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SAK NR 030-2022 
 
 
OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØSTS RAPPORT 5/2021 SAMORDNING AV IKT-
ANSKAFFELSER OG LEVERANDØRSTYRING 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styret tar rapport 5/2021 Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring fra 

konsernrevisjonen Helse Sør-Øst til etterretning. 
2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. mars 2022 
 
 
 
Anne Thea Hval 
administrerende direktør (konst.) 
 
 
Vedlegg  
Rapport 5/2021 «Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring»   
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1. Saken gjelder 
Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens rapport 5/2021 Samordning av IKT-anskaffelser 

og leverandørstyring. Rapporten omfatter ansvarsområder innenfor IKT-anskaffelser og 

leverandørstyring i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.  

I saken gjennomgås konsernrevisjonens anbefalinger for Sykehuspartner HF. Videre presenteres 

Sykehuspartner HFs plan for tiltak utarbeidet med basis i anbefalingene i rapporten.   

 

2. Hovedpunkter  
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har som en del av konsernrevisjonsplanen for 2020 revidert 

Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring i Helse Sør-Øst. I tillegg til å revidere Helse Sør-

Øst RHF og Sykehuspartner HF har konsernrevisjonen intervjuet sentrale ressurser i Sykehusinnkjøp 

HF og enkelte helseforetak.  

Hovedformålet med revisjonen har vært å se på hvordan IKT-anskaffelser styres og gjennomføres, 
herunder hvordan funksjonelle behov samordnes slik at styringen av IKT-anskaffelser blir 
formålstjenlig og effektiv på tvers i foretaksgruppen. Konsernrevisjonen har vurdert 
styringsmodellen i regionen med hensyn til oppgavefordeling, styringsmekanismer for samordning 
av funksjonelle behov samt prosesser og aktiviteter for leverandøroppfølging. 
 
Konsernrevisjonen finner at det er enkelte svakheter i de grunnleggende forutsetningene for et godt 
samarbeid på tvers av fagområder og organisatoriske enheter. Det påpekes at det er behov for å 
avklare prosesser, roller og ansvar på tvers i foretaksgruppen, men også internt i Sykehuspartner HF. 
Videre fremheves det at samhandling på tvers av foretakene har et forbedringspotensial. 
Konsernrevisjonen etterlyser tydeliggjøring av den helhetlige styringsmodellen og dokumentasjon av 
prosesser, roller og ansvar i virksomhetenes styringssystem.  
 

På bakgrunn av dette gir konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF flere 
anbefalinger. Sykehuspartner HF har vurdert rapportens anbefalinger og Sykehuspartner HF slutter 
seg til disse. Flere av anbefalingene støtter opp under tiltak som pågår. Følgende tiltak er utarbeidet:  
   

Anbefalinger til Helse Sør-Øst RHF 

Område Anbefaling  Sykehuspartner HFs tiltak 

Styringsmodell 
og 

styringssystem 

Tydeliggjøre den 
foretaksovergripende 
styringsmodellen 

Sykehusparter HF er i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
forbedringstiltak. 

Videreutvikle og forankre 
styringssystemet i Helse Sør-
Øst RHF 

Sykehusparter HF er i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
forbedringstiltak. 

IKT-anskaffelser 

Utvikle og formalisere 
forventninger og krav for 
IKT-anskaffelser og 
leverandørstyring 

Sykehusparter HF er i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
forbedringstiltak. 

Anskaffelses-
plan 

Avklare formålet med den 
regionale 
anskaffelsesplanen 

Sykehusparter HF spiller en mindre rolle i dette enn 
Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF, men vil delta i 
forbedringsarbeidet. 
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Anbefalinger til Sykehuspartner HF 

Område Anbefaling Sykehuspartner HFs tiltak 

Roller og 
prosesser 

Konkretisere og forankre 
berørte roller og prosesser i 
Sykehuspartner HF 

 Omorganisering, og ny ansvars- og oppgavefordeling i 
avdeling Leverandørhåndtering er fullført. 

 Leverandørstyring er styrket gjennom tiltak knyttet til 
forberedelser og gjennomføring av strategiske møter 
mellom ledelsen i Sykehuspartner HF og leverandørenes 
ledelser. Fremover vil prosesser og roller tydeliggjøres 
og implementeres.   

 Avtaleforvaltning skal styrkes ved beskrivelse av ansvar, 
prosesser og oppgaver som tilhører rollen. Det 
forventes ikke betydelige endringer, men det vil kunne 
bli endringer i utførelse av rollen. 

 Fjerde kvartal 2021 startet arbeidet med å styrke 
anskaffelsesgjennomføring. Denne beskrives og det vil 
bli innført en prosess basert på etablert metodikk for 
fagområdet.  

 Videreutvikling av markedsundersøkelser er i prosess. 
Det forventes ingen vesentlig endring av praksis, men 
det vil være fokus på å etablere rutiner for deling av 
informasjon på tvers av prosjekter og linjeenheter.  

 Styringssystemet, herunder dokumentforvaltningen på 
de reviderte områdene, vil bli oppdatert i henhold til 
tiltakene over.  

IKT-anskaffelser 
og leverandør-

styring 

Bidra til å utvikle og 
formalisere forventninger 
og krav for IKT-anskaffelser 
og leverandørstyring 
sammen med Helse Sør-Øst 
RHF 

 Sykehuspartner HF vil fortsatt bidra til utvikling av 
styrings-, samhandlings- og oppfølgingsaktiviteter som: 
o Tydeliggjøring av roller og ansvar knyttet til 

gjennomføring av strategisk leverandørstyring. 
o Etablere en felles innmeldingsløsning for 

funksjonelle IKT-behov. 

 Sykehuspartner HF har innledet dialog med 
Sykehusinnkjøp HF vedrørende avtaleforvalterne som 
per i dag er både i Sykehusinnkjøp HF og 
Sykehuspartner HF og har samme rolle og like 
arbeidsoppgaver. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Hensiktsmessig bruk av markedet er et viktig bidrag for å styrke Sykehuspartner HFs leveranseevne 

og realisere Strategisk målbilde 2025. Som konsernrevisjonen også fremhever, arbeider 

Sykehuspartner HF med å tilpasse struktur og nye måter å jobbe på for å bruke leverandørmarkedet 

bedre, og flere av punktene konsernrevisjonen tar opp er allerede under arbeid. Administrerende 

direktør erfarer at samarbeidet med konsernrevisjonen og Helse Sør-Øst RHF har vært åpent og godt 

under revisjonen, noe som også legger godt til rette for videre oppfølging av anbefalingene.   

Dette er, som konsernrevisjonen skriver, et komplekst område, og Sykehuspartner HF ser for seg at 

oppfølging av anbefalingene vil gå over noe tid samt forutsette nødvendig prioritering. 

Sykehuspartner HF vil bidra i oppfølging av anbefalinger som også gjelder andre helseforetak i den 

grad disse anser det naturlig og det er hensiktsmessig. 

Sykehuspartner HF anser at konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har foretatt en grundig gjennomgang 

av en sentral del av Sykehuspartner HFs virksomhet, og vil takke for arbeidet som er gjort. Rapport 

5/2021 «Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring» gir gode anbefalinger som vil bli fulgt 

opp i henholdt til den fremlagte tiltaksplanen. 
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Administrerende direktør vil følge opp at tiltakene i planen gjennomføres og anbefaler at styret tar 

rapport 5/2021 Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring fra konsernrevisjonen Helse 

Sør-Øst til etterretning og godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger. 


