
 

 

Notat 
 

Til Helse Nord RHF/Accenture 

Fra Simonsen Føyen v/Birgitte Araldsen og Anders Thue 

Dato 26.05.03 

  

Vedr. ANSKAFFELSE AV EPJ/PAS 

 

1. Innledning 

 

Vi viser til vårt tidligere notat av 07.03.03 (fra Simonsen Føyen v/Herman Valen og 

Anders Thue til Helse Nord RHF). 

 

I nevnte notat vurderte vi: 

 

a) om Helse Nord kan anskaffe et EPJ/PAS-system fra produsenten DIPS for 

bruk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ved direkte anskaffelse 

og 

 

b) om Helse Nord kan fremforhandle en rammeavtale med DIPS mht 

EPJ/PAS uten å følge reglene om kunngjort konkurranse. 

 

Basert på de opplysninger vi hadde pr 07.03.03 konkluderte vi at svaret var nei på 

begge spørsmål, dvs at Helse Nord var nødt til å følge reglene om kunngjort 

konkurranse. 

 

På grunn av nye opplysninger i saken har vi blitt bedt om å vurdere spørsmål a) på 

nytt. Det vil si at problemstillingen for dette notatet er om det er lovlig å anskaffe 

et DIPS-system til UNN ved direkte anskaffelse. I denne sammenheng er det 

likegyldig om det er UNN eller Helse Nord som står som oppdragsgiver. 

 

De opplysningene som er nye i saken er at Helse Nord skal gå over på sentral 

drifting1 av den aktuelle programvaren. Helse Nord opplyser i denne forbindelse at 

dette gjør det teknisk umulig at UNN fortsetter med en annen 

programvareleverandør enn de andre helseforetakene i regionen. 

 

For en utdypende beskrivelse av faktum, terskelverdier m.m. vises til vårt tidligere 

notat. 

 

2. Kun én mulig leverandør 

 

I forskrift om offentlige anskaffelser (Forskriften) § 4-3 heter det: 

 

                                           
1 Vi forutsetter at kontraktene om sentral drifting tildeles i tråd med regelverket om offentlige 
anskaffelser, evt. at det dreier seg om intern produksjon. Vi forutsetter også at de andre 
helseforetakenes avtaler med DIPS også dekker sentral drifting slik at nye avtaler ikke er nødvendig. 
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”Oppdragsgiver kan benytte konkurranse med forhandling uten å kunngjøre på 

forhånd i følgende tilfeller… 

 

c. dersom ytelsen av tekniske eller kunstneriske grunner eller for å beskytte en 

enerett, bare kan presteres av en bestemt leverandør” 

 

Spørsmålet blir om dette unntaket kan brukes i foreliggende sak.  

 

Unntaket er basert på tilsvarende unntak i EUs anskaffelsesdirektiver. Praksis fra 

EF-domstolen og Kommisjonen vil derfor være relevant. I sak 199/85 uttalte EF-

domstolen at unntaket må tolkes strengt og at bevisbyrden påligger den som 

hevder at tilstrekkelige tekniske grunner foreligger. 

 

I den danske Konkurrencestyrelsens veileder for offentlige anskaffelser vises det til 

uttalelser fra Kommisjonen og det sies at ”dette er en meget snæver undtagelse, 

der kun kan anvendes i de tilfælde, hvor det ville kunne betragtes som misbrug at 

opfordre til afgivelse af bud eller interessetilkendegivelser, fordi der kun findes én 

leverandør, der kan møde behovet”. 

 

Arrowsmith2 viser til uttalelser fra EF-domstolen i nevnte sak 199/85 og påpeker at 

”it is insufficient to demonstrate that a particular provider is able to produce the 

most efficient performance, but it is required to show that only he can produce 

what is required”. 

 

Vi har ingen mulighet til å vurdere de tekniske forhold i den foreliggende sak, men 

vi vil likevel påpeke at det synes rart at det ikke skulle være teknisk mulig at 

helseforetakene har forskjellig programvare ved en sentral driftsløsning.   

 

Forutsatt teknisk umulighet, er det et spørsmål for seg er om det er nok til å bruke 

unntaket at den tekniske umuligheten skyldes at det som skal anskaffes (EPJ/PAS 

hos UNN) skal passe med noe som er anskaffet fra før (DIPS EPJ/PAS hos de andre 

helseforetakene). Dette spørsmålet besvares ikke fullt ut verken i forskriftsteksten 

eller i relevant retts- eller klagenemndspraksis. I det foreliggende tilfellet er det kun 

ett helseforetak som bruker en annen leverandør enn DIPS. Imidlertid finnes ca 

halvparten av brukerne i regionen hos dette helseforetaket. Man kan da spørre seg 

hvorfor det er DIPS og ikke det andre systemet som bør beholdes. I 

utgangspunktet har oppdragsgiver rett til å bestemme hva han vil anskaffe og kan 

således velge om han vil foreta en anskaffelse som kun omfatter UNN, eller inngå 

en rammeavtale på RHF-nivå. Hensynene bak anskaffelsesreglene taler imidlertid i 

denne saken for at det må være konkurranse også i forhold til hvilket av de to 

eksisterende systemene som skal beholdes. Dette er likevel et område der det kan 

være noe juridisk usikkerhet, noe som muligens kan påvirke en domstols avgjørelse 

mht spørsmålet om teknisk umulighet foreligger. Med dette menes at selv om det 

må være akseptabelt at Helse Nord kun foretar en anskaffelse som omfatter UNN, 

vil en domstol kunne se strengt på Helse Nord dersom konkurranse ikke avholdes. 

 

For å oppsummere kan det sies at det finnes et unntak som tillater direkte kjøp der 

tekniske grunner gjør at kun en leverandør kan levere. Unntaket skal imidlertid 

tolkes strengt og det er ikke nok å vise at en løsning er den mest effektive. 

Dessuten vil oppdragsgiver ha bevisbyrden for at vilkårene for unntaket foreligger. 

Med mindre det foreligger en veldokumentert utredning som konkluderer med at 

det vil være teknisk umulig med ulike EPJ/PAS-systemer i en felles driftsløsning og 

                                           
2 The Law of Public and Utilities Procurement s 259 
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at det kun er DIPS som kan levere dette, vil vi fraråde at Helse Nord foretar noen 

EPJ/PAS-anskaffelse uten konkurranse. 

 

3. Alternative anskaffelser 

 

For å legge til rette for at alle helseforetakene i Helse Nord kan ha det samme 

EPJ/PAS-systemet er det to aktuelle alternativer: 

 

a) Anskaffelse av nytt EPJ/PAS-system til UNN. 

 

b) Rammeavtale om EPJ/PAS som alle helseforetakene kan benytte seg av. 

 

Da det neppe vil være anledning til å foreta direkte kjøp, se drøftelsen i punkt 2 

ovenfor, må hvert av disse alternativene gjennomføres som kunngjort konkurranse.  

 

Ved alternativ a) må imidlertid DIPS vinne konkurransen for at det ønskede resultat 

skal oppfylles.   Dersom det i anskaffelsesprosessen legges sterke føringer for valg 

av DIPS, vil det fremstå som om oppdragsgiver i realiteten allerede har valgt og at 

det derfor ikke er en reell konkurranse. Dette er ikke å anbefale og kan være 

erstatningsbetingende. Det foreliggende prosjektforsalg for ”EPJ/PAS forstudie” er i 

denne forbindelse uheldig da det gir føringer om DIPS som foretrukket løsning.  

 

Hvor godt egnet alternativ a) er som grunnlag for sikre samme EPJ/PAS-system i 

alle foretakene, må også vurderes i forhold til varigheten av avtalene de øvrige 

helseforetakene har med DIPS. I denne forbindelse må avtaleklausuler om varighet 

og oppsigelsesadgang vurderes. Men det er også nødvendig å sjekke 

tilbudsforespørselen/konkurransegrunnlaget fra da hvert av disse systemene ble 

anskaffet. Det som der er angitt om avtalenes varighet er bindene for hvor lenge 

det enkelte helseforetak kan benytte systemet, før en ny anskaffelse må lyses ut. 

Med en gang et av de øvrige helseforetakene må lyse ut en ny anskaffelse oppstår 

samme problemstiling som i dag mht felles løsning. 

 

Utlysning av en rammeavtale for EPJ/PAS som alle helseforetakene i Helse Nord 

kan benytte seg av, synes på denne bakgrunn å være det beste alternativet for å 

danne grunnlag for et felles EPJ/PAS-system hos alle helseforetakene i Helse Nord. 

De samme hensyn som angitt ovenfor mht å legge føringer for valget, vil imidlertid 

gjelde også her. I tillegg kan det være erstatningsbetingende dersom utlysning av 

rammeavtalen kun skjer for å teste markedet, slik at det ikke vil bli foretatt noen 

avrop dersom resultatet er annerledes enn oppdragsgiver forventer.  

 

Utlysningen av rammeavtalen må derfor være en reell konkurranse hvor Helse Nord 

må være forberedt på at en annen leverandør enn DIPS vil kunne ha det beste 

tilbudet.  

 

4. Tidsfrister for konkurranse 

 

4.1 Generelt 

 

Dersom konkurranse avholdes vil det typisk ta ca seks måneder fra kunngjøring til 

tildeling. Tidsforbruket vil imidlertid avhenge av hvilken type konkurranse man 

velger og hvor lang tid man bruker på evaluering og eventuell prekvalifisering.  

 

Fordi regelverkets minstefrister avhenger av hvilken anskaffelsesprosedyre som 

følges, vil vi kort beskrive de forskjellene som er mest sentrale i denne 

sammenheng. Dette notatet inneholder dog ikke en fullstendig vurdering av de 
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forskjellige anskaffelsesformene eller muligheten for å benytte seg av konkurranse 

med forhandling. 

 

4.2 Åpen anbudskonkurranse 

 

Åpen anbudskonkurranse er en prosedyre som tillater alle interesserte å gi tilbud, 

men som ikke tillater forhandlinger. 

 

4.3 Begrenset anbudskonkurranse 

 

Begrenset anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som bare tillater de 

leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud (etter en pre-

kvalifisering), men som ikke tillater forhandlinger.  

 

4.4 Konkurranse med forhandling 

 

Dersom man velger konkurranse med forhandling har oppdragsgiver stor frihet mht 

hvordan konkurransen legges opp. Blant annet kan det først forhandles med 

tilbyderne om hvordan konkurransegrunnlaget skal være og deretter kan 

leverandørene få muligheten til å levere tilbud på dette. Man kan også se på 

innlevering av tilbud som det første forhandlingsutspill og så forhandle etter dette. 

Det er kun i begrensede unntakssituasjoner at kjøp etter forhandling er tillatt, og 

det vil være nødvendig å vurdere nærmere om man her befinner seg i en slik 

situasjon.  

 

4.5 Oversikt over de viktigste frister 

 

Fristene nedenfor regnes i kalenderdager. 

 

Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet følgende oversikt: 

 

 Varekjøp, tjenestekjøp og bygg- 
og -anleggskontraheringer 

Vanlig tidsfrist  

Åpen 
anbuds-
konkurranse 

Mottagelse av tilbud etter 
kunngjøring (minimumsfrist) 

52 dager 

 Ved tidligere veiledende 
kunngjøring 

36 dager 

 Utsendelse av tilbudsgrunnlag 
etter at interesse for deltagelse er 
mottatt (maksimumsfrist) 

6 dager 

 Utsendelse av 
tilleggsopplysninger til 
tilbudsgrunnlaget (etter 
forespørsel)  

6 dager før anbudsfrist 

Begrenset 
anbuds-
konkurranse 

Mottagelse av henvendelser etter 
kunngjøring av begrenset anbuds-
konkurranse (minimumsfrist) 

37 dager 

 Mottagelse av tilbud etter 
utsendelse av skriftlig invitasjon 
(minimumsfrist) 

40 dager  

 Ved tidligere veiledende 
kunngjøring  

26 dager 
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 Evt. utsendelse av tilleggs- 
opplysninger (etter forespørsel) 

6 dager før anbudsfrist  

Konkurranse 
med 
forhandling 

Mottagelse av henvendelser etter 
kunngjøring av konkurranse med 
forhandling (minimumsfrist). Om 
tilbudsfrist, se nedenfor. 

37 dager  

 Evt. utsendelse av 
tilleggsopplysninger (etter 
forespørsel)  

6 dager før anbudsfrist 

Alle typer 
prosedyrer 

Kunngjøring av tildelt kontrakt 
(maksimumsfrist) 

48 dager 

 

 

Både ved begrenset anbudskonkurranse og ved konkurranse med forhandling er 

det oppstilt minimumsfrister som leverandørene må gis for anmodning om å få 

delta i konkurransen (37 dager i begge tilfeller). Etter denne fristen er utløpt skal 

altså konkurransegrunnlaget sendes ut sammen med invitasjon til å sende inn 

tilbud. Dette betyr at dersom oppdragsgiver ønsker å sende ut 

konkurransegrunnlaget 1. august, må kunngjøringen være gjort så lang tid i 

forveien at 37-dagersfristen overholdes. Selv om man ikke ønsker noen pre-

kvalifisering finnes det regler i forskriftens § 8-12 som sier at leverandører skal 

avvises i visse tilfeller3. Etter at 37-dagersfristen er over må man derfor ha tid til å 

avgjøre dette avvisningsspørsmålet før konkurransegrunnlaget sendes ut. Dette vil 

neppe ta lang tid dersom ikke ytterligere kvalifikasjonskrav oppstilles. 

 

For konkurranse med forhandling er det ikke satt noen absolutt tilbudsfrist. Det er 

kun satt en frist for mottak av forespørsel om å delta, jf forrige avsnitt. Om 

tilbudsfristen heter det i forskriftens § 7-3 (2) at ” Tilbudsfristen skal fastsettes slik 

at leverandørene får tilstrekkelig tid til å foreta de nødvendige undersøkelser og 

beregninger”. 

 

5. Konsekvenser av brudd på anskaffelsesreglene 

 

Et brudd på anskaffelsesreglene vil i praksis kun få økonomiske konsekvenser 

dersom en ”forbigått” konkurrent av den valgte leverandøren klager eller går til 

sak. Det er imidlertid aktuelt å innføre straffeansvar for brudd på 

anskaffelsesregelverket, men slike regler er foreløpig ikke vedtatt. 

 

En forbigått leverandør kan kreve erstatning for det som ville ha vært hans 

fortjeneste på den relevante kontrakten dersom han kan vise at han ville ha fått 

kontrakten om regelverket var blitt fulgt. Dette kan være aktuelt dersom det 

foretas et direkte kjøp til UNN. Det samme gjelder dersom det inngås en 

rammeavtale med konkrete kjøpsforpliktelser. Dersom rammeavtalen ikke binder 

Helse Nord til noe minimumskjøp, vil tapet først kunne beregnes når avrop foretas. 

 

Videre kan leverandører som har brukt tid på å utarbeide tilbud og delta i 

forhandlinger, kreve erstatning for sine kostnader i denne forbindelse dersom de 

ikke ville ha pådratt seg disse hvis de hadde visst om oppdragsgivers feil. I 

foreliggende sak vil slik erstatning f eks kunne bli aktuelt hvis Helse Nord utlyser en 

rammeavtale for å sjekke markedet og kun har til hensikt å foreta avrop dersom 

det blir et bestemt resultat av konkurransen.  

 

                                           
3 For eksempel at leverandøren ikke har levert inn skatteattest eller HMS-erklæring 
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I en gitt situasjon kan det imidlertid oppstå spørsmål om ikke DIPS også kan kreve 

sine kostnader dekket. Dette er dersom forhandlinger med DIPS innledes, men hvor 

man ikke kommer til kontrakt fordi Helse Nord blir tvunget til å kunngjøre 

konkurransen. 

 

Denne situasjonen kan oppstå dersom en konkurrent av DIPS får vite at Helse Nord 

forhandler direkte med DIPS, enten om en kontrakt om UNN eller om en 

rammeavtale. Denne konkurrenten kan så gå til domstolene for å få en såkalt 

midlertidig forføyning mot Helse Nord. En midlertidig forøyning kan gå ut på at 

Helse Nord forbys å inngå kontrakt om EPJ/PAS uten først å ha gjennomført en 

konkurranse etter regelverket.  

 

Midlertidig forføyning kan ikke brukes der kontrakt er inngått. I de situasjonene er 

erstatning eneste mulighet.  

 

I tillegg til risiko for evt. stansing av prosessen og mulig erstatningsansvar, vil 

Helse Nord risikere negativ medieomtale ved gjennomføring av en anskaffelse i 

strid med anskaffelsesregelverket. De aktuelle leverandørene av EPJ/PAS-systemer 

er profesjonelle aktører med god kjennskap til regelverket om offentlige 

anskaffelser. Vi vil i denne forbindelse bare vise til den medieomtalen som EPJ/PAS-

rammeavtalen til Helse Øst har fått.  

 

--o0o-- 


