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Denne saka blir  fremma som ei likelydande styresak for dei fire regionale helseføretaka 
etter handsaming i RHF direktørmøte 17/12-07. Saka er ført i pennen av Helse Sør-Øst 
RHF, og står derfor på bokmål. 
 
Administrerande direktør i Helse Vest meiner det er viktig at det vidare arbeidet skal skje mellom 4 
likeverdige regionar, og at det tek tilstrekkeleg omsyn til at regionane er kome ulikt på dei ulike 
områda.  Det vil vere nødvendig med tett samhandling i alle fasar, og ein må bygge på erfaringar som 
er gjort i dei respektive regionane. Helse Vest har gjort eit betydelig arbeid og kome langt på fleire 
område som eit felles nasjonalt stab- og støtte prosjekt må ta omsyn til, og som er avklart inn i det 
prosjektet som nå har vore gjennomført. 
 
 
 
1. Administrerende direktørs anbefalinger og konklusjon 
Utredningsoppdraget ble i utgangspunktet gitt til tidligere Helse Sør RHF i 
oppdragsdokumentet for 2007. Oppdraget ble videreført av Helse Sør-Øst RHF etter opprettelsen av 
den nye regionen. 
 
Både helseforetakene i Helse Sør-Øst og det regionale helseforetaket har vært aktive deltakere i 
gjennomføringen av utredningen. Det er administrerende direktørs oppfatning at utredningen gir en 
redegjørelse som er som er i samsvar med de forventningene, slik disse fremkommer i 
prosjektdirektivet, og stiller seg bak hovedkonklusjonene i rapporten med tilhørende forslag til vedtak 
og styringsgruppens utfyllende kommentarer. 
 
Administrerende direktør vil anbefale at styret slutter seg til det vedtaket som er formulert felles for 
alle de regionale helseforetakene. Det legges opp til at denne anbefaling skal være likelydende fra alle 
fire helseregioner til respektive styrer. 
 
Administrerende direktør vil imidlertid påpeke at det er et klart behov for bred forankring og 
involvering dersom en skal lykkes med en videreføring. 
 
 
2. Bakgrunn 
I tråd med mandatet gitt i prosjektdirektivet fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) er det 
utredet og vurdert samarbeidsformer på tvers av regionale helseforetak med hensyn til stabs- og 
støttefunksjoner. Arbeidet har bygd videre på fellesutredning datert 23. november 2006 (fase 0). De 
beskrevne områdene i mandatet har blitt besvart så langt som mulig,  
 
 
 



hvilket innebærer: 
 
•  Utredningen inneholder en oppdatert beskrivelse av nå situasjonen i den enkelte region, på de 

områder som omfattes av mandatet, inkludert foreliggende planer 
 
•  Utredningen beskriver rammer og forutsetninger for driftsmodell og eierskap av 

tjenesten, og drøfter økonomiske, juridiske og organisatoriske aspekter ved alternative 
modeller for organisering av tjenesten 

 
•  Det er innenfor det enkelte område gitt en mulig fremtidig beskrivelse av tjenestene 
 
•  Det er beskrevet forskjellige typer økonomiske gevinster tilknyttet etablering av 

nasjonale felles løsninger innenfor områdene: 
− Kvalitative gevinster, i form av bedre styringsinformasjon eller bedre kvalitet på  
   de tjenestene som utføres 
− Kvantitative gevinster, gjennom mer effektiv drift eller reduserte  
   investeringsbehov 

 
•  Det er foretatt en risikoanalyse ved realisering (økonomisk, juridisk, annet) 
 
•  Det gis anbefalinger om hva som bør legges i begrepet "nasjonale fellesløsninger" og hvilke 

aktiviteter som bør settes i gang for å gi videre fremdrift. 
 
I arbeidet med utredningen har det dukket opp problemstillinger som det ikke har vært mulig eller 
hensiktsmessig å gi et svar på i løpet av prosjektperioden. Det gjenstår derfor fortsatt 
utredningsarbeid, men dette passer naturlig inn som en del av en fase 2, hvor detaljert design av 
fellestjenestene står i fokus. 
 
 
3. Organisering og prosessen 
Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og arbeidsgrupper innenfor 
de ulike fagområdene. Leder av styringsgruppen rapporterte til det nasjonale AD-møtet, mens 
prosjektgruppen sto for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. 
 
Representanter fra alle helseregioner, ansattes organisasjoner og konsernverneombud har deltatt i 
arbeidet. Det vises til rapportens kapittel 1 for en nærmere beskrivelse av organisering og deltakere. 
 
Prosjektgruppen har sammen med styringsgruppen gjennomført et referansebesøk til Irland for å 
innhente erfaringer knyttet til organisering og drift av administrative støttefunksjoner i irsk 
helsevesen. Et utvalg av prosjektgruppen har også besøkt Forsvarets fellestjeneste innen økonomi og 
regnskap, Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA) i Bergen. Disse referansebesøkene er beskrevet i 
rapporten. 
 
Arbeidet er i hovedsak gjennomført i perioden august-november. Styringsgruppen har lagt 
hovedføringene for gjennomføringen av arbeidet, mens prosjektgruppen har hatt ansvaret for å 
produsere rapporten. Arbeidsgruppene fungerte som faglige diskusjonspartnere og kom med både 
faglige innspill og anbefalinger til prosessen, men det er prosjektgruppen som er ansvarlig for den 
helheten som presenteres i rapporten. 
 
Det har vært et relativt stort tidspress og det har derfor vært viktig å sikre en god dialog og prosess 
mellom styringsgruppen og prosjektgruppen. Det er styringsgruppens vurdering at dette har vært 
håndtert på en tilfredsstillende måte. 
 
Styringsgruppen har avholdt fem møter og tre telefonmøter. Informasjon om prosjektet og 
møtereferater er lagt ut på de regionale helseforetakenes hjemmesider. 
 
 
 



4. Om rapporten 
Rapporten tar utgangspunkt i anbefalingene fra fase 0 og bygger videre på disse. Rapporten har 
hovedfokus på å beskrive gevinster ved etablering av nasjonale fellesløsninger på de 
transaksjonsintensive områdene og hva slike nasjonale fellesløsninger bør bestå av. Målet har vært å 
fremskaffe et tilstrekkelig beslutningsunderlag til å kunne fatte konkrete vedtak om videre arbeid i 
retning av etablering av nasjonale administrative fellestjenester. 
 
En lønnsomhetsanalyse med et tilstrekkelig presisjonsnivå vil kreve mer kunnskap om 
detaljene i fremtidige løsninger/tjenester enn det som foreligger i fase 1, spesielt i forhold til veien 
frem til det målbildet som er beskrevet i denne rapporten. På bakgrunn av de analyser som er utført i 
regionene i forbindelse med regionale initiativ og prosjektgruppens arbeid i fase 1 mener 
prosjektgruppen allikevel at det foreligger tilstrekkelige kvalitative og kvantitative gevinster til å 
anbefale en videreføring av prosjektet til fase 2. 
 
 
4.1 Begrepsavklaringer 
Begrepet "nasjonale fellesløsninger" kan gi mange assosiasjoner og det er derfor viktig med en 
nyansering av hva prosjektgruppen legger i begrepet. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i tre 
ulike dimensjoner som kan omfattes av begrepet: 
 
•  Felles standarder – Felles forvaltning og utvikling av standarder for design av administrative 

prosesser og for definisjon av sentrale data i systemene. 
 
•  Felles systemer – Felles systemløsning for de administrative støttefunksjonene, 

herunder leverandørrelasjoner, videreutvikling, driftsspesifikasjoner og teknisk drifting av 
systemløsningen. 

 
•  Felles utførelse – Felles faglig forvaltning og utførelse av de aktuelle transaksjonsorienterte 

prosessene innen de administrative støttefunksjonene. 
 
En nasjonal standardisering av kodeverk og arbeidsprosesser er en forutsetning for å kunne høste 
ledelsesmessige, styringsmessige og økonomiske gevinster på nasjonalt plan. 
 
En effektiv og disiplinert oppfølging av standarder som skal leve over tid må understøttes av en felles 
systemløsning. Standardisering av kodeverk og arbeidsprosesser alene vil kunne gi mange gevinster, 
men det vil være svært krevende å opprettholde disse gevinstene uten en felles systemløsning. 
 
Nasjonale standarder understøttet av en felles systemløsning vil muliggjøre de beskrevne gevinstene, 
samtidig som det gjøres minimale inngrep i dagens organisering av foretakene og legges til rette for 
regionale tiltak. Regionene må samarbeide om å utvikle  
felles optimale arbeidsprosesser, uten at det legges opp til en felles nasjonal utførelse av tjenestene. 
 
 
4.2 Anbefalinger 
Prosjektgruppen anbefaler at det etableres en nasjonal felles plattform bestående av felles standarder 
og arbeidsprosesser, understøttet av en felles nasjonal systemløsning1. 
 
Prosjektgruppen anbefaler videre at regionene gis frihet til å etablere og organisere egne 
løsninger for administrative støttefunksjoner, forutsatt at: 
 
•  Løsningene baserer seg på nasjonale standarder og en felles systemløsning 
 
•  Alle relevante systemanskaffelser skjer gjennom felles nasjonale avtaler 
 

                                                 
1 En felles nasjonal systemløsning kan bestå av flere applikasjoner 



Det må etableres god koordinasjon mellom regionale og nasjonale løp for å sikre at alle drar i samme 
retning og bidrar til helhetlige nasjonale løsninger på sikt. 
 
Oppsummering av prosjektgruppens anbefalinger: 
 
•  Et begrenset omfang av nasjonale løsninger – At det etableres nasjonale fellesløsninger på 

alle de områdene som ble identifisert i fase 0, men at disse løsningene kun skal omfatte felles 
nasjonale standarder og arbeidsprosesser, understøttet av en felles nasjonal systemløsning. 
De regionale helseforetakene vil stå fritt til å organisere de aktuelle tjenestene etter egne 
ønsker og behov. 

 
•  Etablering av nasjonale felles standarder – At arbeidet med å etablere felles nasjonale 

standarder prioriteres og intensiveres. 
 
•  Etablering av en nasjonal felles systemløsning – At det etableres en nasjonal felles 

systemløsning for områdene HR/lønn, økonomi/regnskap og innkjøp. Eksisterende regionale 
eller lokale kontrakter kan ikke videreføres på nasjonalt nivå så dette vil innebære en ny, 
nasjonal anskaffelsesprosess. Avtaler bør bestå av obligatoriske elementer og opsjoner for 
anskaffelse av systemstøtte for relaterte funksjonsområder. 

 
•  Etablering av et nasjonalt program – At det etableres et nasjonalt program for realisering av 

de nasjonale fellesløsningene, med sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
 
•  Etablering av prosjekter for realisering – At det raskt startes forberedelser til en 

anskaffelsesprosess for felles systemstøtte, slik at akutte behov i regionene kan møtes i tide 
og konkurrerende og fordyrende mellomløsninger kan unngås. Arbeidet med å definere de 
fremtidige felles standardene og prosessene som en slik anskaffelse skal bygge på bør starte 
umiddelbart etter en beslutning om videreføring. 

 
•  Samordning av regionale initiativ – At alle eksisterende nasjonale og regionale initiativ 

innenfor områdene vurderes ut fra fremtidig målbilde og implementeringsplan, og utvides 
med en nasjonal dimensjon dersom de skal videreføres. For å unngå duplisering av arbeid og 
sikre at alle trekker i samme retning bør alt arbeid utføres innenfor rammene av det nasjonale 
programmet for etablering av nasjonale felles løsninger. 

 
•  Skrittvis implementering – Dette innebærer at ulike foretaksgrupper innfører den felles 

løsningen i ulike etapper, basert blant annet på regionenes akutte behov og igangsatte 
initiativ. Selv om de felles løsningene fases inn ulikt mellom regionene, er det et mål at alle 
regionene skal innføre den nye felles systemløsningen på sikt. 

 
•  Samordning med nasjonal IKT – Organisering av disse tjenestene forutsettes sett i 

sammenheng med det konseptet for felles tjenesteleverandør som utarbeides av 
prosjektet "Langsiktig organisering av IKT-området". Denne prosjektrapporten vil være et 
innspill til dette prosjektet, mens regionene vil fungere som premissgiver ovenfor den 
tjenesteleverandøren som prosjektet skal etablere. 

 
•  Etablering av oppgjørskontor – At et nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter 

etableres med utgangspunkt i Gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP). 
 
•  Kompetanseintensive funksjoner – At det gjennomføres en egen utredning for de 

kompetanseintensive funksjonene innen HR-området. Dette er kompetanse som er av kritisk 
betydning for det enkelte helseforetak og som således også må være plassert i 
helseforetakene. I regionalt og nasjonalt perspektiv vil det nå og på mellomlang sikt være 
viktigere å bygge faglige nettverk framfor å konstruere kompetansesentre hvor risikoen ligger 
i stor avstand til brukerne. Hvorvidt dette på sikt kan gi grunnlag for andre løsninger kan først 
vurderes på et senere tidspunkt. Arbeidet med å samordne kompetanseutviklingen vil allikevel 
kunne ha en nasjonal komponent. 

 



Etableringen av et nasjonalt program bør skje raskt, slik at pågående og planlagte aktiviteter i 
regionene snarest mulig kan koordineres og i fellesskap bidra til etableringen av nasjonale felles 
løsninger. En rask etablering er også viktig for å ivareta de umiddelbare behovene til regionene. 
 
Samtidig er det viktig at prosjektarbeidet skjer på en slik måte at de regioner som ikke har 
umiddelbare behov også får en aktiv og medvirkende deltakelse, samt at man lærer av de 
erfaringer som er gjort i de regionene som har kommet lengst i etableringen av regionale 
løsninger. 
 
 
5. Styringsgruppens vurderinger og kommentarer 
Det er styringsgruppens vurdering at rapporten holder en tilstrekkelig kvalitet i forhold til å være et 
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag i fase 1. 
 
Styringsgruppen stiller seg bak hovedkonklusjonene i rapporten. Styringsgruppen vil i tillegg komme 
med noen supplerende vurderinger og utfyllende kommentarer 
 
•  Etablering av et program – Det er viktig at det raskt etableres et nasjonalt program for å sikre 

god gjennomføring av fase 2, slik at det ikke skapes en beslutningsmessig usikkerhet om 
videre fremdrift, samtidig som det skapes en felles ramme for samordning av regionale 
prosesser som kan lede til gode nasjonale fellesløsninger. Det er videre viktig at det opprettes 
et programstyre med representanter fra regionene og de ansattes organisasjoner. 

 
•  Gevinstanalyser – Gevinstanalysene baserer seg i hovedsak på innføring av beste 

praksis. Beste praksis kjennetegnes ved god og effektiv flyt mellom de deler av 
arbeidsprosessene som utføres av hhv. kjerne- og støttefunksjonene, samt god integrasjon av 
understøttende systemer. Det er viktig at det bygges videre på dette grunnlaget i utviklingen 
av nasjonale løsninger, samtidig som fremtidige løsningsmodeller risikovurderes opp mot 
dette og eventuelle forskjeller i regionenes forutsetninger og behov. 

 
•  Investeringsbehov – En komplett implementering av felles nasjonale systemløsninger på alle 

områdene vil kreve store investeringer, også i forhold til de gevinster som hentes ut. Innenfor 
tilgjengelige økonomiske rammer i RHFene vil dette måtte underlegges en helhetlig 
prioritering knyttet til prosess-støtte, for eksempel pasientforløp og EPJ-systemer. Usikkerhet 
rundt finansiering vil være en stor risiko for gjennomføring og det må i samråd med eier 
etableres klare rammer for finansiering. 

 
•  Forankring av programmet – Også i neste fase (fase 2) må det gjøres et grundig forarbeid og 

etableres et solid fundament for regionenes beslutninger om implementering. For å sikre 
nødvendig forankring må ansattes organisasjoner være representert i programstyret. I tillegg 
må medbestemmelse og medvirkning  
være gjennomgående i alle prosesser innenfor programmet, både nasjonalt og regionalt. 

 
De ansattes representanter i styringsgruppen ønsker å påpeke viktigheten av å skape 
trygghet, ryddighet og likebehandling i forhold til regionale omstillingstiltak som kreves 
fremover. 

 
•  Kommunikasjonsstrategi – Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides en egen 

kommunikasjonsstrategi for videre kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot 
førstelinjetjenesten, kommuner og fylkeskommuner m.m. 

 
En strategiplan for kommunikasjon bør omhandle bakgrunn for de tiltakene som gjøres, gi 
informasjon om de aktuelle prosessene, og skape motivasjon og "eierskap" til prosessene. 
Styringsgruppen ser det som viktig at en plan for kommunikasjon og oppfølging av denne, 
utføres som et eget arbeid i den videre prosessen. Det nasjonale programmets rolle i dette 
må fremkomme som en del av dets mandat. 

 



•  Forholdet mellom regionene – Regionene har ulike forutsetninger for å gå inn i prosesser 
knyttet til eventuelle nasjonale felles løsninger. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom planen for 
realisering og prinsippene for organisering av arbeidet. 
Styringsgruppen mener allikevel at det er en forutsetning at regionene deltar i et 
forpliktende samarbeid og at alle regionene skal over på de nasjonale felles løsningene på 
sikt, dersom de felles nasjonale løsninger skal fungere best mulig, og gi de ønskede effekter. 

 
•  Oppgjørskontor – Det anbefales at det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med 

utgangspunkt i GOPP. Det bør gis et mandat til GOPP ved Helse Sør-Øst RHF om å starte 
arbeidet med å utvikle og implementere en løsning, som beskrevet i kapittel 9 av rapporten. 

 
De ansattes representanter i styringsgruppen er enige i at det synes å være hensiktsmessig å 
kunne håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene knyttet til ISF og RTV refusjoner i en 
felles nasjonal løsning. Ansattes representanter vil imidlertid understreke, som i fase 0, at 
etableringen av en slik løsning må skje på annen måte en gjennom å etablere et felleseid 
aksjeselskap (AS). Deres forslag til løsning vedrørende en nasjonal løsning og håndtering av 
gjestepasientoppgjør er at ett av de fire regionale helseforetakene får ansvaret for å drive 
tjenesten på vegne av de andre regionene. 

 
 
6. Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør støtter de anbefalinger som gis i prosjektgruppens rapport og 
styringsgruppens anbefaling. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i 
prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger 
innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale 
fellesløsningene bør bestå av. 

 
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene 

(fase 2), med sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
 

3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i ulikt 
tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid og at 
alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de nasjonale felles 
løsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter. 

4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i gjestepasientoppgjørskontoret 
(GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene. 

 
5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre 

kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og 
fylkeskommuner m.m. 

 
6. Det skal legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom 

sine organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige 
vilkår for eventuelle omstillings- og endringsprosesser. 

 
 
 
 
 
 
 
 


