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1) Hva saken gjelder 

Konsernrevisjonen har utført en revisjon av gevinstrealisering for den elektroniske løsningen 
for medikamentell kreftbehandling (CMS). Målet med revisjonen har vært å identifisere 
læringspunkter til fremtidig arbeid med gevinstrealisering og endringsledelse i Helse Sør-Øst.  
 
Revisjonen ble gjennomført i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo 
Universitets-sykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehusapotekene HF. 
Revisjonsrapporten er nå mottatt (vedlegg 1). 
 
I oversendelsesbrevet fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst til Sykehusapotekene HF den 3. 
juni 2022 (vedlegg 2) bes det om at rapporten legges fram som sak til orientering i styret.  
 

2) Hovedpunkter 
Konsernrevisjonens rapport gir en generell anbefaling om at læringspunktene til fremtidig 
gevinst- og endringsarbeid benyttes i Helse Sør-Øst (kapittel 1 i revisjonsrapporten). 
Gevinstrealisering inngår som en sentral del av prosjektprosedyrene i Sykehusapotekene 
HF.  
 
Det ble utarbeidet en presentasjon til konsernrevisjonen 25. januar 2022 (vedlegg 3). Den 
oppsummerer arbeidet med gevinstrealisering av CMS i Sykehusapotekene HF.  
 
Sykehusapotekene HF implementerte CMS over en periode på ca 4 år fra 2016-2020. Til å 
begynne med var det ikke beskrevet noe om gevinstrealisering i prosjektet, men det var satt 
ulike kvalitetsmål.  
 
Det var nødvendig å få på plass bedre systemstøtte for produksjon av cytostatika kurer. 
Cytodose ble tidligere brukt i noen foretak i Helse Sør-Øst, men det var mest manuelle 
rutiner for mottak av bestillinger og kontroller og frigivelse av cytostatika kurer.  
 
Business Case ble utarbeidet først etter anskaffelsen. Sykehusapotekene HF ble involvert 
gjennom arbeidet i styringsgruppen, gjennom møter i Helse Sør-Øst, intervjuer med EY og 
RKL-programmet. Business Case ble vesentlig omarbeidet, og det ble utarbeidet et 
gevinstkart for CMS-prosjektet med felles rutiner for arbeidsflyt, digitaliserte og automatiserte 
prosesser. Noen punkter i dette arbeidet var knyttet til sykehusapotekene. 
Gevinstrealiseringsplaner ble gjennomgått med hvert enkelt sykehusapotek, og det ble gjort 
null-punktsmålinger. 
 
En forutsetning for å ta ut alle gevinster var at alle helseforetakene var på samme plattform. 
Dette er foreløpig ikke blitt realisert, og CMS ligger fortsatt på to plattformer (OUS og SIKT).  
 
En annen forutsetning for å kunne måle gevinster som servicegrad/ leveranse-presisjon var 
at Sykehusapotekene HF kunne få ut tall fra CMS-systemet. Dette har til nå ikke vært mulig.  
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Gevinster 
De siste 5 årene har det vært en økning av antall cytostatika kurer på 21%. Denne økningen 
ville Sykehusapotekene HF vanskelig ha klart uten et elektronisk støttesystem.  
 

• Det har blitt en bedre samhandling mellom de enkelte sykehusapotekene og mellom 
sykehusapotekene og sykehusene som følge av implementeringen av CMS, og felles 
prosesser og kontrollprosedyrer.  

 
• Risiko for feilbestillinger, feilproduksjoner og kassasjon er redusert uten at vi har klart 

å vise dette i avviksstatistikken fra Sokrates.  
 

• Beredskap for produksjon av cytostatika kurer er styrket mellom sykehusapotekene.  
 
Læringspunkter 
Sett i ettertid, er det forhold som kunne vært gjort bedre i prosjektet mht gevinstrealisering.  
 

• Spesifisere målbare gevinster på et tidligere tidspunkt  
• Prioritere antall gevinstområder og målinger til de absolutt viktigste 
• Legge til rette for at forutsetninger for målinger fungerte (f. eks. automatiske uttak av 

rapporter) 
• Planlegge «hand over» av forvaltning fra prosjekt til linje slik at den var på plass ved 

prosjektavslutning. 
 
 
Det vil i styremøtet bli gitt en presentasjon for å synliggjøre hvilke gevinster 
Sykehusapotekene HF direkte eller indirekte skulle bidra med og utdype hvilke 
læringspunkter som er relevante for Sykehusapotekene HF. 
 
 

3) Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør anbefaler at orienteringen tas til orientering.  
 
 

3 vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Konsernrevisjonen Rapport 1/2022 – Del 1 Elektronisk løsning for     
medikamentell kreftbehandling – Gevinstrealisering 
Vedlegg 2: Oversendelsesbrev  
Vedlegg 3: Presentasjon Gevinstrealisering CMS, konsernrevisjon 25. januar 2022 
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