mellom 
sykehusene skal registreres i DIPS 


2 4 8


1,2 Pasientrisiko pga nye rutiner mellom 
primær- og spesialisthelsetjeneste, 
svikt i kommunikasjon i 
overgangsfasen 


3 3 9• Gode retningslinjer for hvem man tar kontakt med i 
forskjellige situasjoner


2 3 6


1,3 Brudd i pasientforløp innen PHV  som 
følge av organisatoriske endringer


3 4 12• Informere om henvisningsrutiner til primærleger og andre 
ansatte KOS/Akershus universitetssykehus HF


• Godt faglig samarbeid KOS – Akershus universitetssykehus 
HF


• Utarbeide overflyttingsavtale for pasienter og gjennomgang 
av denne regelmessig


• God kommunikasjon mellom henviser og behandlende 
foretak og mellom to behandlende foretak


• Tydelig avklaring av hvordan ansvarsoverganger mellom 
sykehusene skal registreres i DIPS 


2 4 8


1,4 Brudd i pasientforløp innen PHV  som 
følge av økonomiske endringer


4 3 12• Manglende kapasitet ved Ahus kompenseres ved 
gjestepasientavtale med Sykehuset Innlandet. Avtalen må 
være konkret (hvilke pasientgrupper / hvilke diagnoser 
eller pasienter fra enkelte kommuner) og forutsigbar (for 
hvilken tidsperiode) 


3 3 9
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Risikovurdering PHV/TSB


Analyse Risikohåndtering - tiltak Analyse - etter tiltak 


Risiko 


#
RISIKO


Sannsyn 


lighet


(S)


Konse


kvens


(K)


Risiko 


score 


(SxK)


Tiltak


Sannsy


n lighet


(S)


Konse


kvens


(K)


Risiko 


score 


(SxK)


1 Pasientforløp


1,5 Usikkert tilbud til pasienter som følge 
av at SI må gjøre organisatoriske 
omstillinger som følge av økonomiske 
endringer, parallelt med at Ahus skal 
kunne planlegge med 
gjestepasientplasser ved Sykehuset 
Innlandet HF


4 4 16• Se over 
• Tidlig avklaring av kapasitetsbehov  Ahus og 


omstillingsbehov Sykehuset Innlandet HF
• Arbeidsgruppe: felles problemforståelse og tiltak  nedfelt i 


samarbeidsavtale.


2 4 8


1,6 Manglende tilbud (som følge av at 
ansatteressurser må sette av tid til 
opplæring i nye IKT-systemer, rutiner 
og prosedyrer  


2 2 4• Planlegge opplæring og tidsbruk god tid i forveien og evt lage 
vikarordninger


• Hospitering ila 2018 som del av opplæringen (Opplæring vil 
være Ahus sitt ansvar fra 2019)


1 2 2


1,7 Brukermedvirkning: ny tilhørighet gir 
dårligere samarbeid mellom ulike 
aktører en  i overgangsfase 


2 2 4• Informasjonstrategi og -tiltak overordnet og tilpasset 
PHV/TSB


1 2 2
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Prehospitale tjenester - Detaljering av aksjonspunkter 
(pågår)


Aksjonslogg for prehospitale tjenester (Kongsvinger til 
Ahus)


Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Frist Utført Ansvarlig Annen g. Avklaringer
100 Ambulansetjenesten


101


102


200 AMK


201 AMIS web bestilling. Opplæringsbehov? OUS


202
Ipad legevakt er etablert i SI. Vurdere 
videreføring av løsning? OUS SP-IKT


203
Nødnett. Innføre OUS nivå 3 prosedyrer for 
Glåmdalen OUS


204 AMIS mottaksmodul. Vurdere videreføring? OUS SP-IKT


205 Brann. Rutiner for samvirke? OUS


206 Brann. Videreføre helseradio?? OUS


207 Trans-med. Visning av felles ressurser OUS-SI


208 Samarbeidende etater. Arbeidsmøte? SI-OUS


300 Pasientreiser


301 Avslutte transportavtaler ved overføringstidsp JA SI
Avtaler er skrevet ut 
2018


302 Gjennomføre anbud transportavtaler OUS


303 Route om NISSY/Trapeze    RmR OUS Se IKT


304 Route om Pro          RuR OUS Se IKT
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Risiko prehospitale tjenester


Risiko Analyse Risikohåndtering - tiltak Analyse - etter tiltak 


Suksesskriterier
Risiko 


#
Beskrivelse*


Sannsynligh


et


(S)


Konsekve


ns


(K)


Risikosco


re (SxK)
Tiltak


Sannsynlig


het


(S)


Konsekve


ns


(K)


Risikoscor


e (SxK)


Suksesskriterie: Informasjon 


og forankring av prosessen 


blant berørte medarbeidere og 


ledere


1


1,1 Ryktespredning og etablering av egne 


sannheter


5 2 10 Faste møtepunkter lokalt og i 


regi av prosjektet, løpende 


informasjon. God involvering 


av ansatte og ansattes 


representanter


0


1,2 Uro/engstelse i personalgruppa 4 2 8 Informasjon og transparent 


prosess


0


1,3 Påvirkning på arbeidsmiljø 2 1 2 Stor grad av bevissthet blant 


ledere og i prosjektet.


0


Suksesskriterie: Avklare 


praktiske spørsmål knyttet til 


kompetanse og praksis hos 


avgivende og mottakende org.


2 0


2,1 Usikkerhet knyttet til hvorvidt man 


innehar en hensiktsmessig kompetanse 


i nytt foretak (eks C1)


3 2 6 Avklare med mottakende 


foretak


0


2,2 Usikkerhet knyttet til endringer 


delegering, tap av oppgaver


3 2 6 Avklare med mottakende 


foretak


0


Suksesskriterie: Avklare 


ansvarsområder 


(transportavstander, 


opptaksområde)


3


3,1 Usikkerhet i personalgruppa 3 1 3 Avklare og informere 0


Suksesskriterie: Avklaring 


lokasjon


4


4,1 Usikkerhet knyttet til utgående 


leiekontrakter


3 1 3 Avklare og informere 0


Suksesskriterie: Avklare 


lærlingeløp


5


5,1 Usikkerhet blant ansatte og lærlinger 3 1 3 Avklare og informere 0







Delprosjekt økonomi
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Status delprosjekt økonomi -


• Hovedområder


– Beregning av endring inntekter/kostnader som planforutsetning til 
økonomisk langtidsplan 2019-2022


– Pensjon – dialog med pensjonskassene PKH og KLP er etablert


– Etablere prinsipper for overføring av balanseposter – overordnet fra HSØ 
RHF og mellom helseforetak


• Avklaringspunkt


– Utvalgskrets må defineres – premiss for pensjonskassenes arbeid og SP HF


– Pasientstrømmer– ordinære pasientstrømmer etter overføring og mer 
permanent kapasitetsbehov


• Prosess


– Arbeidsgruppen har gjennomført to arbeidsmøter


– Møteplan med milepæler fastsatt frem til sommeren
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Risikovurdering økonomi


Delprosjektet legger ikke frem risikovurdering, da 
risikovurderingen fra vårt delprosjekt er knyttet til endret 
overføringstidspunkt







Delprosjekt HR
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Status HR 22.02


• Generelt – god dialog og overordnet sett stor enighet mellom SI, AHUS og HSØ om prinsipiell 
tilnærming


• Prinsippene/kriterier for virksomhetsoverdragelse er gjennomgått i felleskap 16.02 av HF og 
RHF, behandles i tillegg på førstkommende møte i Prosjektgruppen


• Drøftingsmøtet i SI fant sted 8. februar. Tilstede var foretakstillitsvalgte i SI. I etterkant har vi 
gjennomført en dialog med HR på AHUS og på OUS – disse to foretakene har ingen innsigelser 
til beskrivelsen av kriterier for bemanningsomfang.


• Foretakene er i gang med innledende vurderinger av områder for vurdering og hva som 
kreves av ressurser (behov for juridiske vurderinger, avklaring av arbeidsgiverpolicy, 
erfaringsinnhenting i foretaksgruppen)


• Allokert HR-kapasiteter som skal bistå i arbeidet er satt inn i en prosjektorganisering
• Er i gang med å vurdere eventuelle behov for ytterligere representasjon i lokalt 


delprosjekt/arbeidsgruppe
• Det er opprettet dialog mellom mottaksprosjektet AHUS og Innlandet
• Intensjon om å speiler hverandres organisering på arbeidsgiversiden så langt som det er 


hensiktsmessig
• Det er høy bevissthet i delprosjektet knyttet til behov for å informere berørte medarbeidere 


om status og fremdrift samt behov for koordinering av HR-tematikk på tvers av 
delprosjektene


• Etter planen skal det foreligge en liste over bemanningsomfanget som er klar primo mars 
2018. Denne prosessen har så langt tatt noe lenger tid enn forutsatt, grunnet organisatoriske 
endringer på Kongsvinger og behov for dialog med Sykehuspartner for å fremskaffe 
oppdaterte og korrekte ansattlister.
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Hovedaktiviteter inneværende periode


 Kriterier for virksomhetsoverdragelse er diskutert og utarbeidet i 


samarbeid mellom SI og Ahus, tas opp i først prosjektgruppemøte


 Diskusjon om risiko ved å utsette overdragelsestidspunkt til noen 


annet en 01.01 for alle HR formål er diskutert med SP


Endringer i risiko / bekymringer


 Regional prosjektledelse HR


 Avgrensingen av «utvalgskrets» avhenger av beslutninger i andre 


delprosjekter , særlig  knyttet til Psykisk helsevern


• Innmeldt behov fra IKT prosjektet at det er behov for å avgrense 


utvalgskretsen slik at en kan begynne å jobbe IKT tilganger er 


krevende , må avklares hvor tidlig dette må være endelig for alle, 


usikker på hvorfor IKT må ha dette, turnuover og annet vil uansett


• Dato for virksomhetsoverdragelse dersom dette blir noe annet en 


01.01


Hovedaktiviteter neste periode


 Det inviteres til statusmøte, gjennomgang av utfordringsbildet med 


 Overdragelsestidspunkt


 Omfang og utvalgskrets


 Kriterier


 Oppsummering av det arbeidet som går lokalt. 


 Kartlegging av sannsynlige utfordringer d


 særskilt dato for overdragelse


 Omfang i fellesfunksjoner – avgrensing av ansatte


 Evt avklaringer dersom det er dukket opp noe som trenger regional 


avklaring


Behov for beslutninger / avklaringer


• Innmeldt behov fra IKT prosjektet at det er behov for å avgrense 


utvalgskretsen slik at en kan begynne å jobbe IKT tilganger


Statusrapport overføring av Kongsvinger sykehus med 
tilhørende opptaksområde


Samlet 
status


Uker: 2017/47


Fremdrift ift
plan


Ressurser Kvalitet Risiko


Status: Trend:
Uendret Negativ Positiv







Delprosjekt bygg, eiendom og internservice
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Status, viktige avklaringer - DP5 Bygg, eiendom og 
internservice
• Kartlegging og beskrivelse av nå-tilstand:


– Bygg/eiendom – delvis gjennomført


– Nåværende organisering av driftsfunksjoner, og avtaler/kontrakter – pågår


• Oppdrag gitt til Ahus ift organisering fra 01.01.19 (frist 15.04):
– Beskrive organisering og ansvarslinjer på alle tjenesteområder fra 01.01.19


– Beskrive interne rutiner og prosedyrer for varsling og beredskap


– Beskrive organisering, rutiner og elektronisk bestillingsløsning for innkjøp, lager og 
logistikk 


– Beskrive leveranser og logistikk ift matforsyning (produksjon av varm mat)


– Beskrive rutiner og prosedyrer ift telefoni, post, saksbehandlingsrutiner/P360


– Beskrive organisering og eventuell endringer i logistikk ift renhold, tekstiler og 
senger


– Beskrive eventuelle endringer i adgang og sikkerhetsløsninger


• Felles møte SI/Ahus: 04.04


• Møteplan DP5: 16.12.17, 12.01, 15.03, 03.05


• Rapport ferdigstilt: 01.06.18


• Punkter som krever snarlig avklaringer: ingen
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Risikovurdering


Fremdrift 
ift plan   Ressurser   Kvalitet 


 


Risiko 
 


 


Systemtilganger og 
overføring av data 


(Plania, P360)   
Tiltak: 
Avtale møte med Sykehuspartner IKT 


 





