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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022 
 
 
 

Sak 104-2022 

Oppfølging av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst rapport 5-2021 Samordning av IKT-
anskaffelser og leverandørstyring 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport 5-2021 Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring fra 

konsernrevisjonen Helse Sør-Øst til orientering. 
 

2. Styret forutsetter at det gjennomføres tiltak som redegjort for i saken. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. september 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF har mottatt konsernrevisjonens rapport 5-2021 Samordning av IKT-
anskaffelser og leverandørstyring. Rapporten omfatter ansvarsområder innenfor IKT-
anskaffelser og leverandørstyring i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og 
Sykehusinnkjøp. I saken gjennomgås konsernrevisjonens anbefalinger for Helse Sør-Øst 
RHF. Videre presenteres Helse Sør-Øst RHFs plan for tiltak utarbeidet med utgangspunkt i 
anbefalingene i rapporten. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Konsernrevisjonen har revidert Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring i Helse 
Sør-Øst. Konsernrevisjonen har intervjuet sentrale ressurser i Helse Sør-Øst RHF, 
Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp HF og enkelte helseforetak.  
Formålet med revisjonen har vært å se på hvordan IKT-anskaffelser styres og gjennomføres, 
herunder hvordan funksjonelle behov samordnes slik at styringen av IKT-anskaffelser blir 
formålstjenlig og effektiv på tvers i foretaksgruppen. Konsernrevisjonen har vurdert 
styringsmodellen i regionen med hensyn til oppgavefordeling, styringsmekanismer for 
samordning av funksjonelle behov, samt prosesser og aktiviteter for leverandørhåndtering. 
 
Konsernrevisjonen konstaterer at “Helse Sør-Øst har etablert et IKT-styringssystem med 
prinsipper og struktur for de IKT-fagspesifikke delene av virksomhetsstyringen i foretaksgruppen. 
Leverandørstyring inngår her som et relativt nytt styringsområde. Konsernrevisjonen erfarer at 
styringsdokumentet for leverandørstyringer er kjent blant de berørte”. 
 
Det fremkommer videre av konsernrevisjonens rapport at det er forbedringsområder i 
forutsetningene for å kunne få til et godt samarbeid på tvers av fagområder og 
organisatoriske enheter. Det påpekes at det i det videre arbeidet er behov for å avklare og 
konkretisere prosesser, roller og ansvar på tvers av foretaksgruppen. Det er videre 
forbedringspotensial i forbindelse med samhandling på tvers av foretakene. 
Konsernrevisjonen etterlyser tydeliggjøring av den helhetlige styringsmodellen og 
dokumentasjon av prosesser, roller og ansvar i virksomhetenes styringssystem.  
 
På bakgrunn av dette gir konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF følgende anbefalinger: 

1. Tydeliggjøre den foretaksovergripende styringsmodellen 
2. Videreutvikle og forankre styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF 
3. Utvikle og formalisere forventninger og krav for IKT-anskaffelser og 

leverandørstyring 
4. Avklare formålet med den regionale anskaffelsesplanen 

 
Helse Sør-Øst RHF har vurdert rapportens anbefalinger, og Helse Sør-Øst RHF slutter seg til 
disse. Flere av anbefalingene støtter opp under tiltak som pågår. I det følgende presenteres 
Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av anbefalingene og oversikt over status inkludert 
iverksatte og planlagte tiltak:  
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Anbefaling 1: Tydeliggjøre den foretaksovergripende styringsmodellen  
Fordelingen av roller og ansvar mellom Helse Sør-Øst RHF, Sykehusinnkjøp HF, 
Sykehuspartner HF og de øvrige helseforetakene bør avklares og forankres i oppdaterte 
avtaler og styringsdokumenter. 

 
Helse Sør-Øst RHFs vurdering og tiltak: 
Det er under og etter revisjonen blitt gjennomført en rekke møter mellom de ansvarlige for 
leverandørstyring i henholdsvis Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp 
HF. Gjennom denne dialogen er det gjort vurdering av om styringsmodellen er tydelig nok, 
og om det er behov for endringer. Det er igangsatt endringer på følgende områder som 
gjennomføres innen utgangen av 2022: 
 

• Klargjøring av ansvar mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF, samt 
oppgavefordeling mellom Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF i forbindelse 
med avtaleforvaltning. Ønsket utviklingsretning er at Sykehuspartner HF tar en 
større del av dette ansvaret. Helse Sør-Øst RHF har formalisert dette i oppdrags- og 
bestillingsdokumentet til Sykehuspartner HF for 2022. Det vil også bli utarbeidet en 
beskrivelse for dette (se anbefaling 2 under).  

 
• Hovedprinsippet er at Sykehuspartner HF skal forvalte alle avtaler. Det innebærer at 

flere store avtaler vil bli overført fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF.  I 
tillegg har det blitt gjennomført en kartlegging av relevante lokale avtaler og etter 
nærmere vurdering har en rekke av disse blitt overført fra helseforetakene til 
Sykehuspartner HF.  Per august 2022 er det overført 15 av 29 avtaler til 
Sykehuspartner HF, og resterende 14 avtaler planlegges overført innen utgangen av 
september 2022.  

 
• Fordeling av oppgaver i avtaleforvaltning mellom Sykehuspartner HF og 

Sykehusinnkjøp HF vil bli avklart mellom disse aktørene og følges opp av de 
ansvarlige i linjen. Helse Sør-Øst RHF konstaterer at revisjonen med tilhørende 
tiltaksplan er behandlet i styret for Sykehuspartner HF. 

 
 

Anbefaling 2: Videreutvikle og forankre styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF 
Et helhetlig styringssystem med prosesser og aktiviteter bør tydelig definere ansvar og 
oppgaver på tvers i organisasjonen. IKT- styringssystem bør integreres i dette. For bedre felles 
forståelse og forankring av systemet bør dokumentforvaltningen styrkes, og systemet for å 
dele og kommunisere innholdet forbedres. 

 
Helse Sør-Øst RHFs vurdering og tiltak: 
Revisjonen peker på et viktig forbedringsområde. Det er derfor påbegynt et arbeid for å 
utarbeide en ny beskrivelse av dokumentforvaltningen i fellesskap med Sykehuspartner HF 
og Sykehusinnkjøp HF. Denne beskrivelsen vil være et vedlegg i IKT-styringssystemet og 
skal ligge til grunn for styringen av leverandører basert på inngåtte kontrakter/ 
leverandørhåndtering. Dette vil først og fremst bli en operativ beskrivelse på nivå tre i Helse 
Sør-Øst RHFs IKT styringssystem. I tillegg skal beskrivelsen også gi en mer overordnet 
tydeliggjøring av ansvar og roller for hhv. Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og 
Sykehusinnkjøp HF i forbindelse med IKT-anskaffelser og forvaltning av avtaler. 
Beskrivelsen vil inneholde krav til dokumentering i arkivsystemet inkludert  
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saksbehandlingsprosess. I tillegg vil beskrivelsen vise til styringsdokumenter og lovverk 
som alle ansvarlige parter må forholde seg til. Beskrivelsen er planlagt ferdigstilt innen 
utgangen av 2022. 
 
For å gjøre rutiner og verktøy bedre kjent, planlegger Helse Sør-Øst RHF å gjennomføre en 
felles opplæringssamling for de som har roller i dette i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner 
HF og Sykehusinnkjøp HF i løpet av høsten 2022. 
 
 

Anbefaling 3: Utvikle og formalisere forventninger og krav for IKT-anskaffelser og 
leverandørstyring 
I et samarbeid med Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF bør strukturen for 
samhandling, informasjonsdeling og bruk av støtteverktøy utformes. Formaliserte rutiner og 
veiledning til utøvelse av ansvar og oppgaver bør ta utgangspunkt i definerte 
arbeidsprosesser med tydelige ansvarsområder og sammenhengen mellom disse. Arbeidet bør 
omfatte følgende forhold:  
• definere ansvar for å samordne IKT-behov, samt kriterier for vurdering, fremgangsmåter 

og beslutningspunkter  
• beskrive innhenting og anvendelse av markedsinformasjon  
• avklare og beskrive ansvar for å følge opp avtaler og leverandører og oppfølgings- og 

styringsaktiviteter ut over leverandørmøter 
 
Helse Sør-Øst RHFs vurdering og tiltak: 
Den regionale anskaffelsesplanen inneholder oversikt over blant annet alle planlagte 
regionale IKT-anskaffelser og lokalt HF-initierte IKT-anskaffelser.  
Ansvaret for de store regionale anskaffelsene er tydeliggjort gjennom metodikk for prosjekt- 
og porteføljestyringen i Helse Sør-Øst RHF. Beslutning om eventuell anskaffelse av en ny 
regional løsning ligger til beslutningspunkt tre i gjeldende prosjektmodell. I forkant av slike 
beslutninger er det alltid gjennomført både en konseptfase (beslutningspunkt én) og en 
planfase (beslutningspunkt to). Gjennom disse to fasene i et prosjekt skjer innhenting av 
markedsinformasjon. Det er jevnlige møter mellom regional enhet for porteføljestyring ved 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF om hvilke prosjekter som går fra konseptfase og 
videre frem mot plan- og gjennomføringsfasen. Beslutning om eventuell anskaffelse 
behandles i regionens IKT-porteføljestyre, som ledes av administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst RHF og inkluderer administrerende direktører ved alle helseforetakene i regionen 
inklusive administrerende direktør i Sykehuspartner. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil sammen med Sykehuspartner HF vurdere om det er behov for å 
gjennomføre informasjonstiltak om regionale prosjektaktiviteter og IKT-anskaffelser ut over 
regelmessig gjennomgang i Porteføljestyret slik at de som tar beslutninger om lokale 
anskaffelser ikke iverksetter anskaffelser på områder hvor det allerede er igangsatt eller 
planlagt regionale anskaffelser. 
 
Når det gjelder lokalt HF-initierte IKT-anskaffelser, arbeides det gjennom standardisering og 
sanering av applikasjonsporteføljen med å få tydeligere rutiner, roller og ansvar for å fange 
opp like behov på tvers av helseforetakene. Dette inkluderer både fagnettverkene ut mot 
helseforetakene, Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF. Som 
hovedregel har Sykehusinnkjøp HF ansvaret for gjennomføringen av anskaffelsene, men 
samarbeidet med de øvrige partene i forkant av selve anskaffelsen skal tydeliggjøres. I  
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forkant av anskaffelsene er det viktig at det innhentes tilstrekkelig med kunnskap om hva 
markedet har å tilby. Forbedring av prosess og tydeliggjøring av ansvar for denne dialogen 
med markedet må inkluderes i arbeidet som skal gjøres. Arbeidet skal også vurdere bruk av 
støtteverktøy etc. som omtalt i revisjonen. Dokumentasjon av dette må inn i IKT-
styringssystemet og arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av 2022. 
 
 

Anbefaling 4: Avklare formålet med den regionale anskaffelsesplanen  
Hensikten med den regionale anskaffelsesplanen bør avklares ut fra hvilke prosesser og 
beslutninger planen skal støtte, herunder sammenhengen med delstrategien for 
teknologiområdet. 

 
Helse Sør-Øst RHFs vurdering og tiltak: 
Revisjonen peker på at ulike aktører internt kan ha noe ulike syn på formålet med den 
regionale anskaffelsesplanen. Dette er en kjent problemstilling. Etter revisjonen har det 
vært gjennomført en intern dialog for å tydeliggjøre dette, og en omforent forståelse av 
formålet med denne planen er som følger: 
 
Sykehusinnkjøp HF skal i henhold til oppdragsdokumentet utarbeide en fire-årig 
anskaffelsesplan som omfatter både regionale IKT-anskaffelser og lokalt HF-initierte IKT-
anskaffelser. Planen er blant annet basert på innspill fra Helse Sør-Øst RHF og fra 
helseforetakene. Den regionale anskaffelsesplanen er ikke autoritativ for å ta beslutninger 
om oppstart av en IKT-anskaffelse. Beslutninger om oppstart av regionale anskaffelser tas 
av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF (porteføljestyret) og styret i Helse Sør-Øst 
RHF. Dette er beskrevet i metodikk for prosjekt- og porteføljestyring, samt fullmaktsmatrise 
for investeringsbeslutninger. En del av beslutningsunderlaget ved igangsetting av nye 
regionale initiativ er en vurdering av initiativet opp mot Helse Sør-Østs regionale 
utviklingsplan og delstrategien for teknologi.  
Som beskrevet under anbefaling 3, arbeides det med å tydeliggjøre roller og ansvar knyttet 
til de lokalt HF-initierte IKT-anskaffelsene. 
 
Sykehusinnkjøp HF har i tillegg til gjennomføring av anskaffelser i kategorien IKT ansvar for 
gjennomføring av anskaffelser innen 14 andre innkjøpskategorier. Anskaffelsesplanen skal 
bidra til at både Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene skal kunne planlegge sin 
ressursbruk knyttet til gjennomføring av anskaffelser. Sykehusinnkjøp HF skal med 
utgangspunkt i kriterier utarbeidet i samarbeid med helseregionene anbefale samordning av 
anskaffelser på tvers av helseforetak og helseregioner. Samordningen skal bidra til at 
Sykehusinnkjøp HF anvender sine ressurser på en best mulig måte. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør vurderer at Konsernrevisjonen har pekt på sentrale og viktige 
forhold knyttet til IKT-anskaffelser og leverandørstyring. Videre vurderer administrerende 
direktør at det har vært et godt samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF 
rundt konkretisering og utforming av tiltak for å utbedre de svakhetene som er påpekt og vil 
følge opp at disse gjennomføres.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar konsernrevisjonens rapport til orientering. 
Administrerende direktør vil følge opp at tiltak som redegjort for i saken blir gjennomført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport 5/2021 Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehuspartner HF 

 
Utrykte vedlegg: 

• https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/032022/030-2022%20-
%20Oppf%C3%B8lging%20av%20konsernrevisjonen%20Helse%20S%C3%B8r-
%C3%98sts%20rapport%205-2021%20Samordning%20av%20IKT-
anskaffelser%20og%20leverand%C3%B8rstyring.pdf 
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https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/032022/030-2022%20-%20Oppf%C3%B8lging%20av%20konsernrevisjonen%20Helse%20S%C3%B8r-%C3%98sts%20rapport%205-2021%20Samordning%20av%20IKT-anskaffelser%20og%20leverand%C3%B8rstyring.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/032022/030-2022%20-%20Oppf%C3%B8lging%20av%20konsernrevisjonen%20Helse%20S%C3%B8r-%C3%98sts%20rapport%205-2021%20Samordning%20av%20IKT-anskaffelser%20og%20leverand%C3%B8rstyring.pdf

	1. Hva saken gjelder
	2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
	3. Administrerende direktørs anbefaling

