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Notat 

Tema Statusrapport fase 2 NPSS Dato 29.10.08 

Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK 2008-006 

Kopi  Saksbeh RAA 

Fra Bente Mikkelsen    

1 Innledning 
Dette notatet har til hensikt å gi en oppsummering av status innen Nasjonalt Program for 
Stabs- og Støttefunksjoner (NPSS), de regionale helseforetakenes arbeid med å etablere 
felles løsninger innen administrative støttetjenester.  

Programmet er et ledd i å møte Helse- og omsorgsdepartmentets (HODs) krav om mer 
hensiktsmessige samordningsgrep på tvers av regionene. Notatet tar for seg status i forhold 
til tidligere beslutninger, oppdraget fra HOD og prosjektenes fremdriftsplaner.  

2 Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartmentet ga i oppdragsdokumentet for 2006 tidligere Helse Sør RHF i 
oppdrag å lede en tverr-regional gruppe som skal utrede stabs- og støttefunksjoner og 
vurdere samarbeid på tvers av regionale helseforetak. Rapporten identifiserte områder som 
var egnet for tettere samarbeid og konkluderte med at det var grunnlag for å videreføre 
arbeidet inn i neste fase ("fase 1"). Anbefalingen ble forankret i et likelydende styrevedtak i 
de fem regionene. 

HOD fulgte opp og ga i oppdragsdokumentet for 2007 på nytt Helse Sør RHF i oppdrag å 
lede en tverr-regional gruppe. Etter etableringen av Helse Sør-Øst RHF 01.06.07 fikk den 
nye regionen ansvaret for prosjektet. 

Etter gjennomføringen av fase 1 behandlet AD-møtet 17.12.07 prosjektgruppens sluttrapport 
og forslag til likelydende styresak for de fire regionale helseforetakene. AD-møtet sluttet seg 
til anbefalingen nedfelt i den likelydende styresaken og saken ble enstemmig vedtatt i 
styrene til alle de fire regionale helseforetakene: 

 Helse Sør-Øst RHF – Vedtatt i styremøte 18.12.07 (sak nummer 73-2007) 

 Helse Vest RHF – Vedtatt i styremøte 06.02.08 (sak nummer 12-2008) 

 Helse Midt-Norge RHF – Vedtatt i styremøte 31.01.08 (sak nummer 05-2008) 

 Helse Nord RHF – Vedtatt i styremøte 06.02.08 (sak nummer 08-2008) 

Vedtaket i den likelydende styresaken er her gjengitt i sin helhet: 

1.  Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som 
foreslått i prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale 
fellesløsninger innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva 
disse nasjonale fellesløsningene bør bestå av.  

2.  Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale felles-
løsningene, med sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
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3.  Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale felles-
løsningene i ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et for-
pliktende samarbeid og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene 
på sikt, dersom de nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de 
ønskede effekter. 

4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i gjestepasient-
oppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene. 

5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre 
kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og 
fylkeskommuner m.m. 

6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse 
gjennom sine organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best 
mulige vilkår for eventuelle omstillings- og endringsprosesser. 

3 Iverksetting av fase 2 

3.1 AD-møtets behandling 

HOD har gjennom protokollen til foretaksmøtene i januar 2008 gitt Helse Sør-Øst RHF 
ansvaret for gjennomføring av fase 2 av programmet. Protokollen fra foretaksmøtet ble fulgt 
opp av AD’ene i fellesskap i AD-møtet 11.02.08 (sak 17-08). En overordnet fremdriftsplan ble 
utviklet av Helse Sør-Øst RHF og presentert på AD-møtet 03.03.08. Det siteres fra referatet: 

Atle Brynestad orienterte om organisering og videre fremdrift i fase 2 av prosjektet 
inkl aktuelle områder som vil inngå der (HR, lønn, innkjøp-/logistikk, nasjonalt 
gjestepasientoppgjørskontor GOPP). Ihht bestilling fra HOD skal felles 
fremdriftsplan leveres 01.11., men aktuelt å kontakte HOD for å få presisert hva 
HOD forventer levert. Viste identifiserte behov pr region innen enkelte av områdene 
som prosjektet omfatter. Atle foreslo at notat fra Shdir/NPR lagt frem i forrige møte 
vedr GOPP tas med i det videre arbeidet. 

AD-møtet stilte spørsmål ved tidsrammen, bl.a. mht implementeringen, men ga for 
øvrig OK til det fremlaget forslaget. 

Budsjettet for programmet ble behandlet i programstyret 13.08.08. Ettersom kostnadene 
deles på regionene må AD’ene formelt godkjenne sine deler av programmets budsjett. Dette 
skjedde i AD-møtet 22.09.08. 

3.2 Programstyret 

På bakgrunn av foretaksprotokollen fra HOD og behandling i AD-møtet konstituerte NPSS 
(fase 2) seg selv på et møte i programstyret den 11. mars 2008. På dette møtet ble mandat, 
organisering i prosjekter, anskaffelsesstrategi og budsjett behandlet. 

I forhold til tidligere faser forsterket programstyret ytterligere sin ledelsesforankring i de 
regionale helseforetakene ved at samtlige økonomi- og HR-direktører fra de regionale helse-
foretakene ble medlemmer av programstyret, i tillegg til fire representanter for de konsern-
tillitsvalgte. Styret ledes av viseadministrerende direktør Atle Brynestad fra Helse Sør-Øst 
RHF.  

3.3 Inndeling i prosjekter 

Programstyret vedtok følgende organisering av programmet: 
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Det etableres tre nasjonale prosjekt i tråd med anbefalingen fra fase 1 samt 
foretaksprotokoll 
– HR 
– Økonomi & innkjøp (med mulighet for forsyning) 
– Nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter 

Alle sitatene er fra referat fra programstyrets møte 11.03.08. Referatene omtalte opprinnelig 
prosjektene som "delprosjekter", men dette er justert for å sikre konsistens i ordbruken. 

Prosjekt HR 

Programstyret vedtok at prosjektet innen HR skulle ta utgangspunkt i et allerede etablert 
prosjekt i Helse Sør-Øst (sitat fra referat 11.03.08): 

Helse Sør-Øst RHF tar ansvar for dette prosjektet. Dagens regionale prosjekt i HSØ 
videreføres som et nasjonalt prosjekt for HR. HSØ presenterer på neste møte en 
konkret plan for det nasjonale prosjektet som inneholder organisering, budsjett og 
plan for arbeidet. 

Prosjektet skal i fase 2 levere ferdig forhandlet kontrakt(er) for understøttelse av de tre 
hovedområdene: 

 Lønn & personaladministrasjon 

 Ressursstyring & arbeidsplansystem 

 Rekruttering og ansettelse 

Anbudsevalueringen er gjennomført og innstilling til valg av leverandører ble godkjent av 
programstyret og presentert AD-møtet 22.09.08. Kontrakter ble signert 27.10.08. 

Prosjektet vil nå få et økt regionalt fokus ved at den enkelte region legger eventuell egne 
planer for innføring av løsningen. Det videre arbeidet vil uansett bli koordinert gjennom 
programstyret. Programstyret diskuterte på sitt møte 27.10 mandat for et standardiserings-
prosjekt. 

Prosjekt økonomi og logistikk 

Programstyret vedtok at prosjektet innen økonomi og logistikk skulle ledes av regionen med 
størst akutt behov for nye løsninger, Helse Midt-Norge (sitat fra referat 11.03.08):  

Helse Midt-Norge tar ansvar for dette prosjektet og presenterer på neste møte en 
konkret plan for det nasjonale prosjektet som inneholder organisering, budsjett og 
plan for arbeidet. 

Mandatet ble behandlet på møte i programstyret 22.09. 

Prosjektet skal i fase 2 levere ferdig forhandlet kontrakt(er) for understøttelse av det 
innholdsmessige omfang som definert i mandatet: Anskaffelsen skal omfatte en teknisk 
løsning som håndterer økonomi, innkjøp, lager samt logistikkløsning.   

Arbeidet med anskaffelse av felles systemer og standardisering er igangsatt gjennom en 
prosjektorganisasjon i Helse Midt-Norge, med deltakelse fra alle helseregioner. Etter plan-
legging og forberedelser over sommeren ble det avholdt oppstartsmøte 10-11.09. Det vil bli 
gjennomført en anbudskonkurranse våren 2009.  

Som et ledd i forberedelsene har det blitt gjort en omfattende kartlegging av kravspesifika-
sjoner fra nylig gjennomførte eller planlagte anskaffelser innenfor helsevesenet i Norge, 
hvilket gir et meget godt utgangspunkt for arbeidet.  
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Prosjektet har også hatt dialog med prosjekt HR for gjenbruk av metodikken dette prosjektet 
benyttet under systemanskaffelsen. 

Prosjekt nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter 

Når det gjelder nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter vedtok programstyret: 

Helse Sør-Øst tar ansvar for dette prosjektet og presenterer på neste møte en 
konkret plan for NPD nasjonalt oppgjørskontor. 

Det er utpekt en prosjektleder i Helse Sør-Øst med ansvar for planlegging og fremdrift.  

Arbeidet er noe forsinket på grunn av at Datatilsynet gjennomførte en uanmeldt kontroll på 
GOPP 03.06.08. Det ble under kontrollen avdekket avvik fra lovpålagte krav, hvor både 
Rikshospitalet HF og Helse Sør-Øst RHF ble ansett som ansvarlige. Kontrollen resulterte i et 
varsel om vedtak til både Rikshospitalet HF og Helse Sør-Øst RHF, med mindre avvikene 
påpekt i rapporten ble lukket innen tre uker fra mottak av rapporten.  

Nødvendige tiltak ble iverksatt innen fristen på tre uker. Både Rikshospitalet HF og Helse 
Sør-Øst RHF mener at disse tiltakene samlet lukker avvikene påpekt i kontrollrapporten fra 
Datatilsynet. Datatilsynet har så langt ikke gitt tilbakemelding på de gjennomførte tiltakene. 

Prosjektet skal i fase 2: 

 Designe prosesser for utstedelse av fakturagrunnlag innenfor definerte områder 

 Etablere et miljø som utfører prosessene (med utgangspunkt i GOPP) 

 Inngå avtaler med helseforetakene (avtaler om tjenesteleveranser og databehandling)  

Mandatet vil bli fremlagt programstyret for godkjenning 27.10.08. Første samling av prosjekt-
gruppen er planlagt gjennomført uken etter. 

Andre prosjekter 

Programstyret vil kunne opprette andre prosjekter etter behov. Det vil eksempelvis fortsatt 
være uavklarte problemstillinger knyttet styringsmodeller for felles forvaltning av standarder 
og teknisk drift av systemløsningene. Dette arbeidet vil bli koordinert mot Nasjonal IKT. 

3.4 Kommunikasjonsstrategi 

Arbeidet med å etablere en kommunikasjonsstrategi har vært tre-delt:  

 Programstyret – Det skal opprettes en kommunikasjonsplan for programmet. På 
bakgrunn av denne skal det etableres tilhørende rutiner i det enkelte prosjekt. Program-
styret har forberedt en informasjonspakke om programmet som vil bli distribuert til 
helseforetakene. Denne vil bli oppdatert etter hvert som prosjektene går fremover. 

 Prosjektene – Det enkelte prosjekt vil ha en egen kommunikasjonsplan for sitt område. 
Etter hvert som et prosjekt produserer resultater vil prosjektet, i samråd med program-
styret, vurdere hva slags informasjon som skal distribueres og hvem som skal være 
mottakere av informasjonen. Prosjektet er ansvarlige for å lage en generell informa-
sjonspakke som distribueres helseforetakene.  

Den enkelte prosjektdeltaker er primært ansvarlig for involvering av kompetanse fra 
egen organisasjon. Involvering er svært viktig for å sikre at resultatene blir best mulig og 
gjenspeiler alle regionenes sentrale behov. Det er derfor viktig at regionene bidrar med 
ressurser som besitter nødvendig kompetanse og kapasitet og som kan trekke på andre 
ressurser i sin organisasjon ved behov. 
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 Helseforetak – Kommunikasjon skal skje i linjen. Det enkelte (regionale) helseforetak 
må derfor selv ta tak i de generelle pakkene og tilpasse dem sine behov. Program-
styrets representanter vil kunne bistå i dette.  

4 Status for gjennomføringen av fase 2 

4.1 Protokoll fra foretaksmøtene, januar 2008 

Med referanse til prosjektrapporten og anbefalingene fra fase 1 ga HOD i foretaksmøtene i 
januar 2008 helseregionene i oppdrag å iverksette fase 2 av prosjektet. Det siteres fra 
protokollen til foretaksmøtet i januar 2008: 

Foretaksmøtet viste til utredning som er gjennomført av de regionale 
helseforetakene under ledelse av Helse Sør-Øst RHF om mulig samordning av 
stabs- og støttefunksjoner. Dette med bakgrunn i sak i foretaksmøtet i februar 2007. 
Foretaksmøtet uttrykte anerkjennelse for det arbeidet som er utført. 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å arbeide videre med saken i 
tråd med de anbefalinger som er gitt i fellesutredningen datert 15. november 2007. 
Dette innebærer at det skal etableres nasjonale fellesløsninger innenfor områdene 
HR/lønn, økonomi/regnskap og innkjøp. 

Formålet med å etablere nasjonale fellesløsninger er å: 
• Sikre riktig kvalitet på tjenestene, felles standarder og harmoniserte løsninger 
• Gi god ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte 
• Bidra til gevinstrealisering gjennom å redusere kostnader for ikke-medisinske 
tjenester 

Disse påleggene er fulgt opp gjennom etablering av NPSS fase 2, med underliggende 
prosjekter som dekker de nevnte hovedområdene.   

Det siteres videre fra protokollen: 

Etableringen av nasjonale fellesløsninger må minimum sikre felles standarder og 
harmonisering, felles systemløsninger og opprettelse av et nasjonalt oppgjørskontor 
for gjestepasienter.  

Kravet om etablering av felles standarder understøttet av en felles systemløsning søkes 
ivaretatt ved at kravet er et av de grunnleggende premissene for prosjektenes arbeid.  

Det er ulik status med hensyn til hvor langt den enkelte region har klart å standardisere og 
ha entydig og helhetlig styringsinformasjon i egen region. 

Det er vedtatt at oppgjørskontoret skal ta utgangspunkt i GOPP med tilhørighet på Riks-
hospitalet og det er utpekt en prosjektleder i Helse Sør-Øst med ansvar for planlegging og 
fremdrift, jfr punkt 3.  

Det siteres videre fra protokollen: 

Det må også tas nødvendige organisatoriske grep for å sikre realisering av felles 
nasjonale løsninger. Dette vil bl.a. kreve felles nasjonale systemløsninger og felles 
styring og koordinering av systemene innad i hver region. 

Det har vært en utfordring å finne nødvendige organisatoriske grep som legger til rette for 
god samhandling mellom regionene. Fremdriften i programmet har så langt vært avhengig av 
at man oppnår konsensus mellom regionene. Utfordringene knytte til dette vil øke i omfang 
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etter hvert som prosjektet blir mer konkret på løsninger og regionenes forskjellige behov 
kommer tydeligere til syne.  

Protokollen fra foretaksmøtet er allikevel tydelig på forventningene: 

De regionale helseforetakene har ulike forutsetninger for å gå inn i prosessene 
knyttet til etablering av felles nasjonale løsninger, men foretaksmøtet forutsetter at 
man aktivt søker å nå de målsettinger som er satt og bruker nødvendige ressurser i 
det videre arbeidet. 

Foretaksmøtet bemerket at Helse Sør-Øst RHF har særskilte utfordringer knyttet til 
raskt å få på plass enhetlige løsninger for hele regionen for å sikre nødvendig 
oppfølging og styring av helseforetaksgruppen. Foretaksmøtet la til grunn at 
etableringen av felles nasjonale løsninger ikke skaper unødige hindringer for Helse 
SørØst RHF i arbeidet med sammenslåingen av de to tidligere regionene. 

Det er en forutsetning at de regionale helseforetakene deltar i et forpliktende 
samarbeid. Foretaksmøtet la videre til grunn at alle de regionale helseforetakene 
skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt. 

For å ta det første og tredje avsnittet først: Hensynet til regionenes ulike behov og ønsket om 
å sikre fremdrift i arbeidet ansees ivaretatt ved å gi det operative ansvaret for det enkelte 
prosjekt til regionen med det største umiddelbare behovet innenfor det respektive området.  

Regionenes varierende behov gjenspeiles også i strategien for inngåelse av rammeavtaler, 
hvor regioner med umiddelbare behov forplikter seg til å gjøre avrop, mens de øvrige 
regionene har opsjoner på avrop.  

Enkelte regioner har signalisert at de ikke har behov for å gå over på de felles nasjonale løs-
ningene innenfor tidshorisonten gitt av de rammeavtaler som planlegges, og begrenser 
derfor sitt bidrag til arbeidsgruppene. Dette fordi det allerede er gjennomført regionale 
investeringer og regionale standardiseringsprosjekt. 

Kravet fra styresaken om at den enkelte region allikevel skal delta i arbeidet spisses her av 
HOD, ettersom protokollen stiller krav om at hver region: 

 Aktivt søker å nå de målsettinger som er satt 

 Bruker nødvendige ressurser i det videre arbeidet 

 Deltar i et forpliktende samarbeid 

 Skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt 

Med bakgrunn i blant annet protokollen fra foretaksmøtet fremhever Helse Sør-Øst, som 
ansvarlig for ledelse av programmet, viktigheten av at alle regionene deltar aktivt i det 
nasjonale prosjektet. Dette vil også sikre:  

 Tilfredsstillende kvalitet på leveransene  

 Overholdelse av stramme tidsfrister 

 Opprettelse av nasjonale løsninger som alle har et eierskap til 

Helse Nord RHF presiserer i denne sammenhengen at de har tatt opp sin bemannings-
situasjon med HOD og har fått aksept for noe redusert deltagelse.  

Når det gjelder avsnittet om de særskilte utfordringene i Helse Sør-Øst, så har regionen et 
akutt behov for en ny felles systemløsning innen HR-området. Tidsplanen for regionens HR-
prosjekt har tilsammen blitt forskjøvet med rundt to måneder for å ta hensyn til det nasjonale 
prosjektet, men Helse Sør-Øst opplever ikke så langt at det nasjonale prosjektet har vært til 
hinder for regionens arbeid. 
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Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å lede arbeidet, der de andre regionale 
helseforetakene deltar, for å legge fram en felles fremdriftsplan for dette arbeidet 
innen 1. november 2008. 

Som tidligere beskrevet har arbeidet kommet godt i gang. Dette notatet vil være en del av 
rapporten til HOD med status og videre fremdriftsplan for arbeidet.  

Foretaksmøtet var opptatt av at det legges til rette for gode prosesser for å sikre 
ansattes medvirkning, og at det etableres gode omstillings- og endringsprosesser. 

Dette samsvarer med punkt 6 i den felles styresaken. De ansattes organisasjoner er repre-
sentert i programstyret og i prosjektgrupper. Den enkelte region er ansvarlig for å sikre 
medvirkning av egne ansatte.  

5 Sammenfatning 
Fase 2 av NPSS er i gang og ligger an til å oppfylle forutsetningene gitt i felles styresaker og 
protokollen fra foretaksmøtet.  

Den er en utfordring å få frem gode løsninger basert på konsensus i programmet. 
Utfordringen forventes å bli større etter hvert som man blir mer konkret på at regionene må 
forplikte seg til konkrete løsninger. Lang gjennomføringstid kan være en utfordring og det er 
behov for en presisering av hvilke forventninger regionene (og eventuelt HOD) har til 
begrepet "på sikt". Dette har også sammenheng med regionenes vurderinger av hvordan 
programmet skal prioriteres i forhold til andre utfordringer.  

Tabellen under gir en oppsummering over den enkelte regions forhold til det enkelte prosjekt: 

Region Prosjekt HR Prosjekt Øk / Log Prosjekt NOK 

Helse Nord Tidspunkt ikke avklart Tidspunkt ikke avklart 

Helse Midt Tidspunkt ikke avklart  

Etablert prosjekt for å vurdere 
regionens behov 

Regional innføring 

Helse Vest Har nylig investert i egen 
regional lønnsapplikasjon 

Øvrige applikasjoner er 
allerede i bruk i regionen 

Økonomi: Tidspunkt ikke avklart 

Logistikk: Regional innføring 

Helse Sør-Øst Regional innføring Økonomi: Tidspunkt ikke avklart utover 
akutte behov ved enkelte HF 

Logistikk: Regional innføring 

Felles innføring 

 

Med ”regional innføring” menes at regionen har konkrete vedtak / planer om å innføre den 
felles nasjonale løsningen for hele regionen, ikke bare enkelte helseforetak.  

Med ”Tidspunkt ikke avklart” menes at regionen ikke har tatt endelig stilling til tidspunkt for å 
innføre den felles nasjonale løsningen for hele regionen. 

Det er fortsatt noen uavklarte problemstillinger knyttet styringsmodeller for felles forvaltning 
av standarder og teknisk drift av systemløsningene. Dette arbeidet vil bli koordinert mot 
Nasjonal IKT. 


