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Styresak 24-2014/5 Evaluering av regionalt prosjekt for innføring 

av nytt lønns- og personalsystem (RIPS-

prosjekt) 

 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på 
nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske system for 
administrative støttefunksjoner innen HR i styremøte, den 28. september 2011.  
 
Det ble deretter foretatt tildeling på nasjonal rammeavtale, og arbeidet ble organisert i 
et prosjekt for regional innføring av lønn- og personalsystem (RIPS). Prosjektet ble 
formelt startet opp 1. november 2011 og har omfattet mange ulike funksjoner i 
helseforetakene og flere leverandører. Formålet med dette notatet er å orientere styret 
om hovedtrekkene i gjennomføringen og evalueringen av RIPS-prosjektet.  
 
Gjennomføring og evaluering av RIPS-prosjektet 
Hovedoppdraget til RIPS var å innføre nytt felles regionalt lønns- og personalsystem i 
Helse Nord. Investeringsrammen var satt til 52 mill kroner. RIPS-prosjektet ble 
avsluttet med behandling av evalueringsrapport i siste styringsgruppemøte, den 17. 
januar 2014.  
 
Evalueringen er gjennomført som en egenevaluering. Det er utarbeidet en rapport med 
vurdering av måloppnåelse på målsettingene for det regionale prosjektet. For noen av 
målene var det noe tidlig å evaluere så kort tid etter innføringen av nytt system, og for 
noen av kvalitetsmålene var det en utfordring å kunne måle uten å legge ned et større 
arbeid i datainnhenting. Prosjekteier hadde på forhånd gitt føringer på at evalueringen 
skal skje i et begrenset omfang. 
   
Hovedmålet til prosjektet var å innføre nytt regionalt lønns- og personalsystem med 
felles kodeverk og prosesser i Helse Nord innen 31. desember 2013. Løsningen bygger 
på den nasjonale løsningen som var i drift i Helse Sør-Øst, med tilpasninger bl. a. til våre 
randsystemer.  
 
Hovedkonklusjonen er at RIPS har innført et felles regionalt lønns- og personalsystem 
innenfor avtalt tids- og kostnadsramme.  Det er fortsatt rom for forbedringer innenfor 
prosesser og kodeverk. Løsningen er i drift ved alle helseforetakene, og godkjenning av 
siste leveranse fra leverandør til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF er 
i prosess. 
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Selv om hovedmålsettingen er oppnådd, foreslås det mange tiltak for å forbedre både 
løsningen, rutinene og forvaltningen. Eksempel på tiltak er å øke kompetansen eller 
bruken av tilgjengelig funksjonalitet eller å få utviklet ny funksjonalitet.  
 
Underveis i prosjektet er det kravspesifisert en løsning for å administrere avtalefestet 
utdanningspermisjon. Det har vist seg mer komplekst å realisere en løsning enn 
opprinnelig antatt. Kravspesifikasjonen har vært utformet i en dialog med både 
leverandør og Helse Sør-Øst, og i skrivende stund avventer vi et tilbud på utvikling. 
Verken leverandør eller Helse Nord har i prosjektperioden hatt ressurser til å 
framskynde denne jobben.  
 
Restramme av investeringsbudsjettet på ca 3 mill kroner er avsatt til videre utvikling av 
rutiner og løsningen. Alle oppfølgingspunkter er overlevert regional forvaltningsleder 
for oppfølging og prioritering i samarbeid med helseforetakene.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Prosjektet er gjennomført i tråd med mandat, både innenfor kostnader, tid og 
funksjonalitet. Det er etablert felles regional forvaltningsenhet som ivaretar videre 
utvikling av systemet, herunder utvikling av funksjonalitet for oppfølging av 
overlegepermisjon.  
 
Gjenværende ramme på inntil 3 mill kroner brukes til videreutvikling av funksjonalitet, 
rutiner og løsninger. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret tar informasjonen om ferdigstillelse av prosjektet med 
innføring av nytt lønns- og personalsystem til orientering. 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Presentasjon for Styringsgruppen 29. januar 2014: 

Evalueringsrapport 
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