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SAMMENDRAG
Helse Sør-Øst vurderer å tjenesteutsette IKT-infrastruktur som følge av at moderniserings-arbeid i egen regi har vært ressurskrevende.
Tillitsvalgte peker imidlertid på at mangelfulle resultater skyldes organisatoriske og strukturelle utfordringer. 
Vår anbefaling er at man først identifiserer hvorfor modernisering i egen regi ikke har vært vellykket før man fatter valg om tjenesteutsetting.  
Dersom årsakene lar seg rette opp bør det utarbeides et realistisk og sammenliknbart alternativ til tjeneste-utsetting som legger til grunn fjerning av eventuelle strukturelle hindringer. 
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Sammendrag 
Helse Sør-Øst har en aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur som gir økt risiko for hendelser 
som kan gå ut over pasientsikkerheten. Det kreves stor ressursinnsats for å sikre forutsigbar og 
tilfredsstillende drift og kvalitet på tjenestene. Helse Sør-Øst opprettet derfor i 2013 programmet 
Digital fornying med mål om omfattende fornying og standardisering av arbeidsprosesser og 
teknologiske løsninger for å bidra til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og sikre effektiv drift. 
Arbeidet med modernisering av infrastrukturen har gått langsommere og vært dyrere enn først 
antatt. Tillitsvalgte forklarer manglende gevinstrealisering med ineffektiviteter i hvordan 
virksomheten er innrettet og driftet, og rammevilkårene Sykehuspartner står overfor. Krevende 
prioriteringer mellom investeringer i IKT-infrastruktur og utvikling og innføring av nye eller 
forbedrete applikasjonstjenester, har medført at det hverken har vært kapasitet eller 
investeringsevne til å ha ønsket fremdrift på moderniseringen. Dagens IKT-infrastruktur ser ut til 
å gi begrensede muligheter for samhandling og danner ikke en tilfredsstillende grunnmur for 
Digital fornying. 
Helse Sør-Øst har derfor besluttet å vurdere om tjenesteutsetting av modernisering, drift og 
kontinuerlig vedlikehold av IKT-infrastrukturen i helseforetakene kan bidra til en raskere og mer 
kostnadseffektiv gjennomføring av moderniseringsarbeidet og påfølgende drift- og 
forvaltningsoppgaver for IKT-infrastruktur. 
Tjenesteutsetting av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst berører et stort antall ansatte i 
Sykehuspartner. Potensielle konsekvenser av avgjørelsen om tjenesteutsetting, samt det som av 
de ansatte oppleves som en lukket og uryddig prosess, har vekket Fagforbundets engasjement i 
saken. Samfunnsøkonomisk analyse har i den sammenheng blitt kontaktet for å skrive et notat 
som belyser problemstillingen. 
Det er viktig at valget om tjenesteutsetting beror på hva som gir størst samfunnsøkonomisk 
gevinst. Da er det noen viktige prinsipper som bør legges til grunn når de to alternativene 
sammenliknes. Det viktigste er at de legger til grunn de samme forutsetningene om tjenestetilbud 
og organisasjonsstruktur, slik at sammenligningen viser faktisk variasjon i kostnader og gevinster 
av å velge det ene framfor det andre  og ikke forskjeller som skyldes at premissene er forskjellige. 
Det innebærer for eksempel at man ikke kan forutsette organisasjonsmessige omstruktureringer 
i det ene alternativet, men ikke det andre. 
Vi vet ikke kostnadene ved å tjenesteutsette IKT-arbeidet. Ifølge NRK skal kontrakten med 
tjenesteutsetting være i størrelsesorden 6-7 milliarder kroner (Remen & Tomter, 2016).   
Sykehuspartner har beregnet kostnadene ved å gjennomføre Digital fornying i egen regi. Det er 
grunn til å tro at det er dette styret i Helse Sør-Øst vil vurdere kostnadene ved tjenesteutsetting 
opp mot. En svakhet ved kostnadsanslaget til Sykehuspartner er imidlertid at beregningene 
nødvendigvis tar utgangspunkt i dagens organisatoriske innretning av Sykehuspartner og Helse 
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Sør-Øst. Det er viktig at beslutningen om en eventuell tjenesteutsetting er gjort etter først å ha 
vurdert et alternativ i egen regi med de samme rammevilkårene organisatorisk, økonomisk og 
styringsmessig. 
En tverrfaglig gruppe av ansatte i Sykehuspartner har derfor på eget initiativ kommet med innspill 
på hvordan Sykehuspartner under en ny funksjonell styringsmodell kan modernisere 
infrastrukturen i Helse Sør-Øst i egen regi. Innspillet viser at en rekke sentrale IKT-prosjekter kan 
implementeres til en langt lavere kostnad enn hva som har blitt beregnet i IMP økonomisk 
langtidsplan. Store deler av besparelsene ligger i gevinstrealisering av allerede utført arbeid som 
dagens styringsmodell ifølge innspillet ikke har kunnet tilrettelegge for. Helse Sør-Øst har fått EY 
til å gjennomføre en kvalitetssikring av innspillet. De konkluderer med at innspillet både er 
framtidsrettet og relevant, men at det ikke representerer et reelt og komplett alternativ for 
modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. 
Dersom det er riktig slik tillitsvalgt i Helse Sør-Øst hevder, at det er organiseringen, ledelsen eller 
økonomisystemene i Helse Sør-Øst som er årsaken til de manglende resultatene, og dette uansett 
må løses hvis IKT-infrastrukturen skal tjenesteutsettes, er det ingen god idé å tjenesteutsette dette 
uten først å sammenlikne kostnadene med å gjøre det samme i egen regi. Siden EY vurderte 
innspillet fra den tverrfaglige gruppen til ikke å være et reelt og komplett alternativ, bør det da 
utarbeides et slikt alternativ. Innspillet fra den tverrfaglige gruppen av ansatte kan være et første 
skritt i et slikt arbeid. 
Dersom beslutningen om markedsutsetting derimot skyldes at Sykehuspartner mangler 
kompetanse til å levere gode og effektive IKT-tjenester i framtiden, og det ikke er hensiktsmessig 
eller mulig å skaffe seg slik kompetanse, kan beslutningen være fornuftig. Vi har imidlertid ikke 
dokumentasjon på at Helse Sør-Øst har evaluert og funnet årsakene til hvorfor modernisering av 
infrastruktur har gått trått i egen regi. 
Vi kan derfor hverken konkludere med at prosjektet bør tjenesteutsettes eller gjennomføres selv. 
Det er imidlertid av stor samfunnsøkonomisk betydning at man tar den riktige beslutningen. Dette 
forsterkes av at kompetansen knyttet til forvaltningen av IKT-infrastrukturen kan forvitre i Norge. 
Vår anbefaling er derfor at Helse Sør-Øst gjennomfører følgende utredninger før beslutning om 
tjenesteutsetting fattes: 

1. En grundig og uavhengig evaluering av årsakene til hvorfor Digital fornyingsprogrammet i 
egen regi ikke har hatt den framdriften og gitt de resultatene som var forventet. Dersom 
årsaken ikke lar seg rette opp, kan dette tale for tjenesteutsetting. 

2. Dersom årsaken lar seg rette opp, og det uansett ligger i kravene fra en ekstern 
tjenesteleverandør at dette gjøres, bør avgjørelsen bygge på kostnadsanslag ved å 
gjennomføre IKT-omleggingen i egen regi etter at de organisatoriske hindringene er 
fjernet. 
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1. Innledning 
Digitale løsninger er i rivende utvikling. I alle virksomheter innebærer det behov for omlegginger av 
IKT-systemene fra tid til annen. Gamle systemer bygger kanskje på eldre plattformer som i dag er 
uhensiktsmessige i forhold til den organisasjonen eller de tjenestene de er laget for å være støttende 
for. Eller de er utdaterte, mens nye, bedre plattformer og systemer eksisterer. Omlegging av IKT-
systemene er imidlertid krevende. De er krevende i seg selv, men de berører også den daglige driften 
i virksomhetene. Det krever ressurser av brukerne og systemene kan svikte eller møte uforutsette 
hindringer. 
Det er viktig å være klar over at alle virksomheter møter disse utfordringene, offentlige så vel som 
private. I offentlig sektor samvirker imidlertid mulighetene for vellykkete IKT-omlegginger med de 
ledelses- og styringsmodellene og regnskapsprinsippene som benyttes der. Disse har som regel blitt 
implementert for å håndtere at offentlige virksomheter først og fremst har i oppgave å realisere 
komplekse politiske målsettinger, og således ikke forholder seg til de samme styringsprinsipper som 
privat næringsliv. 
I denne rapporten analyserer vi håndteringen av et konkret IKT-omleggingsprosjekt Helse Sør-Øst er 
midt inne i. Valget deres står mellom å tjenesteutsette modernisering, drift og kontinuerlig vedlikehold 
av IKT-infrastrukturen, eller fortsette dette arbeidet i regi av Sykehuspartner. 
Kapittel 2 gir først en generell diskusjon om implementering av nye styringsprinsipper i offentlig sektor, 
samt utfordringer knyttet til IKT-omlegging. Kapittel 3 beskriver deretter de konkrete utfordringene 
knyttet til digital fornying og tjenesteutsetting i Helse Sør-Øst, før kapittel 4 drøfter kostnader ved 
fortsatt drift i regi av Sykehuspartner. Kapittel 5 konkluderer. 
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2. Nye styringsmodeller i norsk offentlig sektor 
Norsk offentlig sektor har gjennomgått store omorganiseringer siden 1990. Det har skjedd en 
grunnleggende endring med hensyn til både struktur, styringsprinsipper og virkemiddelbruk, der 
«New public management» (NPM) har kommet inn som styrings- og organisasjonsideal (Trygstad 
& Løken, 2006). NPM bygger på en retorikk om økt administrativ og forretningsmessig frihet   der 
skillet mellom privat forretning og offentlig forvaltning viskes ut, og markedsstyring gjør seg 
gjeldende i offentlig sektor. Modernisering og effektivisering av offentlig sektor presenteres som 
styringsmodellenes overordnede mål (NTL, 2012). 
Den nye styringsmodellens fremmarsj introduserer en rekke konkrete verktøy ment å bidra til 
effektiv styring og forvaltning av offentlig sektor. Disse omfatter blant annet økt bruk av private 
aktører og markedsløsninger, konkurranseutsetting, internfakturering, nye regnskapsprinsipper 
og mål- og resultatstyring. Innføringen av markedsstyring hittil i Norge har imidlertid vært gjort 
«stykkevis og delt», og har i hovedsak vist seg gjennom mål- og resultatstyring, fristilling, 
konkurranseutsetting og bestiller- utførermodeller (NTL, 2012, s. 17). Hva gjelder nye 
regnskapsprinsipper er fortsatt hovedregelen at offentlige regnskap føres etter kontantprinsippet, 
men gjennom Finansdepartementets felles statlige regnskapsstandarder (SRS) inviteres statlige 
virksomheter til å levere regnskap basert på periodiseringsprinsippet som tilleggsinformasjon 
utover kontantregnskapet som rapporteres til statsregnskapet (NOU 2015:14). Et unntak fra dette 
er statlig forretningsdrift, for eksempel Helseforetakene, som omfattes av regnskapsloven. 
Til tross for et overordnet mål om modernisering og effektivisering, har implementering av 
markedsstyring i offentlig sektor vært svært omdiskutert. For eksempel peker Trygstad og Løken 
(2006) på at flertallet av de ansatte i offentlige selskaper som har gjennomgått omorganisering 
opplever at de har fått mer å gjøre. Dette kan støtte opp under omorganiseringens mål om økt 
effektivitet. Det trekkes imidlertid fram at de ansatte samtidig opplever at de har fått for mange 
oppgaver, og at det ikke er tid til å utføre arbeidsoppgaver på en skikkelig måte. Dette går utover 
kvaliteten på arbeidet som utføres og arbeidsmiljøet. Videre ser mål- og resultatstyring ut til å gi 
større frihet i forhold til eget arbeid og oppgaveløsning, men samtidig til en intensivering av 
tidspresset og en økende grad av tidkrevende rapportering. 
I Makt- og demokratiutredningens sluttrapport (NOU 2003:19) blir det slått fast at fristilling og 
markedsretting kombinert med flere kontrollorgan har bidratt til en fragmentering av staten, 
samtidig som samordningsutfordringene på tvers av offentlige sektorer har blitt større. Utvalget 
konkluderer blant annet med at «Den ensartede og markedsorienterte styringsideologien har ikke 
gitt et mer enhetlig og samordnet styringssystem» (NOU 2003:19, s. 56). 
2.1 Mål- og resultatstyring og internfakturering 
Mye av diskusjonen omkring NPM og strukturell omorganisering av offentlig sektor i Norge er 
knyttet til mål- og resultatstyring, et verktøy ment å bidra til forretningsmessig strukturering av 
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forvaltningen. Som følge av fraværet av en økonomisk bunnlinje og overskudd, er målstyring et 
forsøk på å definere kvantifiserbare styringsparametere, som i sum gir et representativt bilde av 
virksomhetens produksjon. Diesen (2013) peker på at en slik tilnærming til vurdering av 
effektiviteten i offentlig sektor kan stå overfor en viktig metodisk svakhet: «en aggregert og 
kvalitativ helhet kan ikke representeres eller avbildes som en sum av kvantitative fragmenter uten 
at det oppstår alvorlige avbildningsfeil». En bieffekt av potensielle avbildningsfeil er at 
resultatmålingen påvirker aktørenes adferd på en annen måte enn den som gagner virksomheten 
som helhet. Dette resulterer i at ressursbruk forskyves i en retning som er lite rasjonell i forhold 
til virksomhetens overordnede mål, samtidig som et stadig mer omfattende 
rapporteringsbokholderi er en stor ressurstyv i seg selv. Selv om målstyring i seg selv kan være et 
nyttig verktøy for effektivisering i offentlig sektor, etterlyses klokere definerte mål med bakgrunn 
i kvalitet framfor kvantitet og lett tellbare størrelser (NTL, 2012). 
Et annet resultat av markedsstyring i staten er en økende grad av internfakturering. 
Internfakturering kan være et viktig verktøy for å sikre kostnadsbevissthet i offentlig sektor, noe 
som kan bidra til effektivisering ved at knappe ressurser allokeres dit behovet er størst. En bieffekt 
er at slik fakturering nødvendigvis gir økte transaksjonskostnader og, en i utgangspunktet, 
unødvendig ytterligere byråkratisering av sektoren. Den kostnadsdisiplinerende effekten må 
dermed veies opp mot disse økte kostnadene.  
Det kan imidlertid være flere kostnader heftet ved systemer for internfakturering. En utfordring 
Diesen (2013) trekker fram er fraværet av et fungerende marked for mange av tjenestene 
offentlige sektorer fakturer hverandre for. Dermed vil det i mange tilfeller være uklart hvordan 
tjenester bør prissettes, og således oppstå en mulighet for kostnadsoverveltning mellom etater. 
Konsekvensen kan være at offentlige etater velger å etterspørre enkelte tjenester i mindre grad 
enn hva som ville vært samfunnsøkonomisk optimalt.  
Diesen trekker fram et eksempel fra Forsvaret som belyser denne problemstillingen:  

«I et skytefelt i Østlandsområdet , er det oppført et antall varmebuer der 
mannskapene under skyting kan oppholde seg i pausene . Varmebuene  
leies ut av Forsvarsbygg til avdelinger som bruker skytefeltet. I vårt eksempel 
krevet derfor forvaltningsmyndigheten betaling for både å låse opp buene og 
for det nødvendige strømforbruk til å varme dem opp noen timer. Dette dreier 
seg som man forstår, om reelt sett neglisjerbare kostnader, men regningen som 
ble forespeilet avdelingssjefen, var såpass langt over det selv den enkleste 
kalkyle tilsa var rimelig, at han takket nei. Skytingen måtte derfor gjennomføres 
uten noen mulighet for oppvarming mellom skyterekkene, på en dag som 
ganske riktig ble av det kaldere slaget.  Det ble etter noen få timer den type 
skyteøvelse der treningseffekten er så lav at det i Forsvarets sjargong kalles 
«konvertering av ammunisjon til støy og messing» (dvs tomhylser).» 
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Poenget til Diesen er at fraværet av et velfungerende marked på enkelte offentlige tjenester, i 
dette tilfellet tilrettelegging av varmeboder for skyteøvelse, med monopolistisk prissetting som 
konsekvens, resulterte i at en kostbar skyteøvelse ble gjennomført til ingen nytte. Fordi Forsvaret 
ikke drives ensidig på økonomiske forutsetninger, men overordnede politiske prioriteringer, er det 
videre heller ingen sammenheng mellom de kostnadsreduksjonene de økonomiske insentivene 
fører til, og de kostnadene som likevel påløper som følge av at virksomheten uansett må utføres. 
Nye styringsprinsipper i offentlig sektor har gjort seg særlig gjeldende i helsesektoren. Ved siden 
av NAV-reformen er helseforetaksreformen som ble vedtatt i 2001 en av de største reformene 
som har blitt gjennomført i norsk offentlig sektor. Reformen innebar en overføring av alle 
offentlige sykehus, psykiatriske institusjoner, ambulansetjenesten m.m. fra fylkeskommunene til 
staten. Reformen avsluttet en lengre omstillingsprosess i helsesektoren, med innføring av 
innsatsstyrt finansiering gjennom bruk av såkalte DRG-poeng, fritt sykehusvalg og 
fastlegeordningen. Målet med reformene var gjennom organisatoriske endringer å gi en mer 
helhetlig styring av helsetjenestene, ved at man fikk lovfestet et tydelig statlig ansvar. 
Det har blitt gjennomført en rekke evalueringene av helsereformene. Forskningsrådet (2007) 
konkluderer blant annet med at sykehusreformen i 2002 har resultert i økt produktivitet, økt 
tilgjengelighet og kortere pasientkøer. Samtidig peker rapporten på at de ansatte opplever lav 
medbestemmelsesrett, økt opplevelse av stress og redusert jobbtrygghet. Rapporten evaluerer 
ikke behandlingskvaliteten. Martinussen og Hagen (2009) finner at overgangen til innsatsstyrt 
finansiering i helsevesenet til en viss grad har resultert i «fløteskumming» av pasienter, altså 
prioritering av pasienter som krever få ressurser, men som gir god avkastning regnskapsmessig. 
Sykehusreformen i 2002 ser imidlertid ikke ut til å ha økt graden av selektiv behandling.  
I en undersøkelse av legenes egne evaluering av sykehusreformen (Hillestad, 2014) kommer det 
fram at flertallet oppfatter at reformen har resultert i økt produktivitet. Det kommer imidlertid 
fram at legene mener at en økt bedriftsøkonomisk prioritering og økt fokus på økonomi hos 
ledelsen har hatt en negativ effekt på den medisinske kvaliteten og likhet på tilgang til 
helsetjenestene, samtidig som graden av selektiv prioritering av lønnsomme pasientgrupper har 
økt. 
2.2 IKT-prosjekter i offentlig sektor 
Årlig investeres det milliardbeløp i utvikling og forvaltning av IKT-løsninger i offentlig sektor, og 
ikke en ubetydelig andel av IKT-prosjektene leverer ingen eller mye mindre nytte enn planlagt og 
har store budsjettoverskridelser (Jørgensen, 2015). Riksrevisjonen kom i 2014 med kritikk av flere 
store IT-satsninger i offentlig sektor og peker på blant annet dårlig prosjektkontroll og 
budsjettsprekk. Riksrevisjonen (2015) peker på at de statlige virksomhetene vier for lite 
oppmerksomhet til gevinstrealisering. Med disse resultatene er det nærliggende å spørre seg om 
dagens organisatoriske innretning og styringsmodeller i offentlig sektor kan være til hinder for 
modernisering og effektivisering av IKT-infrastruktur? 
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Hoff (2014) etterlyser en mer handlekraftig gjennomføring og implementering av IKT-prosjekter i 
offentlig sektor, og mener prosessorientering ofte kommer i veien for måloppnåelse. I mange 
offentlige prosjekter er prosjektstyringen for dårlig, og man lar for mange mennesker være med å 
bestemme hvordan prosessen skal gjennomføres. Dette er en utfordring som gjør seg særlig 
gjeldende i offentlig sektor, der beslutningene ofte berører flere etatsnivåer. 
Jørgensen (2015) finner imidlertid at det ikke ser ut til å være vesentlige forskjeller mellom 
offentlig og privat sektor når det gjelder levert nytte, budsjettoverskridelse eller andre 
suksessfaktorer for IKT-prosjekter. Mislykket gjennomføring og implementering av IKT-prosjekter 
trenger dermed ikke å være knyttet til organisasjonsform, men kan skyldes at større IKT-
omlegginger i seg selv er komplisert. Omfattende oppstartsarbeid og tunge prosesser i offentlig 
sektor kan riktignok ofte resultere i at prosjektene haler ut i tid, noe som gir høyere risiko for 
prosjektproblemer. Han trekker videre fram følgende generelle årsaker til at IKT-prosjekter ofte 
feiler: 

- For store og overambisiøse prosjekter 
- Manglende nyttestyring 
- Utilstrekkelige prosesser for valg av leverandør og uhensiktsmessige kontraktsformer 
- For liten egenkompetanse innen IKT og for liten medvirkning som kunde 
- Uhensiktsmessig organisasjon av prosjektet 

Det at store omlegginger av IKT-infrastrukturen i offentlige virksomheter er et vanskelig og 
komplisert prosjekt, enten dette skyldes den organisatoriske innretningen av virksomheten eller 
det faktum av IKT-omlegging i seg selv er en omstendelig prosess, kan gjøre at tjenesteutsetting 
av oppgaver knyttet til utvikling, drift og vedlikehold av IKT framstår fristende. Slik 
markedsutsetting av offentlig virksomhet er dessuten i god «new-public-management-ånd». For 
eksempel valgte Diakonhjemmet i Oslo å tjenesteutsette all IKT-infrastruktur utenom 
applikasjonsforvaltning i 2012. Beslutningen hvilte ikke på kostnadene ved utsetting, som ble 
høyere enn fortsatt drift i egen regi, men en vurdering av at risikoen ved ekstern drift var lavere 
(Aagre, 2012). 
Lønnsomheten av tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur i offentlig sektor er imidlertid omdiskutert. 
Ifølge NTL (2012, s. 23) har flere etater negativ erfaring med tjenesteutsetting av IKT-driften sin. 
De peker på at virksomhetene har tapt intern kompetanse, har begrenset kontrollmulighet, og har 
opplevd ustabil arbeidsstyrke hos leverandør. Samtidig har prosjektene blitt dyrere enn beregnet. 
Dermed bør en eventuell avgjørelse om tjenesteutsetting avveies nøye, slik at det alternativet som 
sikrer størst samfunnsøkonomisk nytte blir valgt. 
I den sammenheng kan det være nyttig å reise spørsmål ved hvorfor det ofte betraktes slik at 
tjenesteutsetting kan realisere større gevinster for samfunnet enn fortsatt drift i egen regi. En 
undersøkelse gjennomført av Handelshøyskolen BI, med støtte fra Accenture og Norsk 
Forskningsråd, viser at tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft er viktigste driver for 
tjenesteutsetting av IKT (Solli-Sæther & Gottschalk, 2008). Mangelfull intern kompetanse er 
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naturligvis en god grunn til å betale personer med den rette kompetansen til å løse en oppgave. 
Dersom beslutningen om markedsutsetting skyldes en erkjennelse av utilstrekkelig kompetanse, 
og det ikke er hensiktsmessig for virksomheten å erverve slik kompetanse, kan dette vært en 
samfunnsøkonomisk fornuftig beslutning. 
Dersom en beslutning om tjenesteutsetting derimot skyldes at virksomhetens organisatoriske 
innretning ikke muliggjør optimal tjenesteleveranse, så vil andre tiltak kunne utløse høyere 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Lønnsomheten av markedsutsetting fordrer at ekstern 
tjenesteleverandør kan produsere tjenestene mer effektivt enn hva virksomheten er i stand til ved 
fortsatt drift i intern regi, slik at det genereres en merverdi som sikrer gevinstrealisering hos 
utsetter og samtidig et overskudd hos tilbyder. Gevinstrealiseringen kan bestå i 
kostnadsbesparelser, eller at tjenestetilbudet styrkes for en gitt drifts- og investeringskostnad. 
Slike tiltak kan omfatte endringer i virksomhetens investeringsstrategi, restrukturering av 
prosjektporteføljen, redefinering av styringsparametere og andre tiltak som berører 
virksomhetens struktur og organisasjon. 
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3. Modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst 
Helse Sør-Øst har en aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur som gir økt risiko for hendelser 
som kan gå ut over pasientsikkerheten. Det kreves stor ressursinnsats for å sikre forutsigbar og 
tilfredsstillende drift og kvalitet på tjenestene. I 2013 opprettet derfor Helse Sør-Øst programmet 
Digital fornying med mål om omfattende fornying og standardisering av arbeidsprosesser og 
teknologiske løsninger, for å bidra til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og sikre effektiv drift. 
Digital fornying ble implementert gjennom seks programmer, inkludert programmet 
Infrastrukturmodernisering (IMP)  som igjen inneholder mer enn 30 underprosjekter. 
Hovedhensikten med IMP har vært å standardisere og modernisere den tekniske plattformen i 
Helse Sør-Øst, og har blitt betraktet som selve grunnmuren for de andre programmene i Digital 
fornying. 
Pågående arbeid med modernisering av infrastrukturen har gått langsommere og vært dyrere enn 
først antatt. Krevende prioriteringer mellom investeringer i IKT-infrastruktur og utvikling og 
innføring av nye eller forbedrete applikasjonstjenester, har medført at det hverken har vært 
kapasitet eller investeringsevne til å ha ønsket fremdrift på moderniseringen (Styret Helse Sør-Øst 
RHF, 2015). 
Helse Sør-Øst har derfor besluttet å vurdere om tjenesteutsetting av modernisering, drift og 
kontinuerlig vedlikehold av IKT-infrastrukturen i helseforetakene kan bidra til en raskere og mer 
kostnadseffektiv gjennomføring av moderniseringsarbeidet og påfølgende drift- og 
forvaltningsoppgaver for IKT-infrastruktur. Et eget prosjektteam i Sykehuspartner har fått i 
oppgave å vurdere om tjenesteutsetting til ekstern leverandør vil være kostnadsbesparende, og 
skal gi styret i Helse Sør-Øst sin innstilling. Det er grunn til å tro at innstillingen vil være 
tungtveiende i Helse Sør-Østs beslutning om inngåelse av strategisk samarbeidsavtale med 
ekstern tjenesteleverandør. 
Anbudskonkurransen har pågått i lang tid, og konkurransen står nå mellom de to internasjonale 
IT-gigantene HP og CSC. Etter fusjonen av deler av disse selskapene må imidlertid konkurransen 
anses som avgjort. Anbudsformen er en såkalt «dialogbasert anskaffelsesprosess», der tilbyder og 
utlyser utformer kravspesifikasjon, leveransedetaljer og pris i fellesskap. Denne prosessen har 
vært lukket for publikum, samt alle ansatte utover en begrenset gruppe underlagt streng 
taushetsplikt. 
Årsaken til at Helse Sør-Øst ønsker en vurdering av gevinstpotensialet ved å markedsutsette IKT-
infrastrukturen er nødvendigvis at dagens løsning ikke anses som tilfredsstillende. Vedtatt 
nødvendig utbedring, modernisering og effektivisering av dagens IKT-infrastruktur har vist seg å 
være langt mer ressurskrevende enn først antatt. Gjennomføring og implementering av prosjekter 
har halt ut i tid, samtidig som det har påløpt store kostnader gjennom innleie av ekstern 
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konsulentbistand.1 I vurderingen av gevinster ved eventuell tjenesteutsettelse er det interessant 
å undersøke de bakenforliggende årsakene til den skuffende framgangen i å modernisere IKT-
infrastrukturen. Vi har fire hypoteser: 

1. Skyldes det utilstrekkelig intern kompetanse eller underbemanning?  
2. Er det et resultat av svak prosjektstyring og prosjektledelse?  
3. Skyldes det strukturelle utfordringer og likviditetsbeskrankninger?  
4. Eller har man hatt urealistiske forventninger til kostnader og tidsaspekt? 

Et viktig moment i vurderingen av å tjenesteutsette IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, er at 
tjenesteleveransene allerede er lagt til Sykehuspartner. Selv om Sykehuspartner er underlagt det 
regionale helseforetaket, er det opprettet som et eget helseforetak med et overordnet ansvar som 
tjenesteleverandør til alle sykehusene i Helse Sør-Øst innen områdene IKT-, HR- og 
innkjøpstjenester. Det er da naturlig å stille spørsmål ved hvordan valg av ny ekstern 
tjenesteleverandør kan utløse gevinster som Sykehusparter i dag ikke er i stand til å realisere. Ett 
svar kan være at dagens oppgaveportefølje i Sykehuspartner er for bred, slik at dette hemmer 
effektiviteten i leveransen av IKT-tjenester; Et annet kan være at organisasjonen i Sykehuspartner 
er ineffektivt innrettet, og at dette gir en høy overheadkostnad; Et tredje kan være at de 
retningslinjer Sykehuspartner er bundet av som helseforetak hindrer effektiv og 
konkurransedyktig leveranse av tjenester innen IKT-sektoren; Til slutt kan et svar være at 
kompetansenivået til de ansatte i Sykehuspartner er for dårlig. 
Av de overnevnte svar, er kun det siste en grunn til å vurdere tjenesteutsetting. De andre peker 
på svakheter det offentlige bør løse direkte, og ikke ved å «kjøpe seg ut av» problemet og gå glipp 
av de store omstillingsgevinstene som den teknologiske utviklingen medfører. Det ligger i sakens 
natur at tjenesteutsetting innebærer overføring av et potensielt driftsoverskudd fra det offentlige 
til private investorer. Dette er fornuftig når det ikke er mulig for å det offentlige å realisere dette 
overskuddet, slik at det skapes vinn-vinn-situasjoner. Men hvis årsaken til at disse gevinstene ikke 
realiseres i offentlig regi skyldes ineffektiviteter i hvordan virksomheten er innrettet eller driftes, 
så er dette ineffektiviteter som bør tas tak i uansett  uavhengig av beslutningen om 
tjenesteutsetting. 
I et forsøk på å nærme oss årsakene til hvorfor implementeringen av IMP ikke har gått som ønsket, 
har vi intervjuet konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Svein Øverland. Han forteller at de ansatte i 
Sykehuspartner peker på flere årsaker, deriblant ineffektiv ressursbruk og feilallokering av 
ressurser, ikke-sammenfallende insentivstrukturering og en rekke situasjoner med 
tidsinkonsistente investeringsbeslutninger fra ledelseshold. Programmet for 
infrastrukturmodernisering har vist betydelig svikt i samhandling mellom prosjekt og 
linjeorganisasjon, med ineffektivitet, høye kostnader og lav måloppnåelse som konsekvens. 

                                                        
1 Jf. f.eks. Eriksten (2014), der det kommer fram at konsulentutgifter knyttet til Digital Fornying beløpet seg til 406 millioner kroner i 2014. 
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Samtalen med Øverland peker med andre ord på at utfordringene knyttet til implementering av 
IMP har vært knyttet til administrasjon og organisasjonsstruktur, og ikke de ansattes 
kompetansenivå. Vi kan imidlertid ikke utelukke at samtaler med øvrige tillitsvalgte eller ledelsen 
i Sykehuspartner ville pekt på andre årsaker til den uønskede framgangen i implementeringen av 
IMP. 
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4. Kostnader ved intern IKT-omlegging 
Å skulle tjenesteutsette modernisering, drift og kontinuerlig vedlikehold av IKT-infrastrukturen i 
Helse Sør-Øst er en omfattende og til dels irreversibel avgjørelse. Avgjørelsen kan være av 
betydning for allokeringen av ressurser i helseforetakene, pasienter og ansatte for all framtid. 
Sykehuspartner forvalter i dag en verdifull kompetanse i en kunnskapsintensiv næring. Det kan 
være av samfunnsøkonomisk interesse at denne ikke forvitrer, men ivaretas i Norge på en god 
måte. For at Sykehuspartners innstilling til styret i Helse Sør-Øst om tjenesteutsetting skal være i 
samsvar med det alternativet som utløser størst samfunnsøkonomisk nytte, er det derfor 
avgjørende at informasjonsgrunnlaget denne beslutningen fattes på er korrekt og komplett. 
Dette fordrer omfattende kartlegging og analysearbeid. I arbeidet bør man for det første reise 
spørsmålene som ble diskutert i foregående kapittel, om hva de bakenforliggende årsakene til 
utilfredsstillende gevinstrealisering av IKT-prosjekter i egen regi er. Dersom arbeidet avdekker 
strukturelle ineffektiviteter, bør disse tas tak i for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsom drift av 
Sykehuspartner uavhengig av tjenesteutsetting eller ikke. For det andre må det gjøres en grundig 
evaluering av kostnadsutviklingen ved tjenesteutsetting, og sammenstille denne utviklingen med 
en realistisk og forsvarlig videre drift i regi av Sykehuspartner  altså et reelt nullalternativ. I denne 
sammenstillingen er det avgjørende at begge alternativer betinger på samme virkelighet, både 
hva gjelder faktisk tjenesteleveranse og organisatorisk innretning av Sykehuspartner. 
Som en del av arbeidet med innstillingen om inngåelse av strategisk samarbeidsavtale med ekstern 
tjenesteleverandør har Sykehuspartner beregnet forventet kostnadsutvikling ved alternativet til 
tjenesteutsetting, altså fortsatt drift i egen regi. Det har blitt identifisert 19 gjenstående 
moderniseringsprosjekter i programmet for infrastrukturmodernisering med tilhørende estimerte 
kostnadsanslag. 
Det første kostnadsanslaget for implementering av gjenstående prosjekter i IMP framkom i IMP 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) v0.9, og beregnet samlede investeringskostnader i perioden 2017-
2020 til 2 243 MNOK. IMP ØLP v0.9 var imidlertid, som det framgår av versjonsnummeret, ikke et 
endelig kostnadsanslag. Anslaget ble raskt tilbakevist som mangelfullt, noe som resulterte i et 
revidert kostnadsanslag, IMP ØLP v1.3. Dette kostnadsanslaget nedjusterer 
investeringskostnadene i planperioden med 460 MNOK. Hele nedjusteringen er gjort i de to første 
årene, jf. Figur 1.  
IMP ØLP v1.3 har imidlertid en lenger planperiode, og flere investeringer ser ut til å være utsatt i 
forhold til v0.9. De årlige investeringskostnadene vil være i størrelsesorden 350  450 millioner 
kroner for perioden 2021-2025. Disse ytterligere investeringene beløper seg til i overkant av 2 
milliarder kroner. 
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Figur 1: Sammenligning av investeringsbane i IMP v0.9 og IMP v1.3 

 
En potensiell svakhet ved kostnadsanslaget i IMP v1.3 er at beregningene kan betinge på dagens 
organisatoriske innretning av Sykehuspartner. Mer spesifikt er det fare for at beregningene har 
lagt til grunn historiske regnskap i anslagene på framtidig kostnadsutvikling. Men det forutsetter 
jo at Sykehuspartner vil videreføre de ineffektiviteter som har resultert i treg og til dels mislykket 
implementering av prosjektene i IMP-programmet, også eventuelle strukturelle kilder til 
ineffektivitet. 
Inngåelse av strategisk samarbeidsavtale (SPIIS) med ekstern tjenesteleverandør vil trolig utløse 
krav om vesentlige organisatoriske omstruktureringer i Sykehuspartner gjennom gjensidig 
forpliktende kravspesifikasjon. Paradoksalt nok kan dermed arbeidet med strategisk 
samarbeidsavtale utløse de samme nødvendige organisatoriske tiltak som kunne realisert store 
gevinster av allerede gjennomført modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Disse 
omstruktureringene bør derfor også legges til grunn i alternativet med fortsatt drift i egen regi, da 
dette vil kunne gi gevinster også i dette alternativet. Nullalternativet må altså være en situasjon 
der en slik kravspesifikasjon og organisatoriske omstruktureringer er gjennomført. 
Leveransene som vurderes tjenesteutsatt er tjenester i en bransje sterkt preget av hurtig og 
kontinuerlig teknologisk utvikling. En tverrfaglig gruppe av ansatte i Sykehuspartner har derfor 
beregnet kostnader ved moderniserings av infrastrukturen i Helse Sør-Øst i egen regi, men under 
en ny funksjonell styringsmodell. Innspillet er dokumentert i «HSØ Gevinstrealiseringsplan 2017 - 
2020. Tilstandsanalyse og vurdering av alternativ i egen regi, v0.99», der implementering av ny 
virtualiseringsteknologi («VDS 2.0») står sentralt. Beregningene her viser at Sykehuspartner vil 
være i stand til å fullføre en rekke sentrale moderniseringer til en langt lavere kostnad enn hva 
som skisseres i IMP v.1.3, forutsatt at nødvendige organisatoriske tiltak i Sykehuspartner 
gjennomføres. Totale investeringskostnader i perioden 2017-2020 i dette programmet beløper 
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seg til 1 050 MNOK, dvs. 733 MNOK lavere enn i samme periode under IMP v1.3 (jf. Figur 2).2 Store 
deler av besparelsene ligger i «innhøsting av lavthengende frukt»  altså gevinstrealisering av 
allerede utført arbeid som dagens styringsmodell ikke har kunne tilrettelegge for. 
 
Figur 2: Samlede investeringskostnader 2017-2020  IMP v0.9, IMP v.1.3 og VDS 2.0 

 
 
Helse Sør-Øst har fått EY til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av det alternative innspillet. 
Kvalitetssikringen konkluderer med at de foreslåtte teknologier er framtidsrettede og relevante 
for infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Videre trekkes det fram at innspillet inneholder en 
rekke gode kvalitative innspill som ethvert moderniseringsprosjekt bør ta innover seg, som det å 
se på teknologitrender i markedet, sørge for forankring i en teknologisk langtidsplan, involvere det 
tekniske fagmiljøet samt å hente ut ressurssynergier i gjennomføringen. EY mener imidlertid at 
innspillet ikke representerer et reelt og komplett alternativ for modernisering av IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Innspillet adresserer kun utvalgte teknologier innenfor datasenter-
området og teknisk implementering av disse, samtidig som dokumentasjonen er for konseptuell 
og overordnet. 
Selv om innspillet fra den tverrfaglige gruppen ikke representerer et komplett alternativ til 
samtlige prosjekter i moderniseringsprogrammet, må det leses som et konstruktivt innspill til 
hvordan Sykehuspartner i egen regi kan sikre en kostnadseffektiv og bærekraftig IKT-infrastruktur. 
Denne infrastrukturen skal utgjøre grunnmuren i det videre arbeidet med Digital fornying. Et slikt 
initiativ fortjener oppmerksomhet og bør arbeides videre med, slik at det kan framstå som et reelt 
og sammenliknbart alternativ til tjenesteutsetting. 
                                                        
2 Figuren betrakter kun perioden 2017-2020. IMP ØLP v1.3 legger i tillegg opp til 2 milliarder kroner i investeringer for perioden 2020-2025. 
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5. Konklusjoner 
Dersom det er riktig slik de ansatte gjennom tillitsvalgt hevder, at det er organiseringen, ledelsen 
eller økonomisystemene i Helse Sør-Øst som er årsaken til de manglende resultatene, og dette 
uansett må løses hvis IKT-infrastrukturen skal tjenesteutsettes, er det ingen god idé å 
tjenesteutsette dette uten først å sammenlikne kostnadene med å gjøre det samme i egen regi.  
Siden EY vurderte innspillet fra den tverrfaglige gruppen til ikke å være et reelt og komplett 
alternativ, bør det da utarbeides et slikt alternativ. Innspillet fra den tverrfaglige gruppen av 
ansatte kan være et første skritt i et slikt arbeid. 
Dersom beslutningen om markedsutsetting derimot skyldes at Sykehuspartner mangler 
kompetanse til å levere gode og effektive IKT-tjenester i framtiden, og det ikke er hensiktsmessig 
eller mulig å skaffe seg slik kompetanse, kan beslutningen være fornuftig. Vi har imidlertid ikke 
dokumentasjon på at Helse Sør-Øst har evaluert og funnet årsakene til hvorfor modernisering av 
infrastruktur har gått trått i egen regi. 
Vi kan derfor hverken konkludere med at prosjektet bør tjenesteutsettes eller gjennomføres selv. 
Det er imidlertid av stor samfunnsøkonomisk betydning at man tar den riktige beslutningen. Dette 
forsterkes av at kompetansen knyttet til forvaltningen av IKT-infrastrukturen kan forvitre i Norge. 
Vår anbefaling er derfor at Helse Sør-Øst gjennomfører følgende utredninger før beslutning om 
tjenesteutsetting fattes: 

1. En grundig og uavhengig evaluering av årsakene til hvorfor Digital fornyingsprogrammet i 
egen regi ikke har hatt den framdriften og gitt de resultatene som var forventet. Dersom 
årsaken ikke lar seg rette opp, kan dette tale for tjenesteutsetting. 

2. Dersom årsaken lar seg rette opp, og det uansett ligger i kravene fra en ekstern 
tjenesteleverandør at dette gjøres, bør avgjørelsen bygge på kostnadsanslag ved å 
gjennomføre IKT-omleggingen i egen regi etter at de organisatoriske hindringene er 
fjernet. 
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