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Konsernrevisjonen Rapport 12022 del 1 Elektronisk løsning for medikamentell 
kreftbehandling-gevinstrealisering  

 

Konsernrevisjonens gjennomgang av gevinstrealisering har avdekket behov for at det 
utarbeides en regional styringsmodell som ivaretar læringspunkter fra revisjonen, og som gir 
tydelige føringer og tilstrekkelig veiledning og støtte for å identifisere, planlegge, følge opp og 
rapportere på realiserte gevinster. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Rapporten etter konsernrevisjonens gjennomgang av gevinstrealisering del 1 tas til 

orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 31.10.2022 
 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør støtter konklusjonen i rapporten om etablering av en regional 
styringsmodell som ivaretar anbefalingene etter konsernrevisjonens gjennomgang i reviderte 
helseforetak. 
 

2. Faktabeskrivelse 

I Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 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. 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 hvor første del omhandler arbeidet med gevinstrealisering 
knyttet til CMS og del 2 om forvaltning av løsningen etter at den ble overført til regional 
forvaltning i 2019.  
 

Målet med revisjonen er å identifisere læringspunkter til fremtidig arbeid med gevinstrealisering 
og endringsledelse i HSØ. Konsernrevisjonen har undersøkt i hvilken grad det regionale 
helseforetaket og helseforetakene har etablert tilstrekkelige prosesser for at forventede gevinster 
ved innføring av CMS kan bli realisert på en mest mulig optimal måte. 
 

Læringspunkter og anbefalinger fra del 1 – rapporten: 
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 
 

Konsernrevisjonen anbefaler at identifiserte læringspunkter legges til grunn i fremtidig gevinst- og 
endringsarbeid i HSØ. Det regionale helseforetaket som premissgiver bør etablere en 
styringsmodell som ivaretar læringspunktene og 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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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør anser at det er positivt at det utarbeides en regional styringsmodell for 
bedre oppfølging og realisering av gevinster.  
 

SØ avventer del 2 av revisjonen og videre strukturert arbeid med gevinstrealisering. Målet for det 
videre arbeidet blir å undersøke om den regionale forvaltningen legger til rette for at arbeidet 
med gevinstrealisering fungerer optimalt og effektivt, og legger til rette for kontinuerlig forbedring 
knyttet til videreutvikling av løsningen. 


