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Statusrapport for omstillingsprogrammet 

Rapportperiode Uke 35-40, 2008 

Ansvarlig Tore Robertsen / Rune Aasgaard 

1 Overordnet status 
Tabellen under viser overordnet status per område. Det vises til punkt 4 for detaljer. 

Område Resultat Tid Økonomi Kommunikasjon 

1. Hovedstadsprosessen     

2. Forskning     

3.1 IKT     

3.2 Innkjøp / Logistikk     

3.3 HR     

3.4 Eiendom     

4. Kunnskapshåndtering1      - - - 

5. Mobilisering     

2 Fremdrift 
Innsatsområdene er inne i såpass forskjellige faser at det ikke er hensiktsmessig å lage en 
felles fremdriftsplan. Det vises til tabellen over med overordnet status, samt det enkelte 
innsatsområde for detaljer. 

3 Risiko 
Risikovurdering skjer innenfor det enkelte innsatsområde og i forhold til omstillings-
programmet som helhet. I den overordnede risikovurderingen er omstillingsprogrammet satt i 
gult med bakgrunn i at programmet innebærer store omstillinger basert på oppdrag fra eier 
og et stort materiale med utredninger og data fra nåværende og tidligere RHF. Det er 
avgjørende med vellykket gjennomføring for at HSØ skal lykkes med å gjennomføre sitt 
oppdrag. 

                                                 
1 Forstudie igangsettes. Helhetlig strategi legges frem 1. Kvartal 2009. Se omtale nedenfor. 
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4 Detaljer per område 

Område 1: Hovedstadsprosessen 

Kommentarer til overordnet status: 

 Resultat – Prosjektet er omtrent midt i prosessen i fase 3. Delaktiviteter er beskrevet 
både for regionen og sentrum. 

 Tid – Delaktivitetene følger fastsatt tidsplan. Styresak vil bli distribuert 10. november til 
behandling i styre 19-20. november, som planlagt. 

 Økonomi – Status i samsvar med plan. Bruk av eksterne konsulenter i fase 3 tilpasses 
den totale økonomiske rammen for prosjektet. 

Bakgrunn 

I juni vedtok styret å sende hovedstadsprosessen på høring til kommuner, fagforeninger, 
brukerorganisasjoner og en rekke andre. Høringsfristen er 20. oktober og beslutninger skal 
fattes på styremøte 19-20. november. Mens høringen pågår arbeider administrasjonen 
sammen med helseforetakene med å utrede nærmere konsekvensene av de ulike 
alternativene som er skissert i høringsdokumentet. I sak 67/2008 har Styret definert 
oppgaver/aktiviteter som skal gjennomføres i fase 3:  

 Mål, kvalitative og ressursmessige gevinster for omstillingsprosessen,  

 Tydelig implementeringsplan og tiltak 

 Mer detaljert estimat knyttet til gevinstpotensialet samt investeringsbehovet 

 Risikovurdering 

 Videre arbeid i Sentrum mht faglige vurderinger, kapasitetsberegninger, Storbylegevakt 

 Prehospitale tjenester 

 Medisinske støtte funksjoner 

 Planlegge og beregne overføring fra området Sentrum til Vest og Øst  

Regionale aktiviteter 

Etablering av faglige nettverk for å sikre faglig koordinering både innad i sykehusområdene 
og regionalt vurderes som virkemiddel i den videre prosess. 

Inndeling i syv sykehusområder innebærer i enkelte tilfeller endring av opptaksområdet og 
dette konsekvensutredes før endelig vedtak fattes. Den største endringen er forbundet med 
fordeling av opptaksområder mellom sykehusområdene Sentrum og Øst. AHUS arbeider 
med overtagelsesplan som vil bli ferdig medio oktober som vil omfatte både somatikk, 
psykiatri og rus.      

Videre foretas komplettering og detaljering av beslutningsunderlag for valg av organisatorisk 
modell for de sykehusområder som i dag består av flere HF, samt for området rehabilitering.  

Arbeidet i Sykehusområde Vest som består av fire sykehus rapporterer noe forsinket 
fremdrift. Eventuell deling av Blefjell konsekvensutredes. Prosjektet ledes av styrelederen for 
tre av de fire helseforetakene, Bente Mejdell.  
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Sentrum 

For sykehusområde Sentrum arbeides det med å utarbeide detaljert grunnlag for de 
beslutningene som skal fattes for begge de anbefalte modellene, modell 1 og modell 2. 
Innspill fra høringen vil bli innarbeidet etter 20.oktober. 

Blant annet vil RHF utrede spørsmål om:  

1. Lokalisering av et samlet regions- og områdesykehus i modell 1 

2. Allokering av aktiviteter til region-, området og lokalt nivå 

3. Mulige organisatoriske løsninger for modell 1 og modell 2 

4. Design av lokalsykehus 

5. Kvalitative og økonomiske konsekvenser av endringer 

6. Milepælsplan for alle endringer  

De ulike prosjektene ledes av Helse Sør-Øst med involvering fra de berørte helseforetakene 
i Sentrum. I aktivitet 6: Makroplan involveres i tillegg AHUS. 

Prosjektet ledes av RHFet ved Mari Trommald, og direktørene i HFene spiller en viktig rolle 
både i utarbeidelse av løsninger og forankring i egne HF hos ledere, fagpersoner, tillitsvalgte 
og verneombud.  

Alle aktiviteter godt i gang. Aktivitet 1-2 skal ferdigstille materiellet sitt medio oktober. 
Aktivitet 3-6 vil jobbe ut oktober. Den 6.oktober er det planlagt utvidet informasjonsmøte for 
Sentrum og AHUS for konsern- og HF- tillitsvalgte, konsern og HF- verneombud for å 
informere om status i arbeidet. Tilsvarende møte vil bli gjennomført i starten av november. 

Område 2: Forskning 

Forskningsstrategien ble vedtatt av styret i mai 2008. I tråd med denne vedtok styret i juni å 
etablere regionalt forskningsutvalg (RFU) og administrativt forskningsledernettverk (AFN). 

Det regionale forskningsutvalget er nå oppnevnt og første møte vil finne sted 17.oktober.  
Helseforetakene har også oppnevnt representanter til administrativt forskningsledernettverk. 
En egen arbeidsgruppe har arbeidet med forslag til handlingsplan for innovasjon. Denne vil 
foreligge i løpet av oktober 2008. Det arbeides også med å starte arbeidet med en 
handlingsplan for helsefaglig forskning. 

Ved utløpet av søknadsfristen for forskningsmidler 2009 12.september var det kommet inn i 
alt 465 søknader (utlysningsramme: MNOK 49; søknadssum: MNOK 345). Vurderings-
komiteene er nå i arbeid.   

Område 3.1: IKT 

Kommentarer til overordnet status 

 Resultat – Strategisk IKT- Forum, som også skal fungere som porteføljestyre er 
oppnevnt og vil ha konstituerende møte i slutten av oktober. 

Helseforetakene har oppnevnt sine representanter til regionalt nettverk for portefølje-
styring (første møte avholdt 30.09.08). Etablering av porteføljeadministrasjon pågår.  

Prosjektet som forbereder etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT følger opp-
satt plan (mandat). Dialogkonferanse som ledd i intern høring av prosjektets anbefaling-
er ble gjennomført med godt resultat 26.09.08. 

 Tid – Det er ikke endringer i forhold til overordnet milepælsplan i perioden  
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Realisering av ny modell for organisering og styring av IKT- området, og etablering av 
porteføljestyring er med bakgrunn i styrets vedtak 19.06.08 etablert som prosesser i 
linjen, og forutsetter ikke nye vedtak i styret. 

Plan for etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT fremmes for styret i november. 
Dette arbeidet er i rute, og første utkast til vedtaksformuleringer forventes fremlagt for 
ledergruppen 14.10.08. 

Kartleggingsarbeid som forberedelse til virksomhetsoverdragelser er iverksatt, og vil 
løpe parallelt med etableringen fram mot gjennomføring av virksomhetsoverdragelsene. 

 Økonomi – Noe økt ressurspådrag i forhold til opprinnelig plan, men under kontroll 
innenfor IKT- avdelingens budsjettrammer. 

 Kommunikasjon – Positiv tilbakemelding fra dialogkonferanse.   

God involvering også av tillitsvalgte, men det gjenstår å utforme formell prosess for 
gjennomføring av formelle regionale og lokale drøftinger i forhold til gjennomføring av 
virksomhetsoverdragelser.  

Etablert dialog med helseforetakene vedr. konsekvenser for budsjett(prosess) 2009. 

Aktiviteter som inngår i forberedelse til etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT: 

 Høringsdokument ble avsluttet 22.09 og oversendt helseforetakene. I oversendelses-
brevet ble tidligere varslet dialogkonferanse 26.09 framholdt som sentral aktivitet i 
høringen, og det ble åpnet for supplerende skriftlige tilbakemeldinger med frist 10.10. 

 Dialogkonferanse ble gjennomført 26.09 med ca. 60 deltakere. God spredning i forhold 
til fag, ledelse, IKT og tillitsvalgte. Tilbakemeldingene var entydige i forhold til valg av 
modell for virksomhetsoverdragelse (samlet overdragelse), og støtter i hovedsak også 
opp om prosjektets øvrige vurderinger. Det er grunn til å tro at høringen vil gi godt 
grunnlag for de beslutninger styret skal inviteres til å ta i november. 

 Kartlegging er iverksatt, og det er gjennomført initielle møter med de fleste foretakene. 
Ahus har bedt om utsatt oppstart av hensyn til innflyttingen i nytt sykehus. 
Kartleggingsteamet rapporterer at de blir godt mottatt, og at foretakene både ser 
behovet for kartleggingen og tar ansvar i prosessen. KTV er informert om at det også 
iverksettes kartlegging i forhold til ansatte som vil elle kan bli berørt. 

 Prosjektet går nå over i en fase med oppsummering av høringssvar og forberedelse av 
styresak. Kartleggingen vil som forutsatt løpe ut over styremøtet i november, og er ikke 
planlagt ferdig før nærmere tidspunkt for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsene. 

Ingen kjente risiki i forhold til leveranse av sak til styrets møte i november.   

Område 3.2: Innkjøp / Logistikk 

Prosjektets estimater tilsier at målet om MNOK 150 i besparelser i 2008 er innen rekkevidde.  

Overordnet status på resultat og tid er satt til gul, da det er utfordringer knyttet til å få på 
plass den organisasjon og de strukturer som må til for å hente ut ytterligere gevinster i 2009 
(jfr. status delprosjekt 5-9). 

Delprosjekt 1-3 skal skape potensialet for gevinster: 

 DP1 Nasjonale og regionale innkjøpsprosjekter – Det gjennomføres fortløpende levering 
av nye avtaler. 

 DP2 Forhandlinger – Prisforhandlingen med leverandørene gjennom Regionalt 
forsyningssenter skjer puljevis. Prisforhandlinger for pulje 1-3 er i ferd med å avsluttes. 
Pulje 4 er påbegynt.   
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 DP3: Regional samkjøring av investeringsanskaffelser – Avsluttet uke 14 uten resultat. 
Koordinering ikke oppnådd for 2008, blant annet på grunn av ukoordinerte budsjett-
prosesser for investeringer. Forslag til endring for 2009 er fremsendt. 

Delprosjekt 4-8 handler om å ta ut potensialet skapt av delprosjekt 1-3: 

 DP4 Felles plattform for utveksling av innkjøpsrelatert informasjon – Avsluttet 

 DP5 Felles varekatalog – Status gul. SP har produsert og distribuert katalog med totalt 
1707 bulkartikler. Store utfordringer knyttet til å øke volum. Tiltak igangsatt, herunder 
dialog med helseforetakene. 

 DP6 Regional kategori- og sortimentsstyring – Status gul. Produktråd er under 
etablering innenfor enkelte områder, men noe etter plan. Prosjektmandat er utarbeidet 
og vil bli oversendt innkjøpssjefer og administrerende direktører ved de respektive HF.  

 DP7 Elektroniske bestillinger − Status gul. De fleste helseforetak er fortsatt ikke 
tilknyttet. Rekruttert dedikert prosjektleder for mer aktiv oppfølging. 

 DP8 Felles ekstern forsyningsløsning – Status gul. Konseptet er etablert og i drift. 
Utfordring å få tilstrekkelig volum over den eksterne forsyningsløsningen. Viser til øvrig 
orientering om DHL for detaljer. 

Delprosjekt 9 tar for seg oppfølging og gevinstrealisering 

 DP9 Oppfølging og gevinstrealisering – Status gul. Fortsatt utfordringer knyttet til synlig-
gjøring av gevinster. Fortsetter tiltak med tettere oppfølging av prosjektledere og 
utfylling av business case.  

Område 3.3: Lønn og Personal 

Kommentarer til overordnet status 

 Resultat – Anbudsprosess er gjennomført i henhold til plan. På bakgrunn av innstilling 
fra prosjekt har NPSS programstyret truffet beslutning om tildeling av rammeavtaler 
vedrørende delområde I: Lønn & personal samt delområde III: Rekruttering og 
ansettelse til Bluegarden. Rammeavtale vedrørende delområde II: Ressursstyring og 
arbeidsplanlegging tildeles Gatsoft. Kontrakter planlegges signert etter utløp av 
klagefrist 10. oktober 2008. 

 Tid – Fremdrift på alle prosjektinterne aktiviteter følger revidert milepælsplanen som 
planlagt. Fortsatt svært lite rom for forsinkelser i forhold til iverksettelse av 
implementering. 

 Økonomi – Prosjektet forventes å levere innenfor budsjetterte rammer. 

 Kommunikasjon – AD-møtet er orientert om status. I Helse Sør-Øst er det utsendt 
informasjonspakke til HFenes direktører, HR direktører samt kommunikasjons-
ansvarlige. 

Innsatsområdet har følgende hovedmål for høsten 2008:  

 Avslutte anskaffelse av systemer til lønn & personal, ressursstyring & 
arbeidsplanlegging samt rekruttering & ansettelse i regi av Nasjonalt program for stabs 
og støttefunksjoner. Det gjenstår debriefing av tilbudsgivere, håndtering av eventuelle 
klager samt signering av kontrakter. 

 Samordne regionalt standardiseringsarbeid vedr kodeverk, definisjoner og prosesser 
med nasjonalt standardiseringsarbeid. Dette arbeid gjennomføres i regi av det 
interregionale HR direktørmøter. 

 Etablere fellestjeneste for administrative støttefunksjoner innen HR, herunder 
operasjonalisering av beslutning om virksomhetsoverdragelse. 



Programstatus Uke 35-40, 2008 

 Side 6 / 8 

 Planlegge og påbegynne utrulling og implementering felles lønns & personalsystemer 
samt ressursstyring og arbeidsplansystemer. 

For å nå disse målene er prosjektet organisert som et felles regionalt systemanskaffelses-
prosjekt i regi av NPSS. For innføringen i Helse Sør-Øst er prosjektet organisert med et Inn-
satsområde som ivaretar den overordnede prosjektledelse, støtte av gjennomføringen samt 
oppfølgning på fremdrift og gevinstrealisering. 

Herunder er det etablert fire sett delprosjekter:  

 Etablering av fellestjenester hos Sykehuspartner 

 Implementering av lønns & personalsystemer 

 Implementering av ressursstyring og arbeidsplansystemer 

 Mottaks- og OU-prosjekter på Hfene 

På kort sikt er de største utfordringer at etablering av fellestjenesten samt utrulling og 
implementering er underlagt en meget krevende tidsmessig ramme. For at imøtekomme 
denne utfordring er det avgjørende at det er avsatt tilstrekkelig med ressurser hos så vel 
Sykehuspartner som mottaende HF, samt at det anvendes en felles ”industrialisert” 
utrullingsmetodikk. 

For det andre er forutsetter realiseringen av gevinster i innstatsområdet enn betydelig grad 
av standardisering. Dette krever tydelige rammer og føringer fra RHFet som premissgiver, en 
villighet fra HFene til å tilpasse seg denne samt en robust forvaltningsorganisasjon.   

Område 3.4: Eiendom 

Organisering av eiendomsområdet 

Under utføring og planlagt  

 Kontrahering av ekstern konsulent for å foreta en nøytral vurdering av forslag til 
organisering av eiendomsområdet slik det er fremlagt i styresak i juni (sak 067/2008). I 
arbeidet vil en analysere tidligere vurderinger og forslag til organsiering. 

 Konklusjoner og anbefalinger legges frem for styret i november 

Bistand til hovedstadsprosessen 

For sykehusområde Sentrum arbeides med forslag til utnyttelse av tomt og arealer på 
Gaustad og Ullevål, i henhold til mandat. Rapporten fra dette arbeidet (delprosjekt 1)vil inngå 
i styresak om hovedstadsprosessen. 

Område 4: Kunnskapshåndtering 

Det arbeides i dag innenfor ulike felt og ulike prosjekter med å gjøre Helse Sør-Øst til en 
lærende organisasjon der behandling er basert på beste tilgjengelige kunnskap for sikring av 
både kvalitet i behandlingsforløp og effektivitet i behandlingskjeden. 

Sentrale områder innenfor dette er arbeidet med behandlingslinjer, kunnskapshåndtering, e-
læring, pasientfokusert redesign og kompetanseutvikling generelt.  Det er store overlapp 
mellom flere av disse tilnærmingene. Fremfor en fragmentarisk tilnærming, er målet å utvikle 
en helhetlig strategi for hvordan Helse Sør-Øst skal lykkes med å bli en lærende 
organisasjon der behandling er basert på beste praksis og kunnskap tilgjengelig.  

Det vil bli igangsatt en forstudie knyttet til dette arbeidet i løpet av noen uker, der målet er å 
legge frem en helhetlig strategi for arbeidet på området i løpet av første kvartal 2009.  
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Område 5: Mobilisering 

Kommentarer til overordnet status: 

 Resultat – Med hensyn til de ulike veilederne og lederutviklingspilot er prosjektet i rute. 
Prinsipper for medvirkning i omstilling styrebehandlet. 

 Tid – De beskrevne milepæler som er satt opp i prosjekttmandatet står ved lag. 

 Økonomi – Prosjektet ligger innenfor budsjetterte rammer. 

 Kommunikasjon – Folder med prinsipper for medvirkning i omstilling dsitribuert. 

Styrevedtaket om de 12 prinsippene for medvirkning i omstilling skaper forventinger for 
kommende faser i omstillingsprogrammet, og det er viktig med en omforent forståelse 
mellom ledere og tillitsvalgte hvordan disse prinsippene best kan forstås. 

Milepæler fremover 

Milepæl Ferdig Fremdrift Status 

Plattform for 
lederutvikling 

01.12.08 70% Opplæringsprogram for lederutviklere ferdig designet (3x2 
dager).  En samling gjennomført 22. juni, samlinger i 
september og november. 

Lederutviklingspiloter 01.12.08 60% Flere pilotaktiviteter testet ut i ulike format, separate 
konferanser både for tillitsvalgte og lederutviklere 
gjennomført.  

Mobiliseringspilot 01.07.09. 10% Arbeidsgruppen har tatt initiativ til å forme et mobili-
seringsprosjekt der prinsippene for medvirkning i omstilling 
blir omsatt til et konkret forbedringsprogram i et 
helseforetak. Designfase ut 2008, og gjennmføring 2009. 

 

Hovedaktiviteter fremover: 

 Utarbeidelse og gjennomføring av diskusjonsopplegg i tilknytning til distribusjon av 
69000 foldere med prinsipper for medvirkning i omstilling.   

 Opprettelse av arena for å etablere omforent forståelse mellom ledere, tillitsvalgte og 
verneombud om hvordan prinsipper for medvirkning i omstilling kan forstås og 
anvendes.  

 Oppstart av et separat Mobiliseringsprosjekt der prinsippene for medvirkning i omstilling 
blir operasjonalisert og omsatt i et konkret forbedringsprogram i et helseforetak.   

5 Beslutningspunkter 
Oppsummering av saker som planlegges fremlagt styret i november / desember 

Område Beskrivelse Styresak 

1 Hovedstadsprosessen November: Styresak i henhold til bestilling i i sak 67/2008. 

2 Forskning November: Plan for innovasjon.  

3.1 IKT November: Plan for etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT  

3.2 Innkjøp / Logistikk November: Uavhengig av prosjektet i omstillingsprogrammet vil enhet for 
innkjøp og logistikk legger frem en revidert strategiplan for området 

3.3 HR Milepæler i HR strategi 

3.4 Eiendom November: Foreløpig vurdering av foreslått organisering av eiendom, 
basert på ekstern konsulent og drøftinger i ledergruppen.  

Desember: Sluttbehandling av ny organisasjonsmodell parallelt med ende-
lig vedtak i omstillingsprosessen, etter drøftinger med KTV og direktørene. 
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4 Kunnskapshåndtering Mars 2009 

5 Mobilisering Styret informeres fortløpende 

 


