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Tittel: Oppfølging sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

Styret i Helse Nord RHF  v/Bjørn Kaldhol
Kopi til:
Administrasjonen Helse Nord RHF,  RHF –Postmottak

Viser til vedlagte brev i pdf format: 150304 Brev til Styret i Helse Nord RHF.pdf m/med 2 vedelegg

Brevet sendes kun som e-post 

Med vennlig hilsen 

Jan Størmer
Overlege
Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

Side 1 av 1

04.03.2015file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/100360.HTML

Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 93



Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 94



Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 95



Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 96



Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 97



Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 98



 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Administrasjonsavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8011 Dep Teatergt. 9 22 24 90 90 Øyvind Sollie 

22248435 NO-0030 Oslo Org no.  

postmottak@hod.dep.no www.hod.dep.no 983 887 406  

 

 

 

 

Helse Nord RHF 

8038 BODØ 

 

 

 

Unntatt offentlighet jf. - 

Deres ref Vår ref Dato 

 13/4591-     11.2013 

 

Spørsmål knyttet til inngåelse av avtale om elektronisk pasientjournal 

Helse- og omsorgsdepartementet har blitt kontaktet av overlege Jan Størmer som har orientert 

departementet om sine bekymringer knyttet til inngåelse av avtale om elektronisk 

pasientjournal. Spørsmålene knytter seg både til avtalen fra 2003, perioden frem til ny avtale 

ble inngått i 2010 og omorganiseringen i 2009 som medførte endringer når det gjaldt ansvar 

for IKT. 

 

På bakgrunn av samtaler med Størmer, og dokumenter som er overlevert i den forbindelse, 

ønsker departementet å be Helse Nord RHF om å redegjøre for følgende forhold:  

 

I brev datert 5. juni 2003 fra Accenture fremgår det bl.a. følgende:  

 

”Styringsgruppen ble gjort kjent med Accentures og SimonsenFøyens betenkeligheter ved å 

gjennomføre anskaffelsesprosessen for EPJ/PAS i hht styringsgruppens vedtak, 27. mai 2003.  

Basert på drøftingen over anbefaler vi at styringsgruppen revurderer sitt vedtak. 

 

Accenture kan ikke delta i en prosess som vi mener ikke er juridisk, økonomisk eller moralsk 

forsvarlig.  Vi trekker oss derfor fra det videre arbeidet med forprosjektet.” 

 

Riksrevisjonen kom med kritikk av anskaffelsen i Dokument 3:2 (2004-2005).  

 

- Ble brevet fra Accenture oversendt Riksrevisjonen i forbindelse med gjennomgang av 

denne saken? Dersom brevet ikke ble oversendt er det ønskelig å få Helse Nord RHF 

sin begrunnelse for at dette ikke skjedde.  

 

Størmer mener videre at brevet fra Accenture verken ble forelagt styringsgruppen ”Felles 
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Side 2 

 

klinisk styringssystem”, styret i Helse Nord RHF eller de to saksbehandlerne som utarbeidet 

svar til Riksrevisjonen.  

 

- Departementet vil be om å få tilbakemelding fra Helse Nord RHF om brevet fra 

Accenture ble forelagt de forskjellige partene, og vil be om at dette eventuelt 

underbygges med kopi av møteinnkallinger e.l. Dersom brevet ikke ble forelagt de 

forskjellige partene, vil vi be om å få en begrunnelse for at så ikke skjedde.  

 

Som nevnt over kom Riksrevisjonen med kritikk knyttet til gjennomføringen av denne 

anskaffelsen. Helse- og omsorgsdepartementet skrev også i sin redegjørelse datert 9. 

september 2004 til Riksrevisjonen at Helse Nord RHF burde ” innhentet tilbud i full 

konkurranse ved denne anskaffelsen”. Etter kontrakten ble inngått kom det også andre 

uttalelser fra juridiske rådgivere som konkluderte med at anskaffelsen var i strid med 

anbudsreglene.  

 

- Departementet ber om en orientering om hvilke vurderinger som ledet til at kontrakten 

ble videreført til tross for denne kritikken.  

 

I september 2009 ble IKT ved Helse Nord RHF omorganisert. Dette medførte blant annet at 

overlege Størmer etter dette gikk tilbake til en stilling som overlege ved røntgenavdelingen 

ved UNN. Overlege Størmer stiller spørsmål ved om denne omorganiseringen var begrunnet 

ut fra et ønske fra virksomheten om flytte på personer som var kritiske til prosessene rundt 

anskaffelsene, herunder også anskaffelsen som skulle skje i 2010. Helse- og 

omsorgsdepartementet vil i den forbindelse peke på at arbeidsmiljølovens § 2-5 setter forbud 

mot gjengjeldelse overfor personer som varsler om kritikkverdige forhold. 

 

- Departementet ber om at Helse Nord RHF redegjør for omorganiseringen i 2009.  

 

Størmer hevder videre at anbudsprosessen i 2009/2010 ble besluttet etablert uten medvirkning 

fra tillitsvalgte eller fagmiljø og at etableringen heller ikke var styrebehandlet.  

 

- Vi ber om å få Helse Nord RHF sin kommentar til Størmer sin påstand, herunder om 

Helse Nord RHF mener at dette var brudd på vanlige rutiner eller interne regelverk.  

 

 

Vi ber om tilbakemelding på ovennevnte spørsmål senest innen utløpet av januar 2014. 

 

  

Med vennlig hilsen  

 

 

Ann Margaret Løseth (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Øyvind Sollie 

 spesialrådgiver 
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