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1. Hva saken gjelder 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente den 21. april 2021 i sak 048-2021 Regional løsning for 
helselogistikk, plan for gjennomføring og kostnadsramme for prosjektet med 201 millioner 
kroner inkludert merverdiavgift (P85; 2021-estimat). Kostnadsrammen prisjustert til 2022-
kroner er 205 millioner kroner. Denne saken gjelder endringsanmodning med utvidelse av 
omfang og tilhørende økte økonomiske rammer.  
 
Saken beskrev gjennomføring av helselogistikk i to faser – fase 3 og fase 4. Denne saken 
omfatter endringer i fase 3. 
 
Omfangsendringene er:  

1. Utvide omfang av fase 3 til å inkludere område B og C for Oslo universitetssykehus HF  
2. Økning av kostnadsestimater for DIPS-integrasjoner i opprinnelig omfang 
3. Endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase   

 
Helselogistikk består av områdene: 

A – Innsjekk og oppgjør 
B – Styring av pasientflyt og ressurser 
C – Intern kommunikasjon og varsling på mobil 

 
Vedtatt omfang for fase 3 i styresak 048-2021: 

• Område A for Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF og 
Oslo universitetssykehus HF 

• Område B og C for Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF 
 
Det står i styresaken «Prosjektet skal særskilt legge til rette for utvidelse med område B og C 
for Oslo universitetssykehus HF så raskt det lar seg gjøre, slik at alle tre områder er klare til 
bruk senest ved åpning av nytt Radiumhospital i 2024.» Denne saken legges frem fordi det 
nå er vurdert at beste løsning for å ivareta dette, er å utvide omfanget av fase 3 som 
beskrevet. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Utvide omfang til å inkludere område B og C for Oslo universitetssykehus HF 
Sykehuspartner HF ba i desember 2021 Helse Sør-Øst RHF vurdere å øke omfang for 
helselogistikk fase 3 med pilotering av område B og C på Oslo universitetssykehus HF. 
Forespørselen skyldes behov for å levere dette før frister for nytt bygg på Radiumhospitalet 
30. april 2023. Sykehuspartner HF har ikke anledning til å levere dette som en del av 
byggeprosjekt fase 1 til Oslo universitetssykehus HF innen fristen.  
 
Prosjektet har vurdert konsekvenser av å øke omfang i henhold til forespørselen fra 
Sykehuspartner HF. Gjennomganger med representanter fra Oslo universitetssykehus HF, 
Sykehusbygg HF og Sykehuspartner HF har vist at det er mulig å fremskynde innføringen av 
område B og C ved Oslo universitetssykehus HF til fase 3 av prosjektet. Basert på de 
funksjonelle behovene er det konkludert med at helselogistikk område B og C tilsvarende  
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det som leveres for de andre pilotforetakene dekker de grunnleggende behovene til en 
helselogistikkløsning som Oslo universitetssykehus HF må innfri før frys. Det foreslås derfor 
å inkludere pilotering av Oslo universitetssykehus HF område B og C tilsvarende dagens 
andre pilotforetak.  
 
I forbindelse med piloteringen ved Oslo universitetssykehus HF foreslås også to andre 
endringer, en forbedring av en DIPS-integrasjon og automatisk overføring av klinisk 
vurdering (NEWS, National Early Warning Score) fra regional kurve- og medikasjonsløsning. 
Den siste endringen er viktig for både Oslo universitetssykehus HF og andre helseforetak i 
regionen. Forbedring av DIPS-integrasjon er en nødvendig teknisk utbedring som må 
gjennomføres for å unngå ytelsesproblemer i løsningene når Oslo universitetssykehus HF 
med sitt store volum tar i bruk løsningen.  
 
Fire andre behov er også vurdert. Dette gjelder portørløsning, innsjekk og betaling for stråle 
og radiologi, utbedring av telefoniplattform og tekniske forutsetninger. Disse behovene 
foreslås ikke inkludert i helselogistikk fase 3, og må evt. håndteres i senere prosjektfaser 
eller forvaltning.  
 

Økning av kostnadsestimater for DIPS-integrasjoner i opprinnelig omfang 
Alle tre løsningsområder innenfor helselogistikk er avhengig av integrasjoner med DIPS. 
Vedtatt budsjett baserte seg på relativt grove estimater for disse integrasjonene. Økt innsikt 
i detaljene for disse integrasjonene og reelle pristilbud fra DIPS har identifisert at 
kostnadene blir betydelig høyere enn antatt. I tillegg er finansieringsmodellen for DIPS-
moduler endret slik at det prosjektet som først trenger modulene, skal finansiere 
investeringen.  
 
Helselogistikk sitt behov for integrasjoner mot DIPS må sees i sammenheng med andre 
kostnader knyttet til DIPS, og endelige priser er ikke ferdigforhandlet, men det er inkludert i 
denne endringen en øvre kostnad basert på pristilbud fra DIPS. Helse Sør-Øst RHF har en 
aktiv og god forhandlingsdialog med DIPS med mål om å bli enige om et fornuftig prisnivå 
på leveransene vi har behov for fra DIPS. 
 
Helselogistikk har behov for to DIPS-moduler for integrasjoner som er i bruk i dag ved 
Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. Disse 
modulene må også kjøpes for de øvrige helseforetakene.  
 
I tillegg kreves grensesnitt mellom økonomimodul i DIPS og betalingsløsningen i 
helselogistikk område A. Dette området er ikke ferdig utredet, men det er tydelig at aktuelle 
løsninger vil kreve større investeringer enn hva som er lagt til grunn i tidligere planer.  
 

Endringer etter fullført spesifikasjonsfase for område A 
Denne endringen omfatter godkjenning av økte kostnader til Imatis som følge av fullført 
spesifikasjonsfase og dermed økt innsikt for område A.  
 
Nødvendige endringer omfatter:  

E-01: Endring økonomi-integrasjon (oppgjør) 
E-02: Forbedret rapporteringsfunksjonalitet 
E-03: Trafikkrute mot sky (innsjekk og oppgjør) 
E-04: Automatisk utsending av efaktura etter 48 timer 
E-05: Endring i integrasjon for timebok (både innsjekk og tavlevisning) 
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Disse fem mindre endringene begrunnes med en kombinasjon av forbedret funksjonalitet i 
løsningen og tekniske forbedringer. Eksempelvis er det slik at økonomi-integrasjonen i 
forbindelse med betaling ikke kan gjenbrukes fra Helse Vest da de har andre 
arbeidsprosesser knyttet til dette enn vi har i Helse Sør-Øst.  
 

Oppdaterte planer  
Pilotering av område B og C på Oslo universitetssykehus HF påvirker kritisk sti i 
milepælsplanen. Det planlegges å gjennomføre konfigurasjon, test og produksjonssetting av 
Oslo universitetssykehus HF område B og C etter at øvrige pilotforetak har tatt løsningen i 
bruk.  Tidslinjen har avhengigheter til DIPS på Oslo universitetssykehus HF og må følge 
eksisterende planer for endringer i DIPS-installasjonen for Oslo universitetssykehus HF. 
Godkjenning i henhold til kontrakt utføres av Sykehuspartner HF, og helselogistikk fase 3 
avsluttes før den kontraktsmessige godkjenningsperioden er utløpt.     
 
Figuren under viser en overordnet plan for gjennomføringen.  

 
 
Økonomiske beregninger 
Prosjektets vedtatte økonomiske rammer justert til 2022-kroner:  

• Budsjett: 174 millioner kroner 
• Styringsramme (P50-estimat): 187 millioner kroner 
• Kostnadsramme (P85-estimat): 205 millioner kroner 

Prognosen for prosjektet er 185 millioner kroner per desember 2021. Dette inkluderer 
endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase for område B og C. 
 
Det foreslås i denne saken et nytt budsjett på 261 millioner kroner, styringsramme (P50-
estimat) på 269 millioner kroner og kostnadsramme (P85-estimat) på 282 millioner kroner. 
 
Pilotering av område B og C på Oslo universitetssykehus har en kostnad estimert til 61 
millioner kroner. Av dette utgjør lisenskjøp fra 3. part en betydelig andel: 35 millioner 
kroner. Lisenskostnader til Imatis og Ascom er regulert i eksisterende avtale og gir mulighet 
til å benytte all kontraktsfestet funksjonalitet. Det vil derfor ikke tilkomme ny lisenskostnad 
ved ibruktagelse av kontraktsfestet funksjonalitet som ikke omfattes av pilotering i fase 3. 
Lisenskostnader til DIPS inkluderer forbedring av DIPS-integrasjon (push) som også 
inneholder kostnadene for øvrige pilotforetak.  
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Kjøp av DIPS-moduler har en betydelig høyere kostnad enn antatt, og det bes om en økning 
på 12 millioner kroner for å dekke disse kostnadene. Kostnadene dekker DIPS-lisenser for 
Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Vestre Viken.  
 
Estimerte økonomiske konsekvenser av endringer som følge av spesifikasjonsfase for 
område A estimeres til 3 millioner kroner og inkluderes i denne saken.  
 
Tabell 1 viser detaljert oppsett av økonomiske konsekvenser av foreslåtte endringer. 
 

Endringer som har økonomiske konsekvenser Kostnad 
Pilotering av område B og C på Oslo universitetssykehus  60,7 
Lisenser, Imatis 10,1 
Lisenser, Ascom 11,0 
Lisenser, DIPS, inkl. modernisering av push 13,8 
Prosjektressurser 21,0 
Tavleinformasjon fra Metavision  4,8 
Økt kostnad for DIPS-integrasjoner (netto)  12,0 
Kostnad for DIPS-integrasjoner 16,7 
Kostnader vedtatt 12.12.2021, DIPS-integrasjoner  -4,7 
Endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase  2,9 
E-01: Endring økonomi-integrasjon (oppgjør) 0,7 
E-02: Rapporteringsfunksjonalitet 0,5 
E-03: Trafikkrute mot sky (innsjekk og oppgjør) 0,4 
E-04: Automatisk utsending av efaktura etter 48 t 0,4 
E-05: Endring i integrasjon for timebok (både innsjekk og tavlevisning) 0,9 
Sum anbefalt omfang av endringer 75,4 

Tabell 1 Økonomiske konsekvenser av foreslåtte endringer (beløp i millioner kroner). 

 

Forventede prosjektkostnader og omfang av fase 3 
Prognosen for prosjektet var 185 millioner kroner per desember 2021. Dette inkluderer 
endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase for område B og C.  
 
Estimert totalkostnad for fase 3 etter foreslåtte endringer er 261 millioner kroner og 
fremgår av tabell 2. Prosjektkostnadene finansieres av budsjettposten regionalt IKT-
område. 
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  Grunnkalkyle 
sak 048-2021 

Prognose 
des. 2021 Endring Grunnkalkyle 

etter endring 2021 2022 2023 

Regional fellesleveranse 39 39   39 10 29   
Regionalt område A 29 29 3 31 10 21   
Regionalt område B 22 28   28 7 22   
Regionalt område C 27 32   32 8 24   
Oslo universitetssykehus HF 10 10 26 36 1 13 22 
Vestre Viken HF 5 5   5 1 4   
Sykehuset i Vestfold HF 5 5   5 1 4   
Sykehuset Telemark HF 5 5   5 1 3   
Lisenskostnader  33 33 47 79 6 63 11 
SUM  174 185 75 261 45 183 33 

Tabell 1 Estimerte prosjektkostnader for fase 3 (beløp i millioner kroner). 

 
Basert på en konkret vurdering er det videre estimert at mottaksprosjektene i 
helseforetakene vil koste 41 millioner kroner. I tillegg vil helseforetakene pådra seg 
kostnader forbundet med anskaffelse av lokalt utstyr, som for eksempel skjermer til 
fellesarealer og mobiltelefoner. Utstyret skal eies av Sykehuspartner HF, og finansieres i 
form av lån fra helseforetakene via det regionale helseforetaket, omtalt som lokale IKT-lån.   
 
Vedlikeholdskostnader 
Samlede årlige drift- og vedlikeholdskostnader over en 10-års periode er vist i tabell 3. 
Kostnadene vil fordeles og faktureres til helseforetakene som del av tjenesteprising. 
 

Vedlikehold og drift  
(uten mva) 

Kostnad sak 
048-2021 Endring 

Kostnad 
etter 
endring 

Kommentar 

Drift- og forvaltning 
Sykehuspartner HF 234   234 Drift, infrastruktur og 

support neste ti år 

Drift- og forvaltning lokalt 
utstyr hos helseforetakene 93   93 Drift og forvaltning lokalt 

utstyr neste ti år 

Tredjepartskostnader 212   212 Forvaltningskostnader til 
leverandør neste ti år 

 
Tabell 2 Estimerte vedlikeholdskostnader over 10 år (beløp i millioner kroner). 
 

Totale prosjektkostnader 
Totale prosjektkostnader fremgår av tabell 4. Gjennomført konsept og planlegging beløper 
seg til fem millioner kroner, anskaffelse til ti millioner kroner og planlegging av innføring 
estimeres til fire millioner kroner. Samlet prosjektkostnad er estimert til 309 millioner 
kroner. En fase 4, der løsningen innføres i alle helseforetak, er grovt estimert til 29 millioner 
kroner. Dette dekker prosjektkostnader for de helseforetakene som nå ikke er del av fase 3. 
Innføringstempo styres av helseforetakene med bistand fra Sykehuspartner HF. 
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Fase 4 er inkludert i fremstillingen for å sammenligne med styresak 048-2021. Det var i 
saken et antatt scenario hvor etterfølgende helseforetak kun ønsket å ta i bruk område A. 
Det er nå kjent at de fleste helseforetak ønsker å ta i bruk alle områdene. Det pågår også 
avklaring av hva Sykehuspartner HF kan levere av videreutvikling av tjenesten innenfor 
tjenestepris. Det vil derfor komme endringer til omfang og kostnader for fase 4. 
 

Prosjektfase Grunnkalkyle 
sak 048-2021 Endring  Grunnkalkyle 

etter endring 
Konsept 1   1 
Planlegging av anskaffelse 4   4 
Fase 1 anskaffelse 10   10 
Fase 2 planlegge innføring 4   4 
Fase 3 innføring del 1 174 86 261 
Fase 4 innføring del 2 60 -31 29 
Totalt 253 56 309 

Tabell 3 Estimerte totale prosjektkostnader (beløp i millioner kroner). 
 

Usikkerhetsanalyse – fase 3 
Basert på grunnkalkyle utarbeidet i planlegging av innføring av løsningen, ble det 
gjennomført ekstern usikkerhetsanalyse av EY. Med utgangspunkt i den eksterne 
usikkerhetsanalysen har vi gjort en intern usikkerhetsvurdering. Se tabell 5:  
 
Prosjektkostnader fase 3  
(tall inklusive mva) Beløp Prosentvis 

andel 
Grunnkalkyle fase 3 261   
Forventede tillegg 9 3 % 
Styringsramme (P50-estimat) 269   
Usikkerhetsavsetning 13 5 % 
Kostnadsramme (P85-estimat) 282   

Tabell 4 Oversikt over beløp inkludert forventede tillegg og usikkerhet i kostnadsrammen (beløp i millioner kroner). 
 

Tjenestepris 
Kostnadene ved fase 3 vil bli fordelt i forskjellige kostnadskomponenter. Tjenestepris 
beregnes etter en modell der kun felleskomponenten ses som regional løsning. 
Felleskomponenten skal fordeles til alle helseforetak. Det er foreløpig ikke avklart om alle 
helseforetak kommer til å ta alle områder i bruk, men det er antatt at område A fordeles på 
alle helseforetak, basert på tilbakemeldinger fra helseforetakene. Område B og område C 
fordeles i første omgang på fire helseforetak: Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, 
Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF.  
 
I takt med at flere helseforetak tar i bruk område B og/eller område C i fase 4, vil grunnlaget 
for tjenesteprisen måtte gjennomgås.  
 
Den samlede tjenesteprisen består av avskrivingskostnaden fra5 prosjektinvesteringen, 
drift og vedlikehold hos Sykehuspartner HF, lisenskostnader, samt drift og vedlikehold hos 
tredjepart (Imatis og Ascom), jamfør tabell 3 og 4. 
 

  



 

 Side 8 av 12 

 

Gevinster 
Gevinstene er, som beskrevet i styresak 048-2021, i hovedsak knyttet til: 
 

Gevinstområde Beskrivelse Antatt årlig 
gevinst [MNOK] 

Reduserte tap på 
fordringer 

Reduksjon i tap på fordringer for pasienter som 
ikke møter. 
Helselogistikk gir mulighet for mindre manuelt 
arbeid med fordringer og at pasienter lettere 
kan betale ved ikke møtt.  
Gevinstberegningen legger til grunn økt 
betalingsgrad på 10% av fordringer for ikke-
møtt. 

5  

Frigjorte 
sekretærressurser i 
poliklinikk som kan 
styrke operativ 
ledelse og frigjøre 
administrativt 
arbeid fra leger og 
sykepleiere 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 
adresserer vellykkede forbedringsprosjekter i 
poliklinikker. Disse kjennetegnes blant annet 
ved at merkantile funksjoner styrkes for å sørge 
for god planlegging av pasientstrømmer og for å 
frigi helsepersonellets tid til pasientrettet 
arbeid.  
Helselogistikk muliggjør slik omdisponering av 
helsesekretærer eller merkantilt ansatte som i 
hovedtrekk arbeider som sekretærer. Frigjorte 
sekretærressurser vil kunne styrke operativ 
ledelse og frita klinisk personell som leger og 
sykepleiere fra administrativt arbeid. Dette kan 
føre til:  
• mer aktivitet på poliklinikk fordi sekretærer 

kan redusere legers og annet helsepersonells 
tid brukt på administrative oppgaver 

• redusert behov for kveldspoliklinikk 
• redusert behov for innleie av personell og 

overtidsarbeid  
Dette er i tråd med anbefalingene i 
Riksrevisjonens rapport om bruk av 
legeressurser i helseforetak (Dokument 3:2 
(2018–2019) / offentliggjort 06.11.2018).  
Gevinstberegningen legger til grunn et anslag på 
3% økt poliklinisk aktivitet.  

77 

Reduksjon av 
sekretærer som kan 
realiseres ved 
naturlig avgang 

Omfanget av oppgaver som i dag gjøres av 
sekretærer vil kunne reduseres gjennom 
helselogistikk. Eksempelvis omfatter dette 
innsjekk og mottak av betaling fra pasienter. 
Dette gir mulighet for å redusere sekretærer i takt 
med at behovet endres. Denne gevinsten vil 
kunne tas ut igjennom naturlig avgang.   
Gevinstberegningen legger til grunn et anslag på 
2% redusert behov for sekretærarbeid.  

44 
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Gevinstområde Beskrivelse Antatt årlig 
gevinst [MNOK] 

Ta tiden tilbake i 
sengeposter og 
poliklinikker 

Riksrevisjonens rapport om 
bemanningsutfordringer i helseforetakene 
(Dokument 3:2 (2019–2020) / Offentliggjort 
26.11.2019) adresserer blant annet behov for 
verktøy og kompetanse for å få bedre oversikt 
over bemanningsbehovet.  
Helselogistikk kan bidra til å redusere tidstyver 
igjennom bedre styringsdata, planlegging og 
utnyttelse av ledig kapasitet. Dette muliggjør 
redusert tid til oppfølging av sykehusinterne 
oppgaver/bestillinger, redusert tid til å 
framskaffe informasjon og redusert tid til å 
etablere kontakt mellom ansatte. 
Helselogistikk vil kunne gi større fleksibilitet i 
bruk av ressurser igjennom å avstemme 
kapasitet og bemanning ut fra variasjoner i 
behov på tvers av sykehusets organisatoriske 
enheter/fagområder som kirurgi, medisin, 
laboratoriediagnostikk og bildediagnostikk. 
Effekten av endringene kan tas ut i  
• økt arbeidsproduktivitet 
• unngå vekst i bemanning  
• redusert behov for tilkallingsvikarer 
• redusert overtid 
Gevinstberegningen legger til grunn et anslag på 
0,25% arbeidsproduktivitetsvekst ved 
poliklinikker og sengeposter for utvalgte 
yrkesgrupper. Disse kommer i tillegg til 
gevinster for frigjorte sekretærressurser.  

23 

Tabell 6 Gevinstområder og antatt årlig gevinst (i millioner kroner). 

Fremskyndingen for innføring av område B og C for Oslo universitetssykehus HF er positivt 
da dette muliggjør en tidligere gevinstrealisering for Oslo universitetssykehus HF. 
 

Vurdering av nåverdi og bæreevne  
Det er gjort en overordnet vurdering av nåverdi samlet for fase 3 og 4.  Nåverdien er 
beregnet over ti år som følge av at drift- og forvaltningskostnadene påløper allerede fra 
2021. Det er lagt til grunn åtte års levetid for investeringen. Anlegget for Oslo 
universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 
forventes satt i avskrivning fra 2023. Oversikt over vurdering av nåverdi for prosjektet 
fremgår av tabell 7. 
  



 

 Side 10 av 12 

 
Område   Beløp Kommentar   

Styringsramme fase 3, 
investeringer 269 

Omfanget inkluderer som beskrevet i saken Oslo 
universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset 
i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 

Prosjektkostnader fase 4, 
investeringer 29 

Innføring for resten av helseforetakene. Det er ikke 
gjort usikkerhetsanalyse for denne fasen, så 
forventede tillegg inngår ikke 

Drift og forvaltning 
Sykehuspartner HF 235 Beregnet over ti år, inkluderer kostnader i 2021 og 

2022 

Tredjepartskostnader 211 Drift og vedlikehold hos leverandører Ascom og 
Imatis over ti år 

Driftskostnader 
helseforetakene 93 Lokal drift og forvaltning ved helseforetakene over ti 

år 
Mottakskostnader 
helseforetakene 41 Prosjektkostnader knyttet til videre innføring av 

helselogistikk i helseforetakene 
Totale prosjektkostnader 877     
Gevinst   938 Identifiserte kvantitative gevinster   
Akkumulert kontantstrøm   61     
Nåverdi   -73 6% diskonteringsrente 

Tabell 7 Oversikt vurdering av nåverdi for prosjektet (beløp i millioner kroner). 

 

 

 
Tabellen viser investeringspådrag uten 
forventede tillegg i fase 3 og 4, samt 
hvordan de er estimert fordelt per år. 
Fase 3 
2021: 45 millioner kroner 
2022: 183 millioner kroner 
2023: 33 millioner kroner 
Fase 4 
2023: 15 millioner kroner 
2024: 15 millioner kroner 

Figur 1 Diagram med fordeling av investeringspådraget per år for fase 3 og 4 for årene 2021 – 2024. 

 
Analyser av økonomisk bæreevne på prosjektnivå vil indikere om prosjektet klarer å 
opprettholde verdien av investeringen gjennom genererte driftsgevinster. Prosjektet vil ha 
økonomisk bæreevne dersom prosjektet har positiv nåverdi og dersom summen av de 
fremtidige driftsgevinstene er tilstrekkelig til å dekke renter og avdrag på det totale 
investeringsbeløpet.  
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• Positiv akkumulert årsresultat over 

prosjektets levetid (åtte år) 
 

• Prosjektets bæreevne er avhengig av at 
helseforetak tar løsningene i bruk 
 

• Bæreevne er også avhengig av at 
helseforetakene oppnår de gevinster som 
innføring av løsninger muliggjør 
 

Figur 2 Diagram med netto likviditetsstrøm på prosjektnivå. 

 
Prosjektet vil under gitte forutsetninger, føre til en akkumulert bæreevne på 56 millioner 
kroner i 2029. Forventede gevinster i årene 2030 og 2031 vil bedre bæreevnen tilsvarende. 
Prosjektet har bæreevne fra år 2028. 
 

  
Figur 3 Nåverdi og internrente på prosjektnivå 
 
Prosjektet har negativ nåverdi på 73 millioner kroner ved diskonteringsrente på 6%.  
Internrenten er beregnet til 2,25%.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Utvidelsen av omfanget for å levere helselogistikk i tide til nytt Radiumhospital er ønsket. 
Dette var i tidligere styresak en del av den etterfølgende fase 4 og det vurderes som 
hensiktsmessig og positivt at det nå viser seg mulig å gjennomføre dette arbeidet allerede 
som en del av fase 3. Det foreslås også noen øvrige endringer som ikke er direkte knyttet til 
inkludering av Oslo universitetssykehus HF, men som også har verdi for de tre andre 
helseforetakene og deretter for de resterende helseforetakene. 
Kostnader ved kjøp av moduler og tjenester fra DIPS følges tett opp. 
 
Administrerende direktør vil gjenta at det er et stort endringsarbeid som må utføres i 
helseforetakene for å realisere gevinstene som løsningen for helselogistikk muliggjør. Det 
kreves således en stor innsats av helseforetakene for å få gjennomført nødvendige endringer 
i arbeidsprosesser og rutiner for at gevinstene skal bli realisert. En meget viktig 
gevinstdimensjon ved innføring av denne løsningen er at det frigjøres tid brukt på 
administrative oppgaver som i stedet kan benyttes til pasientbehandling. 
Gevinstrealiseringen i helseforetakene vil følges opp gjennom fremtidige 
virksomhetsrapportering. 
 
Administrerende direktør anbefaler at foreslåtte endringer gjennomføres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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