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Introduksjon 
 
I Helse Sør-Øst er det et krav om at gevinster inngår som beslutningsgrunnlag 
ved alle store investeringer. Et eksempel på en slik investering er systemet 
CMS som er et regionalt system for å understøtte medikamentell 
kreftbehandling. Intensjonen var å innføre en ny fremtidsrettet og enhetlig 
tjeneste for medikamentell kreftbehandling, med standardiserte 
arbeidsprosesser og kurdefinisjoner, på tvers av helseforetakene i regionen. 
 
Systemet er innført ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og integrert i de 
medisinske og farmasøytiske arbeidsprosessene. En forutsetning for en 
velfungerende løsning er at systemet, inkludert kurbiblioteket og tilhørende 
arbeidsprosesser, forvaltes slik at det gir nytteverdi i den medikamentelle 
kreftbehandlingen. Gevinster må samtidig kunne realiseres i et lengre 
perspektiv.    
 
Revisjonen er planlagt med to deler (se figur 1). Del 1 omhandler arbeidet 
med gevinstrealisering knyttet til CMS og del 2 om forvaltning av løsningen 
etter den ble overført til regional forvaltning i 2019. Følgende 
problemstillinger er utarbeidet: 

 Del 1: I hvilken grad har det regionale helseforetaket og helseforetakene 
etablert tilstrekkelige prosesser for at forventede gevinster ved innføring 
av CMS kan bli realisert på en mest mulig optimal måte?  

 Del 2: I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige prosesser for 
forvaltning av CMS? 

 
Denne rapporten omhandler del 1 - gevinstrealisering. Revisjonen har 
undersøkt utvalgte deler av prosessen, som vist i figur 1.  

 
 
 

 
  
Figur 1. Inndeling av revisjonen i to deler: Del 1 Gevinstrealisering - Del 2 Forvaltning. 

 
Målet med revisjonen er å identifisere læringspunkter til fremtidig arbeid 
med gevinstrealisering og endringsledelse i Helse Sør-Øst. Revisjonen er 
gjennomført i tidsrommet januar - april 2022 ved Helse Sør-Øst RHF, 
Sykehuset Innlandet HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF 
og Sykehusapotekene HF. Det er utarbeidet en felles revisjonsrapport for 
helseforetakene som er involvert. Rapporten distribueres til styrene og 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket og de involverte 
helseforetakene. I tillegg vil revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF motta 
rapporten. 
 
Del 2 av revisjonen vil bli gjennomført i etterkant av del 1. Målet her vil være 
å undersøke om den regionale forvaltningen legger til rette for at 
gevinstrealiseringsarbeidet fungerer optimalt og effektivt, herunder at det 
legges til rette for kontinuerlig forbedring knyttet til videreutvikling av 
løsningen.  

Del 2 Del 1 
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1. Konklusjoner og anbefalinger 
1.1  Mer systematisk oppfølging vil styrke oppmerksomheten om effektene av regionale investeringer 
 
Hvert år går en betydelig del av budsjettet til Helse Sør-Øst med til å utvikle 
gode og fremtidsrettede helsetjenester, og mer effektiv pasientbehandling. Det 
er viktig med god styring av investeringene, slik at planlagte gevinster blir 
realisert og at kostnadene ved regionale prosjekter kan legitimeres. Dette 
forutsetter et system for å planlegge, organisere og hente ut gevinster i det 
enkelte helseforetak og for foretaksgruppen. 
 
Det stilles i økende grad spørsmål om hvilke gevinster som hentes ut av ulike 
typer investeringer. Flere undersøkelser i staten viser at gevinstrealiseringen i 
statlige virksomheter er mangelfull, både grunnet manglende systematisk og 
målrettet arbeid, men også av mangel på kunnskap om metoder og verktøy. 
En kompliserende faktor oppstår der de overordnede eierne av gevinstene og 
ledelsen av prosjektet, ikke er organisert i samme virksomhet som de som skal 
hente ut gevinstene. Denne utfordringen er aktuell for de regionale 
prosjektene i Helse Sør-Øst.  
 
Denne revisjonen har tatt utgangspunkt i investeringen i ny systemstøtte 
(CMS) og standardisering av arbeidsprosesser for medikamentell kreft-
behandling. Bakgrunnen var et ønske om mer effektive arbeidsprosesser som 
ville bidra til raskere pasientbehandling og mindre belastning på klinikere, 
helsepersonell og apotekansatte, og ikke minst bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet.  
 
Konsernrevisjonen har undersøkt hvilke erfaringer fra innføringen av CMS som 
er relevante ved kommende arbeid med gevinster og endringer i regionen. 
Målet med revisjonen er å identifisere læringspunkter til fremtidig arbeid med 
gevinstrealisering og endringsarbeid i Helse Sør-Øst. Revisjonen er 
gjennomført i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehusapotekene HF. Vi er 

kjent med at Helse Sør-Øst RHF arbeider med en ny modell for gevinst- og 
endringsledelse i regionen, og at det i 2022 er igangsatt enkelte tiltak for å 
sette dette bedre i system. 
 
Innføringen av CMS har styrket pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasientbehandlingen gjennom standardisering og innføring av lukket 
legemiddelsløyfe. Videre har det regionale kurbiblioteket lagt til rette for lik 
tilgang til oppdatert informasjon, og lik behandling for alle pasienter i 
regionen, gjennom regionale prosedyrer og retningslinjer. 
 
Revisjonen viser at det på regionalt nivå ble gjennomført et omfattende arbeid 
med å identifisere gevinster ved innføringen av CMS. Gevinstkart og 
endringskart med beskrivelser knyttet til prosessene rundt pasienten, 
sykehusene og apotekene, ble utarbeidet. Arbeidet ble videreført i 
helseforetakene som grunnlag for å planlegge gevinstrealiseringen. Revisjonen 
viser imidlertid at oppfølgingen av de planlagte gevinstene var begrenset både 
i det enkelte helseforetak og fra et regionalt perspektiv. 
 
Etter konsernrevisjonens vurdering vil mer målrettet og systematisk styring og 
oppfølging styrke muligheten for at forventede gevinster faktisk blir realisert. 
Dette vil gjelde både underveis i prosjektet og i etterkant av at det er 
avsluttet. Vi bygger vår konklusjon på følgende tre hovedpunkter: 

 Svakheter ved eierskap og forankring 

 Mangelfull måling og rapportering 

 Bristende forutsetninger og avhengigheter 
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Svakheter ved eierskap og forankring 
En suksessfaktor for vellykket gevinstarbeid er at ansvaret for realiseringen av 
gevinster ligger i virksomhetsledelsen og ikke i prosjektet. Revisjonen har vist 
svakheter i forankring og eierskap knyttet til gevinstrealiseringen av CMS, 
både i ledelsen i det regionale helseforetaket og i det enkelte helseforetak. På 
regionalt nivå har det ikke vært tydelig hvem som har hatt ansvaret for å følge 
opp gevinstarbeidet, eller hva ansvaret medfører. I helseforetakene har 
eierskap og ansvar i hovedsak vært plassert, men det har i mindre grad vært 
erkjent eller forstått hvilke oppgaver dette innebærer i gevinstrealiseringen. I 
tillegg vil en sterkere faglig forankring i prosjekter med innføring av IKT-
løsninger etter vår vurdering bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, felles 
forståelse og at det settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering. 
 

Mangelfull måling og rapportering 
For å kunne realisere identifiserte gevinster må planlagte tiltak styres og følges 
opp ved hjelp av å måle og evaluere resultater underveis. Revisjonen viser at 
nullpunktmålingene kun i begrenset grad er fulgt opp, og at det er liten 
systematikk i arbeidet. Gevinstrealiseringsplanene ble ikke benyttet som 
styrings- og oppfølgingsverktøy. Videre er det ikke etablert rutiner for å 
rapportere om fremdrift og resultater av gevinstrealiseringen i det enkelte 
helseforetak, og samlet på regionalt nivå. Dette reduserer informasjons- og 
beslutningsgrunnlaget på ulike nivå. Imidlertid rapporterte MKB-prosjektet 
månedlig til styringsgruppen og RKL-programmet på enkelte kvalitets-
indikatorer relatert til gevinster, som en del av prosjektrapporteringen.  
 

Bristende forutsetninger og avhengigheter 
Større endringsprosjekter vil måtte bygge på enkelte sentrale forutsetninger 
og avhengigheter til andre prosjekter og aktiviteter. Det er viktig at disse 
identifiseres i en tidlig fase basert på realistiske estimater. I forbindelse med 
innføringen av CMS er det flere av forutsetningene som har sviktet. For 
eksempel viste det seg at CMS-løsningen som ble anskaffet ikke var ferdig 
utviklet. Blant annet manglet en grunnleggende rapportfunksjonalitet. Videre 
var en felles regional plattform en forutsetning for en smidig informasjons- og 
pasientflyt mellom alle helseforetakene. Program STIM i Sykehuspartner HF 
arbeider med å etablere en felles regional plattform, der Oslo universitets-

sykehus HF vil inngå sammen med de øvrige helseforetakene. Effekten kan 
derfor foreløpig ikke hentes fullt ut mellom de ulike helseforetakene og Oslo 
universitetssykehus HF. Etter konsernrevisjonens vurdering har bristende 
forutsetninger og avhengigheter skapt utfordringer både for et planmessig og 
godt gevinstarbeid, og for muligheten til å kunne realisere gevinstene som 
forutsatt. 
 
Våre observasjoner er nærmere beskrevet i kapittel 5 - 9, med en utfyllende 
vurdering i kapittel 10. 

1.2 Læringspunkter  
Gjennom revisjonen har konsernrevisjonen identifisert flere forhold som etter 
vår vurdering er spesielt viktige for å lykkes med gevinst- og endringsarbeidet i 
regionen. Ut i fra disse har vi satt opp læringspunkter som vi vurderer er 
sentrale for å kunne realisere gevinster ved regionale investeringer: 

 
1. sikre tilstrekkelig forankring av gevinstarbeidet hos ledelsen og 

involvere andre sentrale interessenter  
2. sikre tydelige rolle- og ansvarsforhold mellom prosjekt- og 

linjeorganisasjon på alle nivå  
3. anvende en hensiktsmessig metodikk/rammeverk som gir nødvendig 

grunnlag for styring og oppfølging, samt veiledning og støtte 
4. utvikle nødvendig kompetanse innen gevinst- og endringsarbeid i alle 

ledd 
5. identifisere gevinster tidlig i anskaffelsesprosessen før beslutning om 

igangsetting av prosjekt og valg av leverandør 
6. benytte gevinstrealiseringsplanen som en operativ handlingsplan som 

oppdateres kontinuerlig 
7. jevnlig måle og følge opp inntil relevante gevinster er hentet ut 
8. systematisk rapportere fremdrift og realiserte gevinster som del av 

prosjekt- og virksomhetsstyringen 
9. påse at gevinster og forutsetninger bygger på realistiske estimater 
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1.3  Anbefalinger 
Konsernrevisjonen anbefaler at identifiserte læringspunkter legges til grunn i 
fremtidig gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst.  
 
Det regionale helseforetaket som premissgiver bør etablere en styringsmodell 
som ivaretar læringspunktene, og som gir tydelige føringer og tilstrekkelig 
veiledning og støtte for å identifisere, planlegge, følge opp og rapportere på 
realiserte gevinster. Modellen bør utformes for alle typer prosjekter og 
utviklingstiltak, og inngå i et helhetlig styringssystem med prosesser og 
aktiviteter med tydelig definerte roller og ansvar på tvers av linje- og 
prosjektorganisasjonen i foretaksgruppen.  
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2. Kontekst
2.1 Hva er gevinstrealisering? 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) definerer en gevinst 
som en effekt som blir sett på som positiv av minst en interessent. Gevinster 
kan også betegnes som positive virkninger, verdier, fordeler eller nytte. 
Gevinster eller effekter vil være de endelige virkningene av tiltak og endringer 
som blir iverksatt for å oppnå forbedringer og nå virksomhetens mål på kort 
og lang sikt. 
 
Gevinster kan være forventede og planlagte (tilsiktede), eller uventede 
(utilsiktede). Ofte deles gevinster i:  

 effektiviseringsgevinster som gir samfunnsøkonomiske og 
bedriftsøkonomiske besparelser på kort eller lang sikt  

 kvalitetsgevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere 
områder.  
 

Gevinstrealisering er prosessen med å planlegge, organisere og hente ut 
forventede og eventuelt ikke-planlagte gevinster. Gevinstrealisering kan både 
forekomme underveis i prosjektet ved at noen gevinster tas ut i selve 
gjennomføringen, samt i etterkant av prosjektperioden. Prosessen starter når 
prosjektet initieres og er ikke fullført når prosjektet avsluttes, men varer også 
i etterkant av prosjektet. Gevinstpotensialet må tydeliggjøres tidlig i 
anskaffelsesprosessen. 

2.2 Føringer for gevinstrealisering i offentlig sektor 
DFØ utarbeidet i 2010 en veileder for å kunne planlegge for å hente ut 
gevinster av offentlige prosjekter. Veilederen ble oppdatert i 2014. Den 
beskriver arbeidet med å realisere gevinster som et systematisk 
forbedringsarbeid ved å identifisere gevinster, planlegge og gjennomføre 
gevinstrealisering, samt dokumentere realiserte gevinster (se figur 2). 
Prosessen skal bidra til å måle og evaluere nødvendige tiltak og aktiviteter for 
å sikre at virksomheten oppnår ønsket effekt.  

 
Figur 2. Gevinstrealisering er systematisk forbedringsarbeid. 

 
Veilederen er videre blitt samkjørt med Digitaliseringsdirektoratets (Digdir) 
prosjektveiviser. Prosjektveiviseren har som formål å bidra til flere vellykkede 
digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. I prosjektveiviserens modell 
(se figur 3) inngår gevinstrealisering som et tverrgående tema gjennom hele 
prosjektprosessen. Det handler om å sørge for at de gevinstene som var 
forventet av prosjektet faktisk blir realisert. 
 

 
Figur 3. Prosjektveiviseren DFØ/DIFI. Rød pil viser at gevinstrealisering inngår som et 
tverrgående tema. 
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Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer 
både prosjektet (grønt) og linjeorganisasjonen (blått). Et sentralt element er 
at det er linjeorganisasjonen som har ansvaret for å følge opp og 
dokumentere at gevinstene blir realisert. Hovedgrunnen til at det er slik, er at 
det er linjeorganisasjonen som iverksetter tiltaket, og som skal ta i bruk nye 
arbeidsprosesser eller løsninger. Av modellen fremgår det at rapporteringen 
skal inngå i virksomhetenes ordinære virksomhetsstyring.  
 
Både DFØs veileder i gevinstrealisering og Finansdepartementets veileder i 
etatsstyring slår fast at det ofte oppstår særskilte utfordringer når det ikke er 
de samme aktørene som sitter med prosjektansvaret og belastes med 
kostnadene, og de som skal realisere gevinstene. Denne type utfordringer vil 
også være gjeldende i regionale prosjekter i Helse Sør-Øst. 
 
Selv om gevinstrealisering ofte er knyttet til digitaliseringsprosjekter påpeker 

DFØ at den systematiske metoden for å realisere gevinster er like relevant for 

alle typer utviklingstiltak og prosjekter, for eksempel omstillings- og 

innkjøpsprosjekter. DFØ anbefaler å skille mellom gevinstrealisering knyttet til 

utviklingstiltak og prosjekter i motsetning til kontinuerlig forbedring av 

virksomhetens drift.  

2.3 Gevinstrealisering i Helse Sør-Øst 
Prosjektveiviser Helse Sør-Øst har over lang tid vært en kjent 
prosjektmetodikk som alle prosjekter i Helse Sør-Øst skal benytte. 
Rammeverk for gevinstrealisering i foretaksgruppen er knyttet til 
prosjektveiviseren. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.  
 
I perioden 2015 til 2021 har det vært gjennomført enkelte kvalitative 
gjennomganger av gevinstarbeidet innenfor den regionale IKT-
prosjektporteføljen i Helse Sør-Øst. Gjennomgangene viser flere svakheter i 
gevinstrealiseringsarbeidet. Det er blant annet pekt på: 

 mangler ved forankring av hvilken type gevinster som skal realiseres i 
helseforetakene  

 at gevinstrealiseringsplaner utarbeides i varierende grad  

 svakheter ved bruk av måleindikatorer og nullpunktmålinger 

 lite systematisk oppfølging av gevinster etter konsept- og 
planleggingsfasene 

 prosjektledere mangler støtte i gevinstarbeidet.  
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3. Tilnærming
3.1 Metode 
For å belyse problemstillingene i revisjonen har vi analysert relevante 
dokumenter og gjennomført intervjuer. Blant dokumentene som er 
gjennomgått er styrende dokumenter, saksfremlegg og 
prosjektdokumenter, herunder prosjektdirektiv, business case, 
gevinstrealiseringsplaner med gevinstkart og endringsbeskrivelser, samt 
sluttrapport fra hovedprosjektet og mottaksprosjektene i 
helseforetakene. Se ytterligere detaljer i vedlegg 4. Revisjonsteamet har 
ikke hatt tilgang til CA PPT Clarity. 
 
Vi har gjennomført intervjuer med ledere og ansatte i Helse Sør-Øst RHF, 
Sykehuset Innlandet HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold 
HF og Sykehusapotekene HF. Samtalene dekker sentrale roller både i 
prosjekt- og linjeorganisasjonen, herunder prosjekt- og delprosjektledere, 
gevinsteiere, gevinstansvarlige og gevinst- og endringskoordinatorer. 
Oversikt over de intervjuede fremgår i vedlegg 5. 

3.2 Omfang 
Målet med revisjonen er å anvende erfaringene fra gevinstarbeidet ved 
innføring av CMS for å identifisere læringspunkter til fremtidig arbeid 
med gevinst- og endringsledelse i regionen. Revisjonen omfatter 
prosessen fra gevinster ble identifisert i forbindelse med beslutningen om 
å innføre løsningen, til helseforetakene har tatt systemet i bruk og 
realisert gevinstene. 
 
Revisjonen tar utgangspunkt i DFØs modell for gevinstrealisering og 
prosjektveiviseren til Digdir. I fremstillingen benytter vi begreper og 
stegene i gevinstrealiseringsprosessen i tråd med veiledningen til DFØ. 
Forutsetningene for en smidig og god gevinstrealiseringsprosess er at en 
tydelig styringsmodell og et felles rammeverk er etablert. 

 

Styringsmodell og rammeverk 
Vi har undersøkt om det er etablert en omforent styringsmodell som er kjent 
og bidrar til å forankre gevinstarbeidet i helseforetakene og de fagmiljøene 
hvor gevinstene skal hentes ut. I tillegg til organiseringen har vi undersøkt 
hvilke krav og forventninger som er etablert til gevinst- og endringsarbeidet i 
foretaksgruppen. Felles rammeverk med relevante hjelpemidler som gir god 
støtte og veiledning, er viktig for å bidra til at det jobbes målrettet mot å 
realisere gevinster. 

 
Identifisere gevinster 
Revisjonen omfatter en kartlegging av hvilke gevinster som ble identifisert i en 
tidlig fase av prosjektet, og hvordan nøkkelpersoner fra de delene av 
helseforetakene der gevinstene skal realiseres har blitt involvert. Vi har 
undersøkt om det er etablert gevinstoversikter og/eller gevinstkart som viser 
helheten, og samtidig sammenhengen mellom de ulike gevinstene som 
forventes. Forutsetningene og avhengigheter for at gevinstene kan realiseres 
bør fremgå. Gevinstoversikter- og gevinstkart må være tilpasset det enkelte 
helseforetak/sykehus.  

 
Planlegge gevinstrealisering 
Vi har undersøkt hvordan det regionale helseforetaket og helseforetakene har 
organisert gevinst- og endringsarbeidet, og om det er utarbeidet 
gevinstrealiseringsplaner for det enkelte helseforetak/sykehus. Hvordan 
helseforetakene/sykehusene har deltatt i arbeidet med planene inngår i dette. 
Vi har også undersøkt om det er gjennomført nullpunktmålinger som grunnlag 
for å følge opp realiseringen av gevinster. 

 
Gjennomføre gevinstrealisering 
Arbeidet med å etablere eierskap til gevinstene er undersøkt. Videre har vi 
undersøkt om helseforetakene benytter gevinstrealiseringsplanene som et 
operativt verktøy for blant annet å motvirke ansvarspulverisering og sikre at 
gevinstrealiseringen gjennomføres, samt å få oversikt over nødvendige 
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arbeidsprosesser og behov for investeringer. Vi har også undersøkt i 
hvilken grad gevinstrealiseringsplanen bidrar til at linjeorganisasjonen 
holder oppmerksomheten rettet mot gevinster og gevinstrealisering frem 
i tid. 
 

Dokumentere realiserte gevinster 
Avslutningsvis har vi undersøkt om det er foretatt målinger underveis i 
prosjektet, og om realiserte gevinster er dokumentert og fulgt opp 
gjennom å rapportere internt i det enkelte helseforetak og til det 
regionale helseforetaket. Avsluttende rapportering av 
gevinstrealiseringen inngår også i revisjonen. 
 

En dynamisk prosess 
Arbeidet med gevinstrealisering er en prosess med aktiviteter som er 
avhengig av hverandre. Jo større usikkerhet og kompleksitet i et 
utviklingstiltak eller prosjekt, jo mer dynamisk vil prosessen være, jf. 
illustrasjonen i figur 2 og nedenfor i figur 4. 
 

 
Figur 4. Prosess for gevinstrealisering. Illustrasjonen er hentet fra DFØ Rapport nr. 
2017/2 om tiltak for bedre gevinstrealisering, og samsvarer med både DFØs 
veileder i gevinstrealisering og prosjektveiviseren fra Digdir.  

3.3 Avgrensning 
Revisjonen er avgrenset til å omfatte gevinst- og endringsarbeidet ved 
anskaffelse og innføring av prosesstøtte for den medikamentelle 
kreftbehandlingen i regionen, inkludert et felles datagrunnlag. Det har ikke 
vært et mål å bekrefte at gevinster er realisert, men i større grad se på faktorer 
som er viktige forutsetninger for en hensiktsmessig gevinstrealiseringsprosess. 
Planlegging og gjennomføring av selve MKB-prosjektet har ikke vært en del av 
revisjonen. 
 
Forvaltning av CMS inngår heller ikke i denne delen av revisjonen. 
Undersøkelser av prosessene for forvaltning utgjør del 2 av revisjonen og 
oppsummeres i egen rapport.  

3.4 Revisjonsgrunnlag 
Revisjonsgrunnlaget fremgår av lover, forskrifter og gjennom spesifikke krav til 
helseforetakene: 

 forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 

 faglige råd og veiledning om gevinstrealisering (DFØ), herunder 
veileder gevinstrealisering 

 faglige råd og god praksis for styring og gjennomføring av prosjekter, 
herunder prosjektveiviseren og temaet gevinster (Digdir) 

 rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse 
Sør-Øst 

 
Problemstillinger og revisjonskriterier er utledet fra overnevnte kilder. Se 
vedlegg 3. 
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4. Regional løsning for medikamentell kreftbehandling
4.1  Bakgrunn  
I 2013 ble det brukt elektronisk systemstøtte for administrasjon og 
dosering av cytostatika ved om lag 65 prosent av forløpene i Helse Sør-
Øst. Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Gjøvik 
sykehus (Sykehuset Innlandet HF) og Sykehuset Telemark HF benyttet det 
samme elektroniske systemet, Cytodose. 
 
Helseforetakene/sykehusene som benyttet elektroniske støttesystemer 
brukte imidlertid systemet uavhengig av hverandre, og uten at det var 
deling av pasientinformasjon eller felles arbeidsprosesser. Øvrige 
helseforetak/sykehus hadde etablert manuelle rutiner med utgangspunkt 
i kopier og lokale tilpasninger av arbeidsbeskrivelser fra helseforetak med 
elektronisk systemstøtte. Rekvirering foregikk i all hovedsak på 
papirrekvisisjoner og ble dokumentert i DIPS. Videre varierte det i hvilken 
grad det var etablert rutiner for å informere pasienter om hver enkelt 
behandling. 
 
En undersøkelse ved Sykehuset Østfold HF1 viste at om lag 15 prosent av 
alle doseringer hadde større eller mindre feil da sykehuset hadde 
manuelle rutiner. Helsepersonellet som benyttet elektroniske 
støttesystemer oppga at systemene i betydelig grad reduserte risikoen  
for feil behandling knyttet til intravenøs cellegiftbehandling. I tillegg ble 
det vist til at kurbibliotekene hadde et betydelig vedlikeholdsetterslep. 
Lokale prosedyrer og arbeidsprosesser var i varierende grad oppdaterte 
og komplette. Behovet for standardiserte prosedyrer og felles 
systemstøtte i foretaksgruppen var bakgrunnen for etableringen av 

                                                           
1 Styresak 120-2017 Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan for 
gjennomføring. 

regionalt prosjekt for regional løsning for medikamentell kreftbehandling 
(MKB-prosjektet). 

4.2 MKB-prosjektet 
Helse Sør-Øst RHF startet i 2013 arbeidet med å anskaffe en regional løsning 
for medikamentell kreftbehandling. Anskaffelsesprosessen ble sluttført i april 
2015 og systemet Chemotherapy Management System (CMS) ble valgt.   
 
Bakgrunnen for anskaffelsen var å gi legene støtte ved forordning og 
rekvirering av kjemoterapi og kvalmemedisiner, sykehusapotekenes 
produksjon, samt sykepleiernes administrasjon av legemidler på sengepost og 
poliklinikk. Det regionale MKB-prosjektet ble opprettet under program 
Regional klinisk løsning (RKL), som en del av Digital fornying. Dette var et ledd i 
Helse Sør-Østs fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi i 
tråd med foretaksgruppens IKT-strategi frem mot 2020. 
 
Ifølge prosjektdirektivet2 fikk prosjektet ansvar for å anskaffe prosesstøtte til 
den medikamentelle kreftbehandlingen, og legge til rette for et felles 
datagrunnlag på tvers av alle helseforetak. Dette innebar å anskaffe og innføre 
en standardisert løsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Løsningen skulle 
ha to hovedkomponenter:  

1. et felles IKT-system, med integrert regionalt kurbibliotek 
2. felles regionale arbeidsprosesser, som forutsetning for å koordinere 

behandling av pasienter ved bruk av den regionale IKT-løsningen.  
 
I tillegg skulle det etableres støtteinformasjon for helsepersonell, som 
supplement til kurbiblioteket. På sikt skulle løsningen også ivareta nødvendige 

2 Helse Sør-Øst Regional løsning for medikamentell kreftbehandling Prosjektdirektiv for 
gjennomføringsfasen, v2.0, godkjent 18.12.2015.  
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integrasjoner med DIPS, muliggjøre integrasjon med framtidig kurve- og 
medikasjonsløsning, samt automatisere rapportering til kreftregisteret og 
forskning.  
 
Et business case utarbeidet av det regionale prosjektet ble besluttet i 
programstyret for RKL 24. november 2016. Her fremkommer følgende 
effektmål: 

 økt pasientsikkerhet gjennom redusert antall feilbehandlinger 

 bedre og mer kvalifiserte beslutninger om valg av kjemoterapi og 
kvalmebehandling 

 mindre variasjon i valg av arbeidsprosesser og dosering av 
kjemoterapi og kvalmebehandling 

 økt effektivitet som følge av innføring av IKT-støttesystem for 
medikamentell kreftbehandling i helseforetak som til nå har hatt 
manuelle rutiner  

 økt effektivitet ved innføring av ny IKT-funksjonalitet og 
elektronisk administrering og produksjon av kjemoterapi 

 bedre tilgang til grunnlagsdata for kvalitetskontroll, 
økonomistyring, aktivitetsoversikt og forskning. 

4.3 Prosjektorganisering 
Ifølge prosjektdirektivet var programlederen i RKL eier av MKB-
prosjektet, med programstyret RKL som styringsgruppe. Prosjektlederen 
var ansvarlig for å styre prosjektet for å nå målene innenfor godkjent 
prosjektmandat og -direktiv. I perioden mars 2016 til mars 2019 kom 
prosjektlederen fra det kliniske miljøet ved Oslo universitetssykehus HF. 
Prosjektdirektivet beskriver organisering og styring av det regionale 
prosjektet gjennom organisasjonskart og rollebeskrivelser. 
 

Parallelt med det regionale prosjektet ble det etablert lokale mottaksprosjekt i 
hvert enkelt helseforetak etter hvert som tidspunktet for innføring nærmet 
seg. Det ble utarbeidet lokale prosjektdirektiv, og mottaksprosjektene hadde 
ansvar for innføringsaktivitetene knyttet til løsningen. Nøkkelressurser fra 
helseforetakene var en del av det regionale prosjektet.  
 
Sykehusapotekene HF var representert i det regionale prosjektet, men hadde 
ikke en direkte rolle i innføringen av løsningen lokalt. Hvert enkelt apotek ble 
organisert innunder de lokale mottaksprosjektene.  

4.4 Tidslinjen i prosjektet 
Arbeidet med å anskaffe en regional løsning for medikamentell kreftbehandling 
startet i 2013 og ble sluttført i 2015. En pilot av løsningen ble i 2016 tatt i bruk 
ved Ullevål sykehus ved Oslo universitetssykehus HF, før den ble innført ved 
Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold HF i 2017.  
 
I 2019, etter flere forsinkelser, hadde alle helseforetakene tatt i bruk løsningen 
ved alle lokasjoner med tilbud om medikamentell kreftbehandling. Ifølge 
prosjektets sluttrapport skyldes forsinkelsene i hovedsak manglende 
forutsetninger for prosjektet, som for eksempel etableringen av en felles 
regional plattform og manglende leveranser fra systemleverandøren.  
 
Det regionale prosjektet ble avsluttet i juni 2019, og CMS ble overlevert til 
regional forvaltning.  
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5. Styringsmodell og rammeverk
Dette kapittelet omhandler: 

 5.1 - vurderingskriterier 

 5.2 og 5.3 - observasjoner knyttet til styringsmodell og 
rammeverk ved innføring av CMS 

 5.4 - pågående arbeid i Helse Sør-Øst RHF. 

5.1 Vurderingskriterier 
En forutsetning for en smidig og god gevinstrealiseringsprosess er en 
tydelig styringsmodell. Den bør definere en hensiktsmessig fordeling av 
ansvar og oppgaver for gevinst- og endringsarbeidet blant de ulike 
aktørene på tvers av virksomhetene og prosjekt- og linjeorganisasjonen. 
Videre bør samhandlingen mellom aktørene i prosessen, med sentrale 
koordinerings- og beslutningspunkter, fremgå tydelig av styrende 
dokumenter. 

5.2 Etablerte krav og forventninger i Helse Sør-Øst 
Føringene for gevinstarbeidet for regionale prosjekter i Helse Sør-Øst er 
gitt i Prosjektveiviseren Helse Sør-Øst. Fra og med 2014 har det vært en 
forventning om å utarbeide en kost/-nyttevurdering som en del av et 
business case. Business caset skal godkjennes ved beslutningspunkt 2 i 
prosjektgjennomføringen, og senere ved vesentlige endringer. Dette skal 
være linjens verktøy for å styre prosjektet og omhandler gevinster. Andre 
gevinstdokumenter inngår ikke blant ledelsesdokumenter til beslutning.  
 
 
 
 
 

I prosjektveiviseren inngår også HSØ Prosjektveiviser Rolledefinisjoner som 
beskriver tre roller knyttet til gevinst- og endringsarbeid: gevinsteier, 
endringsansvarlig og endrings- og gevinstrealiseringsleder. Disse rollene og 
beskrivelsene er kun delvis sammenfallende med andre føringer for 
gevinstrealisering. 
 
I 2015 ble Veiledning Gevinstrealisering og endringsledelse utarbeidet. 
Innledningsvis gir veiledningen en teoretisk tilnærming til arbeidet. 
Gevinstrealisering defineres som «oppnåelse av HSØ’s strategiske mål med et 
helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling».  
 
Videre beskriver veiledningen roller og ansvar ved regionale prosjekter i Helse 
Sør-Øst. Figur 5 er hentet fra veiledningen og illustrerer plasseringen av ulike 
roller fordelt i regionale program/prosjekt og i helseforetaket. Den definerer 
helseforetaket sitt ansvar for gevinstrealisering, fordelt på prosjekt- og 
linjeorganisasjon. Hvilket ansvar som ligger til linjen i det regionale 
helseforetaket er imidlertid ikke omtalt. Veiledningens beskrivelser av 
gevinstroller var knyttet til linjen i helseforetaket: overordnet gevinsteier, 
gevinsteier, gevinstansvarlig, gevinst- og endringskoordinator, 
fagnettverksdeltager og økonomimedarbeider.  
 
Nærmere omtale av ansvarsområdet til de ulike gevinstrollene i helseforetaket 
er beskrevet i Mal Gevinstrealiseringsplan. Innehaverne av de mest sentrale 
rollene skal fremgå av planen. 
 
En oversikt over gevinstroller og hvilke styrende dokument som omtaler disse 
fremgår av vedlegg 2. 
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Figur 5. Program- og prosjekteierstyring og gevinstrealisering i Helse Sør-Øst. 

 
I veiledningen, under begrepet «rammeverket i HSØ», angis et sett med 
dokumenter som skal utarbeides, og hvilken sammenheng det er mellom 
disse. Dette omfatter gevinstkart, endringskart og -beskrivelse, 
nullpunktmålinger, business case, risikokartlegging, overleveringsstatus 
gevinstrealisering, gevinstrealiseringsplan og virksomhetsrapport. Det er 
utarbeidet maler for det enkelte dokument, foruten nullpunktmålinger og 
overleveringsstatus gevinstrealisering. Veiledningen angir hvilke 
aktiviteter som forventes gjennomført ved utarbeidelse av hvert av 
dokumentene, samt hvem som er ansvarlig for det enkelte dokument. 
Aktivitetene innebærer forankring og samhandling mellom prosjekt og 
linje. Det fremkommer tydelig at rapportering av gevinster skal inn i den 
ordinære virksomhetsrapporteringen, men ikke på hvilken måte. 
 
Figur 6 er hentet fra veiledningen og illustrerer forventningene til 
samarbeid og innhold i arbeidet med å etablere gevinstrealiseringsplaner 
og sikre realisering av gevinster. Veiledningen er tydelig på at prosjektet 
skal støtte linjen i oppstarten av gevinstrealiseringsarbeidet, men at 
ansvaret ligger i linjen. I tillegg til å utarbeide gevinstrealiseringsplan, er 

det en forventning om å gjennomføre nullpunktmålinger ved oppstart av 
arbeidet for senere å kunne følge opp effektene. Det er også en forventning 
om at det utarbeides og signeres gevinstrealiseringsavtaler, slik at 
gevinstrealiseringsarbeidet følges opp både før og i etterkant av prosjektet.  
 
Av mottatte dokumenter og samtaler fremgår det at innføringen av CMS ble en 
pilot knyttet til å ta i bruk veiledningen og dokumentmalene. Eksempler på 
tekster i malen for gevinstrealiseringsplan er hentet fra MKB-prosjektet. 
 

 
Figur 6. Illustrasjon av sekvenser og samarbeid i gevinstarbeidet. 

5.3 Tilgang til og styring av dokumenter 
Dokumentene som gir føringer, samt støtte og veiledning til gevinst-
realiseringsarbeidet, var på revisjonstidspunktet tilgjengelig via 
prosjektveiviseren på nettstedet AdminHSØ og ved tildeling av rettigheter til 
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CA PPM Clarity. Hvordan dokumentene på nettstedet er forvaltet 
fremkommer ikke. Det inkluderer også gyldighetsdato og hvem som eier 
og skal godkjenne dokumentene. Eksempelvis er veiledningen for 
gevinstrealisering og endringsledelse en PowerPoint-presentasjon uten 
identifikasjon.  
 
I samtaler fremkommer det at flere av de førende dokumentene var 
merket som utkast, og at dette skapte usikkerhet om innholdet var 
oppdatert og gyldig. 

5.4 Arbeid med nye føringer for gevinstarbeidet 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i styremøte 22. april 2021, sak 048-
2021, at arbeidet med gevinstrealisering må prioriteres og følges opp. 
Styret ba om å få seg forelagt en generell sak knyttet til gevinst-
realisering.  
 
En ny modell og et nytt styringsdokument for gevinst- og endringsarbeid 
ble fremlagt for ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 12. oktober 2021 og 
porteføljestyre regional IKT-portefølje 3. november 2021. Gevinst- og 
endringsarbeid er et nytt styringsområde innenfor IKT-styringssystem. 
Samtidig ble det også lagt frem et mandat til regionalt gevinst- og 
endringsnettverk i Helse Sør-Øst. Dette nettverket omfatter alle tiltak i 
foretaksgruppen, ikke bare regionale IKT-prosjekter.  
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6. Identifisere gevinster 
Dette kapittelet omhandler arbeidet med å identifisere gevinster ved 
innføring av CMS. Kapitlene har følgende innhold:  

 6.1 - vurderingskriterier 

 6.2 - observasjoner fra arbeidet med å identifisere gevinster 

 6.3 - sentrale erfaringer fra de som var involvert i arbeidet. 

 

 
Figur 7. Identifisering av gevinster gjennom stegene i Prosjektveiviseren. 

6.1 Vurderingskriterier 
Forventede gevinster er en sentral del av beslutningsgrunnlaget ved 
overgangen fra konseptfase til planlegging i et prosjekt. En gevinst-
oversikt gir en oversikt over sentrale potensielle gevinster av prosjektet, 
og sentrale forutsetninger for at disse gevinstene skal kunne realiseres. Et 
gevinstkart er basert på denne oversikten og gir en visuell fremstilling av 
alle gevinstene og hvordan de er knyttet til hverandre og til prosjektets 
effektmål. 
 
 

6.2 Gevinstoversikter og gevinstkart  
I ulike faser av MKB-prosjektet ble det utarbeidet oversikter over forventede 
gevinster for sykehus og sykehusapotek ved innføring av ny systemløsning. 
Prosjektdirektivet v2.0, som ble godkjent 18. desember 2015, gir en kort 
fremstilling av potensielle resultat- og effektmål, herunder forslag til hvordan 
gevinster kan måles. Prosjektdirektivet ble påbegynt høsten 2013, og er 
utarbeidet med representanter fra hele foretaksgruppen.  

I fortsettelsen av prosjektet ble det sommeren 2016 påbegynt et business case 
med stor oppmerksomhet om gevinster. Prosjektets styringsgruppe behandlet 
business caset flere ganger i løpet av høsten. Den 24. november 2016 ble 
business case v1.1 godkjent i programstyret i RKL. Dokumentet var utarbeidet 
etter bred involvering fra MKB-prosjektet og linjen både i helseforetakene og 
det regionale helseforetaket, herunder sykehusapotekene lokalt og sentralt, 
Sykehuspartner HF, samt RKL-programmet og enheten for e-helse i Helse Sør-
Øst RHF. Systemleverandøren var også involvert i arbeidet. 

Business caset skisserer innledningsvis forventede gevinster fordelt på tre 
kategorier: kvalitetsforbedringer, samfunnsøkonomiske gevinster og 
bedriftsøkonomiske gevinster. Resultat- og effektmålene fra prosjektdirektivet 
er videreført. Det heter i business caset at «ved å gjennomføre prosjektet i 
henhold til ovennevnte mål er det utviklet en rekke målepunkter for å 
identifisere effektene prosjektet ønsker å oppnå. Disse effektene omtales som 
gevinster og kan være både positive og negative».  
 
Sammenhengen mellom endringene som må gjennomføres, målene som 
ønskes oppnådd, og hvilke gevinster som følger av de angitte endringene er 
illustrert i et gevinstkart (se vedlegg 1). Gevinstkartet inngår i business caset, 
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men har en annen inndeling i gevinstkategorier: pasient, kvalitet og 
effektivitet.  
 
Gevinstkartet gjelder MKB-prosjektet som helhet. Business caset 
omfatter også et endringskart med beskrivelser knyttet til 
kjerneprosessene. Disse er identifisert som prosessen rundt pasienten, 
sykehusene og apotekene, hvor det var to ulike løsninger i bruk: en 
manuell løsning og en digital løsning. Det er ikke utarbeidet endringskart 
for Sykehuspartner HF. 
 
I en tidlig fase av prosjektet ble det identifisert vel 40 potensielle 
gevinster for MKB-prosjektet. Gevinstene ble innarbeidet i et regneark i 
forbindelse med innføringen av en pilot på Ullevål sykehus ved Oslo 
universitetssykehus HF våren 2016.   

Ulike utfordringer ved innføringen medførte et behov for å re-planlegge 
MKB-prosjektet. Det ble diskutert om business caset skulle oppdateres. 
Dette ble ikke gjort. Imidlertid fungerte saksdokumentasjonen til Helse 
Sør-Øst RHF styresak 120-2017, om status og plan for gjennomføring av 
regional løsning for medikamentell kreftbehandling, som en form for et 
oppdatert business case. Ifølge saksfremlegget presiseres det at 
gevinstene av ny systemstøtte først og fremst er knyttet til 
kvalitetsforbedringer.   

6.3 Erfaringer fra informantene 
Ifølge samtaler ble det gjennomført et omfattende arbeid med å 
identifisere gevinster. Flere av de som var med å utarbeide business caset 
opplevde imidlertid arbeidet som krevende med mange omkamper. En av 

årsakene til uenighetene skal ha vært at prosjektet tok utgangspunkt i en 
allerede anskaffet løsning, og hvilke gevinster denne kunne gi på sikt. Flere 
hevder at mye av arbeidet med å identifisere gevinster skulle vært gjort i 
forkant av anskaffelsen av ny systemløsning. Innad i styringsgruppen skal 
mange ha vært uenige, spesielt knyttet til vektlegging av hvilke gevinster en ny 
løsning ville gi.  

Enkelte informanter mente at det kliniske miljøet i helseforetakene ble for lite 
involvert i prosessen med å utarbeide business caset, og at deres vurderinger 
ikke ble tilstrekkelig vektlagt. Flere opplevde at prosjektet i for stor grad ble 
«teknologistyrt» og delvis påtvunget klinikkene. Utfordringen gjaldt særlig Oslo 
universitetssykehus HF hvor organisasjonen er stor og kompleks.  

For eksempel mente legegruppen, og spesielt de som allerede benyttet seg av 
systemstøtte, at de ville bruke mer tid på arbeidsoppgavene enn tidligere på 
grunn av at det valgte systemet var lite selvforklarende og brukervennlig. Det 
vises til at systemet hadde gammel funksjonalitet og i utgangspunktet var 
utviklet for apotekvirksomhet. Mange mente dessuten at det i prosjektet etter 
hvert ble en for stor dreining mot økonomiske gevinster, og at dette hadde 
sammenheng med at en ekstern ressurs ble leid inn for å utarbeide business 
caset.  
 
Flere sentrale personer påpeker videre at gevinst- og endringsarbeidet ble for 
omstendelig og komplisert. Selve gevinstbegrepet ble oppfattet som noe nytt 
og ukjent i det kliniske miljøet. Flere mente det var en svakhet i metodikken at 
ulemper, risiko og negative gevinster ikke ble synliggjort. 
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7. Planlegge for å realisere gevinster
 
Dette kapittelet omhandler arbeidet med å planlegge for å realisere 
gevinster ved innføring av CMS. Kapitlene har følgende innhold:  

 7.1 - vurderingskriterier 

 7.2 og 7.3 - observasjoner fra arbeidet med å planlegge 
gevinstrealisering 

 7.4 - sentrale erfaringer fra de som var involvert i arbeidet. 

 

 
Figur 8. Planlegging for å realisere gevinster gjennom stegene i Prosjektveiviseren. 

7.1 Vurderingskriterier 
Gevinstrealiseringen må planlegges med tanke på å hente ut flest mulig 
av prosjektets planlagte gevinster. Dette forutsetter at gevinstrollene er 
tydelig plassert og kjent blant de berørte aktørene. For å kunne styre 
gevinstprosessen er det en forutsetning at det er utarbeidet en operativ 
handlingsplan for virksomhetsledelsen til bruk i oppfølging av tiltak og  
endringer som skal gjennomføres. Det må likeledes være tilrettelagt for 
måling og dokumentasjon av realiserte gevinster. 

                                                           
3 Helse Sør Øst Regional løsning for medikamentell kreftbehandling Prosjektdirektiv for 
gjennomføringsfasen, v2.0, godkjent 18.12.2015.  

7.2 Identifisere gevinstroller 
Prosjektdirektivet for MKB-prosjektet3 beskriver organisering og sentrale roller 

i det regionale prosjektet. En av aktørene er et fagnettverk som består av 
representanter fra alle helseforetakene, inkludert Sykehusapotekene HF. 
Fagnettverket var ansvarlig for helseforetakenes endringer og 
gevinstrealisering for ny løsning. Ifølge direktivet er dette det eneste organet i 
prosjektet med en tydelig rolle knyttet til gevinstrealisering. Nettverket hadde 
videre et delansvar for forankring og videreutvikling av standardiserte kliniske 
og administrative arbeidsprosesser og løsning i eget helseforetak.  
 
Sykehusapoteket HF var representert i prosjektet med en ressurs. Denne rollen 
hadde ansvar for å sikre at alle apotekspesifikke behov ble ivaretatt i byggingen 
og når ny løsning skulle tas i bruk. Dette innebar å sikre nødvendige avklaringer 
mot Statens Legemiddelverk. 
 
Prosjektorganiseringen endret seg over tid. En del-prosjektleder for innføring, 
opplæring og gevinstrealisering kom på plass sommeren/høsten 2017. I 
forbindelse med revisjonen er det opplyst at rollen skulle koordinere 
innføringen i alle helseforetak, og legge til rette for prosjektlederne i de lokale 
mottaksprosjektene. Del-prosjektlederen hadde liten tilgang til de ressursene 
som hadde vært med på den initiale prosessen, og dokumentasjon av tidligere 
arbeid var vanskelig tilgjengelig. 

Det ble utarbeidet en regional oversikt som viser hvem i de ulike 
helseforetakene/apotekene som skulle ivareta gevinstrollene i henhold til 
veiledningen for gevinstarbeid og endringsledelse, jf. vedlegg 2. De sentrale 
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rollene ble etablert i tråd med føringene i gevinstrealiseringsplanen, 
foruten gevinst- og endringskoordinator som mangler i to av ni 
helseforetak. I helseforetak der flere sykehuslokasjoner skulle ta i bruk 
løsningen, ble det ved siden av en gevinsteier etablert en gevinstansvarlig 
per lokasjon. I Sykehusapotekene HF var driftsdirektøren gevinsteier og 
sentral i gevinstarbeidet i helseforetaket, mens det enkelte apotek hadde 
gevinstansvaret. 
 
Det ble ikke utarbeidet føringer for hvilke roller i det regionale 
helseforetaket som skulle ha ansvar og oppgaver knyttet til oppfølging av 
gevinstrealiseringen. Av mottatt dokumentasjon fremgår det ikke om det 
regionale helseforetaket har utpekt egne roller, som eksempelvis regional 
gevinsteier og regional gevinstansvarlig. Ut i fra samtalene er det også 
uklart om det er noen i det regionale helseforetaket som har utøvd dette 
ansvaret.  

7.3 Gevinstrealiseringsplaner og nullpunktmålinger 
En regional mal for gevinstrealiseringsplan ble utarbeidet i tilknytning til 
MKB-prosjektet. Innledende tekst i maldokumentet definerer en 
overordnet gevinstrealiseringsplan, typer av gevinster, hvordan 
gevinstene forventes å realiseres, samt roller og ansvarsforhold. Formål 
og steg i gevinstrealiseringsprosessen er kort beskrevet i dokumentet.  
 
Det fremgår at hvert helseforetak skal utarbeide en gevinstrealiserings-
plan basert på business caset. Videre fremkommer det at viktige 
gevinster også vil kunne etterspørres gjennom oppdrag- og 
bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF til hvert helseforetak. Figur 9 
viser innholdet i planen fra Sykehuset Østfold HF. Denne tar 
utgangspunkt i malen som ble utarbeidet av det regionale MKB-
prosjektet.  
 

Revisjonen viser at det ikke er utarbeidet en overordnet 
gevinstrealiseringsplan, men at alle helseforetak har utarbeidet egne 
gevinstrealiseringsplaner. To av planene ble imidlertid ikke ferdigstilt.  

For Sykehusapotekene HF ble det utarbeidet gevinstrealiseringsplaner for det 
enkelte apotek. Noe av gevinstarbeidet for det enkelte apotek fremgikk også i 
tilhørende helseforetak/sykehus plan ettersom innføringen ved det enkelte 
apotek ble styrt av det lokale helseforetak/sykehus. 

 

 
Figur 9. Innholdet i gevinstrealiseringsplanen for Sykehuset Østfold HF. 
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En gjennomgang av mottatte gevinstrealiseringsplaner viser at de i 
hovedsak omhandler roller og ansvar og et gevinstregister med 
nøkkelinformasjon per gevinst, herunder hva som skal måles, 
måletidspunkt og -metode, og dato for når gevinsten skal være oppnådd. 
Hver gevinst er formulert som en måleindikator. Tiltak og endringer for å 
understøtte gevinstrealiseringen er i liten grad beskrevet. Se nærmere 
omtale i kapittel 8.   

Krav og forventninger knyttet til å etablere målepunkter for senere å 
kunne følge opp gevinstarbeidet er ulikt fremstilt i styrende dokumenter. 
Av business caset fremgår det at det er utarbeidet tre sett med 
målepunkter: ett sett for sykehusene, ett for apotekene og ett for MKB‐
prosjektet som helhet. Målepunktene for sykehusene og apotekene ble 
klassifisert i fire ulike kategorier: kvalitet, effektivitet, pasientsikkerhet og 
organisasjon og utvikling. Samtidig heter det at disse gevinstene legger til 
rette for å identifisere gevinster under tre ulike kategorier: kvalitets-
forbedringer, samfunnsøkonomiske gevinster og bedriftsøkonomiske 
gevinster. Målepunktene for MKB-prosjektet er direkte knyttet til 
gevinstkartet med følgende kategorier: pasient, kvalitet og effektivitet. 

Ifølge gevinstrealiseringsplanen er hvert enkelt helseforetak ansvarlig for 
å definere en ambisjon for egen virksomhet. Måleindikatorer og 
nullpunktmåling skal inngå som en del av gevinstregisteret i planen. Flere 
av helseforetakene har gjennomført og dokumentert målinger ved 
oppstart av prosjektet. Vi har mottatt eksempler på regneark og 
oversikter som viser nullpunktmålinger per gevinst/måleindikator. 

I MKB-prosjektet ble det gjennomført et arbeid for å sammenstille 
gevinstene som det enkelte helseforetak hadde planlagt. 
Sammenstillingen viste relativt store forskjeller mellom hva som var 
prioritert hos det enkelte helseforetak. Eksempelvis planla Sykehuset 
Østfold HF med å realisere ni gevinster, mens Sykehuset Innlandet HF 
hadde planlagt med fem, hvorav tre gevinster gjaldt tilhørende 
sykehusapotek.  

7.4 Erfaringer fra informantene 
Mange av de vi har snakket med vurderte at årsaken til at gevinst- og 
endringskoordinatorer ikke ble etablert i alle helseforetakene, var at 
bestillingen om å opprette funksjonen ikke kom fra det regionale 
helseforetaket. Bestillingen kom fra RKL-programmet, og funksjonen skulle 
etableres spesifikt for innføringen av CMS. Flere påpekte at denne rollen er av 
en mer generell art og bør etableres uavhengig av et eller flere IKT-prosjekter, 
men for større endringstiltak og prosjekter som helhet. Det er opplyst at en slik 
funksjon er etablert i helseforetakene på et senere tidspunkt og uavhengig av 
CMS-innføringen. 

I samtaler fremkommer det videre at særlig de helseforetakene som først tok i 
bruk løsningen hadde store ambisjoner og brukte mye tid og ressurser i 
arbeidet med gevinstrealiseringsplanen. Helseforetakene opplevde imidlertid 
at det var krevende å komme frem til hvilke gevinster som skulle prioriteres. En 
av årsakene var det høye antallet gevinster som ble identifisert i en tidlig fase. 
Det vises imidlertid til at prioriteringen ble enklere da prosjektet ba 
helseforetakene om å velge ut enkelte gevinster ut i fra et utvalg på ni 
gevinster. Vurderingen fra MKB-prosjektet var at det var bedre med et eierskap 
knyttet til noen utvalgte gevinster fremfor å være for overmodig i 
tilnærmingen.  

Representanter fra helseforetakene uttrykker at de er positive til det regionale 
helseforetakets bidrag knyttet til å planlegge gevinstarbeidet. De bisto med 
kompetanseoppbygging og veiledning knyttet til de regionale føringene for 
gevinstarbeid. Flere påpeker videre at erfaringsutveksling med de 
helseforetak/sykehus som allerede hadde tatt i bruk løsningen var nyttig og 
relevant for eget gevinstarbeid. 

Flere viser også til at endrings- og gevinstkoordinatoren i helseforetakene 
utøvde en viktig rolle, særlig i forhold til å støtte de gevinstansvarlige ute i 
sykehusene eller apotekene.  
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Mange av de vi snakket med er likevel av den oppfatning at både det 
regionale helseforetaket og helseforetakene generelt var relativt umodne 
innen planlegging av gevinstarbeid på den tiden CMS ble innført. Flere 
opplyste imidlertid at det i foretaksgruppen har vært en utvikling på 
området i de to siste årene. I 2022 startet blant annet et arbeid med å få 
på plass en gevinstkoordinator i det regionale helseforetaket. 
Koordinatoren skal både følge opp og bistå et nettverk av 
gevinstkoordinatorer ute på det enkelte helseforetak. En del av arbeidet 
er også å se nærmere på hvordan gevinstarbeidet kan bli en del av den 
ordinære virksomhetsrapporteringen. 

Sykehuset Innlandet HF skriver i sin sluttrapport for mottaksprosjektet at 
de ikke hadde et mottaksapparat for denne type arbeid. Derfor 
utarbeidet helseforetaket, parallelt med innføringen av CMS fra 
september 2018 til april 2019, et organisasjons- og ansvarskart for 
forbedringsarbeid. Modellen integrerer gevinstarbeidet i det øvrig 
forbedringsarbeidet i helseforetaket. Intensjonen er å bruke modellen 
ved senere regionale og lokale prosjekter for forbedrings- og 
endringsarbeid knyttet til mål og resultater, uavhengig av om prosjektene 
er knyttet til IKT-området.  

Konsernrevisjonen har også fått presentert lignende modeller som var 
etablert og/eller er under utvikling i Sykehusapotekene HF og Sykehuset 
Østfold HF. Modellene viser hvordan gevinstrealiseringsarbeidet inngår i 
porteføljestyringen av utviklingstiltak i virksomhetene. Innenfor disse 

modellene kan ledelsen prioritere basert på en helhetlig oversikt over 
prosjekter og tiltak med tilhørende gevinster, og ikke kun basert på 
enkeltprosjekter og -tiltak. 
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8. Styre og følge opp arbeidet med gevinster 
 
Dette kapittelet omhandler arbeidet med å styre og følge opp arbeidet 
med å realisere gevinster ved innføring av CMS. Kapitlene har følgende 
innhold:  

 8.1 - vurderingskriterier 

 8.2 og 8.3 - observasjoner fra arbeidet med å styre og følge opp 
gevinstrealisering 

 8.4 - sentrale erfaringer fra de som var involvert i arbeidet. 
 

 
Figur 10. Styring og oppfølging av gevinster gjennom stegene i Prosjektveiviseren. 

8.1 Vurderingskriterier 
Tiltakene som følger av gevinstrealiseringsplanen må følges opp slik at 
både planlagte og ikke-planlagte gevinster kan realiseres. 
Gevinstrealiseringsplanen bør oppdateres ved behov, og minst ved hver 
faseovergang eller andre beslutningspunkt. Status på tiltakene for å 
realisere gevinster bør rapporteres løpende i styringslinjen. 
 
Videre bør det utarbeides gevinstrealiseringsavtaler med de som er 
ansvarlige for å hente ut gevinstene. Jevnlig kontakt mellom prosjektet og 
de gevinstansvarlige er viktig for å sikre at felles forståelse og forankring 
er til stede gjennom hele prosjektet.  

8.2 Eierskap til gevinstene 
For å skape forståelse og forankre gevinstene i et regionalt prosjekt må 
eierskapet til gevinstene fordeles mellom det regionale helseforetaket og 
helseforetakene. Det regionale prosjektet gjennomførte innledende møter 
med hvert enkelt helseforetak ved oppstart av innføringen. I møtene ble det 
blant annet gjennomgått forventninger knyttet til å etablere ulike gevinstroller 
i helseforetakene. Imidlertid fremkommer det i intervjuer at flere av de ansatte 
med definerte gevinstroller hadde ulik grad av kjennskap til rollen de hadde 
fått og hvilke oppgaver som lå i ansvaret. For eksempel var det enkelte som var 
utpekt som gevinstansvarlige, og som ikke var kjent med at de hadde denne 
rollen. Av foretakene vi har gjennomført intervjuer med var forankringen av 
rollene gjennomgående god i Sykehuset Østfold HF.   
 
Det ble ikke utarbeidet gevinstrealiseringsavtaler mellom gevinsteier og 
gevinstansvarlige i helseforetakene. Helseforetakenes gevinstrealiseringsplaner 
inneholder heller ikke informasjon (hva, hvem, når) som sikrer jevnlig kontakt 
mellom den gevinstansvarlige, og henholdsvis prosjektet og linjeorganisasjonen 
etter at prosjektet er avsluttet. Gjennomgangen viser at det i liten grad har 
vært jevnlig kontakt mellom det regionale MKB-prosjektet og de 
gevinstansvarlige i helseforetakene hvor temaet har vært rettet mot gevinster 
og gevinstrealisering frem i tid.  

8.3 Følge opp gevinstrealiseringsplanen 
Gevinstrealiseringsplanene for helseforetakene har liten oppmerksomhet om 
hvilke tiltak og endringer som er nødvendig underveis og samlet for 
endringsarbeidet. Alle planene som er mottatt inneholder den samme 
overordnede tiltaksplanen med et til fire tiltak per år i perioden 2017-2020. Et 
eksempel på tiltak er «Lokal ledelse innfører målstyring». Det heter i planene 
at i første omgang er gevinstrealiseringsarbeidet og tiltakene konsentrert om 
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økt kompetanse og ibruktakelse, dernest vil oppmerksomheten rettes 
mot å heve kvaliteten i arbeidsprosessene.  
 
Tiltakene er ikke ytterligere konkretisert i planene for det enkelte 
helseforetak. Delmål, tidsfrister eller aktiviteter for å kunne oppnå de 
ønskede endringene inngår ikke i planene. I samtaler fremkommer 
imidlertid at aktuelle tiltak er innarbeidet i mottaksprosjektets 
plandokumenter, men uten at tiltakene i disse planene er knyttet direkte 
til de definerte gevinstene.  
 
Revisjonen viser at det ikke har vært praksis for å oppdatere 
gevinstrealiseringsplanene. Planene er i liten grad brukt som et operativt 
dokument knyttet til styring og oppfølging av gevinstrealiseringen i 
helseforetakene.  

8.4 Erfaringer fra informantene 
Mange erfarer at det har vært utfordringer knyttet til eierskap og 
hvordan gevinstarbeidet fra prosjektet og internt i det enkelte 
helseforetak skal følges opp. Det fremkommer at manglende 
formalisering av ansvarsforholdene har ført til manglende personlig 
forpliktelse til gevinstarbeidet. 
 
I samtaler fremkommer også at det har vært usikkerhet om hvem som 
hadde ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringsplanen. Det vil si om 
det var gevinsteier, eller en eller flere av de som var utpekt som 
gevinstansvarlige. Dessuten var det uklart hvordan 
gevinstrealiseringsplanen skulle benyttes. Flere peker på at 
gevinstrealiseringsplanen ikke var utformet som en handlingsplan 
beregnet på å følge opp gevinstarbeidet.  
 
Del-prosjektlederen i MKB-prosjektet med ansvar for gevinstrealisering 
erfarte at det var vanskelig å finne tid i helseforetakene for oppfølging 
når måletidspunktene i gevinstrealiseringsplanene nærmet seg. 

Konsekvensen ble at prosjektet ikke hadde grunnlag for å rapportere 
måleresultater for identifiserte gevinster per helseforetak. 
 
En annen faktor som også er opplyst å ha påvirket gjennomføringen av 
gevinstarbeidet var ressurssituasjonen. I mottaksprosjektene i helseforetakene 
var det begrenset tilgang på ressurser, spesielt blant klinikere. Utfordringen 
gjaldt først og fremst de sykehusene som fra før av hadde en systemløsning, og 
som så liten nytte av ny valgt løsning.  
 
Svakheter og mangler ved løsningen har ifølge flere av informantene ført til at 
innføringen av CMS i stor grad ble et utviklingsprosjekt fremfor et 
innføringsprosjekt. Det at systemleverandøren i tillegg hadde liten kapasitet til 
å arbeide videre med løsningen, førte til at MKB-prosjektet brukte mye av sine 
ressurser på å bistå med å utvikle løsningen. Aktiviteter som bidro til å sikre 
fremdrift i innføringen ble prioritert fremfor arbeidet med å styre og følge opp 
realiseringen av gevinster. Det vises til at dette også påvirket oppfølgingen av 
gevinstrealiseringen ute i helseforetakene. 
 
Flere av deltakerne i MKB-prosjektet opplevde at gevinstarbeidet generelt ikke 
ble tilstrekkelig prioritert i det regionale helseforetaket. Dette ble særlig 
forsterket fra 2017 med økende oppmerksomhet på selve prosjekt-
gjennomføringen og mindre oppmerksomhet om selve gevinstrealiserings-
arbeidet. Utfordringene var blant annet knyttet til ressurstilgangen generelt, 
men også ved at viktige forutsetninger for prosjektet ikke var tilstede. En felles 
plattform i regionen var avgjørende for å kunne realisere flere av gevinstene, 
men denne er per våren 2022 fortsatt ikke etablert. I tillegg uttrykker flere 
informanter at svakheter ved løsningen begrenser mulighetene for å realisere 
gevinster. Fortsatt høy brukerterskel har blant annet ført til at løsningen ikke 
brukes ved avdelinger med begrenset bruk av cellegift. Videre har enkelte 
helseforetak gjennomført lokale tilpasninger knyttet til løsningens standard 
arbeidsprosesser. Enkelte avdelinger har blant annet en dedikert ressurs som 
godkjenner kurer fortløpende, og gjør justeringer for å hindre feil da systemet 

oppleves å være komplisert. 
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9. Måle og rapportere gevinster 
 
Dette kapittelet omhandler arbeidet med å måle og rapportere gevinster 
ved innføring av CMS. Kapitlene har følgende innhold:  

 9.1 - vurderingskriterier 

 9.2 og 9.3 - observasjoner fra arbeidet med å måle og rapportere 
om realisering av gevinster 

 9.4 - sentrale erfaringer fra de som var involvert i arbeidet. 

 

 

Figur 11. Måling og rapportering av arbeidet med gevinster gjennom stegene i 
Prosjektveiviseren. 

9.1 Vurderingskriterier 
Det å dokumentere realiserte gevinster innebærer å måle i hvilken grad 
de ulike gevinstene er realisert som forutsatt i gevinstrealiseringsplanen. 
Normalt vil dette være en oppfølging av nullpunktmålingen. 
Dokumenterte realiserte gevinster er utgangspunktet for å vurdere om 
det kan og bør realiseres ytterligere gevinster. Status på 
gevinstrealiseringen bør inngå i den ordinære virksomhets-
rapporteringen. For å bidra til læring bør erfaringer og resultater av 
gevinstarbeidet oppsummeres i en avsluttende rapport. 
 

9.2 Måle og rapportere 
Det er i begrenset grad gjennomført systematiske målinger av 
gevinstrealiseringen i helseforetakene. Enkelte helseforetak har fulgt opp 
utvalgte nullpunktmålinger, for eksempel antall legemiddelavvik knyttet til 
medikamentell kreftbehandling og antall manuelle bestillinger fra sykehus. Tall 
for antall manuelle bestillinger ble hentet fra produksjonssystemet til 
Sykehusapotekene HF. Det ble i tillegg gjennomført kvalitative gjennomganger 
for å måle status på enkelte resultater knyttet til tiltak som ledd i 
gevinstrealiseringen. 
 
Det er i liten grad rapportert jevnlig i linjen på realiseringen av gevinster, for 
eksempel med utgangspunkt i gevinstrealiseringsplanen. Dette gjelder både 
internt i det enkelte helseforetak, mellom Sykehusapotekene HF sentralt og 
underliggende apotek, samt til det regionale helseforetaket.  
 
I det regionale MKB-prosjektet ble det i løpet av prosjektet innhentet status på 
enkelte sentrale indikatorer, for eksempel antall kjemoterapi-produksjoner 
som benyttet CMS. Ifølge prosjektets sluttrapport ble det i løpet av prosjekt-
perioden besluttet tre konkrete indikatorer som skulle inngå i prosjektets 
tertialrapportering til Helse Sør-Øst RHF. Disse måleindikatorene skulle 
registreres i et felles dokument som ble benyttet til å følge opp gevinster for 
prosjekter i RKL. Prosjektet rapporterte månedlig til styringsgruppen og RKL. I 
forbindelse med overlevering til forvaltning får vi opplyst at indikatorene skulle 
følges opp videre av det regionale helseforetaket. 
 
Ifølge samtaler var det på regionalt nivå en forventning om at sentrale 
indikatorer skulle inngå i virksomhetsrapporteringen via SAS-systemet til det 
regionale helseforetaket. Slik rapportering ble i liten grad gjennomført i 
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prosjektperioden. Vi har ikke mottatt informasjon som beskriver status på 
realiseringen av gevinster etter at prosjektet ble avsluttet.  

9.3 Avsluttende rapportering 
Veiledningen for gevinstrealisering og endringsledelse er uklar om 
forventninger til en gevinstrealiseringsrapport. Det foreligger ikke mal for 
slik rapportering eller annen rapportering om gevinstarbeidet. 
 
MKB-prosjektets sluttrapport fra desember 2019 beskriver kort 
oppnåelse av prosjektets mål på gevinstområdet, herunder enkelte 
effektmål. Sluttrapportene fra mottaksprosjektene i helseforetakene 
beskriver kort måloppnåelse for resultatmål. Disse rapportene omfatter 
ikke status for realisering av gevinster i henhold til de lokale 
gevinstrealiseringsplanene. Det fremgår ikke av sluttrapportene hvilke 
gevinster som ikke ble realisert, og hvordan og av hvem dette skal følges 
opp videre.  

9.4 Erfaringer fra informantene 
Mange erfarer at liten grad av systematisk måling og oppfølging av 
gevinstrealiseringen kan relateres til manglende tilgang på styringsdata. 
Flere viser til at mangel på styringsdata også har redusert muligheten til å 
bruke dette som et ledelsesverktøy. For eksempel om valg og bruk av 
kurer er riktige, og om innkjøpsavtalene anvendes som forutsatt (dvs om 
LIS-anbudet følges). Denne type analyser ville vært nyttig for å støtte den 
enkelte kliniker til å gi riktig og optimal behandling.  
 
I samtalene med det regionale helseforetaket og helseforetakene, 
fremkommer det at mangler knyttet til en rapportfunksjon i CMS har 
vært en viktig årsak til at gevinstrealiseringen ikke ble målt og fulgt opp 
på en strukturert måte. Flere påpeker at de alternative måtene å 
innhente styringsinformasjon på var for tid- og ressurskrevende, og 
derfor ikke ble prioritert. Det vises videre til at det regionale 

helseforetaket heller ikke etterspurte rapportering på status på realiseringen 
av gevinster.  
 
Det er en felles oppfatning blant våre intervjuobjekter at den nye løsningen har 
bidratt til gevinster i form av økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet. Dette til 
tross for at innføringen av CMS har vært krevende og at det har vært begrenset 
med måling og rapportering av gevinstrealiseringen. Det er imidlertid ulike 
oppfatninger om løsningen har gitt effektiviseringsgevinster. Et stort flertall av 
informantene fra sykehusene påpeker at det kliniske miljøet ikke har hentet ut 
effektiviseringsgevinster. Sykehusapotekene både sentralt og lokalt vurderer 
imidlertid å ha oppnådd slike gevinster. Sykehusapotekene opplyser for øvrig at 
de har startet et arbeid som vil gi en samlet oversikt over status på deres del av 
gevinstrealiseringen for innføringen av CMS. 
 
I samtalene med helseforetakene vises det til at tilgangen på en del rapporter 
og uttrekk er blitt bedre fra august/september 2021, og at det nå er etablert et 
grunnlag for å diskutere gevinstrealisering i større grad enn tidligere. Flere 
påpeker at de ser frem til å kunne hente styringsinformasjon fra CMS-systemet 
for å måle status på gevinstrealiseringen, og bruke informasjonen til ytterligere 
å forbedre sine arbeidsprosesser.  
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10. Vurderinger 
I dette kapittelet presenterer vi en samlet vurdering av observasjonene i 
kapitlene 5 - 9. Kapittel 10.1 beskriver vår overordnede vurdering. Denne 
vurderingen utdypes ytterligere i kapitlene 10.2 - 10.4.  

10.1 Overordnet vurdering  
God gevinstrealisering forutsetter tilstrekkelig oppmerksomhet på ønskede 
effekter og gevinster. For å oppnå disse må planlagte tiltak styres og følges 
opp ved hjelp av å måle og evaluere resultater underveis.  
 
Ifølge DFØ er det flere kritiske suksessfaktorer for vellykket 
gevinstrealisering:  

 erkjenne at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos 
virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektet   

 identifisere tidlig tiltakets gevinster og forutsetningene som må 
oppfylles for at gevinstene skal bli realisert 

 erkjenne at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det 
derfor må settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering  

 
Konsernrevisjonen vurderer at det på regionalt nivå ble gjennomført et 
omfattende arbeid med å identifisere gevinster ved innføring av CMS. 
Arbeidet ble videreført i helseforetakene som grunnlag for å planlegge deres 
gevinstrealisering. Vi har videre fått en forståelse av at innføringen har 
bidratt til flere gevinster, særlig knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasientbehandlingen gjennom standardisering og innføring av lukket 
legemiddelsløyfe. Det regionale kurbiblioteket legger til rette for lik tilgang til 
oppdatert informasjon, og lik behandling med beslutningstøtte gjennom 
kvalitetssikrede prosedyrer og oppdaterte retningslinjer for alle pasienter i 
regionen. Videre gir løsningen bedre støtte for den regionale 
fagforvaltningens brukerstøttefunksjon. Det er imidlertid en svakhet at 

realiseringen av gevinster i liten grad er dokumentert og rapportert. Vi 
vurderer dette kan relateres til at oppfølgingen av gevinstarbeidet ikke har 
vært tilstrekkelig målrettet og systematisk.  
 
Etter konsernrevisjonens vurdering har oppfølgingen av planlagte gevinster 
vært begrenset både i det enkelte helseforetak og fra et regionalt perspektiv. 
På regionalt nivå ble det gjennomført enkelte målinger og dokumentasjon av 
gevinstrealiseringen i en tidlig fase av MKB-prosjektet, men dette avtok 
utover i prosjektperioden. Vi ser heller ikke at det er etablert et system for 
oppfølging av gevinstrealiseringen etter at den regionale forvaltningen 
overtok i 2019. Det foreligger ikke rapporter eller annen type dokumentasjon 
som i tilstrekkelig grad viser status på realiseringen av forventede og 
eventuelle ikke-forventede gevinster. Konsernrevisjonen vurderer at dette 
kan ha sammenheng med svakheter knyttet til styring og organisering av 
gevinstarbeidet. Vi vurderer at de underliggende årsakene særlig kan knyttes 
til følgende forhold: 

• svakheter ved eierskap og forankring 
• mangelfull måling og rapportering 
• bristende forutsetninger og avhengigheter 

 
Utfordringene henger tett sammen. Vi vil imidlertid utdype disse hver for seg 
og vurdere aktuelle årsakssammenhenger og konsekvenser. 

10.2 Svakheter ved eierskap og forankring 
For å lykkes med å realisere gevinster er det ofte behov for å endre måten 
virksomheter tenker på ved å løfte blikket fra leveranser til gevinster. Det 
regionale helseforetakets oppmerksomhet påvirker i stor grad hva de 
underliggende helseforetakene legger vekt på å få til. En særskilt utfordring i 
regionale prosjekter er at det ikke er de samme aktørene som innehar 
prosjektansvaret og belastes kostandene, og som skal realisere gevinstene.  



 

 Rapport 1/2022 - Del 1 Elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling - Gevinstrealisering Side 27 
 

Konsernrevisjonen vurderer at det har vært svakheter i forankring og 
eierskap knyttet til gevinstrealiseringen av CMS. Dette gjelder både i ledelsen 
i det regionale helseforetaket og i det enkelte helseforetak. På regionalt nivå 
har det ikke vært tydeliggjort hvem i ledelsen som har hatt ansvaret for å 
følge opp gevinstarbeidet, verken i en tidlig fase med å identifisere 
gevinster/konseptanalyse, gjennom prosjektet eller etter at prosjektet ble 
avsluttet. Som overordnet eier bør det regionale helseforetaket kunne uttale 
seg om effektene av satsinger og endringstiltak i regional regi. Dette 
forutsetter avklarte roller og ansvar og et tydelig eierskap, i tillegg til klare 
føringer for rapportering knyttet til identifiserte gevinster. 

Etter konsernrevisjonens vurdering bør ansvaret for å følge opp arbeidet 
med å realisere gevinster delegeres til eksisterende linjeledere i det 
regionale helseforetaket. Det er ikke tilstrekkelig at ledelsen i det regionale 
helseforetaket, som ved innføringen av CMS, godkjenner identifiserte 
gevinster i forkant av et prosjektet. En gevinstansvarlig i det regionale 
helseforetaket bør følge opp informasjon om status på gevinstrealiseringen 
samlet for regionen. Denne informasjonen vil være nyttig og relevant både 
for en styringsgruppe, ledelsen i det regionale helseforetaket og som 
grunnlag for styringsdialogen med underliggende helseforetak.  

Revisjonen har vist at det er vanskelig å ha en klar oppfatning av hva som var 
gjeldende føringer til enhver tid under arbeidet med å anskaffe og innføre 
CMS. Svakheter ved forvaltningen av styrende dokumenter, samt manglende 
og til dels motstridende beskrivelser av roller og ansvar, har etter vår 
vurdering bidratt til at det er uklart hvordan ansvaret i gevinstarbeidet har 
vært fordelt.  

I helseforetakene har eierskapet og ansvaret i hovedsak vært plassert, men 
det har i mindre grad vært erkjent eller forstått hvilke oppgaver dette 
innebærer i gevinstrealiseringen. Det regionale rammeverket legger opp til 
inngåelse av gevinstrealiseringsavtaler. Bruk av slike avtaler mellom MKB-
prosjektet og de ansvarlige i helseforetakene ville etter vår vurdering bidratt 

til å forplikte de ansvarlige og dermed i større grad forankre eierskapet i 
helseforetakene. 

For systemløsninger og tilhørende arbeidsprosesser som er nært knyttet til 
pasientbehandlingen, er det avgjørende med en god faglig forankring i alle 
ledd i organisasjonen. Svakheter knyttet til eierskap og forankring av 
gevinstrealiseringen, kan etter konsernrevisjonens vurdering ses i 
sammenheng med at MKB-prosjektet i for stor grad har vært sett på som et 
IKT-prosjekt, og ikke et prosjekt av stor faglig/klinisk betydning med IKT-
utvikling som virkemiddel. Både rammeverket og terminologien var hentet 
fra et IKT-faglig miljø, og var ikke alltid i samsvar med begrepsbruk og 
systemer for forbedringsarbeid i fagmiljøene i helseforetakene. Dette kan ha 
vært en medvirkende årsak til at gevinstarbeid ikke ble tilstrekkelig prioritert 
og at det tidvis var vanskelig å rekruttere kliniske ressurser.   

Konsernrevisjonen er kjent med at det arbeides med en ny modell for 
gevinst- og endringsledelse i Helse Sør-Øst. Blant prinsippene for eierskap og 
styring fremkommer at toppledelsen i Helse Sør-Øst skal utøve et aktivt 
eierskap av gevinstarbeidet ved å være ambassadører og skape engasjement 
for gevinstarbeidet og legge til rette for endringsarbeid i foretaksgruppen. 
Etter vår vurdering er det viktig at modellen tilpasses alle typer prosjekter og 
utviklingstiltak, ikke utelukkende IKT-prosjekter. Modellen bør derfor ikke 
være en del av IKT-styringssystem, men inngå i et helhetlig styringssystem 
med prosesser og aktiviteter med tydelig definerte roller og ansvar på tvers 
av prosjekt- og linjeorganisasjon i foretaksgruppen. For å bidra til felles 
forståelse er det sentralt med et felles begrepsapparat. Etter vår vurdering 
bør definisjoner og beskrivelser i størst mulig grad ta utgangspunkt i de 
begrepene som benyttes innen kontinuerlig forbedring og i forskrift for 
ledelses- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er 
godt kjent i fagmiljøene i helseforetakene.   

10.3 Mangelfull måling og rapportering  
En målrettet og velfungerende gevinstrealiseringsprosess forutsetter 
kontinuerlig oppfølging av planlagte gevinster til de er hentet ut i sin helhet. 
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Det innebærer at gevinster som ikke er realisert gjennom prosjektet også må 
følges opp etter at prosjektet er avsluttet og overlevert til linjen. 
Gjennomgangen har vist at det i liten grad har vært målinger av identifiserte 
planlagte gevinster på regionalt nivå i prosjektperioden, og i tiden etter at 
forvaltningen overtok. I helseforetakene ble det imidlertid gjennomført 
enkelte målinger av planlagte gevinster, men arbeidet var i liten grad en del 
av en prosess med jevnlig måling og oppfølging.  

Konsernrevisjonen vurderer at mangelfulle målinger og oppfølging av 
planlagte gevinster, kan ha ført til at ledelsen i det regionale helseforetaket 
og helseforetakene ikke i tilstrekkelig grad har fått styringsinformasjon om 
tiltaks- og endringsarbeidet med resultater og effekter. Dermed har heller 
ikke ledelsen fått nødvendig beslutningsgrunnlag ved eventuelle utfordringer 
og risiko gjennom endringsarbeidet.  
 
For helseforetakene vurderer vi at manglende oppfølging kan relateres til 
svakheter ved utforming og bruk av gevinstrealiseringsplanene. 
Gjennomgangen har vist at planene ikke ble utformet som handlingsplaner 
med nødvendige komponenter for å kunne styre og følge opp 
gevinstarbeidet. Hvilke tiltak og aktiviteter som må gjennomføres innen 
fastsatte frister, og hvem som er ansvarlig for å følge opp, inngår i gode 
planer. Planene bør primært ha oppmerksomhet på tiltakene og endringene 
som skal gjennomføres, og i mindre grad effekter eller gevinster. I 
motsetning til gevinster og effekter kan tiltak og endringer følges opp og 
styres mot de planlagte målene med endringsarbeidet. En forutsetning for at 
planen skal kunne benyttes som et styringsverktøy er imidlertid at ansvaret 
for å følge opp planen er avklart. I dag er ansvaret for 
gevinstrealiseringsplanene lagt til helseforetakene uten at oppgaven er 
knyttet til noen av de definerte gevinstrollene. 

Systematisk og dekkende rapportering er avgjørende for å kunne styre 
gevinstrealiseringsprosessen. Gjennomgangen har vist at det i liten grad er 
utarbeidet rapporter til linjeledelsen med informasjon om status og 
resultater knyttet til gevinstrealiseringen, slik rammeverket til Helse Sør-Øst 

legger opp til. Det gjelder både i det enkelte helseforetak og på regionalt 
nivå. Manglende rapportering kan etter konsernrevisjonens vurdering 
relateres til at ledelsen på ulike nivå ikke har etterspurt systematisk status- 
og fremdriftsrapportering. Dette kan igjen ha sammenheng med mangelfull 
forankring og eierskap til gevinstarbeidet.  
 
Selve gjennomføringen og oppfølgingen av MKB-prosjektet har ikke vært en 
del av revisjonen. Vi er imidlertid kjent med at enkelte av 
kvalitetsindikatorene som inngikk i den månedlig prosjektrapporteringen, var 
knyttet til gevinster. 
 
Konsernrevisjonen vurderer at tydeligere forventninger til oppfølging og 
rapportering knyttet til gevinster vil bedre forutsetningene og motivere linjen 
til å arbeide mer målrettet. Det regionale rammeverket bør tydeliggjøre 
formålet med gevinstrealiseringsplanen, hvordan den bør utformes og hvem 
som bør følge opp planen. Dette vil også innebære en tydelig plassering av 
ansvar for å følge opp det enkelte endringstiltak. Videre bør rammeverket 
angi hva som skal rapporteres i linjen versus prosjektet, av hvem og hvor ofte 
dette skal gjøres. Dette gjelder både internt i det regionale helseforetaket og 
det enkelte helseforetak og mellom disse to nivåene. En god metodikk 
synliggjør også tydelige forventninger om å jevnlig vurdere risiko slik at tiltak 
for å reduseres risikoen kan iverksettes ved behov.  

10.4 Bristende forutsetninger og avhengigheter  
Selv med målrettet og systematisk gevinstarbeid, vil større 
endringsprosjekter måtte bygge på enkelte sentrale forutsetninger og 
avhengigheter til andre prosjekter og aktiviteter. Dette kan være eksterne og 
interne rammebetingelser som prosjektet og linjen i liten grad kan styre. I 
forbindelse med innføringen av CMS er det flere av forutsetningene som har 
sviktet. Etter konsernrevisjonens vurdering har dette skapt utfordringer både 
for et planmessig og godt gevinstarbeid, og for muligheten til å kunne 
realisere gevinstene som forutsatt. Utsettelser ved innføringen førte 
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dessuten til merkostnader og forsinket overlevering til forvaltning av 
løsningen. 
 
En av forutsetningene for MKB-prosjektet var at det skulle etableres en felles 
regional plattform som skulle bli tilgjengelig for CMS. Denne er per april 2022 
fremdeles ikke klar ettersom Oslo universitetssykehus HF fortsatt ikke er på 
samme plattform som resten av helseforetakene. Dette innebærer at 
effekten med en smidig informasjon- og pasientflyt mellom helseforetakene 
foreløpig ikke kan hentes fullt ut. Eksempelvis gjelder dette informasjon om 
kurer gitt i sykehus som er på ulike plattformer. Mangelen av en felles 
plattform gir også merarbeid med å forvalte løsningen. To kurbibliotek må 
vedlikeholdes og endringer må testes i separate miljø. 
 
Valg av systemløsning ble besluttet før arbeidet med å identifisere gevinster 
ble påbegynt. Dette er ikke i tråd med anerkjente metoder for 
gevinstrealisering, og har etter konsernrevisjonens vurdering redusert 
mulighetene for å kunne realisere de effektene som opprinnelig var ønsket 
med en regional løsning for medikamentell kreftbehandling. Begrensningene 
i den tekniske løsningen satte i realiteten rammene for hvilke gevinster det 
var mulig å realisere. Fremdeles opplever mange at løsningen er lite 
brukervennlig. Dette har medført at avdelinger som har lite bruk av 
cytostatika ikke har tatt løsningen i bruk. Som en følge av at den tekniske 
løsningen ikke har innfridd forventningene, har dessuten mange av 
helseforetakene gjort lokale tilpasninger av de standardiserte regionale 
arbeidsprosessene, som var en av de to hovedkomponentene for løsningen.  
 

CMS-løsningen som ble anskaffet var ikke ferdig utviklet. I tillegg hadde 
systemleverandøren liten kapasitet til å videreutvikle løsningen. Dette har 
bidratt til at det som var planlagt og fremstilt som et innføringsprosjekt, i 
større grad kan sees som et innovasjonsprosjekt. Slike prosjekter krever mer 
tid og ressurser, samt en tettere og mer dynamisk oppfølging av 
gevinstrealiseringsprosessen. Under disse forutsetningene prioriterte 
prosjektet og linjen aktiviteter som sikret fremdrift i arbeidet med ny løsning. 
Etter konsernrevisjonens vurdering har dette medført at arbeidet med å 
følge opp gevinstrealiseringen ble nedprioritert.  
 
En svakhet ved løsningen som har påvirket gevinstarbeidet direkte, er 
manglende rapportfunksjonalitet. Begrensede muligheter til å hente ut data 
har skapt utfordringer med å kunne følge opp nullpunktmålinger og anvende 
styringsparametere som er nødvendig for å justere tiltakene underveis mot 
ønsket effekt.   
 
Konsernrevisjonen vurderer at en av erfaringene etter innføringen av CMS 
må være å ha tilstrekkelig oppmerksomhet og trygghet for at 
rammebetingelsene gjør det mulig å planlegge, organisere og hente ut 
forventede og eventuelt ikke-planlagte gevinster. Forutsetningene må bygge 
på godt fundamenterte og realistiske vurderinger av sannsynligheten for at 
rammene vil være til stede som forutsatt, og at konsekvensene av eventuell 
svikt i forutsetningene er vurdert mot mulige risikoreduserende tiltak. 
Vektlegging av risiko og usikkerhetsanalyser vil skape risikobevissthet og 
sikre at ambisjonsnivået ikke legges for høyt. 
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Vedlegg 1  
Gevinstkart utarbeidet av det regionale MKB-prosjektet 

 

Gevinstkart for MKB-prosjektet
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Gevinst

Like tilfeller 
behandles likt

Økt kvalitet på 
pasientbehandling

Mindre ventetid for 
pasienten for å få kur

Endringstiltak

• Utfasing av Cytodose og bruk av 
CMS-løsning

• Øke frekvens av forhåndsbestilling

• Automatisere prosessene og 
redusere manuell administrasjon

• Automatisere 
faktureringsprosessen

• Elektronisk overføring til 
kreftregistre

• Utarbeide regionale 
arbeidsprosesser for 
dokumentasjon av behandling og 
avvik

• Utarbeide regionalt samarbeid 
gjennom CMS

• Etablere fagnettverk
• Etablere kurbibliotek, inkludert 

regler for doseavrunding og 
behandlingsplaner

• Definere felles prosedyrer for 
definisjon og behandlingsløp av 
kurer

• Systematisk måling, forbedring, 
vedlikehold av rutiner

• Utnytte prosessinformasjon i 
rapportering og systematisk 
forbedringsarbeid (benchmarking)

• Etablere regionale 
pasientundersøkelser

• Utnytte pasientens 
tilbakemeldinger til systematisk 
forbedringsarbeid

• Implementere CMS på alle HF

• Regional tilgang til felles IKT-
løsning

Effektmål

Mindre variasjon i valg av 
behandling/dosering innen 

MKB

Økt grad av samarbeid og 
deling av kunnskap

Resultatmål

Meldingsoverføring til 
kreftregisteret

Digitaliserte og 
automatiserte prosesser

Felles kurdefinisjoner

Regional samhandling

Indikator

Antall behandlinger per 
behandler (per diagnose)

Kostnader, inkl
driftskostnader, 

bestillingskostnader

Andel kurer bestilt i CMS av 
total

Antall pasienter som lever 5 
år etter behandling

Fristbrudd
/avtaleutsettelser 

Score brukertilfredshet 
(pasient)

Median overlevelse etter 
behandling (per type kreft)

Økt pasientsikkerhet og 
levetid for pasienter

Økt effektivitet i 
behandlingsplanleggingen

Deling av 
pasientinformasjon i CMS

Enhetlig 
pasientbehandling

Felles rutiner for 
arbeidsflyt

Økt pasienttilfredshet

Økt pasientoverlevelse og 
pasientsikkerhet

Pasientoverlevelse for 
utvalgte diagnoser

Vurdere avvik

Bedre tilgang til 
grunnlagsdata

Medisin og helsefag og HF-
ledelse får tilgang til regI. 

data

Informasjon i 
ledelsesrapporteringen

Økt grad av samarbeid og deling 
av kunnskap ved felles IKT-

løsning

Økt effektivitet i 
pasientbehandlingen

Tid per behandling (stoltid
og total behandlingstid)

Mindre variasjon i  
arbeidsprosesser

Lik pasientbehandling på 
tvers av HF

Felles systemstøtte for 
MKB

Vurderer avvik

Gunstige innkjøps og 
kostnadsavtaler

Lavere priser på medikamenter 
og lavere behandlingskostnader

Kostnader, inkl KPP 
(Kostnad per pasient)

Andel forhåndsproduserte 
kurer
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Vedlegg 2  
 
Gevinstroller i styrende dokumenter 

Gevinstroller Regional oversikt 
roller og ansvar per 
HF ifm CMS 

HSØ Prosjektveiviser 
Rolledefinisjoner 

Veiledning 
Gevinstrealisering og 
endringsledelse  

Mal Gevinstrealiseringsplan IKT-styringssystem for HSØ 
Styringsområde: Gevinst- og 
endringsarbeid 

Regional gevinsteier (AD)     X 

Lokal gevinsteier (AD)     X 

Gevinsteier X X X X  

Overordnet gevinsteier HF   X X  

Regional gevinstansvarlig     X 

Gevinstansvarlig X  X X  

Endringsansvarlig  X    

Lokal gevinstansvarlig/ endringsleder     X 

Endrings- og gevinstrealiseringsleder  X    

Regional gevinstkoordinator     X 

Lokal gevinstkoordinator     X 

Gevinst- og endringskoordinator X  X X  

Fagnettverksdeltager/-medlem   X X  

Økonomimedarbeider   X   

Medarbeider rapportering    X  

Gevinstfasilitator   X   

Lokal gevinstfasilitator   X   

Regionalt gevinst- og 
endringsnettverk 

    X 

Lokalt gevinst- og endringsnettverk     X 

 
Kolonne med grønn farge viser regional oversikt med navn (kap. 7.2), lys blå farge føringer med ukjent gyldighetsperiode (kap. 5.2 og 5.3) og mørk blå farge føringer ifm. pågående arbeid (kap. 5.4). 
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Vedlegg 3 
 
Problemstillinger og revisjonskriterier 

Det er definert følgende problemstillinger og revisjonskriterier for del 1 av revisjonen: 

 Er det etablert føringer for gevinstrealisering ved regionale prosjekter i Helse Sør-Øst? 
o Rammeverk med definisjoner, prinsipper og modell er forankret og kjent blant involverte aktører. 
o Ansvar og roller er definert og kjent blant de involverte aktører. 
o Styringsmodellen bidrar til å forankre gevinstarbeidet i helseforetakene og de fagmiljøene hvor gevinstene skal hentes ut. 

 Er det utarbeidet hensiktsmessige oversikter over potensielle gevinster ved innføring av CMS? 
o En oppdatert oversikt viser hvilke gevinster som skal realiseres i det enkelte helseforetak. 
o Et gevinstkart gir en oversikt over hvordan gevinstene er knyttet til hverandre og prosjektets effektmål. 

 Er det utarbeidet lokale gevinstrealiseringsplaner som bygger på en regional plan for realisering av gevinster? 
o Gevinstrollene er tydelig plassert og kjent blant de involverte aktørene. 
o Hvert helseforetak har utarbeidet en operativ handlingsplan som gir grunnlag for å følge opp tiltak og endringer for å kunne realisere identifiserte 

gevinster. 
o Planene legger til rette for måling og dokumentasjon av realiserte gevinster i helseforetakene og mellom helseforetakene og det regionale 

helseforetaket. 

 Er det etablert hensiktsmessige prosesser for gjennomføring av gevinstrealiseringen? 
o Gevinstrealiseringsplanene oppdateres ved behov og minst ved hver faseovergang eller andre beslutningspunkter. 
o Status på tiltakene for å realisere gevinster rapporteres løpende i styringslinjen. 
o Gjennom gevinstrealiseringsavtaler er det etablert eierskap til gevinstene for de som er ansvarlige for ansvarlige for å hente ut gevinstene 

 Er det etablert hensiktsmessige prosesser for å måle og rapportere om fremdrift og realisering av gevinster? 
o Nullpunktmålinger er fulgt opp. 
o Status på gevinstrealiseringen inngår i den ordinære virksomhetsrapporteringen. 
o Realiserte gevinster er utgangspunktet for å vurdere om ytterligere gevinster bør realiseres. 
o En avsluttende rapport bidrar til læring og forbedring innen gevinst- og endringsarbeid i regionen.
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Vedlegg 4
 

Tabell 1: Informasjonsgrunnlag 

Dokumentasjon 

Prosjektdirektiv Medikamentell kreftbehandling v2.0 SI: Sluttrapport MKB mottaksprosjekt - SI v.1.0, med vedlegg 

Gevinstkart MKB SI: Regional kurve og medikasjon – Forbedrings- og endingsplan for SI 

Gevinstroller per helseforetak (excel) OUS: Ullevål Gevinstrealiseringsplan – utkast (excel) 

Business case for Medikamentell kreftbehandling v1.1, sak 102-2016 i 
programstyret RKL 

OUS: Utkast Gevinstrealiseringsplan MKB OUS 07.11.2018 

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling status og plan, sak 
120-2017 i styret HSØ RHF 

OUS: Nullpunktmålinger - Sykehus Ullevål og Radium (powerpoint) 

Sluttrapport Regional medikamentell kreftbehandling v1.0 OUS: Ullevål og Radium - KPI oversikt (excel) 

Prosjektveiviser Helse Sør-Øst OUS: Flere regneark som viser antall produksjoner per uke, måned, år 

HSØ Prosjektveiviser Rolledefinisjoner OUS: Sluttrapport MKB mottaksprosjekt - OUS Ullevål 24.01.2018 

Veiledning - Gevinstrealisering og endringsledelse OUS: Sluttrapport MKB mottaksprosjekt - OUS 

MALER_Gevinstrealisering SØ: Prosjektdirektiv Medikamentell kreftbehandling v1.0 

MAL_Gevinstrealiseringsplan_word SØ: Gevinstrealiseringsplan MKB - SØ v1.0 

Gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst, sak 077-2021 i porteføljestyret 
regional IKT-portefølje 

SØ: Sluttrapport MKB mottaksprosjekt - SØ v0.6 

SI: Prosjektmandat MKB-prosjektet SI v1.0 SA: Endringskart og endringsbeskrivelse CMS 

SI: Prosjektdirektiv MKB - SI v0.7 SA: Gevinstrealiseringsplan CMS - SA Tønsberg v1.0 

SI: Gevinstrealiseringsplan MKB - SI v1.0 SA: Erfaringer fra mottaksprosjekt - SA Tønsberg v1.0 
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Vedlegg  5
Tabell 2: Gjennomførte samtaler 

Dato Navn og stilling/funksjon 

05.10.2021 Ulf Sigurdsen, enhetsleder Teknologi og e-helse (e-helse).  

05.10. og 
01.11. 2021  

Per Meinich, spesialrådgiver Teknologi og e-helse (e-helse). 

12.01.2022 Hanna Elgvin, innleid prosjektleder fra Sykehuspartner HF, Delprosjekt IT. Overtok som prosjektleder MKB (11.03.2019 - 31.12.2019). 

13.01.2022 
Ellen Henriette Pettersen, direktør Medisin og helsefag Sykehuset Innlandet HF. Overordnet gevinsteier CMS Sykehuset Innlandet HF, 
og deltaker i styringsgruppen for det regionale MKB-prosjektet. 

13.01.2022 Grete Nyeggen Leonardsen, onkologisk sykepleier Sykehuset Innlandet HF. Gevinstansvarlig CMS Sykehuset Innlandet HF. 

13.01.2022 Cathrine Herzeth, seksjonsoverlege Sykehuset Innlandet HF. Gevinstansvarlig CMS Sykehuset Innlandet HF. 

13.01.2022 Astrid Nygård, prosjektleder e-helse og teknologi Sykehuset Innlandet HF. Gevinst- og endringskoordinator CMS Sykehuset Innlandet 
HF. 

14.01.2022 Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer Sykehuset Innlandet HF. Gevinsteier CMS Sykehuset Innlandet HF. 

17.01.2022 Erik Rokkones, avdelingsleder Gynekologisk kreft KRE Oslo universitetssykehus HF. Gevinstansvarlig CMS Oslo universitetssykehus HF 

17.01.2022 Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE. Gevinsteier CMS Oslo universitetssykehus HF. Leder for styringsgruppen for det regionale MKB-
prosjektet. 

17.01.2022 Anne Grete Bechensteen, avdelingsleder Barneavdeling kreft og blodsykdommer BAR Oslo universitetssykehus HF. Gevinstansvarlig 
CMS Oslo universitetssykehus HF. 

17.01.2022 Stein Kaasa, avdelingsleder Kreftbehandling KRE Oslo universitetssykehus HF. Gevinstansvarlig CMS Oslo universitetssykehus HF. 

17.01.2022 Geir Erland Tjønnfjord, avdelingssjef Blodsykdommer KRE, Oslo universitetssykehus HF. Gevinstansvarlig CMS Oslo universitetssykehus 
HF. 
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Dato Navn og stilling/funksjon 

22.01.2022 Andreas Stensvold, avdelingssjef i kreftavdelingen i Sykehuset Østfold HF. Gevinsteier CMS Sykehuset Østfold HF, og deltaker i 
styringsgruppen for det regionale MKB-prosjektet.                                            

22.01.2022 Kristian Haug-Årseth, spesialrådgiver - adm IKT-avdelingen Sykehuset Østfold HF. Prosjektleder CMS Sykehuset Østfold 
HF.                                     

22.01.2022 Øyvind Krohn Tennøe, seksjonsoverlege onkologisk seksjon Sykehuset Østfold HF. Systemansvarlig CMS Sykehuset Østfold HF, deltaker 
i det regionale MKB-prosjektet.                               

22.01.2022 Elisabet Nilsen Holm, seksjonsleder kreftavdelingen Sykehuset Østfold HF. Gevinstansvarlig CMS Sykehuset Østfold HF. 

22.01.2022 Thor Øivind Olsen, spesialrådgiver - adm Prosjekt og porteføljestyring Sykehuset Østfold HF. Gevinstkoordinator Sykehuset Østfold 
HF.           

25.01.2022 Ingun Gjerde, driftsdirektør Sykehusapotekene HF. Gevinsteier CMS Sykehusapotekene HF, og deltaker i styringsgruppen for det 
regionale MKB-prosjektet.        

25.01.2022 Liv Bredesen Hatlelid, fagsjef produksjon Sykehusapotekene HF. 

25.01.2022 Inge Kjønniksen, sykehusapoteker Sykehusapoteket Tønsberg. Gevinstansvarlig CMS Sykehusapoteket Tønsberg. 

25.01.2022 Silje Høstmælingen, prosjektdirektør Sykehusapotekene HF. Tidligere ansatt i det regionale MKB-prosjektet. 

25.01.2022 Ole Søberg, porteføljeansvarlig Sykehusapotekene HF. 

27.01.2022 Arne Westgaard, overlege onkologi Oslo universitetssykehus HF. Prosjektleder for det regionale MKB-prosjektet 16.03.2016 - 
10.03.2019. 

27.01.2022 Gunn Lisbeth Kleiven, spesialrådgiver IT-avdelingen, seksjon for klinikk, forskning og samhandling Teknologi- og innovasjonsklinikken 
(TIK), Oslo universitetssykehus HF. Delprosjektleder for innføring, opplæring og gevinstrealisering i det regionale MKB- prosjektet  
september 2017 - 31.12.2019. 

27.01.2022 Solveig Torgersen, spesialrådgiver gevinstrealisering og endringsledelse, Teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF. 

28.01.2022 Else Marit Nomme, administrasjonsrådgiver Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Oslo universitetssykehus HF, 
Prosjektleder innføring CMS Oslo universitetssykehus HF. 
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Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF 
og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Våre rapporter 
behandles av styret i det reviderte helseforetak. 
 
Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1. januar 2013 hjemlet i 
helseforetaksloven §37a. 
 
Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring 
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og 
underliggende helseforetak. 
 

Vår visjon 

Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og 
forbedring i Helse Sør-Øst. 
  
Dette skal vi oppnå gjennom: 
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt 
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid  
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om revisjonsprosjektet 
Revisjonsperiode: Januar - april 2022   
Virksomhet:  
• Helse Sør-Øst RHF 
• Sykehusapotekene HF 
• Oslo universitetssykehus HF 
• Sykehuset Innlandet HF 
• Sykehuset Østfold HF 
 
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF 
 
Revisorer: 
• Espen Anderssen (oppdragseier) 
• Hans Petter Eide (oppdragsleder) 
• Anders Tømmerås (internrevisor) 
• Signe Sagabraaten (internrevisor) 
 
Rapporten er oversendt til: 
• Styret i Helse Sør-Øst RHF 
• Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
• Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 
• Styret og administrerende direktør i reviderte helseforetak 
 

Konsernrevisjonens rapporter 
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse:  
https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen 

https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen

