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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartmentet (heretter HOD) ga i foretaksmøtet i februar 2007 Helse Sør 
RHF i oppdrag å lede en tverr-regional gruppe, som skal utrede stabs- og støttefunksjoner 
og vurdere samarbeid på tvers av regionale helseforetak. Etter etableringen av Helse Sør-
Øst RHF 1 juni 2007 har den nye regionen fått ansvaret for prosjektet. 

Arbeidet skal bygge videre på fellesutredning datert 23. november 2006 (fase 0) og vil være 
et ledd i å møte HOD's krav om mer hensiktsmessige samordningsgrep på tvers av 
regionene.  

1.2 Fase 0 

Prosjektet i fase 0 valgte å dele inn stabs- og støttefunksjoner i fire tjenesteområder: 

• HR og lønn 

• Økonomi 

• Innkjøp og logistikk 

• Øvrige områder (Oppgjørskontor) 

I disse tjenesteområdene ble det definert 41 prosesser med tilsammen 183 underliggende 
aktiviteter. For å vurdere prosessenes egnethet for økt grad av nasjonal samordning ble det 
utarbeidet kriterier som ble vurdert mot den enkelte prosess. Resultatet av vurderingen ble 
åtte delområder som syntes særlig egnet for en nasjonal samordning (se figuren under). 

 

Grad av standardisering (prosesser og teknologi)

Lav Middels Høy

O
rg
a
n
is
e
ri
n
g
s
n
iv
å

L
o
k
a
lt

R
e
g
io
n
a
lt

N
a
s
jo
n
a
lt

L
o
k
a
lt

R
e
g
io
n
a
lt

N
a
s
jo
n
a
lt

4. Øvrige Områder

4.1.Nasjonalt 
oppgjørskontor

3. Innkjøp og logistikk

3.1.Nasjonal styring 
av utvalgte kategorier

3.2.Styring av 

forsyningskjeder

2. Økonomi

2.1. Håndtering av

regnskap

2.2. Økonomi modell     

og standardisering                                              

av rutiner

1. HR og Lønn

1.1. Kompetanse

utvikling

1.2. Personal 

planlegging >1år

1.3. Lønn

4. Øvrige Områder

4.1.Nasjonalt 
oppgjørskontor

3. Innkjøp og logistikk

3.1.Nasjonal styring 
av utvalgte kategorier

3.2.Styring av 

forsyningskjeder

2. Økonomi

2.1. Håndtering av

regnskap

2.2. Økonomi modell     

og standardisering                                              

av rutiner

1. HR og Lønn

1.1. Kompetanse

utvikling

1.2. Personal 

planlegging >1år

1.3. Lønn

4.1

3.1 Nå situasjon2.12.2

3.2
1.1 1.2

1.3

4.1

1.3 3.1

3.2

1.1

2.1

2.2

1.2

 

Figur 1: Områder identifisert i fase 0 

Prosjektet i fase 0 anbefalte at det ble arbeidet videre med de identifiserte områdene, med 
den hensikt å utvikle konseptet med nasjonale felles løsninger. 
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1.3 Prosjektmandat 

Prosjektet tar utgangspunkt i foretaksmøtet i februar 2007: 

• Helse- og omsorgsdepartementet ber regionale helseforetak om å arbeide videre med 
saken i tråd med anbefaling gitt i fellesutredning datert 23. november 2006 

• Transaksjonsintensive områder – eksempelvis lønn, reiseregningskontroll, faktura-
behandling mv. bes prioritert – samtidig som det utarbeides vurdering og anbefaling 
innen mer kompetanseintensive områder 

• Foretaksmøtet forutsatte at beslutninger om mulig iverksetting vil skje etter forutgående 
analyse som beskrevet i fellesutredningen. Formålet med mulige fellesløsninger er 
primært å: 

− sikre riktig kvalitet og harmoniserte løsninger 

− gi god ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte 

− redusere kostnadene for ikke-medisinske tjenester 

• Som en følge av dette ble alle RHF bedt om å se til at framtidige anskaffelser på dette 
området ikke er til hinder for mulige flerregionale løsninger 

2 Prosjektgruppens anbefalinger 

2.1 Nasjonale felles løsninger 

Omfang 

Begrepet "nasjonale felles løsninger" kan gi mange assosiasjoner og det er derfor viktig med 
en nyansering av hva prosjektgruppen mener med det. Prosjektgruppen har tatt utgangs-
punkt i tre ulike dimensjoner som kan omfattes av begrepet:  

• Felles standarder – Felles forvaltning og utvikling av standarder for design av admini-
strative 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 transaksjons-
orienterte 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 optimale 
arbeidsprosesser, uten at det legges opp til en felles nasjonal utførelse av tjenestene. 
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Prosjektgruppen anbefaler derfor 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 

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.  

Prosjektgruppen anbefaler at det etableres en felles systemløsning for områdene HR/lønn, 
økonomi/regnskap og innkjøp. Eksisterende regionale kontrakter kan ikke videreføres på 
nasjonalt nivå så dette vil innebære en ny, nasjonal anskaffelsesprosess. Teknisk drift av 
den felles systemløsningen anbefales utført fra ett sted. 

Det er i dag store forskjeller i regionenes behov for nye systemløsninger. Prosjektgruppen 
anbefaler at ulike foretaksgrupper innfører den felles systemløsningen i ulike etapper, slik at 
regionene med akutte behov for utskifting av systemløsninger får sine behov dekket først. 
Målet er at alle regionene skal over på den felles systemløsningen på sikt. 

Styring og eierskap 

Nasjonale standarder understøttet av en felles systemløsning anbefales realisert gjennom et 
flerregionalt program med underliggende prosjekter, men ved overgangen til en driftsfase vil 
det trolig være behov for en fastere organisatorisk ramme. Blant annet vil de nasjonale felles 
løsningene måtte underlegges en form for nasjonal styring.  

Prosjektgruppen har i sitt arbeid diskutert og vurdert ulike modeller for styring og eierskap av 
de nasjonale felles løsningene, uten å konkludere på hvordan organiseringen bør skje. 
Parallelt med dette gjennomføres det et prosjekt i regi av Nasjonal IKT ved navn "Langsiktig 
organisering av IKT-området" (omtalt i kapittel 5).  

Prosjektgruppen anbefaler at man i det videre arbeidet fokuserer på videreutvikling av 
innholdet i nasjonale felles løsninger for administrative støttetjenester. 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 prosjektet "Langsiktig organisering av IKT-
området". Regionene vil fungere som premissgiver ovenfor den tjenesteleverandøren som 
prosjektet skal etablere. 

2.2 Etablering av et program 

Prosjektgruppen anbefaler at det snarest etableres et program med en programeier, 
programstyre og programledelse for å realisere de nasjonale felles løsningene: 

• Programeier – Rollen som programeier må forvaltes av regionene i fellesskap. Det 
finnes i dag ingen formell operativ ledelse på tvers av helseregionene. En tydelig for-
ankring på nasjonalt nivå er derfor nødvendig om programmet skal kunne ha mulighet til 
å utføre prosjekter på tvers av regionene.  

• Programstyre – Det må opprettes et programstyre med representanter fra regionene og 
de ansattes organisasjoner. 

                                                
1 En felles nasjonal systemløsning kan bestå av en eller flere applikasjoner 
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• Programledelse – Prosjektgruppen anbefaler at det tidlig utpekes en programleder som 
kan ta tak i jobben med å etablere en programledelse for å sikre fokus og fremdrift i 
programmet. 

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.  

Programmet skal ha følgende oppgaver: 

• Standardisering av kodeverk og prosesser på tvers av regionene innenfor HR/lønn, 
økonomi/regnskap, innkjøp og logistikk  

• Anskaffelse og drift av fremtidige felles systemer 

• Koordinering med og mellom regionale initiativ 

• Etablering av et felles oppgjørskontor 

Det er viktig at prosjektarbeidet skjer på en slik måte at de regioner som ikke har umiddel-
bare 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. 

Arbeidet vil i en startfase organiseres som et fellesregionalt program med flere delprosjekter.  

2.3 Prosjekter 

Prosjektgruppen har identifisert en rekke aktiviteter som anbefales gjennomført videre i fase 
2. Aktivitetene er gruppert i åtte forskjellige prosjekter, på tvers av fagområder og regioner. 
En oversikt over prosjektene, med sentrale avhengigheter, er gitt i figuren under. 
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Figur 2: Oversikt over prosjekter  

Prosjektene bør være underlagt én programledelse. Prosjektgruppen har ikke laget en 
detaljert tidsplan for disse prosjektene, men overlater dette arbeidet til den nye program-
ledelsen. 

Det er viktig at den nye programledelsen kommer raskt i gang med dette arbeidet og at 
tidsplanen tar hensyn til de tentative planene som foreligger i regionene med akutte behov 
for ny systemstøtte. Det er viktig at disse behovene blir ivaretatt i prosessen. Forsinkelser vil 
kunne føre til at regioner velger å gjennomføre regionale prosjekt med egne system-
anskaffelser for å dekke akutte behov. Dette vil kunne skape barrierer for etablering av 
nasjonale felles løsninger. 
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Med godt lederskap og et bredt og konstruktivt samarbeid mellom regionene burde det være 
mulig å gjenbruke mye av det gode arbeidet som er nedlagt i de regionene som har kommet 
lengst i etableringen av felles løsninger, og således sørge for god fremdrift i prosessen.  

Det vises til kapittel 11 i rapporten for en nærmere beskrivelse av prosjektene. 

3 Gevinster 

Standardisering og forbedring av kodeverk og arbeidsprosesser vil kunne gi kvalitative 
gevinster i form av: 

• Bedre oversikt og kunnskap om virksomheten  

• Bedre underlag for løpende ressursdisponering på alle nivåer 

• Bedre resultater på gjennomføring av tjenestene 

Økt samarbeid mellom regionene vil kunne gi kvantitative gevinster i form av: 

• Reduksjon i fremtidige investeringer, gjennom nasjonalt samarbeid om etablering og 
vedlikehold av felles løsninger 

• Reduserte driftskostnader, gjennom etablering av beste praksis 

Hovedmålet er å frigjøre ressurser til pasientbehandling. 

En lønnsomhetsanalyse med et tilstrekkelig presisjonsnivå vil kreve mer kunnskap om 
detaljene i fremtidige løsninger enn det som foreligger i fase 1. Det foreligger analyser på 
delområder i enkelte regioner som viser at samordning av tjenestene er lønnsomt. Prosjekt-
gruppen anbefaler at det etableres prosjekter for ytterligere detaljering av de fremtidige 
løsningene og veien frem til det målbildet som er beskrevet i denne rapporten.  

3.1 Investeringsbehov 

Det er en betydelig investering som må prioriteres i forhold til øvrige investeringsbehov. Det 
er allikevel ikke slik at investeringskostnadene kan velges bort ved å unnlate å innføre en 
felles nasjonal systemløsning. Kartleggingen viser at flere regioner har behov for nye 
systemløsninger og det vil kunne påløpe betydelige investeringskostnader i regionale 
anskaffelsesprosesser. Etablering av en felles systemløsning på nasjonalt nivå vil medføre 
reduserte investeringskostnader (og driftskostnader) på sikt. 

Investeringsbehovet for ny felles systemløsning som dekker alle relevante fagområder i alle 
regioner har en forventningsverdi på MNOK 330 (eks. mva), med et 90% konfidensintervall 
på MNOK 250-400 (eks. mva). Dette inkluderer innføring, implementering, dokumentasjon, 
og initiell brukeropplæring, m.m.  

Prosjektgruppen presiserer at det i forbindelse med utforming av et anskaffelsesgrunnlag vil 
kunne iverksettes tiltak som kan redusere kostnadsbildet betydelig. Intervallet er ment som 
en illustrasjon på det totale investeringsbehovet. Det vil ikke være aktuelt å innføre alle 
områder av løsningen samtidig. 

Prosjektgruppen har ikke estimert øvrige omstillingsrelaterte kostnader. 
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3.2 Kvalitative gevinster 

De identifiserte gevinstene er primært kvalitative. Etablering av felles nasjonale definisjoner, 
kodeverk, prosesser og systemløsning vil kunne resultere i to typer av kvalitative gevinster: 

• Rene kvalitative gevinster – Bedre oversikt og kunnskap gir bedre forutsetning for å se 
risikobilder, gripe muligheter og gjøre gode avveininger mellom ulike hensyn.  

• Kvalitative gevinster som fører til økonomiske effekter – Kvalitativt bedre tjenester og et 
bedre underlag for løpende ressursdisponering på alle nivåer vil kunne lede til store 
besparelser. Det er vanskelig å angi noen eksakt størrelsesorden på dem, men det er 
liten tvil om at de har et betydelig omfang. 

To eksempler på økonomiske gevinster som et resultat av kvalitativt bedre tjenester (beste 
praksis): 

• Trygderefusjoner – En heving av kvaliteten på denne prosessen til samme nivå som 
den beste regionen i dag vil gi en estimert økning i inntekter på MNOK 150 (med et 90% 
konfidensintervall på MNOK 75-220). Dette er inntekter som regionene har krav på, men 
som i dag går tapt på grunn av ikke-optimaliserte prosesser. 

• Innkjøp – Gevinstpotensialet gjennom økt samordning av innkjøp er MNOK 400-1000, 
mens potensialet knyttet til innføring av nytt forsyningskonsept er MNOK 100.  

3.3 Kvantitative gevinster 

Kvantitative gevinster kommer som et resultat av mer effektiv ressursbruk ved utførelse av 
tjenestene.  

• Effektivisering – Med utgangspunkt i en beste praksis løsning har prosjektgruppen 
estimert en årlig gevinst på MNOK 30-60 (90% konfidensintervall) for områdene 
HR/Lønn og Økonomi/Regnskap. Etablering av beste praksis vil innebære grader av 
sentralisering av utførelsen.  

• Redusert investeringsbehov på sikt – Alternativet til en nasjonal felles systemløsning er 
at regionene allikevel gjennomfører regionale anskaffelser for å dekke lokale behov. 
Etablering av en felles systemløsning på nasjonalt nivå vil gi reduserte investerings-
kostnader på sikt. 

• Reduserte driftskostnader – Etableringen av et felles driftssenter for en nasjonal felles 
systemløsning vil gi gevinster i form av reduserte driftskostnader. Det har ikke vært 
mulig å tallfeste disse nærmere på nåværende tidspunkt. 

3.4 Gevinstrealisering 

Det må etableres en konkret plan for gevinstrealisering. Gevinstene vil blant annet hentes ut 
gjennom etablering av beste praksis. Beste praksis kjennetegnes ved: 

• Standardisering og automatisering av transaksjonstunge prosesser 

• God integrasjon mellom kliniske og administrative prosesser og systemer  

Flere av de økonomiske gevinstene beskrevet over kan også realiseres innenfor regionale 
rammer, men dette kan samtidig føre til at enkelte nasjonale mål for styringsinformasjon og 
økonomiske gevinster blir vanskeligere å realisere.  

Det vurderes slik at man ved et nasjonalt samarbeid i større grad er i stand til å sikre frem-
drift, koordinering og felles tilnærming etter beste praksis. I tillegg kommer effekten ved at et 
felles system erstatter flere parallelle regionale anskaffelser og dermed gir et redusert 
investeringsbehov og reduserte driftskostnader på sikt. 
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4 Risiko 

Det er viktig med en god oversikt over risikobildet. Viljen og evnen til å styre risikobildet er et 
viktig premiss for å lykkes. De viktigste risikoene kan oppsummeres som følger: 

• Nasjonal styring på tvers av helseregioner – Ettersom det ikke finnes en formell operativ 
ledelse på tvers av helseregionene er det store styringsmessige utfordringer forbundet 
med å etablere og gjennomføre et program på tvers av dem. Det er derfor viktig med 
tydelige føringer fra og sterk forankring i HOD, RHF-styrene og AD-gruppen. 

• Undervurdering av programmets kompleksitet – Det er svært komplekst å skulle etable-
re helhetlige nasjonale felles løsninger på tvers av de administrative støttefunksjonene. 
Det er mange mennesker og systemløsninger involvert, i tillegg til at det allerede pågår 
flere initiativ i helseforetakene og regionene som må koordineres med det nasjonale 
programmet. Denne kompleksiteten stiller krav til en erfaren programlederorganisasjon 
med styring og ledelse av programmet som eneste oppgave. Det stiller også krav til 
grundige kartlegginger og design av prosesser, virksomhetsarkitektur og integrasjoner. 

• Manglende lojalitet til et nasjonalt program – Det er tildels sterke krefter i regionene for 
etablering av regionale løsninger. Dette kan resultere i en manglende lojalitet til det 
nasjonale programmet. 

• Mangel på ressurser i regionene – Den foreslåtte fremdriftsplanen er ambisiøs. Mangel 
på ressurser kan føre til at regionene velger å ikke prioritere nok ressurser inn i 
programmet til at fremdriftsplanen kan holdes.  

• Forsinkelser i gjennomføring – av det nasjonale programmet kan føre til at regionene 
velger å iverksette regionale systemanskaffelser for å møte akutte behov. 

• Usikkerhet rundt finansiering – Det må i samråd med eier etableres klare rammer for 
finansiering for å unngå en ødeleggende og fokusvridende konflikt mellom regionene.  

• Manglende forankring i organisasjonen – Det er viktig å bygge videre på de positive 
kreftene som finnes i organisasjonen. Mangelfull informasjon og dialog vil kunne føre til 
at medarbeidere enten ikke forstår behovet for endringen eller på annet grunnlag mot-
setter seg den. Det er derfor svært viktig å legge opp til inkluderende prosesser, og at 
det etableres arenaer både for kommunikasjon og ivaretakelse av medbestemmelse. 
Her vil både ansattes organisasjoner og regionale faglige fora spille en svært viktig rolle.  

5 Konklusjon 

På bakgrunn av arbeidet gjort i fase 1 mener prosjektgruppen at det foreligger tilstrekkelige 
kvalitative og kvantitative gevinster til å anbefale en videreføring inn i fase 2.  

Mot slutten av fase 2 vil det foreligge grunnlag for en mer detaljert lønnsomhetsanalyse. 
Denne analysen vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for om man skal velge å gå 
videre til fase 3: Iverksette en anskaffelsesprosess og investere i en felles systemløsning. 

 


