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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet
Vestre Viken er i gang med planleggingen av fremtidens sykehustilbud for befolkningen i Vestre Vikens
helseområde. Målet er å kunne sette spaden i jorda for et nytt sykehus i Vestre Viken i 2017 og ta imot
første pasient i 2022. Arbeidet med å forberede nytt sykehus og ny sykehusstruktur vil medføre mange
prosjekter innen de investerings tunge områdene som eiendom, IKT og medisin teknisk.
Etablering av egne HF for nasjonal IKT (www.nasjonalikt.no )og pågående utredning om eget foretak for
nasjonalt sykehusbygg gir føring til sykehusene om behov for tiltak knyttet til profesjonalisering og
standardisering innen porteføljestyring for eiendom og IKT. Tematikken er kjent fra foretaksmøtet januar
2013 og Prop. 1 S (2013-2014) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre
samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp.
Høy modenhet på porteføljestyring (SEI, Gartner) kjennetegnes blant annet ved transparens og synlighet i
organisasjonen, strategiske mål og porteføljeprofil, portefølje med flere dimensjoner, integrert del av
forretningsprosessene og knytning til strategisk kompetanseutvikling.
I Helse Sør-Øst og Vestre Viken er porteføljestyring tatt i bruk på IKT området, men ikke formalisert for
eiendom og Medisinskteknisk utstyr (MTU).

Problemstilling og målsetting
Krav til oppfølging av kvalitet, økonomi, gevinster og gjennomføring av prosjekter er sentralt for å sikre
optimal utnyttelse av tilgjengelig ressurs og kapasitet til vedlikehold, fornying og utvikling.
Problemstillingen kommer frem i dagens knapphet på investeringsrammer og diskrepans mellom faktisk
behov og tilgang til investeringsmidler for Vestre Viken.
Organisasjonens teoretiske modenhet på portefølje og programstyring er økende, men gjennomføring,
gevinstrealisering og felles utnyttelse av ressurser og kompetanse er fortsatt krevende.
Kjennetegn ved beste praksis for porteføljestyring er god forankring i toppledelsen, samt strategiske mål
og porteføljeprofil, portefølje med flere dimensjoner, kunne segmentere og prioritere med ulike kriterier,
organisere prosjekter i programmer, integrert del av forretningsprosessene, håndtere nøkkelressurser,
knytte porteføljestyring til strategisk kompetanseutvikling, transparens og synlighet i organisasjonen.
Riktig prioritering og anvendelse av investeringene krever prioritering med dataunderlag av høy kvalitet.
På bakgrunn av dette foreslås det igangsatt et prosjektet for å etablere prosjekt og program kontor for
enhetlig prosjekttjeneste i Klinikk for intern service, som sikrer lik kvalitet, oppfølging av effekter og
beslutningsunderlag i prosjekter og porteføljestyring.
Effektmål:
Porteføljestyring for hele investeringsområdet i klinikk for intern service er profesjonell i saksgang,
oppfølging, prosjektgjennomføring, beslutninger og gevinstoppfølging.
Resultatmål:
 Det skal vedtas en enhetlig modell for porteføljestyring for investeringsområdene i Klinikk for
intern service
 Det skal beskrives organisering, bemanning og kompetansekrav for prosjekt- og programkontor
KIS
 Det skal utarbeides mandat for ansvar og oppgaver som legges til prosjekt- og programkontor
Intern service

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling
Ansvaret for eiendom, IKT og MTU organisert i Klinikk for intern service (KIS). KIS har ansvar for
(2014 tall) 87 % av investeringsmidler i Vestre Viken innen eiendom, medisinteknisk og IKT. Det er for
2014 registrert 96 prosjekter i porteføljen fordelt slik; eiendom 35, medisinteknisk 11 og IKT 50. Det er
etablert kvalitetshåndbok og utgangspunkt i felles prosjektmetodikk, men det rapporteres og følges opp på
ulike måter i organisasjonen samt i klinikkens linje ved klinikkdirektør og 3 avdelingssjefer.
Delbeslutninger rundt disponering av tilgjengelige rammer foregår både innen og utenfor ansvarslinjen.
Fora som Porteføljestyret IKT, Strategisk eiendom, investeringsforum og fagdirektørs prioriteringsmøte
for MTU investeringer er arenaer som influerer på porteføljen. For områdene er det utfordringer knyttet
til bestiller kompetanse i klinikkene, samt tydeliggjøring av ansvar. Prosjektene har krav til koordinering
opp mot oppdrag og ønsket utvikling i Vestre Viken beskrevet i oppdragsdokument og strategiske planer
for Helse Sør-Øst og helseforetaket. Innen prosjekter og teknologi for disse fagområdene er utviklingen
konvergerende på innhold og omfang, noe som fremtvinger ytterligere behov for felles koordinering og
beslutninger for den totale prosjektporteføljen i KIS.
KIS får gjennom resultater av brukerundersøkelse og servicemøter med klinikkene en tilbakemelding på
forventning og krav til større grad av intern koordinering og tydeligere grensesnitt ved levering av
tjenester og overlevering av prosjekter. Kvalitet og leveranser varierer i for stor grad ut over det som er
unikt ved det enkelte prosjekt. Det er behov for å sikre lik kvalitet i prosjektgjennomføring og rapportering
fra klinikk for intern service. Videre er det behov for å videreutvikle det som er påbegynt rundt enhetlig
grunnlag for koordinering, prioritering og beslutninger for anvendelse av ressurser og likviditet.

Forankring:
Klinikkdirektør intern service
Driftsavtale 2014 mellom klinikkdirektør og avdelingssjef
Oppdrag og bestilling 2014 – Vestre Viken HF (Oppdragsdokumentet)
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Budsjett
Til prosjektledelse og prosjektstøtte vil klinikken benytte egne ressurser. Det vil ved oppstart vurderes av
styringsgruppen behov for innhenting av ekstern kompetanse for å kvalitetssikre beslutningsgrunnlag.
Budsjett legges på nivå felles klinikk for intern service, klinikkdirektør.

Ressurs
Styringsgruppe
Prosjektleder
Ekstern bistand
Driftskostnad prosjekt
SUM

Timer

Kroner (tall i tusen)
6
135
150
10
160

Beslutninger som krever eventuell omstilling og endring i årsverk håndteres i styringsgruppen og tas inn i
ordinærbudsjettprosess i linjeorganisasjonen.

Risikoanalyse
Se vedlegg

Vedlegg
1. Risikoanalyse
2. Interessentanalyse
3. Kommunikasjonsplan

Konklusjon og anbefaling
Klinikkens ledergruppe blir styringsgruppe og prosjektleder utvelges av klinikkdirektør. Første
styringsgruppe gjennomføres 22.mai som del av utvidet ledermøte, hvor prosjektleder legger frem mandat
og prosjektplan med oppdatert risikoanalyse til beslutning.
Med bakgrunn i fremlagt saksunderlag, startes prosjekt Etablering av Prosjekt- og programkontor Intern
Service Vestre Viken opp. Underlag oppdateres med det som er kommet frem av behandling i ledermøtet.
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