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Upphandling av drift- och förvaltningstjänster
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla drift- och förvaltningstjänster för
IT-system som idag sköts av externa leverantörer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-11-13
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för eHälsa och öppna
jämförelser.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att uppdra åt
Landstingsstyrelsens förvaltning att genomföra en upphandling av
verksamhetskritiska system enligt detta tjänsteutlåtande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Landstingets drifts- och förvaltningsavtal för ett antal verksamhetskritiska
system (objekt) löper ut vid årsskiftet 2014/2015, och kan inte förlängas.
Ett upphandlingsprojekt har därför startats inom SLL-IT under
försommaren och första fasen var att samla in fakta om nuvarande
leveranser och att planera genomförandet av upphandlingen. De nya
avtalen avses reglera övertagande av drift och förvaltning samt en kvalitativ
process för vidareutveckling. För att Landstingsstyrelsens förvaltning ska
kunna genomföra denna upphandling krävs att Landstingsstyrelsens
förvaltning har i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att
tillhandahålla dessa tjänster under hela avtalsperioden.
De objekt som avses med detta projekt är över 80 stycken, varav hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansvarar för ett 60-tal. Den ekonomiska
omfattningen för dessa avtal är omkring 150 miljoner kronor i årsvolym.
Systemen förvaltas både lokalt och regionalt.
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Förvaltningens lokala förvaltningsobjektarkitektur, inkluderar följande
förvaltningsobjekt (FO):
• FO Vårdersättning: Ersmo, Avstämningsfunktionen, Vårdfaktura,
ARV, Rapp, HEJ, ListOn, Vaccinera, FUMS/FUL, Vera Asyl
• FO Uppföljning, Analys och Statistik: CVR, EQ-5D, GVR, Vårdanalys,
Vårdmarknad, LUD, VAL, WIM, SAS-plattform
• FO Hantera Vårdavtal: Ada
• FO Tandvård: WebKoral/Symfoni, Libretto/Menuette/eOtto
Förvaltningens system som ingår i regionala förvaltningsobjektarkitekturen:
• FO Person, Organisation, Funktion och Sortiment: EK, Kodserver,
DRG-grupperaren, MEK, PU, GARV
• Flera övriga system finansieras också av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och ligger i olika regionala FO
Flertalet IT-system är centrala för att landstinget och förvaltningen ska
kunna utföra uppdraget att styra vården genom att avtala, följa upp och
ersätta utförd vård. Under de senaste åren har utveckling av systemen
accelererat i takt med bland annat införande av nya vårdval. Framtidens
hälso- och sjukvård kommer sätta ytterligare nya krav på införande av
flexibla IT-stöd.
Kravställning, utveckling av systemen inklusive applikationsförvaltningen
har skötts externt. Det finns anledning att inom projektets ram se över
vilken kompetens landstinget själv behöver besitta kring sina mest
affärskänsliga system för att långsiktigt optimera och säkra IT-stödet.
Ekonomiska konsekvenser
Ett uppdrag till Landstingsstyrelsens förvaltning med en väl genomarbetad
kravspecifikation ger troligtvis mer ekonomiskt fördelaktig drift och
förvaltning alternativt en kvalitetsförbättring på de framtida tjänsterna.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för patientsäkerhet.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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