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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden mai– 

oktober 2019. 

 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at forventede gevinster i Kurveprosjektet - 

én kurve i nord, følges opp slik at gevinstene kan realiseres. 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i styrets beslutningsunderlag for innføring av 

elektronisk medikasjons- og kurveløsning (styresak 125-2014 og 57-2017), og omfatter 

planlegging og tilrettelegging for gevinstrealisering når løsningen implementeres i 

helseforetakene. 

 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved bruk av dokumentgjennomgang og intervjuer.  

 

Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at det er utført et detaljert arbeid for å kartlegge mulige 

gevinster, og at det er stor oppmerksomhet i foretaksgruppen knyttet til mulighets-

rommet ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning. Framdriften i 

gevinstarbeidet følger imidlertid ikke prosjektveiviserens anbefalinger, noe som blir 

forklart ut fra prosjektets valgte «bottom-up»-tilnærming. Det foreligger foreløpig ikke 

konkrete og gjennomførbare gevinstrealiseringsplaner. 

 

Etter internrevisjonens vurdering vil Helse Nord være tjent med å kombinere det 

pågående arbeidet med en regional tilnærming til felles gevinstmål basert på 

Helse Nords og prosjektets overordnede mål.  

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

1. Fastsette regionale gevinstmål som er realistiske, kvantifiserte, målbare og 

forankret hos de gevinstansvarlige i foretakene. 

2. Stille krav i oppdragsdokumentet om foretaksvise gevinstrealiseringsplaner for å 

realisere regionale og foretaksspesifikke gevinstmål. 

3. Innføre tertialrapportering til styret, i henhold til Konsernbestemmelser for 

investeringer i Helse Nord. 

4. Tilrettelegge for læring i andre prosjekter hvor gevinstrealisering er et aktuelt tema. 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden mai– 

oktober 2019. Internrevisor Hege Knoph Antonsen har vært oppdragsleder og 

revisjonssjef Janny Helene Aasen har hatt det overordnede ansvaret.  
  

Revisjonen har bestått av: 

 Melding om internrevisjon sendt 07.05.2019 

 Gjennomgang av interne dokumenter 

 Innledende møte, Helse Nord RHF, 29.05.2019 

 Intervjuer, Helse Nord RHF, 17.06.-23.08.2019 

 Intervjuer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), august 2019 

 Rapportutkast sendt 06.09.2019, tilbakemelding mottatt 03.10.2019 

 Oppsummeringsmøte med dialog om tilbakemeldingen, Helse Nord RHF, 07.10.2019 

 Omarbeidet rapportutkast sendt 18.10.2019, tilbakemelding mottatt 23.10.2019 

1.1 Innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning 

1.1.1 Kurveprosjektet – én kurve i nord (EK-prosjektet) 

«Fortsatt blir legemidler og kliniske målinger foretatt på pasienter ved sykehus i Nord-

Norge dokumentert på papir. Det er ved bruk av kurven at denne informasjonen følger 

sykehuspasienter gjennom behandlingsforløpet – fra innskriving til utskriving etter endt 

utredning eller behandling», skriver Helse Nord på sin nettside, helse-nord.no/fresk. 

 

I 2012 igangsatte Helse Nord RHF en anskaffelsesprosess for elektronisk medikasjons- 

og kurveløsning, og løsningen skal nå innføres i alle kliniske avdelinger ved sykehusene i 

Helse Nord gjennom EK-prosjektet. Innføringen er vesentlig forskjøvet grunnet 

forsinkelser fra leverandør. De første avdelingene til å ta kurveløsningen i bruk vil være 

intensivavdelingen og anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø, forventet i 

første kvartal 2020. Deretter legges det opp til evaluering og videre planlegging av 

innføringen ved sykehusene. Innføringen er planlagt ferdigstilt i 2022. Begrunnelsen for 

å innføre elektronisk kurve er oppsummert slik på foretakets nettside: «Først og fremst 

fordi det blir tryggere for pasienten!». 

1.1.2 FRESK-programmet – Fremtidens systemer i klinikken  

FRESK-programmet ble formelt etablert våren 2018, som en videreføring av FIKS1. 

Eierdirektør er programeier og leder av programstyret som er sammensatt av HF-enes 

administrerende direktører. FRESK er en samling av sju regionale prosjekter for 

planlegging og innføring av nye og fremtidsrettede kliniske systemer ved sykehusene i 

Nord-Norge, blant annet EK-prosjektet og DIPS Arena (nytt journalsystem). Ifølge 

informasjon på foretakets nettside tar prosjektene i FRESK-programmet høyde for «at 

IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har karakter av virksomhets-

                                                        
1 FIKS – Regionalt program for «Felles innføring av kliniske systemer» 
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utvikling. I tillegg til innføringen av nye kliniske fagsystemer som inngår i pasient-

journalen, innebærer satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser ved sykehusene i 

helseregionen. Forbedring av pasientforløp er en viktig del av dette arbeidet». 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at forventede gevinster i Kurveprosjektet - 

én kurve i nord, følges opp slik at gevinstene kan realiseres. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i styrets beslutningsunderlag for innføring av 

elektronisk medikasjons- og kurveløsning (styresak 125-2014 og 57-2017), og omfatter 

planlegging og tilrettelegging for gevinstrealisering når løsningen implementeres i 

helseforetakene. Ettersom implementering av løsningen ikke starter før tidlig i 2020, er 

denne revisjonen avgrenset til å omfatte gevinstarbeidet som inngikk i prosjektets 

planleggingsfase (fase 2) og som pågår i gjennomføringsfasen (fase 3), som illustrert i 

Figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1. Avgrensning av revisjonens omfang illustrert ved rød ellipse i prosjektmodellen 

som benyttes i Helse Nord RHF, hentet fra Direktoratet for forvaltning og ikt. 

 

2.3 Revisjonsgrunnlag 

Følgende regionale og nasjonale veiledninger om god praksis for gevinstrealisering ved 

prosjekter, utgjør grunnlaget for revisjonen: 

 I Prosjekthåndbok for Helse Nord RHF, RL3643, versjon 2.7, framkommer det at Helse 

Nord RHF benytter Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)s prosjektmodell, 

Prosjektveiviseren, med tilhørende maler for prosjektstyring, til alle prosjekter, og at 

tilpassede maler er tilgjengelige på foretakets intranettsider. 

 Prosjektveiviseren er en anbefalt prosjektmodell for gjennomføring av digitaliserings-

prosjekter i offentlige virksomheter. I modellen inngår gevinstrealisering som et 

tverrgående tema gjennom hele prosjektprosessen, og temaet introduseres slik:  
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«Det viktigste med et prosjekt er at det skal være til nytte og gi gevinster. (...). 

Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et 

prosjekt faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk 

arbeid som involverer både prosjekt og linjeorganisasjon». 

Prosjektveiviseren viser også til mer informasjon i veiledningsmateriell fra 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ). 

 DFØs Veileder: Gevinstrealisering, planlegging for å hente ut gevinster av offentlige 

prosjekter, 10/2014 (heretter omtalt som «veilederen»), gir utfyllende informasjon 

om gevinster og gevinstrealisering.  

 

Vi har valgt å benytte veilederens definisjon av gevinster: En gevinst er en effekt som blir 

sett på som positiv av minst én interessent. Gevinster kan inndeles i: 

 effektiviseringsgevinster som gir økonomiske besparelser 

 kvalitetsgevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere områder 

2.4 Fokusområder og revisjonskriterier 

Med utgangspunkt i formålet og revisjonsgrunnlaget, har internrevisjonen innrettet sitt 

arbeid mot følgende fokusområder: 

1. Ansvar for gevinstrealisering 

2. Gevinstrealiseringsplanen 

3. Risikofaktorer og forutsetninger for gevinstrealiseringen 

4. Økonomi og langtidsplaner 

 

For hvert av fokusområdene er det definert konkrete revisjonskriterier. 

Revisjonskriteriene er de krav og forventninger som revisjonens observasjoner 

sammenlignes med. Se Vedlegg 1 – Fokusområder og revisjonskriterier. 

3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
Dokumentgjennomgang:  

Dokumenter innhentet via foretakets websider eller mottatt i forbindelse med 

intervjuer, er gjennomgått og vurdert opp mot revisjonskriteriene, samt benyttet i 

forberedelser til intervjuene. Se Vedlegg 2 – Dokumentoversikt. 

 

Intervjuer:  

Det er gjennomført til sammen ni intervjuer med henholdsvis:  

 programeier, programleder og medarbeidere i FRESK-programmet 

 prosjektleder for EK-prosjektet 

 økonomidirektør og leder for porteføljekontoret i Helse Nord RHF 
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 prosjektstyreleder, prosjektleder og gevinstrådgiver for lokalt innføringsprosjekt 

ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Ansvar for gevinstrealisering 

4.1.1 Observasjoner 

Veilederen slår fast at det alltid er linjeorganisasjonen som er ansvarlig for alle delene av 

gevinstrealiseringsprosessen, men så lenge prosjektet er i drift er det ofte hensikts-

messig å delegere nærmere bestemte oppgaver knyttet til gevinstrealiseringen til 

prosjektorganisasjonen. Prosjektveiviseren gir klare anbefalinger om arbeids-

fordelingen, og faste beslutningspunkter der linjen og prosjektet skal møtes.  

 

Internrevisjonen konstaterer følgende om ansvarsfordelingen for gevinstrealiseringen 

knyttet til EK-prosjektet: 

 Eierdirektør i Helse Nord RHF er prosjekteier og «har det overordnede ansvar for 

prosjektet på vegne av linjeorganisasjonen», jf. Mandat for fase 3 i EK-prosjektet. I 

intervju har vi fått bekreftet at dette inkluderer overordnet ansvar for at prosjektets 

gevinster vil bli realisert. 

 I Prosjektforslag for FRESK (vedlegg i Styresak 151-2016) framkommer det at: 

o Prosjektlederen skal legge til rette for at linjen kan realisere de planlagte 

gevinstene som følge av prosjektets leveranser og arbeidsprosesser. 

o Programlederen skal sikre at prosjektenes leveranser er i tråd med programmets 

målbilder, prosjektbeskrivelsene og de øvrige toleranserammene for blant annet 

tid, kostnad, kvalitet, risiko og gevinst. 

 EK-prosjektets Gevinstrealiseringsplan (2017) fastslår at de gevinstansvarlige i 

helseforetakene vil være administrerende direktører og fagdirektører for de 

gjennomgående gevinstene, og klinikk/avdelingsledelse for avdelingsvise gevinster.  

 Ifølge mandat for Lokalt innføringsprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies 

prosjektet av administrerende direktør, og har de samme kvalitativt beskrevne 

gevinstområdene og effektmålene som det regionale prosjektet har definert, jf. RHF-

ets styresak 74-2019. Innføringsprosjektet ledes av en oppnevnt prosjektleder i 

UNN, og prosjektgruppa inkluderer en rådgiver for gevinstrealisering som skal bidra 

i utførelsen av prosjektets endrings- og prosessoppgaver. Ut over dette gir mandatet 

ingen informasjon om ansvar og oppgaver knyttet til gevinstrealisering. 

 

Opplysningene vi har mottatt i intervjuer samsvarer i hovedsak med den skriftlige 

informasjonen. Det har likevel framkommet noen uklarheter om det regionale 

prosjektets ansvar for å tilrettelegge for realisering av de planlagte gevinstene, spesielt 

hvordan, når og av hvem tilretteleggingen skal skje for: 

 Inngåelse av gevinstavtaler 
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 Nullpunktmålinger for gevinstrealisering 

 Måling og rapportering om gevinstrealisering 

Disse temaene omtales nærmere i kapittel 4.2. 

4.1.2 Internrevisjonens vurderinger 

Etter internrevisjonens vurdering er det i hovedsak en felles oppfatning om overordnet 

ansvarsfordeling for at prosjektets gevinster skal bli realisert, der prosjektets bidrag i 

gevinstrealiseringsprosessen primært er å «legge til rette for at linjen kan realisere de 

planlagte gevinstene», slik det står i mandatet. 

4.2 Gevinstrealiseringsplanen 

4.2.1 Observasjoner 

I henhold til veilederen og prosjektveiviseren skal det utarbeides gevinstoversikt i 

konseptfasen og gevinstrealiseringsplan i planleggingsfasen, og denne bør så oppdateres 

jevnlig gjennom hele prosjektet. Gevinstrealiseringsplanen skal være en operativ 

handlingsplan for virksomhetsledelsen til bruk i oppfølgingen av prosjektet og dets 

resultater. I veilederen inngår konkret veiledning om hvilken informasjon som kan være 

hensiktsmessig å ha med i slike planer. 

4.2.1.1 Planene som er presentert for styret 

Styret i Helse Nord RHF fikk framlagt prosjektets gevinstrealiseringsplan første gang i 

mai 2017, som del av beslutningsunderlaget for gjennomføring av hovedprosjektet 

(styresak 57-2017). Dokumentet var utarbeidet av en klinikergruppe med 

representanter fra HF-ene, under ledelse av prosjektleder. Planen inkluderer 77 

gevinster fordelt på 5 ulike gevinstområder, og oppgir beregnet økonomisk verdi for 

positive gevinster til 253,7 millioner kroner per år, med virkning fra og med 2021 (siste 

år i opprinnelig planlagt prosjektperiode). Netto nytteverdi er beregnet til 2 milliarder 

kroner i investeringens levetid, og en netto nåverdi på 1,2 milliarder kroner. Det 

framkommer at det generelt er høy usikkerhet knyttet til beregningene. 

Styringsgruppen for FIKS, som inkluderte de gevinstansvarlige fra HF-ene, hadde tatt 

«gevinstrealiseringsplanen til orientering» 25. mars 2017, og utkast til styresak 57-2017 

var behandlet som orienteringssaker i HF-styrene. Adm. direktørs vurdering i 

styresaken var blant annet at «det er brukt mye tid på kartlegging og forankring av 

nytteverdi, og at det ligger godt til rette for å opprette gevinstavtaler med 

helseforetakene før oppstart av fase 3». 

 

I styresak 74-2019 (juni 2019) ble styret orientert om at prosjektet har revidert 

gevinstrealiseringsplanen i forbindelse med oppstart av implementeringsfasen. Det ble 

opplyst at adm. direktør vil komme tilbake til hvordan det følges opp i den kliniske 

linjen at arbeidsprosesser endres slik at nytteverdien blir realisert.  

 

Internrevisjonen har gjennomgått de to framlagte versjonene av gevinstrealiserings-

planen, og konstaterer at det har vært utført et omfattende arbeid for å kartlegge mulige 
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gevinster ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning. I planen fra 2017 

inkluderes beregninger av økonomiske effekter for Helse Nord der dette var ansett som 

mulig. Revidert plan fra 2019 inneholder fortsatt de samme fem gevinstområdene som 

tidligere, og til sammen over 50 tilknyttede gevinster. Mange av gevinstene er nå 

konkretisert ved at det er angitt mulige indikatorer, og også datakilde for noen av disse. 

For å samsvare med veilederens anbefalinger om innhold i gevinstrealiseringsplaner, 

mangler det likevel fortsatt viktig informasjon. Blant annet angis ikke/i liten grad: 

 Kvantifiserte mål for gevinstene. 

 Konkrete tiltak som skal gjennomføres for å realisere gevinstene. 

 Hvem som eier de enkelte gevinstene/deler av gevinstene, men det er angitt om 

gevinsten er «gjennomgående» eller på «avdelingsnivå». 

 Når den enkelte gevinst skal realiseres. I planen fra 2017 er det beregnet full effekt 

av økonomiske gevinster samtidig, fra og med år 2021. 

 Behovet for nullpunktmålinger. 

 

Saksframlegget til styresak 74-2019 gir uklar og til dels motstridende informasjon om 

planen om å realisere, og ikke minst måle, gevinster. Eksempelvis: 

 Gevinstene omtales fortsatt som «mulige» nytteverdier/gevinster. 

 Den bearbeidede planen er ikke presentert for HF-ene, og prosjektet har derfor ikke 

hatt grunnlag for å gjøre nye kalkulasjoner av økonomiske gevinster. 

 Det presiseres at «gjeldende versjon fra 2017 blir av denne grunn stående uendret 

frem mot implementeringsstart». 

 I styresakens avsnitt om adm. direktørs vurdering, står det at «Oppdatert 

gevinstoversikt er ikke lenger tallfestet i kroner, fordi det er svært vanskelig å måle».  

4.2.1.2 Programstyrets behandling av gevinstrealiseringsplanen 

EK-prosjektets fase 3 (gjennomføringsfasen) startet formelt i oktober 2018. I mai 2018 

hadde programstyret i FRESK, under gitte forutsetninger, gitt sin tilslutning til oppstart 

av fase 3 og delegert til programleder å vurdere når disse forutsetningene var innfridd. 

Gevinstrealiseringsplan inngikk ikke i programstyrets saksgrunnlag ved denne 

beslutningen, og har heller ikke vært behandlet/vedtatt der på noe senere tidspunkt. 

4.2.1.3 Pågående arbeid med gevinstrealiseringsplanen 

I intervjuene fikk vi opplyst at programmet/prosjektet på noen områder har valgt å 

avvike fra Difi/DFØs veiledninger fordi disse «vanskeliggjør de iterasjonene som er 

nødvendige både på systemsiden og organisasjonssiden når en innfører et 

konfigurerbart og komplekst system». Dette innebærer blant annet at programmet ikke 

har ønsket å lage en overordnet gevinstplan, men å bruke identifiserte gevinstmulig-

heter som en del av innsalget til å endre arbeidsprosesser ved de enkelte avdelingene 

før selve innføringen starter. Videre er det lagt til grunn at ledere og instruktører må ha 

fått opplæring i systemet for å kunne delta i vurderinger av forbedringsmuligheter/ 

gevinster og merarbeid, som grunnlag for en realistisk gevinstrealiseringsplan på 

avdelingsnivå. Vi har fått opplyst at det enkelte foretaks gevinstrealiseringsplan vil bli 
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utarbeidet ved en aggregering av avdelingsvise planer. Programmet/prosjektet har 

dermed valgt en «bottom-up»-tilnærming til temaet, gevinstrealisering. 

 

Videre fikk vi opplyst at det pågår et arbeid i program- og prosjektorganisasjonen for å 

finne en annen måte å framstille gevinster på. Her ble det blant annet nevnt forhold som 

at gevinstene må knyttes opp mot sentrale mål for Helse Nord, at de må være målbare, 

og at antallet gevinster må være egnet for oppfølging på aggregert nivå. Det ble gitt 

uttrykk for at dette er «pilotarbeid» i Helse Nord, og at man gjerne skulle hatt noen gode 

eksempler å støtte seg på.  

 

Representantene fra innføringsprosjektet i UNN ga i intervjuene uttrykk for at de 

avventer regionale avklaringer om videre gevinstarbeid, og at de derfor ikke har 

utarbeidet en lokal gevinstrealiseringsplan.  

 

Høsten 2019 har mulighetsrommet ved innføring av nye kliniske IKT-systemer fått stor 

oppmerksomhet, blant annet i felles samling for ledergruppene i Helse Nord. Vi har fått 

opplyst at kurveprosjektet som del av forberedelsene til implementeringen på UNN har 

avholdt møter med lokal prosjektledelse og gjennomført en workshop om 

gevinstrealisering. 

4.2.1.4 Gevinstavtaler 

Vi har merket oss at prosjektmandatet (fase 3) inkluderer en vurdering av risikofaktorer 

for prosjektets tid, kostnader og kvalitet, og at ett av de risikoreduserende tiltakene er 

«Gevinstavtaler og tydelig ansvarsavklaring mellom regionalt prosjekt og HF-ene». 

«Gevinstavtale inngått med hvert HF» er også definert som ett av prosjektets delmål. 

 

I gevinstrealiseringsplanen fra 2017 ble det opplyst at: «Prosjektet ønsker å inngå 

gevinstavtaler med de gevinstansvarlige. Det vil være adm. direktør og fagdirektører for 

de gjennomgående gevinstene, og klinikk/avdelingsledelse for de avdelingsvise. Planen 

for implementeringsfasen innebærer opprettelse av lokale mottaksorganisasjoner. Det 

regionale prosjektet inngår gevinstavtaler med HF-ene, og de lokale prosjektene inngår 

gevinstavtaler løpende med klinikker/avdelinger etter hvert som løsningen tas i bruk. 

Det regionale prosjektet lager en mal for en slik gevinstavtale. (...). Detaljert plan for 

inngåelse av gevinstavtaler i takt med implementeringen utarbeides». 

 

I intervjuene fikk internrevisjonen opplyst at det ikke er inngått gevinstavtaler, og at det 

ikke er utarbeidet skriftlig plan for dette. På intervjutidspunktene var det heller ikke 

utarbeidet mal for gevinstavtaler, og det framkom at det ikke var avklart hvilke avtaler 

som skal inngås med hvem. 

 

Høsten 2019 har vi fått opplyst at dette arbeidet er godt i gang, og at det arbeides på 

programnivå med å ferdigstille malene for gevinstavtalene som skal inngås i linja på 

første helseforetak. Vi fikk også presisert at det regionale prosjektet vil bistå lokalt 
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implementeringsprosjekt i inngåelse av avtale mellom foretaksdirektør og avdelings-

ledere før implementeringen starter. Disse avtalene vil inneholde et relevant utvalg av 

de beskrevne gevinstene. Det ble opplyst at dette er et krav fra programmets side for å 

starte implementeringen. 

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger  

Etter internrevisjonens vurdering er det utført et detaljert og grundig arbeid for å kart-

legge mulige gevinster av at elektronisk kurveløsning innføres, men vi vurderer at de 

framlagte «gevinstrealiseringsplanene» (2017 og 2019) i realiteten er gevinstoversikter. 

Vi kan dermed konstatere at framdriften i gevinstarbeidet ikke følger prosjektveiviser-

ens anbefalinger om at gevinstoversikten bør utarbeides i konseptfasen og 

gevinstrealiseringsplanen i planleggingsfasen.  

 

Prosjektveiviseren og veilederen forutsetter en større grad av «top-down»-tilnærming 

til gevinstrealisering, enn det som er valgt i EK-prosjektet. Vår vurdering er at den valgte 

tilnærmingen begrenser foretakenes muligheter til styring og kontroll med hvilke 

gjennomgående gevinster det faktisk planlegges å realisere, og at dette også vil gi 

utfordringer for dokumentasjon og måling av gevinstene på overordnede nivåer. 

Aggregering av gevinstmålinger forutsetter blant annet at det gjøres rettidige 

nullpunktmålinger som inkluderer alle relevante enheter. 

 

Etter internrevisjonens vurdering vil Helse Nord være tjent med å kombinere den 

igangsatte prosessen med en tilnærming basert på prosjektveiviseren og DFØs veileder. 

Det vil da være avgjørende at ledelsen, med støtte fra prosjektet, identifiserer og 

konkretiserer et fåtall gevinster som er viktige å realisere ut fra Helse Nords og 

prosjektets overordnede mål og at disse forankres i foretakene.  

 

Det er positivt at programmet har kommet videre i arbeidet med tilrettelegging for 

lokale gevinstavtaler i foretakene. Samtidig, sett i lys av at vi anbefaler overordnede 

gevinstmål, vurderer vi det som viktig å opprettholde ambisjonen om å formalisere 

gevinsteierskapet og forpliktelsen som tilligger de administrerende direktørene og evt. 

fagdirektørene. I stedet for særskilte gevinstavtaler på dette nivået, anser vi krav i 

foretakenes oppdragsdokumenter som en egnet måte å gjennomføre dette på. 

4.3 Risikofaktorer og forutsetninger for gevinstrealiseringen 

4.3.1 Observasjoner 

Veilederen og prosjektveiviseren anbefaler at man i arbeidet med gevinstrealiserings-

planen identifiserer forutsetninger for at gevinstene skal kunne realiseres, gevinstenes 

risikoprofil, risikofaktorer som kan hindre gevinstrealisering og eventuelle 

risikoreduserende tiltak. 
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Internrevisjonen konstaterer at forutsetninger for at gevinstene skal kunne realiseres er 

identifisert og omtalt i «gevinstrealiseringsplanene»2. Informasjonen som er registrert 

her er en blanding av ulike typer forutsetninger, både forutsetninger for selve 

innføringen og forutsetninger for gevinstrealisering. Det framkommer noe uklart i 

planen hvem som har oppfølgingsansvaret for de enkelte forutsetningene.  

 

Risikoprofilen for den enkelte gevinst (risiko for at gevinsten ikke vil bli realisert) er 

ikke angitt i «gevinstrealiseringsplanene», ut over en samlet vurdering om stor 

usikkerhet i tallgrunnlaget for kost-nytteberegningene.  

4.3.2 Internrevisjonens vurderinger 

Internrevisjonen vurderer det som hensiktsmessig å skille klarere mellom 

forutsetninger for selve innføringen av løsningen og forutsetninger for gevinst-

realisering. Vi tolker veilederens intensjon slik at gevinstrealiseringsplanen bare skal 

håndtere den sistnevnte gruppen, og at forutsetninger og risikofaktorer for selve 

innføringen forutsettes håndtert gjennom andre prosesser. Videre vurderer vi at klart 

definerte ansvarsforhold og tidsfrister for oppfølging av forutsetningene for 

gevinstrealisering, som del av de foretaksvise gevinstrealiseringsplanene, vil øke 

sannsynligheten for at gevinstmålene oppnås.  

 

Internrevisjonen anser det som et egnet steg i prosessen mot konkrete gevinst-

realiseringsplaner, å vurdere risikoprofilen for den enkelte gevinst (liten/middels/stor 

risiko for at gevinsten ikke blir realisert).  

4.4 Økonomi og langtidsplaner 

4.4.1 Observasjoner 

Internrevisjonen har undersøkt om informasjonen i Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020–

2023, inkl. rullering av investeringsplan 2020–2017 (styresak 72-2019) gjenspeiler 

oppdatert informasjon om EK-prosjektets framdrift og «gevinstrealiseringsplaner».  

 

Følgende informasjon har framkommet: 

 Det foreligger ikke framdriftsplan for implementeringsprosessen etter den planlagte 

evalueringen ved årsskiftet 2019–2020, men innføringen forventes ferdigstilt i 2022, 

jf. innledende informasjon i rapportens kap. 1.1.1. 

 I «gevinstrealiseringsplanen» fra 2017 angis en netto nytteverdi med henholdsvis 

130 millioner kroner for 2021, 154 millioner kroner for 2022 og 159 millioner 

kroner for 2023. 

 ØLP angir et planlagt årlig gevinstuttak fra HF-ene knyttet til «Kurve/færre 

pasientskader» på 15 millioner kroner i perioden 2021-2023. Gevinstuttaket er 

utsatt med ett år, sammenlignet med forrige langtidsplan, men uendret i størrelse. 

                                                        
2 Prosjektets gevinstrealiseringsplaner er heretter omtalt i hermetegn, jfr. internrevisjonens vurdering i 
4.2.2  
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Det foreligger ingen konkrete planer for hvordan denne gevinsten skal realiseres, jf. 

kap. 4.2. 

 Gevinstuttak ut over de 15 millioner kroner som inngår i ØLP, disponeres av 

foretakene selv i eget omstillingsarbeid. 

 Program- og prosjektledelsen i det regionale prosjektet har i intervjuer gitt uttrykk 

for at forventet framdrift kan gjøre det mulig å høste gevinster allerede fra slutten av 

2021 i deler av organisasjonen, men at de største gevinstene vil komme først etter at 

alt er på plass, og kanskje så sent som fire-fem år etter implementering. 

 I mai 2017 ble styret i Helse Nord RHF informert om at investeringsrammen for EK-

prosjektet måtte økes til 284 millioner kroner. I april 2018 fikk programstyret i 

FRESK orientering om behovet for en ytterligere økning til 303,5 millioner kroner, en 

informasjon som ble gitt til styret i juni 2019. Investeringsrammen for EK-prosjektet 

framkommer ikke isolert i ØLP, men inngår i den totale rammen for FRESK. De 

ansvarlige for prosjektet har opplyst at de forventer at prosjektet kan fullføres 

innenfor avsatt ramme, til tross for forsinkelsene som har oppstått etter april 2018, 

og har begrunnet denne vurderingen. 

 Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord stiller krav om tertialrappor-

tering fra og med gjennomføringsfasen, for IKT-investeringer over 50 millioner 

kroner. Tertialrapporteringen skal blant annet inkludere status for gevinst-

realisering. Styret ble i juni 2019 (sak 74-2019) orientert om status og videre plan 

for EK-prosjektet, men har ellers ikke mottatt tertialrapporter i henhold til konsern-

bestemmelsene, etter at prosjektet gikk over i gjennomføringsfase i oktober 2018. 

4.4.2 Internrevisjonens vurderinger 

Internrevisjonen vurderer at mottatte forklaringer sannsynliggjør at det ikke var 

nødvendig å øke prosjektets investeringsramme ved rullering av investeringsplanen i 

2019, til tross for forsinkelser i implementeringen. Vi konstaterer derimot at det ikke 

foreligger konkrete planer for hvordan gevinstuttaket i ØLP på 15 millioner kroner i 

2021 skal hentes ut fra foretakene. Muligheten for å frigi slike gevinster forutsetter at 

man snarlig kommer videre i arbeidet med konkrete gevinstrealiseringsplaner.  

 

Uttalelser om at de største gevinstene vil komme først fire-fem år etter full 

implementering, avviker betydelig fra framstillingen i «gevinstrealiseringsplanen» fra 

2017 om samtidig og full effekt av alle økonomiske gevinster fra 2021. Dette bør 

vurderes nærmere ved utarbeidelsen av konkrete gevinstrealiseringsplaner. 

  

Med en investeringskostnad på over 50 millioner kroner, omfattes prosjektet av 

investeringsbestemmelsenes krav om tertialrapportering som blant annet inkluderer 

status for gevinstrealiseringen. Form og omfang for statusrapportering bør avklares.  
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5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at det er utført et detaljert arbeid for å kartlegge mulige 

gevinster, og at det er stor oppmerksomhet i foretaksgruppen knyttet til mulighets-

rommet ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning. Framdriften i 

gevinstarbeidet følger imidlertid ikke prosjektveiviserens anbefalinger, noe som blir 

forklart ut fra prosjektets valgte «bottom-up»-tilnærming. Det foreligger foreløpig ikke 

konkrete og gjennomførbare gevinstrealiseringsplaner. 

 

Etter internrevisjonens vurdering vil Helse Nord være tjent med å kombinere det 

pågående arbeidet med en regional tilnærming til felles gevinstmål basert på 

Helse Nords og prosjektets overordnede mål. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

1. Fastsette regionale gevinstmål som er realistiske, kvantifiserte, målbare og 

forankret hos de gevinstansvarlige i foretakene. 

2. Stille krav i oppdragsdokumentet om foretaksvise gevinstrealiseringsplaner for å 

realisere regionale og foretaksspesifikke gevinstmål. 

3. Innføre tertialrapportering til styret, i henhold til Konsernbestemmelser for 

investeringer i Helse Nord. 

4. Tilrettelegge for læring i andre prosjekter hvor gevinstrealisering er et aktuelt tema. 



 

 

Vedlegg 1 – Fokusområder og revisjonskriterier 
 

Internrevisjonen har innrettet sitt arbeid mot følgende fokusområder og kriterier: 

 

1. Ansvar for gevinstrealisering. 

a. Det er klart definert hvem som er gevinstansvarlig(e) og har ansvaret for at 

prosjektets gevinster vil bli realisert. 

b. Gevinstansvarlig(e) har vært direkte involvert i utarbeidelsen av 

gevinstrealiseringsplanen for å sikre eierskap, realisme og gjennomførbarhet. 

c. Det er utpekt gevinsteiere i foretakene med et distribuert ansvar for sin del av 

gevinstene. 

d. Gevinsteierne har lederansvar/myndighet for enheten/gruppen som skal 

realisere gevinsten. 

e. Det er inngått gevinstavtaler med gevinstansvarlige/gevinsteiere i takt med 

implementeringen. 

f. En detaljert plan for inngåelse av resterende gevinstavtaler foreligger. 

 

2. Gevinstrealiseringsplanen: 

a. Gir en oppdatert oversikt over gevinstene som skal realiseres. 

b. Angir hvor og når den enkelte gevinst skal realiseres. 

c. Identifiserer gevinsteieren for den enkelte gevinst. 

d. Angir størrelse og evt. indikatorer med datakilde for de ulike gevinstene, både 

effektiviserings og kvalitetsgevinster. 

e. Angir hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres for å realisere gevinstene, 

og evt. kostnader ved disse.  

f. Avklarer behovet for nullpunktmålinger. 

g. Oppdateres jevnlig. 

 

3. Forutsetninger og risikoer for gevinstrealiseringen. 

a. Forutsetninger for at gevinstene skal kunne realiseres, og tilhørende 

risikofaktorer som kan hindre gevinstrealisering, er identifisert. 

b. Risikoprofilen for den enkelte gevinst er vurdert og angitt i gevinst-

realiseringsplanen (L/M/H – risiko for at gevinsten ikke vil bli realisert). 

c. Eventuelle risikoreduserende tiltak er identifisert. 

d. Risikofaktorer som kan medføre avvik mellom forventede gevinster og 

realiserte gevinster, vurderes løpende. 

e. Faktorer som kan hindre gevinstrealisering blir tilfredsstillende håndtert ved 

gjennomføring av risikoreduserende tiltak. 

f. Det er tilrettelagt for måling og dokumentasjon av realiserte gevinster. 

 

4. Økonomi og langtidsplaner 

a. Økonomisk langtidsplan gjenspeiler prosjektets framdrift og 

gevinstrealiseringsplan. 



 

 

Vedlegg 2 – Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Styresaker i Helse Nord RHF: 

 Styresak 125-2014, System for elektronisk kurve og medikasjon, anskaffelse og 

innføring 

 Styresak 51-2016, FIKS-prosjektet – realisering av nytteverdien 

 Styresak 72-2016, Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 

 Styresak 151-2016, DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring 

etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 51-2016 

 Styresak 54-2017, Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 

 Styresak 57-2017, Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – rapport fra 

forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014 

 Styresak 132-2017/5, Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve 

(EK-prosjektet), status i foretaksgruppen 

 Styresak 82-2018, Plan 2019-2022 – inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 

 Styresak 133-2018, Tertialrapport nr. 2-2018 

 Styresak 27-2019, Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgs-

departementet (HOD) 

 Styresak 31-2019, Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord, oppdatering 

 Styresak 50-2019, Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter 

 Styresak 72-2019, Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av 

investeringsplan 2020-2027 

 Styresak 74-2019, Elektronisk medikasjon/kurve – plan for gjennomføring av 

hovedprosjekt og oppdatert vurdering av nytteeffekt 

 

Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF: 

 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 

 Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene 

 

Interne dokumenter i Helse Nord RHF: 

 Presentasjoner i innledende møte med internrevisjonen 29.05.2019, «Gevinstarbeid 

FRESK» og «Elektronisk kurve i Helse Nord – MetaVision» 

 Prosjektforslag, Innføring av DIPS Arena, pasientforløp, Strukturert journal, og 

Elektronisk Kurve- og medikasjonsløsning, 29.11.2016 

 Prosjektbegrunnelse, Innføring av DIPS Arena, Pasientforløp, Strukturert journal, og 

Elektronisk Kurve- og medikasjonsløsning, 29.11.2016 

 Mandat: Innføring av felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning for Helse Nord 

(EK) – fase 3 

 Gevinstrealiseringsplan, revidert 14. mars 2017, og underliggende Exceloversikt 

 Revidert gevinstrealiseringsplan 2019, mottatt 04.06.2019 



 

 
 

 Saksdokumenter og referater fra møter i Programstyret FRESK, perioden mai 2018 

(konstituering)–juni 2019 

 Mandat Forvaltningsråd for kliniske IKT-systemer, 13.12.2016 

 Referater fra møter i Forvaltningsråd for kliniske IKT-systemer, perioden 2018–april 

2019 

 Mandat Regionalt Porteføljestyre i Helse Nord, versjon 1.0 (til signering hos AD, 

mottatt 20.06.2019) 

 Referat fra møte i Porteføljestyret Helse Nord, 24. juni 2019 (konstituering) 

 E-postkorrespondanse mellom Økonomiseksjonen i Helse Nord RHF og FRESK 

vedrørende tallgrunnlaget benyttet i rullering av investeringsplan 2020-2027 

 

Interne dokumenter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

 UNNs prosjektstyre - innføringsprosjekter MetaVision og DIPS Arena, oversikt på 

intranett 24.05.2019 

 Referater fra møter i UNNs prosjektstyre – innføringsprosjekter, januar-juni 2019 

 Prosjektmandat for Innføring av elektronisk medikasjons- og kurve løsning 

(MetaVision), Lokalt innføringsprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

(UNN) (fase III), versjon 1.0, 05.03.19 

 Prosjektdeltakere – UNN, oversikt på intranett 24.05.2019 

 ROS-analyse versjon 1.0, Innføring av MetaVision 

 

 


