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1.

Hva saken gjelder

Digital fornying er Helse Sør-Øst satsning på forbedring av pasientsikkerhet og kvalitet gjennom
etablering av standardiserte arbeidsprosesser og teknologiske løsninger. Det har blitt utarbeidet
en årsmelding for å beskrive status på Digital fornying for 2013.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2013 har vært et etableringsår for Digital fornying med konstituerende møte i fornyingsstyret 6.
mars 2013 og påfølgende arbeid med å etablere rutiner og prosesser for gjennomføringen av
programmet. I 2013 har det fra programkontoret vært prioritert å få på plass en helhetlig
gjennomføringsplan for programmet, samt etablering av felles veiledninger og rutiner. Dette
arbeidet fortsetter i 2014, slik at programmene og programkontoret er i stand til å iverksette
forbedringer i måten Digital fornying drives på. For 2014 har programkontoret særlig
oppmerksomhet på å forbedre risikorapportering og -styring, budsjettering og
kostnadsoppfølging, leverandørstyring, samt gevinstrealisering og standardisering.
Digital fornying har samlet sett en god fremdrift i 2013, men programmene meldte noen avvik pr
15. januar 2014. Resultatet viser at Digital fornying oppnådde budsjettbalanse i 2013. Det
vurderes at Digital fornying ved årets slutt fortsatt hadde en middels til høy risikoprofil. Den
høyeste risikoen var faren for en lavere gevinstoppnåelse enn forventet. Dette skyldtes
hovedsakelig at arbeidet med etablering av regionale standarder innenfor de enkelte
programområdene ble utfordret av tidspress innenfor de enkelte programmene.
Gjennomføring og budsjett 2014 ble vedtatt av fornyingsstyret 11. desember 2013.
Gjennomføringsplanen tydeliggjør at prioriteringer i 2014 er kritiske leveranser til Sykehuset
Østfold HF, felles elektronisk pasientjournal ved Oslo universitetssykehus HF, prosjekter som
bidrar til å få etablert en felles regional infrastruktur i programmet Infrastrukturmodernisering og
øvrige prosjekter knyttet til sikker og stabil drift.
For å legge til rette for realisering av gevinster i programmene har programkontoret i siste tertial
2013 jobbet tett med programmene for å konkretisere og operasjonalisere effektmålene i
programmene. Effektmålene vil danne grunnlaget for Digital fornyings gevinstrealiseringsplan.
Dette arbeidet blir videreført inn i 2014.
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3.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer at årsmeldingen gir et riktig bilde av statusen i programmet
ved utgangen av 2013. I tråd med tidligere ønske fra styret utføres det en ekstern kvalitetssikring
av programmet som vil bli fremlagt for styret i juni.

Trykte vedlegg:
 Årsmelding for Digital fornying 2013
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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