NOTAT
Til:

Styret i Sykehuset Innlandet

Fra:

Administrerende direktør

Dato:

17. januar 2018

Sak:

Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen

Det vises til sak 101-2017 der styret ble orientert om foreløpig prosjektdirektiv for endret
foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.
Prosjektets eier er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og prosjektet styres og ledes av
det regionale foretaket med deltakere fra Sykehuset Innlandet HF, Akershus Universitetssykehus
HF. Sykehuspartner HF og Oslo Universitetssykehus HF. Både tillitsvalgte, verneombud, brukere
og representanter fra kommunene er involvert i ulike arbeidsgrupper.
Prosjektorganiseringen er som følger:
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 brukerrepresentanter

Lokale prosjekter
ved Sykehuset
innlandet

Prosjektsekretariat – saksforberedende
organ for styringsgruppen
Oppdragsansvarlig Helse Sør-Øst RHF
Representant Sykehuset Innlandet og Ahus
Delprosjektledere (andre rep. fra HSØ) deltar ved
behov

DP1:
Pasientbehandling

Arb.gruppe
Somatikk

Arb.gruppe
PHV – TSB

DP2:
Økonomi

Arb.gruppe
Prehospitale
tjenester

DP3:
IKT/MTU

DP4:
HR

Referansegruppe
Berørte kommuner

Lokale prosjekter
ved Akershus
universitetssykehus
HF

DP5:
Bygg og
eiendom

Alle delprosjekter har kommet i gang med arbeidet. Overordnet tidsplan er som følger:

Det er planlagt tre leveranser fra alle delprosjekter. Første leveranse fra delprosjektene er 9.
februar. Da skal alle delprosjekter levere:
1. Bakgrunn, oppgaveforståelse og status for arbeidet
2. Spesifikasjon av områder som vil gjennomgås i arbeidet inkl. kort beskrivelse av
utfordringer, avklaringspunkter, samt grenseflater mot de andre delprosjektene
(IKT/MTU utarbeider kostnadsestimater for omtalte endringer).
3. Spesifikasjon av punkter som krever snarlig avklaring
4. Tidsplan for prosjektarbeidet
5. Risikoanalyse
Foreløpig er det planlagt at styringsgruppen skal få en særskilt orientering på styringsgruppemøtet
6. februar 2018 om delprosjektene psykisk helsevern og IKT/MTU med bakgrunn i at det er de
to delprosjektene som innehar høyest risiko ved oppstart av prosjektet.
For de ansatte i Sykehuset Innlandet generelt, og de ansatte i Kongsvingerregionen spesielt, er det
vesentlig med god informasjon gjennom prosessen. Det er spesielt de HR-faglige vurderingene
knyttet til virksomhetsoverdragelsen det ønskes tidlig og konkret informasjon om. Dette er
Sykehuset Innlandets ansvar og flere tiltak er iverksatt og planlagt for å få gitt de ansatte god
informasjon.
Den andre leveransen er planlagt til 20. april og skal inneholde en oversikt og tidsplan for kritiske
og avgjørende aktiviteter, samt grunnleggende prinsipper for å sikre en vellykket overføring.
Tidsplanen skal inneholde en liste over avgjørende og kritiske områder med konkrete forslag til
løsninger og tiltak, samt oppdatert risikoanalyse. Formålet er å få gjort nødvendige tiltak og
avklaringer på et så tidlig tidspunkt som mulig.
Den tredje leveransen er i utgangen av august, og består av en komplett oversikt over nødvendige
resterende aktiviteter for en vellykket overføring. Leveransen innebærer konkrete løsningsforslag
på de berørte områdene, en tidsplan for gjennomføring av aktivitetene og en oppdatert
risikoanalyse.
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