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Hva er en konseptvalgutredning  (KVU) ?

• En faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov 
på. Kreves for statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 
millioner kroner før prosjektet besluttes igangsatt.
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Hovedbudskap fra Holte: 

• «Vi anbefaler at konseptvalget tas nå og at forprosjektet settes i gang 
så raskt som mulig.»

• «Vi anbefaler at det inngås en gjensidig bindende avtale med 
kommuner, fastleger og andre private aktører i forprosjektfasen. 
Samtidig bør det allerede i forprosjektfasen vurderes pålegg om 
obligatorisk deltakelse»

• «Uten bindende forpliktelser og/eller obligatorisk innføring er vi 
kritiske til å igangsette en så stor investering.»



Hovedbudskap fra Holte: 

• «Vi anbefaler at forpliktelse innebærer en gjensidig bindende avtale 
med aktørene og at denne bør inngås før avtale med leverandør er på 
plass»

• (Holte Consulting kan synes å ha oppfattet at løsningen skal anskaffes 
fra en leverandør) 



Dagens Quiz: 
• Hvem i salen mener det er bedriftsøkonomisk og medisinsk forsvarlig 

for en helsevirksomhet å inngå en bindende avtale om å kjøpe:

• et ukjent produkt 

• fra en ukjent leverandør

• med en ukjent funksjonalitet

• med ukjent kvalitet 

• ukjent pris

• ukjent leveringstidspunkt



FINANSIERING – INNENFOR ORDINÆRE 
BUDSJETTER – MEN HVORDAN?
• Holte Consulting skriver : «Utformingen av finansieringsmodellen og 

mandatet for den nasjonale tjenesteleverandøren (håndteres i NEO-
programmet) er to viktige forhold som bør være på plass før endelig 
beslutning om hvor ansvaret bør ligge for gjennomføringsfasen tas.»

• Legeforeningen er på samme måte som KS og de regionale 
helseforetakene ikke positivt innstilt til en samfinansieringsmodell 
hvor våre medlemmers helsevirksomheter ved uttrekk fra 
budsjettrammer finansierer programvare hvor verken kvalitet, pris 
eller leveringstidspunkt er avklart. 



Tap av produktivitet/effektivitet er i KVUen beregnet til 
12% tap over to år på tvers av alle årsverk)

PLEIE- OG OMSORG I KOMMUNENE

143.000 årsverk (2017)*

12% x 2 =      34.320 tapte årsverk

* https://www.ssb.no/pleie/

FASTLEGEORDNINGEN

4814 fastlegeårsverk (4. kv. 2018)*

Gjennomsnittlig listelengde: 1.096 innbyggere

12% x 2 = 1.155 tapte fastlege-årsverk

1.155 fastlege-årsverk x 1.096 innbyggere 

-manglende fastlegetilbud til 

1,27 millioner innbyggere i ett år

* https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/fastlegestatistikk      #fastlegestatiskk-2018



Denne virkeligheten krever at helsetjenesten 
kan tro på at prisen er verdt å betale



Legeforeningen mener – basert på internasjonale erfaringer og 
anbefalinger at pålegg om bruk,  og «beslag» i virksomhetenes budsjetter 
er et blindspor…..

- som fører til: 

•Lavere kvalitet i løsning
•Langsommere fremdrift
•Lavere motivasjon for ibruktagelse
•Lavere samfunnsøkonomisk nytte
•Risiko for «desertering» i dagens 
leverandørmarked



HC har i tabellen nedenfor angitt fordeling av 
nettonytte nåverdi (rapportens side 6) 

(Som man ser er nytte for de tjenesteutøvende virksomhetene i kommunene ikke med i tabellen).



Netto nåverdi = nytte?

• Nytte for innbyggerne er det rimelig å score høyt hvis en antar at løsningen 
vil virke som ønsket, men bare da. Antagelsen om en effektiv og sikker 
løsning er ikke fundert i konkrete erfaringer fra andre land (fordi ingen har 
laget en slik løsning tidligere) og det er ikke på annet vis heller 
sannsynliggjort at nytte for innbyggerne i særlig grad vil inntreffe. 

• HC skriver: «Redusert tidsbruk for helsepersonell i helse- og 
omsorgstjenesten og realøkonomiske besparelser ved unngåtte feil er 
prissatte virkninger som i stor grad bidrar til å gi en positiv netto nåverdi.»

• «I KVU er det ikke gjennomført en tidsbruksundersøkelse for dagens 
situasjon som ligger til grunn for vurderinger av tidsbesparelser.»



RISIKO
• Holte Consulting skriver: «Antallet prosjekter som direkte eller indirekte har 

en sammenheng med EPJ/PAS er så stort at dette etter vår vurdering 
innebærer en meget høy risiko i gjennomføringen av tiltaket.»

• Internasjonalt er det enighet om at suksess innen e-helse er avhengig av et 
tydelig fokus på kvalitet i medisinsk behandling og klinisk nytte.

• De viktigste rammebetingelsene for vellykket realisering av nasjonale e-
helseløsninger er basert på en e-helsestrategi som er evidensbasert, 
pragmatisk, og med tydelige mål på kort og mellomlang sikt.

• Dette er også i tråd med WHO’s anbefalinger (E-health tool-kit) 



RISIKOMATRISEN (rapport side 52)



Holte Consulting er kritisk til oppsett av 
konseptalternativer

• «Vi mener at prosjektet burde tatt med de konseptene som oppfyller 
kravene best og sett bort fra grupperingen. -

• «Vi savner en drøfting av et konsept som bedre dekker kombinasjonen av 
ganske lav grad av konsolidering og ganske høy / høy grad av 
samhandling. Dersom prosjektet hadde beskrevet et optimalisert K1 og 
en bedre samhandlingsløsning i K4, ville man hatt tre mer 
sammenlignbare konseptalternativer.»

• Dette er i tråd med de innspill Legeforeningen har gitt til KVUen. Man 
synes ikke å ha villet beskrive reelle konseptalternativer som kunne 
utfordre den intuitive nytten av en monolittisk fellesløsning som Kv7



Interessekonflikter skyves under teppet?

• Fra HC rapport side 21: «I Vedlegg A i kapittel 9.7 skriver prosjektet at det 
«ikke er avdekket klare interessekonflikter, men at noen behov står i 
kontrast til hverandre»

• «(Direktoratet for e-helse) har identifisert og beskrevet seks mulige
interessekonflikter. Vår vurdering er at de seks problemstillingene både 
innebærer klare interessekonflikter og at de vil øke 
gjennomføringsrisikoen for tiltaket dersom de ikke avklares»

• Kontrollspørsmål: Er det hensiktsmessig å skyve de vanskelige 
spørsmålene foran seg? 



Kv7 - en «markedsknuser»? 
• Holte Consulting skriver 

• «Konsept7 (vil) innebære en større risiko for å endre 
konkurranseforholdene i leverandørmarkedet og lede til høyere
kostnader for offentlig sektor og for private fastleger
og andre aktører». 

• Vil èn nasjonal felles journal gi risiko for løsninger som raskt blir 
utdatert og er dyre i drift - men har for høy byttekostnad?



Hvorfor er ekstern kvalitetssikring en god ide? *

• “No matter how detailed, the business scenarios used in planning are 
generally inadequate”

• “When pessimistic opinions are suppressed, while optimistic ones are 
rewarded, an organization’s ability to think critically is undermined”

• “The outside view is more likely to produce accurate forecasts and much 
less likely to deliver highly unrealistic ones”

*Lovallo D, Kahneman D; Delusions of Success:

How Optimism Undermines Executives’ Decisions. 

Harvard Business review July 2003



Enighet mellom KS og Legeforeningen om sentrale tekniske og 

styringsmessige premisser for «En innbygger – en journal» - noen 
highlights
• «- videre vurderinger av hvordan en mer trinnvis tilnærming skal ivaretas 

som forutsetning for gjennomføringsstrategien»
• «Det understrekes at en løsning, slik vi også oppfatter KVU-rapportens 

presiseringer, kan, og trolig vil, bestå av flere systemer for å tilrettelegge for 
nettopp dette». 

• «Det er viktig at samhandlingsløsningen balanserer behovet for deling av 
strukturerte data og fritekst og at løsningen ivaretar nødvendig 
fleksibilitet».

• «Tydeliggjøre mulighetene for at løsningen tilrettelegger for fremtidig 
fleksibilitet, innovasjon og tjenesteutvikling, med utgangspunkt i 
teknologisk innovasjon og mulighetene som oppstår i markedet. Herunder 
vurdere nærmere muligheten for realisering av konseptet gjennom 
plattformtilnærminger basert på åpne standarder»



Oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet 
varsler et nødvendig retningsskifte



• Det legges foreløpig ikke til grunn lovpålegg om obligatorisk innføring av journalløsningen i innledende faser for kommuner eller 
fastleger. 

• Det skal legges til rette for samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien for e-helseløsninger.

• En må søke løsninger som gir lavest mulig risiko og tilstrekkelig konkurranse.

• Forprosjektet bør tydeliggjøre mulighetene for at løsningen(e) tilrettelegger for fremtidig fleksibilitet, innovasjon og 
tjenesteutvikling, med utgangspunkt i teknologisk innovasjon og mulighetene som oppstår i markedet. Herunder vurdere 
nærmere muligheten for realisering av konseptet gjennom plattformtilnærminger basert på åpne standarder.

• Forprosjektet må ivareta at det kan etableres tilpassede arbeidsflater for de ulike helseprofesjonene slik at de får verktøy som 
understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte. 

• Løsningen(e) må tilrettelegge for effektiv drift, og god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv. 

• Det er videre viktig at løsninger har fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov og andre forhold. Dette må balanseres opp 
mot mål om å redusere uønsket klinisk variasjon.



Mer innovasjon – mer koordinering og mer  
fasilitering. Side by side – ikke top- down.

• Legeforeningen ønsker å bidra til 
vellykkede innføringer av fremtidige 
nasjonale e-helseløsninger. 

• Vi trenger en åpen drøfting av hvordan vi 
sammen får til dette, tuftet på 
eksisterende kunnskap og erfaringer 
nasjonalt og internasjonalt

• Og derfor lanserer vi nå en ny rapport om 
nettopp dette ☺


