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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 5. september 2018 

 
 
 

SAK NR 062-2018 
 

REVISJON AV FORVALTNING AV PROGRAMVARELISENSER 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport 3/2018 «Revisjon av forvaltning av programvarelisenser» til 

etterretning. 
2. Styret understreker viktigheten av å sikre nødvendig kontroll, og ber administrerende 

direktør sørge for at tiltak beskrevet i saken gjennomføres. 
 
 
 
 
Skøyen, 29 august 2018 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
I 2. kvartal 2017 gjennomførte Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF en revisjon av 
forvaltning av programvarelisenser, og denne revisjonen ble videreført og sluttført i 2018. I 
saken gis en orientering om resultater av revisjonen og tiltak som er gjennomført, og som vil 
bli gjennomført i den forbindelse. 
 
Det innstilles på at styret tar saken til etterretning. 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

 
Sykehuspartner HF har over tid arbeidet med å styrke kontroll på lisenskostnadene. 
Prosjektet Lisenser – tiltak ble etablert i 2016 for å utvikle lisensområdet, og er senere 
videreført i fase to i prosjektet Lisenskontroll.  
 
Styret har i flere saker blitt orientert om Sykehuspartner HFs arbeid for å styrke kontroll på 
lisenskostnader, ref. sak 010-2016, sak 026-2016, sak 027-2017, og sak 054-2017. 
 
I styremøte 30. august 2017 - sak 054-2017, behandlet styret rapporten fra Helse Sør-Øst 
RHFs konsernrevisjon om revisjon av forvaltning av programvarelisenser. Det ble også 
orientert om at konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF planla å videreføre og sluttføre 
revisjonen i løpet av første halvår 2018 med påfølgende rapportbehandling i styret. Denne 
revisjonen er nå gjennomført og rapporten legges frem for styret i denne saken.  
 
Mål for revisjonen: 

«Revisjonens mål er å vurdere om de planlagte tiltakene i Sykehuspartner vil gi et 
helhetlig system for forvaltning av lisenser som vil sikre forutsigbarhet i lisensvolum og -
kostnader og som vil bidra til optimalisert lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen.» 

 

2.2 Overordnet konklusjon og hovedfunn 

 
Revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen inneholder følgende overordnet konklusjon: 
 
«Revisjonen viser at Sykehuspartner er i gang med å gjennomføre de planlagte tiltakene for 
økt styring og kontroll på lisensområdet. Noen tiltak er realisert, mens andre gjenstår. De 
realiserte tiltakene har i hovedsak vært i regi av virksomhetsområde Plan og styring. 
Sykehuspartner har prioritert å først etablere et lisensregnskap for de mest sentrale 
leverandørene. Lisensregnskapet har resultert i bedre kontroll over kostnadene til lisensiert 
programvare på infrastrukturen og redusert risikoen vesentlig for uforutsette utbetalinger. 
 
Fortsatt gjenstår realisering av tiltak på flere områder for å heve Sykehuspartners prosesser 
til et nivå som kan gi optimalisert lisensiering. Det gjenstående arbeidet med systemet for 
lisensforvaltning bør styrkes på følgende områder: 

•Definere et helhetlig målbilde 

•Forsterke styring og rapportering 

•Ferdigstille og integrere prosesser.» 
 
 



 
 

________________________________________________ 

Side 3 av 4 

 

Revisjonen har detaljert dette videre i rapporten, og også presentert anbefalinger til 
Sykehuspartner HF innenfor tre områder. Anbefalinger, sammen med plan for hvordan 
Sykehuspartner HF vil arbeide med forbedringer for de tre områdene er som følger: 
 
1. Definere et tydelig og omforent målbilde 

 Revisjonens anbefaling:  
o Sykehuspartner HF bør definere et tydelig og omforent målbilde for en 

helhetlig lisensforvaltning, der tidsplan og omfang med hensyn til blant annet 
lisenstyper, virksomhetsområder og ambisjonsnivå for forvaltningen inngår.  

 Sykehuspartner HFs plan:  
o Målbilde med klart omfang og realistisk tidsplan er videreutviklet og godkjent 

i Sykehuspartner HFs ledergruppe 21.august 2018. 
 

2. Forsterke styring og rapportering 

 Revisjonens anbefaling:  
o Sykehuspartner HF bør forsterke styring og rapportering for å nå et definert 

målbilde både med hensyn til framdrift i utviklingsaktiviteter og løpende 
resultater.  

 Sykehuspartner HFs plan:  
o Formalisere rapportering av status på det vedtatte målbildet og videreutvikle 

rapportering av løpende status inkludert risikorapportering.  
Frist risikorapportering inkludert i tertialrapportering for andre tertial 2018 og 
formalisert rapportering på planen for målbilde 1. oktober 2018.  
Frist utvidet rapportering 1. mars 2019. 
 

3. Ferdigstille og integrere prosesser 

 Revisjonens anbefaling: 
o Sykehuspartner HF bør formalisere ansvar og myndighet på lisensområdet 

som er gitt til SAM manager (Fagansvarlig for programvareadministrasjon) 
og -teamet og gjøre det kjent for den øvrige organisasjonen.  

o Sykehuspartner HF bør ferdigstille nødvendige prosesser og integrere disse 
med aktuelle prosesser. Dette omfatter også prosjekter for utvikling og 
anskaffelse som initieres utenfor Sykehuspartner HF.  

 Sykehuspartner HFs plan: 
o Videreutvikle forvaltningsdefinisjon, SAM (Software Asset Management) 

prosesser og prosessene der SAM inngår, i henhold til styringsmodell for 
prosessforbedringer, inkludert å formalisere ansvar og myndighet.  
Frist forvaltningsdefinisjon 31. desember 2018. 
Frist utarbeidelse av prosessbeskrivelser 31. mars 2019 

o Sørge for tilstrekkelig verktøystøtte for lisensrapportering.  
Frist 31. mars 2019. 
 

Sykehuspartner HF har startet arbeidet med flere av tiltakene, og planlegger at disse skal 
være gjennomført som angitt over. Planlagte tiltak for å nå målbildet strekker seg til første 
halvår 2020. 
 
Verktøystøtte er viktig for lisensrapportering. Høsten 2017 ble det kjørt en pilot for å vurdere 
utvidelser av allerede implementerte verktøy i Sykehuspartner HF. Konklusjonen etter 
evaluering av piloten var at disse verktøyene ble vurdert å være utilstrekkelig for å nå 
målbildet for lisenskontroll. Vurdering av alternative verktøy pågår. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Arbeidet med lisensområdet har vært et pågående arbeid over tid i både i prosjekt og linje. 
Sykehuspartner HF har i løpet av de siste årene bygget opp en betydelig kompetanse på 
lisensområdet, har utarbeidet og startet implementering av policy, forvaltningsdefinisjon og 
prosesser, samt bygget opp et operativt fagmiljø som nå er bemannet som planlagt. 
En betydelig del av budsjettet til Sykehuspartner HF benyttes på programvareeiendeler. 
Disse verdiene må håndteres for å sikre en best mulig utnyttelse. Konklusjoner og 
anbefalinger fra konsernrevisjonens sluttførte revisjon av lisensområdet er til stor hjelp i det 
videre arbeidet med å nå målet om optimal lisenskontroll.  
 
Dette er også en del av oppdraget gitt Sykehuspartner HF i OBD for 2018: «sikre lavest 
mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk. Sykehuspartner skal rasjonalisere og 
reforhandle avtaler for å redusere lisenskostnader. I dette ligger et ansvar for en kontinuerlig 
vurdering og forbedring av den samlede avtaleporteføljen. Hvorvidt eksisterende avtaleform 
skal videreføres eller om endringer i kontraktsform kan medføre bedre ressursutnyttelse 
over tid skal vurderes» 
 
Sykehuspartner HF har utarbeidet tiltak for å dekke konsernrevisjonens anbefalinger. Disse 
vurderes som tilstrekkelige for å oppnå styrket kontroll innenfor området og sikre nødvendig 
forvaltning av virksomhetens programvareeiendeler. Et av tiltakene, «definere målbilde med 
klart omfang og realistisk tidsplan», er videreutviklet og vil danne et avgjørende fundament 
for det videre arbeidet.  
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