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Forord
På oppdrag for Direktoratet for e-helse har Menon Economics kartlagt den økonomiske aktiviteten innen ehelseområdet, der den offentlige helsesektoren er oppdragsgiver. Menon har også utredet kilder til
samspillsproblemer på e-helseområdet. Slike utfordringer bidrar til å forklare hvorfor deler av e-helseaktiviteten
i offentlige sektor i dag er organisert slik den er, samt til å belyse problemstillingen om hvorvidt det i dag
underinvesteres i e-helse i helsesektoren.
Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter,
organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk
politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.
Evalueringen har vært ledet av Erland Skogli, med Lars Hallvard Lind og Sebastian Winther-Larsen som
prosjektmedarbeidere. Erik W. Jakobsen har vært kvalitetssikrer.
Vi takker Direktoratet for e-helse for et spennende oppdrag, og for gode innspill underveis i utredningsarbeidet.
Vi takker også alle intervjuobjekter for å ha stilt deres tid til disposisjon samt for nyttige innspill. Forfatterne står
ansvarlig for alt innhold i rapporten.
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Sammendrag
Denne rapporten sær nærmere på omfang og organisering av investeringer og produksjon innen e-helse i Norge.
Rapporten vurderer særlig hvilke relasjoner og friksjoner som i dag eksisterer i samhandlingen mellom offentlige
helseaktører og private leverandører. I rapporten tallfestes også det samlede økonomiske omfanget av e-helse i
Norge i dag.
Den samlede e-helseaktiviteten, målt som utgifter på e-helseaktiviteter, anslås i 2019 til 13,6 milliarder kroner.
Om lag 60 prosent av e-helseutgiftene påløp i spesialisthelsetjenesten, én fjerdedel hos nasjonale aktører og det
resterende – om lag 20 prosent – i primærhelsetjenesten.
Det er naturligvis et stort spenn, langs mange dimensjoner, mellom ulike typer e-helseaktiviteter i den offentlige
helsesektoren. En betydelig andel av aktivitetene, især drift av IT-systemer, men også deler av det kontinuerlige
utviklingsarbeidet utøves av egne ansatte og involverer ingen direkte bruk av markedet. En betydelig andel (vi
anslår om lag halvparten) av alle e-helseaktiviteter er imidlertid utgifter som innebærer bruk av markedet.
Det er også store forskjeller mellom ulike typer markedstransaksjoner, når institusjoner i den offentlige
helsesektoren bruker markedet. Det er for eksempel et betydelig omfang av e-helseutgifter i markedet som
gjennomføres hyppig og som er anskaffelser av svært standardiserte produkter. Tilsvarende er det også en rekke
eksempler på store og langvarige (men tilnærmet enkeltstående) utviklingsprosjekter som innebærer en
betydelig samhandling mellom bestiller og private utøvere. I slike prosjekter dannes en helt annen type relasjon
enn når et helseforetak kjøper PCer eller microsoftlisenser.
I kartleggingen av e-helseaktiviteter i offentlig sektor har vi fordelt alle e-helseutgifter etter fire ulike
kontraktsformer. Disse fire gruppene er definert i tråd med transaksjonskostnadsteorien, hvor en transaksjons
frekvens (hvor hyppig transaksjonen gjennomføres) og tilpasningsgrad (hvor store kostnader leverandør og
innkjøper må påta seg for å få gjennomført en anskaffelse) definerer fire ulike overordnede kontraktsformer:
-

Åpent marked: Lave tilpasningskostnader – det er lave kostnader for både bestiller og leverandør
knyttet til å levere et produkt eller en tjeneste. Eksempler er standard hardware og software-lisenser.

-

Prosjekter og programmer: Leveransen har høyere tilpasningsbehov og innebærer en relasjon av en
viss varighet og med et større omfang av interaksjoner mellom aktørene. Leveransen etterspørres
tilstrekkelig sjelden til at bestiller ikke er tjent med å gjennomføre de nødvendige investeringene i
kompetanse som kreves for å ha fullstendig kontroll over transaksjonen. Store og langvarige ITutviklings- og implementeringsprosjekter, som Akson journal, er et eksempel

-

Strategiske allianser og relasjonskontrakter: Høye tilpasningsbehov, men en høyere hyppighet enn
prosjekter og programmer. Innebærer som regel en tett relasjon mellom bestiller og leverandør og
omfattende samarbeid. Eksempler er langsiktige avtaler om drift og vedlikehold av IT-systemer, samt
tjenesteutsetting av datasentervirksomhet.

-

Egenregi: Intern organisering (vertikal integrasjon). Dette er hensiktsmessig når hyppigheten av
leveranser og interaksjoner mellom bestiller og utøver er høy og tilpasningsbehovet er tilstrekkelig stort.
Eksempler fra norsk e-helsesektor er Sykehuspartner og Helse Midt-Norge IT (Hemit), samt en rekke
kommunale virksomheter med egne IT-avdelinger.

Etter en gjennomgang av tilgjengelig data om ulike e-helseutgifter har vi anslått hvordan e-helseaktivitetene
fordeler seg på ulike kontraktsformer. Vi anslår at om lag halvparten av e-helseaktiviteten i den offentlige
helsesektoren er utgifter til internt ansatt IKT-personell og drifts- og utviklingsoppgaver dette personellet utøver.
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Vårt anslag på hvordan e-helseaktivitetene i helsesektoren er fordelt på ulike kontraktsformer fremgår av
illustrasjonen nedenfor.

Figur 0-1: Menons anslag på fordelingen av e-helseutgifter i den offentlige helsesektoren, fordelt på ulike kontraktsformer.
Kilder: Direktoratet for e-helse, SSB og Menon
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Basert på empiriske analyser av anbudskontrakter og detaljerte oversikter over kommunesektorens kjøp fra
private leverandører har vi undersøkt hvorvidt vi finner tegn på tette relasjoner mellom offentlige innkjøpere og
private leverandører på e-helsefeltet. Vi finner tydelige tegn på tette og langvarige relasjoner mellom nasjonale
institusjoner i helseforvaltningen og store globale leverandører. Det interessant å observere at slike tette
relasjoner fremstår å være en dominerende kontraktsform også innenfor leveranser av relativt standardiserte
produkter og tjenester. Vi observerer i langt mindre grad slike tette relasjoner i kommunesektoren. Selv blant
kommuner som de siste årene har økt sine utgifter innen e-helse betydelig er det ingen tydelige tegn på at dette
har ført til en konsentrasjon av antall leverandører.
Vi har i denne rapporten også utredet hva som er kilder til samspillproblemer på e-helsefeltet, mellom ulike
aktører i den offentlige helsesektoren og i ulike typer leveranser (og dermed kontraktsformer). Av flere
interessante funn finner vi blant annet at tilliten til offentlige institusjoner i helsesektoren er lav blant flere
leverandører. Leverandørene peker her på manglende forutsigbarhet fra kommunesektoren, samt erfaringer om
at kunder i den offentlige helsesektoren deler informasjon om teknologi med konkurrerende virksomheter. Lav
tillit til offentlige oppdragsgivere kan føre til en ineffektiv samarbeidsform mellom innkjøperne og leverandører,
samt økte kostnader for innkjøperne i helsesektoren.
Vi har også fått tydelige tilbakemeldinger om at organiseringen i deler av helsesektoren, i særdeleshet knyttet til
ansvaret for implementeringen av e-helseteknologi, er et hinder for en høyere investeringstakt i helsesektoren.
Aktører i næringen opplever at koordineringen innad i institusjoner i helsesektoren er svak på dette området og
at det ofte er en omfattende prosess å få igangsatt selv mindre prosjekter. Det tegnes et bilde av at personlige
variasjoner mellom individer i mellomlederposisjoner i helsesektoren gir seg utslag i forskjeller vedrørende i hvor
stor grad e-helseteknologi blir implementert.
Flere fageksperter trekker frem at utformingen av dagens IT-infrastruktur i helsesektoren, samt de føringer dette
legger for utformingen av nye IT-prosjekter i sektoren, er lite hensiktsmessig for både helsesektoren og for
næringsutvikling på dette området. Den rådende IKT-strategien har lenge vært å utvikle og implementere
altomfattende og integrerte «alt-i-ett-systemer», heller enn modulbaserte løsninger som legger til rette for en
senere utvikling og påkobling av lett-IT brukertjenester. Det trekkes frem at det i en modulbasert strategi i langt
mindre grad knyttes avhengigheter til enkeltleverandører samt at en slik innretting av IT-infrastrukturen legger
bedre til rette for innovasjon og et større aktørmangfold i norsk e-helsenæring.
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1.

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet i Norge. I dette
ligger det at den offentlige helsetjenesten benytter private leverandører og markedet på en mest mulig effektiv
måte, slik at det investeres både tilstrekkelig og riktig innenfor e-helseområdet i helsesektoren.
Egenskaper ved markedet for e-helsetjenester og -produkter kan innvirke på hvorvidt den pågående
digitaliseringen av den offentlige helsesektoren er effektiv. Denne rapporten utreder hvorvidt det i dag er
karakteristikker ved det norske e-helsemarkedet som gjør at det investeres for lite i e-helseløsninger, samt om
det er forhold i samspillet mellom offentlige innkjøpere og private leverandører på e-helseområdet som fører til
at ressursene som i dag anvendes på e-helseområdet allokeres ineffektivt.
Problemstillingen om hvorvidt det underinvesteres eller investeres ineffektivt i e-helse er ikke unik for den norske
helsesektoren. Internasjonale studier har identifisert barrierer for lønnsomme e-helseinvesteringer på både
makro-, meso- og mikronivå i offentlig helsesektor, blant annet i Storbritannia.1 Sentrale funn her er at sterk
fragmentering av helsesektoren, samt særtrekk ved sektorens organisering, fører til en manglende
helhetstenkning ved investeringsbeslutninger. Når en aktør med beslutnings- og finansieringsansvar for en
investering i e-helseteknologi ikke selv hensyntar den fulle samfunnsnytten av å implementere teknologien
resulterer dette i at det både investeres for lite og at det investeres i suboptimale løsninger.
Det finnes imidlertid også eksempler på land og helsesystemer som har lyktes godt på e-helsefeltet. Estland
vurderes for eksempel som å ha den mest digitaliserte offentlige sektoren i Europa (DESI) og helsesektoren er
her intet unntak. Landet har et nasjonalt elektronisk helseinformasjonssystem (EHIS) som dekker hele landet og
alle innbyggere fra fødsel til død. Grunnlaget for dette er Estlands tversektorielle digitale infrastruktur for sikker
deling av data, kalt X-Road, og utstrakt bruk av en e-ID for verifisering, signering og tilgangskontroll. En viktig
lærdom fra Estland er gevinstene av at man valgte å benytte eksisterende offentlig infrastruktur for å håndtere
helsedata, i stedet for å utvikle nye parallelle systemer. Dette gjorde at utviklingen av helsedatatjenester har gått
raskere enn den ellers ville gjort og at det er større muligheter for kobling mot andre data og tjenester, og dermed
kontinuerlig videreutvikling og innovasjon.2
Denne rapporten utreder hvilke friksjoner som i dag eksisterer i samhandlingen mellom offentlige helseaktører
og private leverandører. Dette innebefatter å tallfeste det samlede økonomiske omfanget av e-helse i Norge i
dag, kartlegge hvilke typer private leverandører som finnes i dette markedet, hva offentlige helseaktører
etterspør innenfor feltet samt hva slags relasjoner (kontrakter) mellom innkjøpere og leverandører som er
utbredt i dette markedet.
Første del av rapporten er en kartlegging av den samlede økonomiske aktiviteten innen e-helse i den offentlige
helsesektoren i Norge. Videre er det lastet ned og strukturert data fra offentlige anbud for å kunne analysere hva
offentlige helseaktører etterspør innenfor dette feltet, hvem som leverer disse tjenestene samt hvilke typer
relasjoner som er rådende i denne typen transaksjoner.

1

Asthana, Jones og Sheaff (2019), Why does the NHS struggle to adopt eHealth innovations? A review of macro, meso
and micro factors.
2 Se ytterligere omtale om digitaliseringen av helsesektoren i Estland i rapporten «Helsedata – store verdier på spill»
(Menon, 2018)
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2.

Definisjoner og avgrensninger

En tallfesting av utgiftene den norske offentlige helsesektoren har til e-helse fordrer en rekke avgrensninger og
operasjonelle definisjoner. I det videre diskuteres kort definisjonene av e-helse, helsesektoren og utgifter til ehelse.

2.1.

E-helse

E-helse kan enkelt sagt defineres med utgangspunkt i to ulike overordnede premisser. Det ene er at e-helse
innebefatter alle digitale tjenester og produkter som utvikles med helsesektoren som det primære virkeområdet.
En slik definisjon inkluderer ikke generiske produkter og tjenester (som for eksempel generell hardware og
software eller IT-konsulenter som bistår med generell IKT-rådgivning og -forvaltning), ettersom disse produktene
og tjenestene ikke er tilpasset særlig mot helsesektoren. En slik definisjon, som tar utgangspunkt i produktet eller
tjenestens egenart, er for eksempel den som anvendes i Menons analyser av den norske helsenæringen.3
Det andre utgangspunktet for definisjon av e-helse er å ta utgangspunkt i hvem som anvender produktet eller
tjenesten. Dette innebærer at definisjonen ikke hviler på produktet eller tjenestens egenskaper (utover at dette
faller innenfor en definisjon av IKT), men at aktøren som kjøper det aktuelle IKT-produktet eller -tjenesten har
sin virksomhet innenfor helseområdet. Dette er definisjonen som anvendes av Direktoratet for e-helse og som
er i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets definisjon.4
I denne rapporten vil vi anvende Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av e-helse, som betegnelse og
avgrensning i kvantitative fremstillinger. Dette innebærer at alle IKT-funksjoner som brukes til forbedring av
kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helsesektoren defineres som e-helse. All utvikling og bruk av IKT til å håndtere
helserelaterte data mellom pasienter og helse- og omsorgstjenesten, utveksling av data mellom virksomheter,
én til én-kommunikasjon mellom pasienter og/eller helsepersonell blir dermed inkludert i fremstillinger av
investeringer og kostnader til e-helse.

2.2.

Offentlig helsesektor

Den offentlige helsesektoren blir her definert som institusjonene som utøver, eller støtter direkte oppunder, de
offentlige finansierte helsetjenestene. I Norge er helsetjenestene på overordnet nivå delt i to – primær- og
spesialisthelsetjenestene. I tillegg har vi også en rekke nasjonale institusjoner med forvaltningsansvar innenfor
helseområdet. En rekke av disse aktørene er her også inkludert i den operasjonelle definisjonen av den offentlige
helsesektoren. Videre redegjør vi nærmere for hvem og hva som inkluderes i de ulike delene av den offentlige
helsesektoren.

2.2.1. Primærhelsetjenester
Offentlige primærhelsetjenester kan defineres som helsetjenester som ytes utenfor institusjon, med fokus på
forebyggende helsearbeid og diagnostikk, samt allmennlegetjenester (fastlegeordningen). I denne rapporten vil
primærhelsetjenester operasjonelt bli definert som det ekvivalente av kommunehelsetjenester. Norske
kommuner har bl.a. ansvar for allmennlegetjeneste, herunder legevakt, fysioterapitjeneste, sykepleietjeneste

3
4

Se for eksempel Helsenæringens verdi (2020), omtale av bransjen «Helse IKT»
Se Hovedinstruks for Direktoratet for e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet (2015)
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med helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie, jordmortjeneste samt sykehjem eller annet tilbud om bolig med
heldøgns pleie- og omsorgstjeneste.

2.2.2. Spesialisthelsetjenester
Offentlige spesialisthelsetjenester er i all hovedsak organisert gjennom de regionale helseforetakene. Disse er
ansvarlige for undersøkelse (diagnostikk) og behandling som krever spesialistkompetanse. Foruten drift av
sykehus og spesialistpoliklinikker, omfatter spesialisthelsetjenesten ambulansetjenester, laboratorievirksomhet
og finansiering av visse privatpraktiserende lege- og psykologspesialister. I denne rapporten er spesialisthelsetjenesten operasjonelt definert som de regionale helseforetakene og dets underliggende enheter, men ikke
selskapene som er eid av de regionale helseforetakene i fellesskap.5

2.2.3. Nasjonale helseaktører
Det er en rekke offentlige institusjoner med ansvar innenfor helsesektoren som ikke kan defineres innunder
hverken primær- eller spesialisthelsetjenesten. Dette er nasjonale aktører som for eksempel Helsedirektoratet,
Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett SF (statlig foretak). Her inngår i tillegg
helseforetak (HF) som er underlagt de regionale helseforetakene, men som har nasjonale, heller enn regionale
ansvarsområder, som Sykehusinnkjøp HF, Luftambulansetjenesten HF, Pasientreiser HF, Helsetjenestens
driftsorganisasjon for nødnett HF og Sykehusbygg HF.
Blant offentlige helserelaterte institusjoner som ikke inkluderes i analysen er enkelte reguleringsansvarlige
institusjoner og rene tilsynsmyndigheter. Dette inkluderer Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet,
statsforvalterne (som er tilsynsmyndighet for kommunehelsetjenesten) samt Legemiddelverket, Pasient- og
brukerombudet, Norsk Pasientskadeerstatning, HelseKlage, Statens Strålevern, Bioteknologirådet og Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

2.3.

Investerings- og forvaltningsutgifter

I første del av rapporten søker vi å kvantifisere den offentlige helsesektorens økonomiske aktivitet innenfor ehelsemarkedet. Hvilke typer utgifter som inkluderes i en slik beregning er også utsatt for avgrensingsutfordringer. I denne utredningen skiller vi ikke mellom investerings- og forvaltningsaktiviteter. Dette innebærer
at alle utgifter til IKT-funksjoner i helsesektoren, både investerings- og driftsaktiviteter anses som IKT-utgifter.

5

Se liste: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/oversikt-over-landetshelseforetak/id485362/
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3. Transaksjonskostnadsøkonomi: fire typer relasjoner
mellom bestiller og utfører
Alle organisasjoner som leverer varer eller tjenester står kontinuerlig overfor beslutninger knyttet til om
spesifikke aktiviteter skal utøves internt i organisasjonen, eller kjøpes på markedet. Transaksjonskostnadsteori
gir et rammeverk for å forstå hvorfor ulike aktiviteter i en virksomhet organiseres som de gjør, samt for å forklare
hvordan markedsstrukturer innvirker på hvordan virksomheter organiseres. Det følger naturlig av dette at
transaksjonskostnadsteori forklarer organiseringen av virksomhet med utgangspunkt i kontraktuelle problemstillinger – hvorvidt en aktivitet blir utkontraktert, samt hva slags relasjon som bygges opp mellom innkjøper og
leverandør, er betinget av kostnadene som oppstår for både innkjøper og leverandør ved en transaksjon.
Det store spennet i størrelse og digital kompetanse blant ulike aktører i den offentlige helsesektoren, samt
variasjonen i hva vi her omtaler som e-helseprodukter og -tjenester, gir grobunn for en stor bredde i relasjoner
mellom offentlige innkjøpere og private leverandører. Dette gir også en tilsvarende bredde i potensielle
samspillproblemer innad mellom ulike aktører i den offentlige helsesektoren, samt mellom offentlige innkjøpere
og private leverandører. Herunder opportunisme blant både leverandører av e-helseløsninger og offentlige
innkjøpere, og utfordringer knyttet til å vurdere kvaliteten på e-helsetjenestene som utvikles og leveres.
Omfanget av aktører i den offentlige helsesektoren og den store bredden av e-helseprodukter og -tjenester disse
aktørene går til anskaffelse av fordrer at vi trekker opp noen overordnede dimensjoner som gjør oss i stand til å
kategorisere noen hovedtyper av relasjoner som eksisterer mellom innkjøpere og leverandører på e-helsefeltet.
Et naturlig utgangspunkt er her fremstillingen som presenteres i Williamson (1979)6. I dette rammeverket
beskrives fire ulike typer organisatoriske former for samhandling mellom bestiller og utfører, heretter omtalt
som kontraktsformer. Disse ulike kontraktsformene er knyttet tre parametere;
-

Frekvens – hyppigheten av interaksjoner (transaksjoner) mellom bestiller og utfører, sett fra bestillerens
perspektiv

-

Tilpasningsbehov – hvor store kostnader leverandør og innkjøper må påta seg for å få gjennomført en
anskaffelse

-

Usikkerhet – grad av usikkerhet før produktet eller tjenesten blir levert (usikkerhet om f.eks.
leveringstidspunkt, kvalitet eller produktegenskaper)

I analyser basert på dette metodiske rammeverket er det vanlig å fokusere på frekvens og tilpasningsbehov (og
dermed anta at usikkerheten ligger på et middelnivå i enhver anskaffelse) for å forenkle fremstillinger og
rammeverk. Denne forenklingen er også foretatt i denne rapporten.

6

Williamson, Oliver, 1979: Transaction-cost economics: The governance of contractual relations
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Figur 2.3-1: Optimal kontraktsform betinget av frekvens av innkjøp og grad av tilpasningsbehov. Illustrasjon inspirert av
fremstilling i Williamson (1979). Kilde: Menon

I dette rammeverket angir grad av tilpasningsbehov omfanget av kapitalinvesteringer eller kostnader som
påløper både kjøper og selger i forbindelse med leveransen av den aktuelle varen eller tjenesten. Disse utgiftene
henspiller dermed ikke på størrelsen på anskaffelsen, men på begge parters utgifter knyttet til å levere og motta
varen eller tjenesten og sikre at leveransen får den verdi den er ment å ha. En anskaffelse av en vare eller tjeneste
med et lavt tilpasningsbehov kjennetegnes således av at den spesifikke identiteten til både kjøper og selger (og
deres kompetanse, erfaring, eksisterende utstyr osv.) er av liten eller ingen betydning for handelen. I ehelsemarkedet er leveranser av standard IKT-hardware (PCer og PC-utstyr, telefoner og nettbrett) samt lisenser
til standard programvare (Microsoft Office) eksempler på dette.
Anskaffelser med høyt tilpasningsbehov kjennetegnes av at leverandøren av varen eller tjenesten som
etterspørres må påta seg betydelige investeringer i forbindelse med den aktuelle leveransen. Videre er den
alternative verdien av disse investeringene (for leverandøren) langt lavere ved en alternativ anvendelse enn til
bruk for å levere i tråd med avtalen med innkjøper. Leverandøren er således «låst inne» i relasjonen til innkjøper,
inntil leveransen er fullført og gjort opp. Denne innlåsingseffekten er imidlertid symmetrisk – den gjelder også
for innkjøperen. Det er kostbart for innkjøper å avslutte relasjonen til en leverandør som allerede har investert i
spesialisert realkapital eller kunnskap for å levere i tråd med avtalen, ettersom tilsvarende investeringer vil måtte
gjennomføres av alle alternative leverandører.
I transaksjonskostnadsteorien angir frekvens hvor hyppig innkjøperen forventer at en spesifikk type transaksjon
skal gjennomføres. En anskaffelse med lav frekvens karakteriseres at det er lite effektivt for innkjøper å investere
i langsiktige ressurser av betydning til oppfølging og kontroll av den spesifikke leveransen. Det vil nærmest aldri
være effektivt for en aktør å innkontraktere (insource) produksjonen av et produkt eller en tjeneste som aktøren
forventer at kun vil bli anskaffet én gang.
For transaksjoner som gjennomføres med høy frekvens kan det i større grad rettferdiggjøres å investere i
ressurser og systemer for innkjøper, for å følge opp og kontrollere leveransene. Høy frekvens kan her forstås som
hyppige anskaffelser av tilnærmet like produkter eller tjenester, men også som at frekvensen av interaksjoner
mellom bestiller og utfører er høy og langvarig (selv om hyppigheten av individuelle anskaffelser er lav).
Eksempler på denne typen anskaffelser i e-helsemarkedet er langsiktig vedlikehold av kjerneprogramvare (som
elektroniske pasientjournalsystemer) og langsiktige avtaler om leveranser av programvarelisenser.
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Videre følger en kort beskrivelse og definisjon av de fire ulike kontraktsformene som følger av transaksjonskostnadsteorien, og som danner utgangspunktet for den videre analysen av samhandlingen mellom offentlige
innkjøpere og private leverandører i den norske helsesektoren.

3.1.1. Andre sentrale faktorer som påvirker valg om inn- eller utkontraktering
Kategoriseringen av ulike kontraktsformer basert to dimensjoner, nivå på tilpasningsbehov og frekvensen av
transaksjoner, er naturligvis en forenkling. I realiteten er det en rekke faktorer som påvirker både hvorvidt man
velger å gjennomføre oppgave internt i organisasjonen eller om man anskaffer den i markedet, samt hva slags
type relasjon man velger å ha til leverandøren (om man velger å bruke markedet). De viktigste av disse faktorene,
utover tilpasningsgrad og frekvens, diskuteres kort i det videre.
Innkjøpers kompetansenivå, både av generell art (anskaffelseskompetanse) og spesifikk art (knyttet til det
spesifikke produktet eller tjenesten) påvirker hvorvidt innkjøper velger å innkontraktere anskaffelsen eller bruke
markedet. En høy anskaffelseskompetanse tilsier isolert sett at innkjøper har lettere for å gå til markedet (versus
å innkontraktere), uavhengig av graden av tilpasningsbehov og frekvens. Tilsvarende vil innkjøper ha lettere for
å kunne sikre kontroll og oppfølging av en komplisert anskaffelse i markedet dersom innkjøper har høy spesifikk
kompetanse om produktet eller tjenesten som skal skaffes til veie.
Ulike aktører har ulike grader av behov for å sikre informasjonssikkerhet. For private bedrifter med mye
innovasjonsaktiviteter kan avveiningen mellom å inn- eller utkontraktere en anskaffelse påvirkes av hvor
virksomhetskritisk det er at informasjon om bedriftens innovasjonsaktivitet ikke deles med markedet. Offentlige
aktører vil sjelden stå overfor en slik utfordring, men for slike aktører kan beskyttelse av personinformasjon være
en faktor som påvirker hvorvidt og hvordan man kan samhandle med markedet om en spesifikk anskaffelse.
Dette er en særlig relevant problemstilling på e-helsefeltet. Når behovet for informasjonssikkerhet er stort har
dette også betydning for hva slags relasjon som må etableres mellom innkjøper og leverandør dersom innkjøper
bruker markedet. Uavhengig av grad av tilpasningsbehov og frekvens er det et større behov for at innkjøper
investerer i ressurser og systemer for å følge opp og kontrollere spesifikke leveranser, når behovet for
informasjonssikkerhet er stort.
Avveiningen mellom å inn- eller utkontraktere en anskaffelse påvirkes er ikke uavhengig av innkjøpers finansielle
situasjon. En aktør med likviditetsbeskrankninger kan være mer tilbøyelig til å utkontraktere en anskaffelse,
heller enn å investere i ressurser internt i egen organisasjon. Tilsvarende vil begrenset likviditet påvirke en
innkjøpers mulighet til å investere i ressurser til oppfølging og kontroll av anskaffelser med store tilpasningsbehov.

3.2.

Åpent marked

Dersom det er lave kostnader for leverandører forbundet med å levere et produkt eller en tjeneste kan det åpne
markedet brukes som kontraktsform. Ettersom det ved anskaffelser av produkter og tjenester med lavt
tilpasningsbehov vil være en velfungerende konkurranse mellom ulike leverandører sikres kjøperen med denne
kontraktsformen at produktet eller tjenesten blir levert til lavest mulig pris.
På e-helseområdet er eksempler på produkter og tjenester som faller innunder denne kategorien leveranser av
hardware med standardegenskaper som PC-er og mobiltelefoner, samt modne skytjenester som ikke skal
anvendes i spesialtilpassede applikasjoner. Enkelte konsulentavtaler går også under denne kategorien, dersom
konsulenten enkelt kan byttes ut ved skiftende behov, og hvor konsulentene ikke besitter kunnskap og relasjoner
som gjør dem vanskelige å bytte ut.
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Eksempel – Nasjonalt velferdsteknologiprogram – medisinsk avstandsoppfølging i kommunehelsetjenesten 7
På vegne av 29 kommuner ledet Larvik kommune i 2017 en anskaffelse av elektroniske medisineringsstøtteløsninger til bruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det ble inngått rammeavtaler med to
leverandører (Dignio og Evondos). Det ble besluttet å anskaffe løsninger som allerede er velprøvd på markedet.
Innkjøpet hadde dermed karakteristikker av en transaksjon i et åpent marked. Det ble i liten til ingen grad gjort
spesielle tilpasninger av produktene som ble anskaffet.
Punkter trukket frem i evalueringen;
-

Kommunene skulle gjerne sett at leverandører i større grad samarbeidet om løsninger (i.e. inngikk
konstellasjoner) for å svare ut hele behovet til kommunene. Larvik kommune oppgir i sin evaluering av
anskaffelsen at de opplever at det er sider ved anskaffelsesregelverket som «[hindrer] … at vi skal få den
utviklingen i markedet som vi ønsker».

-

Leverandørene opplevde at arbeidet med spesifikke avtaler mellom leverandørene og de enkelte
kommunene ble langt mer ressurskrevende og komplekst enn antatt på forhånd.

3.3.

Prosjekter og programmer

Det som i første rekke skiller denne kontraktsformen fra transaksjonene som gjøres i det åpne markedet er
størrelsen på alternativkostnadene, for både leverandør og innkjøper, av å avbryte samarbeidet. Prosjekter og
programmer innebefatter typisk anskaffelser av produkter eller tjenester med høyt tilpasningsbehov og at
leveransen innebærer en relasjon av en viss varighet og med et større omfang av interaksjoner mellom aktørene.
Anskaffelser med slike karakteristikker innebærer at det i forbindelse med leveransen gjennomføres
investeringer av både innkjøper og leverandør med høy alternativkostnad (les: om relasjonen avbrytes kan ikke
ressursene som er lagt i disse investeringene realiseres til det fulle).
Samtidig gjøres denne typen anskaffelser tilstrekkelig sjelden til at innkjøper ikke er tjent med å gjennomføre de
nødvendige investeringene i kompetanse som kreves for å i tilstrekkelig grad kunne kontrollere at alle deler av
anskaffelsen er av den kvaliteten som på forhånd er avtalt. Anskaffelser av kontraktsformen prosjekter og
programmer kjennetegnes således av et behov for en tredjepart/mellommann til å bistå partene i potensielle
konflikter underveis i leveranseperioden samt for å kontrollere kvaliteten på det som leveres.
Eksempler på denne typen kontraktsformer på e-helsefeltet er alt fra store og langvarige IT-utviklings- og
implementeringsprosjekter til små prosjekter knyttet til innovasjon og tjenesteforbedring. Direktoratet for ehelse trekker selv frem prosjekter som Helsedataprogrammet, Akson journal, Helhetlig samhandling og
Legemiddelprogrammet som eksempler på anskaffelser av denne typen på e-helseområdet.
Eksempel – Helseanalyseplattformen – utvikling og implementering8
Helseanalyseplattformen skal, når ferdig implementert, samordne lokaliseringen og lette tilgangen til helsedata
fra en rekke ulike datakilder (som i dag er selvstendige). I prosjektet skal det også utvikles og etableres
systemstøtte, vedlikehold, videreutvikling og driftstjenester for den digitale plattformen.
Utviklingen og implementeringen av en slik digital plattform er et godt eksempel på en aktivitet på ehelseområdet med et betydelig tilpasningsbehov som gjennomføres sjelden (lav frekvens). I tråd med
transaksjonskostnadsteorien følger det dermed at denne typen arbeidsprosess løses mest effektiv ved bruk av
markedet, fremfor å utvikles i egenregi. Direktoratet for e-helse er ansvarlig for utviklingen av
7
8

Larvik kommune (2019), Innovativ offentlig anskaffelse av elektroniske medisineringsstøtteløsninger
https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-399576
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Helseanalyseplattformen og det ble i august 2020 offentliggjort at Accenture ble valgt som leverandør av dette
arbeidet, gjennom en offentlig anbudskonkurranse.

3.4.

Strategiske allianser og relasjonskontrakter

I likhet med kontraktsformen prosjekter og programmer karakteriseres også strategiske allianser og relasjonskontrakter av at tilpasningsbehovet er stort. Til forskjell fra prosjekter og programmer er imidlertid hyppigheten
av denne typen transaksjoner vesentlig høyere, noe som rettferdiggjør vesentlige investeringer i kompetanse og
infrastruktur hos innkjøper og en tett relasjon mellom innkjøper og leverandør i leveranseperioden (som oftest
er forholdsvis lang). Disse karakteristikkene kan dermed rettferdiggjøre at funksjonen som bestilles organiseres
internt hos innkjøper, heller enn at den anskaffes av en ekstern leverandør. Et argument for å organisere denne
aktiviteten eksternt er imidlertid at tilpasningsbehovet ikke er større enn at leverandøren kan realisere stordriftsfordeler, noe som gjør at en ekstern organisering kan være mer effektivt for innkjøperen.
Det store volumet av strategiske allianser og relasjonskontrakter i e-helsemarkedet finner vi i langsiktige
lisensavtaler (eksempelvis lisensavtaler med Microsoft og Oracle), vedlikeholdsavtaler (eksempelvis med Dips på
elektronisk pasientjournal (EPJ)), drifts- og forvaltningsavtaler og avtaler om tjenesteutsetting (eksempelvis
Basefarm på datasenter og TietoEvry på EPJ).
Eksempel – PAS/EPJ-system i Helse Sør-Øst – langsiktig avtale med DIPS AS
Etter at OUS i 2014 implementerte systemer fra DIPS er DIPS AS leverandør av PAS/EPJ-systemer til hele Helse
Sør-Øst. Utvikling, implementering og drift/vedlikehold av PAS/EPJ-systemer er til dels svært ressurskrevende og
fordrer et tett samarbeid mellom innkjøper og leverandør. Tett samarbeid mellom innkjøper og leverandør, samt
kontinuerlige leveranser av drift- og vedlikeholdstjenester så vel som utviklingstjenester gjør at relasjonen
mellom Helse Sør-Øst og leverandøren på dette området er et godt eksempel på en relasjonskontrakt.
I offentlige styredokumenter fra OUS fra 2012 fremkommer det at over 80 prosent av utgiftene til det nye
PAS/EPJ-systemet (utgifter i perioden 2012-2015) var ventet å være eksterne og interne personellkostnader. 9 Til
sammenligning utgjorde utgiftene til nødvendige programvarelisenser kun i overkant av 10 prosent av de
samlede prosjektkostnadene.
Helse Sør-Øst fornyet i 2014 sin avtale med DIPS om vedlikehold av PAS/EPJ-systemene i regionens helseforetak
de påfølgende 10 årene. I denne avtalen styrkes begge parters forpliktelser til å bidra til nyutvikling. I DIPS AS’
egen omtale av avtalen fremgår det at Helse Sør-Øst forplikter seg til å bidra i utviklingen av DIPS Arena – et
pasientjournalsystem spesialdesignet for det norske helsevesenet.10
Eksempel – utvikling av ROSa – en automatisert løsning for risiko- og sårbarhetsvurderinger
Sunnaas sykehus, i tett samarbeid med et start-up-foretak (Nordic Analysis), har utviklet en automatisert løsning
for å gjennomføre standardiserte ROS-vurderinger. Slike vurderinger er obligatorisk for en rekke ulike typer
datasystemer og produkter skal tas i bruk i helsetjenesten. Slike vurderinger inkluderer innloggings-sikkerhet og
sikker lagring av personinformasjon.11
Nyutviklingen sparer sykehuset for tid og ressurser, ettersom systemet erstatter tidkrevende manuelt arbeid.

9

Oslo Universitetssykehus HF, Styresak (10. august 2012), Sak 56/2012: Anskaffelse av DIPS som PAS/EPJ ved OUS
Se omtale av avtalen på dips.com (https://www.dips.com/no/fornyet-vedlikeholdsavtale-med-helse-sor-ost)
11 Se nyhetssak på dagensmedisin.no, https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/05/06/sunnaas-har-utvikletlosning-som-automatiserer-risikovurderinger/
10
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3.5.

Egenregi

En organisering av en aktivitet internt, i egen regi, innebærer at det ikke benyttes eksterne leverandører gjennom
en transaksjon; aktiviteten gjennomføres av ressurser som er ansatt i bestiller-institusjonen. En slik organisering
er hensiktsmessig når frekvensen av leveranser er høy og tilpasningsbehovet er tilstrekkelig stort. Dette fordi en
intern transaksjon innebefatter mindre koordineringskostnader enn organisering mellom flere uavhengige
parter, samt at stordriftsfordelene som kan realiseres i transaksjoner av typen karakterisert under omtalen av
strategiske allianser og relasjonskontrakter er neglisjerbare, ettersom tilpasningsbehovene i anskaffelser av
denne typen er svært høye.
På e-helsemarkedet er det noen relativt store regionale og nasjonale virksomheter som eksemplifiserer hvordan
deler av e-helseaktiviteten i offentlig helsesektor er organisert internt. Eksempler på dette er Sykehuspartner,
Helse Vest IKT, Helse Midt-Norge IT (Hemit), Helse Nord IKT og Norsk Helsenett, og en rekke kommunale
virksomheter med egne IT-avdelinger.
Eksempel – implementering av egenutviklet digitalt personverktøy og informasjonsløsning på Nordlandssykehuset Bodø
På Nordlandssykehuset Bodø finner vi et eksempel på utvikling og implementering av e-helse i helsesektoren,
helt uten direkte bruk av en privat leverandør. I respons til konkrete utfordringer knyttet til koronaviruset utviklet
personell på Nordlandssykehuset nye funksjoner i systemet IMATIS (som allerede var implementert på
sykehuset) for å bidra til å håndtere smittesituasjonen. Sykehuset hadde behov for systemer som ga en oversikt
over smittesituasjonen til alle som på ethvert tidspunkt var på sykehuset, oversikt over innlagte pasienters
nærkontakter, samt et personalstyringssystem som ga en oversikt over de ansattes karantene- og
smittesituasjon, testing og etter hvert vaksinering.
IKT-personell på sykehuset, med ansvar for konfigurering av systemet Nordlandsykehuset Bodø allerede hadde i
bruk, ble gitt i oppgave å utvikle nye løsninger som svarte ut sykehusets behov. I en nylig publisert evaluering av
de systemene som ble utviklet på Nordlandsykehuset Bodø dokumenterer Menon at implementeringen av de
ovennevnte funksjonene har resultert i betydelige økonomiske gevinster for sykehuset, i form av tidsbesparelser
for både helsepersonell og ansatte i administrasjonen.12

12

Menon (2021), Gevinstanalyse: Utvikling og anvendelse av løsninger basert på teknologi fra IMATIS ved
Nordlandssykehuset Bodø i forbindelse med pandemihåndteringen.
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4.

Økonomisk aktivitet innen e-helse i offentlig sektor

I en tallfesting av økonomisk aktivitet innenfor en del av økonomien kan man enten ta utgangspunkt i hvem som
produserer eller hvem som kjøper de varene og tjenestene som faller innenfor områdets definisjon. Ettersom vi
i dette arbeidet søker å anslå de samlede utgiftene på e-helse for kun én sektor i økonomien – offentlig sektor –
kartlegger vi i dette kapittelet kjøp og egenproduksjon av e-helsetjenester og -produkter i den offentlige
helsetjenesten.
Menon har i en rekke rapporter dokumentert størrelsen og utviklingen i det norske e-helsemarkedet, men da
med utgangspunkt i de private leverandørenes omsetning og vekst. Se tekstboksen nedenfor for en kort
redegjørelse av utviklingen i det norske e-helsemarkedet de siste ti årene, med utgangspunkt i aggregert
regnskapsinformasjon for de norske bedriftene denne bransjen, samt nylig innhentet informasjon direkte fra
bedriftene, om deres forventninger til omsetningsvekst i både 2020 og 2021.

Tekstboks: Kort om den norske e-helsebransjen
I en nylig publisert rapport* om produksjons- og eksportmuligheter for norsk helseindustri er helseindustrien delt inn i
tre ulike bransjer, hvorav digital helse utgjør en av disse. Definisjonen av denne bransjen er at bedriftene i digital helse
utvikler og produserer «IKT-produkter og -tjenester som anvendes til overvåkning, forebygging og behandling av
sykdommer, og til systemer og prosesser rettet mot helsesektoren».
Figur A: Samlet omsetning i bransjen digital helse i Norge. Tall for 2009-2019 bygger på registrerte regnskapsdata. Anslag for 2020
og prognose for 2021 bygger på resultater fra spørre-undersøkelse gjennomført i 2020. Kilde: Menon
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Norske bedrifter innen digital helse hadde i 2019 en samlet omsetning på i overkant av 3,2 milliarder kroner. Bransjens
omsetning falt i både 2018 og 2019, men foreløpige anslag tyder på at bransjen har hatt en betydelig omsetningsvekst i
2020, på nesten 13 prosent. Dette anslaget bygger på tilbake-meldinger fra et stort antall bedrifter i bransjen. I
spørreundersøkelsen ble bedriftene også spurt om å gi en prognose for omsetningsvekst i 2021. Som vi ser av Figur A er
det ved inngangen til 2021 en stor optimisme om veksten på kort sikt. Dette må sees i lys av koronapandemien, og den
digitaliseringen i helsesektoren som dette har medført. Prognosen for omsetningsveksten i 2021 er på hele 22 prosent
for bedriftene i digital helse i den norske helseindustrien.
Opp gjennom de siste ti årene har bransjen som helhet hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på rundt 8,5
prosent (fra 2009 til 2019). Bransjen digital helse preges imidlertid av et stort omfang små oppstartsselskaper. Dette
synliggjøres av at bedriftene i digital helse utgjør over 18 prosent av alle bedriftene i den norske helseindustrien (de to
andre bransjene er legemidler og medisinsk utstyr), men kun om lag 6 prosent av samlet omsetning.
* Menon (2021), Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri
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Det er her viktig å presisere at tallene omtalt over, som er aggregerte tall for omsetningen til alle bedrifter Menon har
klassifisert som digital helse, på langt nær gir et dekkende bilde på den samlede aktiviteten på e-helse-området i Norge.
Det er primært tre årsaker til dette;
-

Det er en rekke bedrifter som utvikler, produserer og selger IKT-produkter og tjenester som anvendes i
helsesektoren og som faller innenfor definisjonen av e-helse, men som ikke er inkludert i fremstillingen som
bygger på aggregerte regnskapstall. Dette fordi bedriftspopulasjonen av selskaper innenfor digital helse kun
inkluderer bedrifter som har sin primære virksomhet rettet mot helsefeltet. Dette betyr at aktører som leverer
IKT-løsninger til et bredt sett av virkeområder ikke er klassifisert som bedrifter innenfor digital helse. Her inngår
for eksempel en rekke store IT-konsulentselskaper med betydelig virksomhet innen e-helse samt leverandører
av generell hardware, som PCer, telefoner og nettbrett.

-

Deler av e-helseaktiviteten i Norge er leveranser av produkter og tjenester fra utenlandske aktører, som ikke
har registrert virksomhet i Norge. Dette er aktivitet som ikke fanges opp i en kvantitativ kartlegging av
omsetningen til norskregistrerte foretak.

-

Kartlegging av bedrifter som leverer produkter og tjenester innen digital helse ekskluderer fullstendig all
egenproduksjonen på dette området, som gjennomføres av både i offentlige og private behandlingsinstitusjoner.

4.1.

E-helseutgifter i spesialisthelsetjenesten og blant nasjonale aktører

I forbindelse med utarbeidelsen av rapporten Ressursbruk Figur 4.1-1: IKT-utgifter i spesialisthelsetjenesten
på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019 (2020) har (helse-regionene) og nasjonale aktører i 2019. Kilde:
Direktoratet for e-helse hentet inn data over utgiftene på

Direktoratet for e-helse

IKT (både investeringer og forvaltning) fra alle landets
helseregioner og alle de sentrale nasjonale aktørene i den

Nasjonale
aktører,
2,5 mrd.
NOK

norske offentlige helseforvaltningen.13 I spesialisthelsetjenesten og hos de nasjonale aktørene samlet anslår
direktoratet at det i 2019 samlet ble brukt i overkant av 10,3
milliarder kroner på e-helseaktiviteter. Av figuren til høyre
fremkommer det at ganske nøyaktig tre fjerdedeler av disse
utgiftene påløp i spesialisthelsetjenesten. Merk at
fremstillingen her bygger på tall for hvem som har de

Spesialisthelsetjenesten,
7,8 mrd. NOK

aktuelle utgiftene og ikke hvem som finansierer den
aktuelle utgiften. Dette er av betydning fordi helseregionene finansierer en hel del av IKT-utgiftene hos
enkelte nasjonale aktører.
I sin kartlegging har Direktoratet for e-helse fordelt IKT-utgiftene til de ulike institusjonene i spesialisthelsetjenesten og i den nasjonale helseforvaltningen i fem ulike IKT-kategorier. Denne inndelingen av ehelseutgifter er gjensidig utelukkende og fullstendig uttømmende, noe som gir en fullstendig oversikt over hvilke
typer IKT-produkter og -funksjoner IKT-ressursene benyttes på. De fem IKT-kategoriene er:
-

Personell inkluderer alle utgifter som direkte kan tilordnes IKT-relatert personell, både egne ansatte og
innleid personell

13

Aktører som her er inkludert er Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helseforetakenes
driftsorganisasjon for nødnett og Norsk Helsenett, Helfo, Nasjonal IKT og Pasientreiser.
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-

Software dekker alle anskaffelser av, samt lisens- og utviklingskostnader til, programvare – både
hyllevare og egenutviklet programvare

-

Hardware er utgifter til alt av fysisk IKT-utstyr som anses som hyllevare

-

Utsatte tjenester/tjenesteutsetting er utgifter til tredjeparter som har fullt ansvar for IKT-tjenestene
de leverer virksomheten

-

Skytjenester inkluderer alle kostnader til allmenne skytjenester. Skytjenester levert av eget datasenter
inkluderes ikke

Over halvparten av alle utgiftene til e-helseaktiviteter i den offentlige helsesektoren er knyttet til personell (både
internt ansatte ressurser og innleid personell). Videre er om lag én fjerdedel av utgiftene knyttet til programvare
(både innkjøpt hyllevare og utgifter til egenutviklet programvare). Til sammen representerer disse to kategoriene
(Personell og Software) over 80 prosent av de samlede e-helseutgiftene i spesialisthelsetjenesten og hos de
nasjonale aktørene (se Figur 4.1-2).

Figur 4.1-2: Utgifter til e-helse i den offentlige spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører, fordelt på IKTressurskategorier, i 2019. Kilde: Direktoratet for e-helse

4.2.

E-helseutgifter i primærhelsetjenesten

I rapporten Utviklingstrekk 2021 – E-helsetrender (2021) presenterer Direktoratet for e-helse anslag for e-helseutgifter i kommunesektoren, sammen med tilsvarende anslag for spesialisthelsetjenesten og store deler av
helseforvaltningen (referert til ovenfor). Det anslås at kommunesektorens e-helseutgifter i 2019 beløp seg til
2,86 milliarder kroner. Dette anslaget inkluderer den delen av den private primærhelsetjenesten som er direkte
underlagt kommunene, samt e-helseutgifter hos fastleger og fysioterapeuter med driftsavtaler med landets
kommuner.
Det ovennevnte anslaget på e-helseutgifter i kommunesektoren bygger på et estimat utarbeidet av Helsedirektoratet i 2014, i oppfølgingen av arbeidet som etterfulgte stortingsmeldingen om digitale tjenester i helseog omsorgssektoren fra 2012 (Én innbygger – én journal).14 I denne utredningen har Helsedirektoratet, på
bakgrunn av en kartlegging av helserelaterte IKT-utgifter i 14 kommuner, estimert e-helse-utgiftene for alle
landets kommuner til i overkant av 2 milliarder kroner i 2014.

14

Helsedirektoratet (2014), Utredning av «en innbygger – én journal»
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Om vi legger til grunn at e-helseutgifter som andel av kommunesektorens samlede utgifter til helse- og
omsorgstjenester var konstant i perioden fra 2014 til 2019, samt hensyntar befolkningsveksten i perioden får vi,
basert på tallmaterialet fra Helsedirektoratets utredningen, et anslag for e-helseutgifter i kommunesektoren i
2019 på i underkant av 3,3 milliarder kroner. Dette inkluderer e-helseutgifter hos fastleger og fysioterapeuter
med driftsavtaler. Vi mener dette er å anse som et konservativt anslag på totale e-helseutgifter i den offentlige
primærhelsetjenesten i 2019. Dette blant annet fordi vi vet at høy andel av landets kommuner i denne perioden
har implementert velferdsteknologi i hjemmetjenesten (elektronisk avstandsoppfølging, digital medisineringsstøtte mv.) som i langt mindre grad var implementert i 2014.
Anslaget på 3,3 milliarder kroner i e-helseutgifter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2019 inkluderer
både utgifter til innkjøp av IKT-varer og -tjenester til bruk innen helse og omsorg og utgifter til «egenproduksjon».
Dette sistnevnte er lønnskostnader til personell som jobber med e-helse i kommunene samt utgiftene til
eventuelle egenutviklede applikasjoner og IT-systemer brukt i helsetjenesten. Fordelingen av de samlede ehelseutgiftene mellom egenproduksjon og innkjøp av e-helseprodukter og tjenester er usikker, blant annet fordi
dette trolig varierer betydelig mellom ulike kommuner. Vi tror andelen egenproduksjon er høyere i den offentlige
primærhelsetjenesten, sammenlignet med i spesialisthelsetjenesten. Det finnes ikke en tilsvarende fordeling av
e-helseutgifter, som illustrert i Figur 4.1-2, for kommunehelsetjenesten. Vi tror imidlertid andelen av e-helseutgiftene til personell er høyere i kommunehelsetjenesten enn i de andre delene av den offentlige helsesektoren.
Dette fordi omfanget av store IKT-prosjekter (som medfører investeringer i skreddersydd programvare) er
mindre i kommunesektoren samt at kommunehelsetjenesten per konstruksjon er svært desentralisert (som gjør
at man ikke har sentralisert IKT-personelloppgaver og dermed ikke får utnyttet stordriftsfordeler).

4.2.1. Kommunenes direkteanskaffelser av e-helseprodukter og -tjenester
Med utgangspunkt i tall fra Leverandørdatabasen15 kan vi danne oss et bilde av deler av kommunehelsetjenestens anskaffelser av e-helseprodukter og -tjenester fra private leverandører. Når vi summerer
kommunenes kjøp fra alle leverandører kategorisert innunder IKT-relaterte næringskoder og som kommunene
selv kategoriserer som anskaffelser som er rette mot helsesektoren finner vi at dette i 2019 beløp seg til om lag
670 millioner kroner. Det er her viktig å presisere at dette beløpet kun representerer et utvalg av e-helserelaterte
anskaffelser i den offentlige primærhelsetjenesten. Dette som følge av at:
1.

Beregningen kun inkluderer anskaffelser fra «rene» IKT-leverandører, og dermed ikke produkter og
tjenester fra leverandører av mer generell karakter (for eksempel store internasjonale
rådgivningsselskaper og store distributører av kontorutstyr).

2.

E-helseanskaffelser gjort av aktører som leverer helse- og omsorgstjenester på oppdrag for kommunene
(e.g. fastleger, fysioterapeuter og private eldre- eller pleieinstitusjoner som leverer tjenester finansiert
av kommunene).

3.

Beregningen inkluderer ikke e-helseanskaffelser gjort av kommunale eller interkommunale foretak.

15

En database med opplysninger om alle anskaffelser av varer og tjenester landets kommuner har gjennomført
gjennom året
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4.2.2. Samlede e-helseutgifter i den offentlige helsesektoren
Utgifter til e-helse i den norske offentlige Figur 4.2-1: E-helseutgifter i den offentlige helsesektoren.
helsesektoren er anslått til 13,6 milliarder kroner i Anslag for fordeling mellom ulike aktører i 2019. Kilde:
2019. Om lag 60 prosent av e-helseutgiftene påløp i

Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Menon.

spesialisthelsetjenesten, én fjerdedel hos nasjonale
aktører og det resterende – om lag 20 prosent – i
primærhelsetjenesten.

19%
24%
Nasjonale aktører

SSB anslår at de samlede offentlige helseutgiftene i
Norge i 2019 var på om lag 285 milliarder kroner.16

Spesialisthelsej.

Med det her presenterte anslaget for totale utgifter

Primæhelsetj.

til e-helseaktiviteter i den offentlige helsesektoren
innebærer dette at e-helse utgjorde om lag 4,8
prosent av de offentlige helseutgiftene i 2019. Dette
er ikke et forholdstall som på en meningsfull måte

57%

kan sammenlignes med andre deler av offentlig
forvaltning. Dette fordi ulike sektorer har ulike
forutsetninger for, og gevinster av, å digitaliseres.
Det er imidlertid interessant å sammenligne denne andelen med en tilsvarende andel utgifter brukt på ehelseaktiviteter i andre sammenlignbare land. Direktoratet omtaler i rapporten Utviklingstrekk 2021 – E-helsetrender at gjennomsnittet blant sammenlignbare land er at en andel på om lag 4,5 prosent benyttes på
investeringer i og drift av e-helseaktiviteter i sykehussektoren. Ettersom sykehussektoren i Norge har kommet
lengre i digitaliseringen enn kommunehelsesektoren17, og kommunesektoren er inkludert i anslaget for Norge,
tyder dette på at en større andel av samlede helseutgifter benyttes på e-helse i Norge sett opp mot andre
sammenlignbare land.

4.3.

Inn- og utkontraktering av e-helseaktiviteter

Å fordele e-helseutgiftene i den offentlige helsesektoren inn i ulike kontraktsformer er i realiteten en todelt
prosess. Først fordeles e-helseutgifter i hhv. egenregi eller kjøp. E-helseaktiviteter utført i egenregi er produsert
av ressurser ansatt av institusjonene selv, uten bruk av markedet. Vi presenterer her anslag for fordelingen
mellom e-helseaktiviteter gjennomført i egenregi og anskaffelser fra markedet for hhv. spesialisthelsetjenesten
og nasjonale aktører, og i primærhelsetjenesten hver for seg.

4.3.1. Spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører
Datamaterialet til Direktoratet for e-helse gir oss et utgangspunkt for å anslå hvor stor andel av e-helseaktiviteten
i disse delene av den offentlige helse- og omsorgssektoren som er anskaffelser fra markedet, og hvor stor andel
som er utgifter i egenregi. Vi ser her på de ulike IKT-ressurskategoriene hver for seg, og diskuterer anslaget for
andelen av utgiftene i de ulike ressurskategoriene som er utgifter gjennom anskaffelser fra markedet og hva som
er e-helseutgifter som har påløpt internt i spesialisthelsetjenesten og blant nasjonale aktører.

16
17

SSB, tabell 10811, (Helseutgifter i offentlig forvaltning eksklusive Folketrygden)
Agenda Kaupang (2019), E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt
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Personellutgifter utgjør den klart største utgiftskategorien innen e-helse i spesialisthelsetjenesten og hos
nasjonale aktører. Det fremkommer at 18 prosent av årsverkene som jobbet med e-helse i 2019 var innleid, mens
de resterende var internt ansatte ressurser. Vi antar at kostnaden til innleide ressurser i gjennomsnitt er 20
prosent høyere enn interne ressurser og får da en fordeling av utgiftene til IKT-personell som er 21/79 prosent
(innleie/interne).
Utvikling og drift av software antas å i all hovedsak være aktiviteter som kjøpes fra markedet, selv om noe av
dette også er egenprodusert. Vi legger til grunn et forhold på 90/10 prosent, mellom innkjøp/egenregi.
Det følger av Direktoratets definisjon av utgifter kategorisert innunder hardware at dette er fysisk IKT-utstyr som
anses som hyllevare. Offentlige helseforetak og nasjonale institusjoner i helseforvaltningen utvikler og
produserer i svært liten – om noen – grad fysisk IKT-utstyr som markedet kan levere. Vi legger derfor til grunn at
100 prosent av disse utgiftene er innkjøp.
Alle utgifter til tjenesteutsetting er per definisjon å anse som innkjøp. 100 prosent av IKT-utgiftene kategorisert
innunder denne kategorien plasseres derfor som innkjøp.
Spesialisthelsetjenesten og de nasjonale aktørene med e-helseaktiviteter har samlet sett lave utgifter til
allmenne skytjenester. Disse tjenestene antas å være av generell karakter (i liten grad spesialtilpasset) og ikke
egenutviklet. 100 prosent av disse utgiftene antas dermed å være til innkjøp.
Tabellen nedenfor oppsummerer Menons vurdering av fordelingen mellom dette følgende fordeling av hhv.
innkjøp og egenproduksjon til ulike IKT-ressursområder, i spesialisthelsetjenesten og blant nasjonale aktører i
helseforvaltningen.

Tabell 1: Anslag for fordeling av e-helseaktiviteter i hhv. egenregi og gjennom bruk av markedet. Offentlig spesialisthelsetjenester og nasjonale aktører i helseforvaltningen. Kilde: Menon
Spesialisthelsetjeneste og nasjonale aktører

Andel, egenregi

Andel, innkjøp

Samlede utgifter (mill.
NOK)

Personell (IKT)
Software
Hardware
Tjenesteutsetting
Skytjenester
Totalt, spesialisthelsetjenesten og nasjonale
aktører

79 %
10 %
0%
0%
0%
47 %

21 %
90 %
100 %
100 %
100 %
53 %

5 904
2 471
1 072
846
16
10 309

4.3.2. Primærhelsetjenesten
Det foreligger langt mindre data og studier om e-helseaktivitet i primærhelsetjenesten, sammenlignet med hva
som er tilfellet for spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører i helseforvaltningen. Det finnes imidlertid studier
om digitalisering i kommunesektoren samlet sett, og mye av resultatene herfra kan trolig generaliseres til den
kommunale helse- og omsorgssektoren. En sentral studie er en SSB-studie som kartlegger digitaliseringen i
norske kommuner i 2018.18
Den nevnte SSB-studien definerer 12 ulike IKT-funksjoner og kommunene og viser at et klart flertall av
kommunene (over 60 prosent) i hovedsak utøver disse funksjonene ved bruk av interne ressurser. Forfatterne
noterer også at det gjennomgående i kommunesektoren er en lavere bruk av eksterne leverandører på de fleste
18

Rybalka, Røgeberg og Dyngen (2019), Digitalisering i kommunene – overblikk over tilstanden i 2018
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IKT-områder, sammenlignet med tilsvarende organisering i statlig sektor. Med utgangspunkt i disse resultatene
anslår vi at 60 prosent av e-helseutgiftene i kommunesektoren er utgifter til interne ressurser.
Allmennlegetjenester og fysioterapeutbehandling finansiert av den kommunale helse- og omsorgssektoren
utgjør en viktig del av primærhelsetilbudet i Norge. En betydelig del av dette tilbudet er imidlertid ikke organisert
internt i kommunene. Fastleger og en høy andel fysioterapeuter er selvstendig næringsdrivende, men tjenestene
de leverer finansieres av fellesskapet. De aller fleste fastlegekontorer og fysioterapeuter med driftsavtaler med
kommunene er organisert i små felleskap.19 Ettersom fastlegepraksiser er små og de største kostnadene fastleger
har til e-helseaktiviteter er knyttet til standardisert hardware (PCer, telefoner etc.) og software (lisenser etc.)
anslår vi at en betydelig majoritet av deres e-helseutgifter påløper gjennom innkjøp av digitale produkter og
tjenester. Vi legger til grunn en andel av e-helseutgifter som går til eksterne leverandører på 85 prosent.
Tabellen nedenfor oppsummerer Menons vurdering av fordelingen mellom dette følgende fordeling av hhv.
innkjøp og egenproduksjon til ulike IKT-ressursområder, i primærhelsetjenesten.

Tabell 2: Anslag for fordeling av e-helseaktiviteter i hhv. egenregi og gjennom bruk av markedet. Offentlige primærhelsetjenester. Kilde: Menon
Primærhelsetjenester i offentlig regi
Kommunesektoren
Allmennlegetjenester (fastleger)
Fysioterapeuter med driftsavtale
Totalt, primærhelsetjenester

4.4.

Andel, egenregi

Andel, innkjøp

60 %
15 %
15 %
53 %

40 %
85 %
85 %
47 %

Samlede utgifter (mill.
NOK)
2 782
384
125
3 291

Utkontrakterte e-helseaktivteter – fordeling mellom ulike kontraktsformer

I det foregående kapittelet presenterte vi våre anslag for hvor store deler av e-helseutgiftene i den offentlige
helsesektoren som brukes på hhv. eksterne leverandører og internt arbeid (produksjon i egenregi). Basert på det
som finnes av tilgjengelig kunnskap samt våre egne erfaringer vil vi her presentere anslag for hvordan kjøp av
produkter og tjenester fra eksterne leverandører fordeler seg mellom ulike kontraktsformer, i tråd med
rammeverket presentert i kapittel 3.

4.4.1. Spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører
Vi ser her igjen til Direktoratet for e-helse sin fordeling av e-helseutgifter på ulike IKT-ressurskategorier. Med
utgangspunkt i definisjonene av disse ulike kategoriene samt anslaget for hvor stor andel av aktivitetene innenfor
de ulike IKT-ressurskategoriene som kjøpes på markedet, presenterer vi her anslag for fordelingen av utgifter på
ulike kontraktsformer.
Innleid personell antas å i hovedsak være spesialister som jobber på lengre kontrakter og som er krevende å
erstatte på kort sikt. Hoveddelen av funksjonene disse ressursene utretter antas videre å være funksjoner som
kjøpes inn relativt sjelden, og varigheten på relasjonen er dermed tidsbegrenset til utvikling av spesifikke
programmer. En mindre andel antas å utøve en tjeneste som karakteriseres av en langt lengre varighet (og en
tettere relasjon).
Fordelingen av innkjøp av software, i de ulike kontraktsformene, er høyst usikker. Vi legger til grunn at en mindre
del av disse innkjøpene (målt i utgifter) har preg av å være anskaffelser gjort i et åpent marked, mens opp mot
19

Tall fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig antall fastleger per fastlegepraksis ligger på rundt én
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halvparten av denne typen innkjøp har preg av prosjekt- eller programanskaffelser. Andelen som anskaffes
gjennom transaksjoner som best karakteriseres som strategiske allianser (langvarig og tett relasjon med
omfattende interaksjoner mellom innkjøper og leverandør) utgjør en mellomting mellom de to førstnevnte.
Utgifter til hardware kategoriseres i sin helhet som anskaffelser i åpent marked. Dette da definisjonen av
hardware er at det er hyllevare.
Tjenesteutsetting kategoriseres i sin helhet som anskaffelser innunder strategiske allianser og relasjonskontrakter. Dette fremstår å være tjenester av langsiktig karakter med en høy grad av samhandling og som preges
av høy tillit mellom leverandør og innkjøper.
Skytjenester fremstår å være av generisk karakter, og anskaffelsene av dette kategoriseres dermed som
transaksjoner gjort i et åpent marked.
Oppsummert gir dette en fordeling innkjøp som følger.

Tabell 3: Anslag for fordeling av e-helseaktiviteter i ulike kontraktsformer. Anslag for offentlige spesialisthelsetjenester
og nasjonale aktører i helseforvaltningen. Kilde: Menon
Spesialisthelsetjenester og nasjonale
aktører
Personell (IKT)
Software
Hardware
Tjenesteutsetting
Skytjenester
Totalt, spesialisthelsetjenester og
nasjonale aktører

Åpent marked
1%
18 %
100 %
0%
100 %
15 %

Prosjekter og
programmer
17 %
41 %
0%
0%
0%
20 %

Relasjonskontrakter
3%
32 %
0%
100 %
0%
18 %

Egenregi
79 %
10 %
0%
0%
0%
47 %

4.4.2. Primærhelsetjenesten
I bakgrunnsarbeidene til 2019-utgaven av Indikatorrapporten fra Forskningsrådet omtales resultatene fra
Rybelka et al. (2019), og det trekkes frem at datamaterialet viser at om lag ni av ti kommuner hadde pågående
eller planlagte IKT-prosjekter i 2018. Dette er ikke ensbetydende med at ni av ti kommuner hadde pågående
(eller nært forestående oppstart) av helserelaterte IKT-prosjekter i 2018. Dette fordi anslaget dekker alle
tjenestesektorene i kommunene. Men, ettersom helse- og omsorgtjenester utgjør en betydelig del av
kommunenes aktivitet antyder dette at en betydelig andel av kommunene har pågående e-helseprosjekter.
Kartleggingen av digitaliseringen i kommunesektoren viser imidlertid at IKT-prosjektene her gjennomgående er
forholdsvis små.20 I rammeverket vi anvender i denne rapporten tolker vi dette som at en majoritet av IKTprosjektene i kommunesektoren er å anse som transaksjoner av typen prosjekter og programmer, mens kun en
liten andel kan kategoriseres som relasjonskontrakter. Videre antar vi at halvparten av e-helseutgiftene som
brukes på eksterne leverandører er å anse som transaksjoner gjort i et åpent marked. Dette dekker innkjøp av
generiske IKT-tjenester, men ikke minst innkjøp av digitalt utstyr som er å anse som hyllevare (PCer, nettbrett,
mobiltelefoner etc.). Oppsummert anslår vi at 20 prosent av kommunenes e-helseutgifter er transaksjoner gjort
i et åpent marked, mens hhv. 15 og 5 prosent er transaksjoner med karakteristikker som prosjekter og
programmer og strategiske relasjoner.

20

Forskningsrådet, bakgrunnsarbeider til Indikatorrapporten
(https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/les-mer/digitaliseringsindikatorer/)
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I allmennlegetjenesten (fastleger) og blant fysioterapeuter med driftsavtale med kommuner antar vi at nesten
alle eksterne innkjøp av e-helsetjenester og -produkter er transaksjoner i åpne markeder – kun en liten andel (5
prosent) av samlede e-helseutgifter kan karakteriseres som prosjekter og programmer. Dette skyldes at den
gjennomsnittlige størrelsen på fastlege- og fysioterapeutklinikker i Norge er liten. Eksterne markedsrelasjoner
for disse aktørene innebærer i svært liten grad en aktiv deltagelse fra innkjøper, i utvikling og implementering i
samarbeid med leverandører.
Oppsummert gir dette en følgende fordeling av e-helseutgifter i den offentlige primærhelsetjenesten, fordelt på
ulike kontraktsformer:

Tabell 4: Anslag for fordeling av e-helseaktiviteter i ulike kontraktsformer. Anslag for offentlige primærhelsetjenester.
Kilde: Menon
Primærhelsetjenester i offentlig regi

Åpent marked

Kommunesektoren
Allmennlegetjenester (fastleger)
Fysioterapeuter med driftsavtale
Totalt, primærhelsetjenester

4.5.

20 %
80 %
80 %
29 %

Prosjekter/progr.
15 %
5%
5%
13 %

Relasjonskontrakter
5%
0%
0%
4%

Egenregi
60 %
15 %
15 %
53 %

Fordeling av økonomisk aktivitet innenfor ulike kontraktsformer

Diskusjonen og tabellene i kapittelet over illustrerer at det er betydelige forskjeller mellom spesialisthelsetjenesten og den nasjonale helseforvaltningen på ene siden, og primærhelsetjenesten på andre siden, hva angår
omfanget av store, langvarige og komplekse e-helseprosjekter. Vi finner at majoriteten av relasjonene aktørene
i den offentlige primærhelsetjenesten har med eksterne leverandører kan karakteriseres som åpne markedstransaksjoner. Omfanget av kjøp av tjenester og produkter som fordrer en tettere samhandling mellom
leverandør og innkjøper er lite og forekommer tilstrekkelig sjelden til at det kun i få tilfeller bygges opp tette
relasjoner mellom innkjøper og leverandører.
I spesialisthelsetjenesten og blant nasjonale aktører i helseforvaltningen er omfanget (målt i utgifter) av
markedsrelasjoner med tettere samhandling mellom innkjøper og leverandører langt mer utbredt. Eksempler på
dette er store og komplekse prosjekter som Helseanalyseplattformen samt nasjonale og regionale journalprosjekter som Akson-prosjektet og Helseplattformen (Helse Midt-Norge).
Vi finner at andelen av e-helseutgifter som påløper internt i institusjonene i den offentlige helsesektoren –
produksjon i egenregi – er tilnærmet lik mellom de ulike delene av sektoren. Rundt halvparten av ehelseutgiftene i både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt i helseforvaltningen, er utgifter til internt ansatt
IKT-personell og til drifts- og utviklingsarbeidet dette personellet er ansvarlige for.
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Figur 4.5-1: Menons anslag på fordelingen av e-helseutgifter i den offentlige helsesektoren, fordelt på ulike
kontraktsformer. Kilder: Direktoratet for e-helse, SSB og Menon
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5. Vurdering av samarbeid og samhandling mellom
aktørene i e-helsemarkedet
I denne delen av rapporten ser vi nærmere på noen typiske kontraktsrelasjoner i e-helsemarkedet. Vi søker å
analysere samspillet mellom innkjøpere og leverandører i relasjoner som representerer et stort omfang av
helsesektorens samlede e-helseaktiviteter samtidig som vi også diskuterer relasjoner som samlet sett utgjør en
mindre andel av e-helseutgiftene, men som er av særlig interesse for å avdekke samspillsproblemer mellom
offentlige innkjøpere og private leverandører.
Vi fremlegger her også sentrale funn fra faglitteratur, studier av e-helsemarkedet i Norge og innspill fra aktører i
markedet, som bidrar til å forklare relasjonene mellom bestiller og leverandør i e-helsemarkedet samt årsaker til
samspillsproblemer mellom offentlige innkjøpere og private leverandører.

5.1.

Tegn på tette relasjoner også ved kjøp av standardiserte e-helsetjenester

Den raske teknologiske utviklingen på digitaliseringsfeltet og høye ambisjoner om å innføre digitale løsninger i
helsesektoren, samt de særlig strenge kravene til sikkerhet og personvern på dette området, bidrar til at et
betydelig omfang av anskaffelsene i sektoren bærer preg av nyutvikling og spesialtilpasninger.
I henhold til transaksjonskostnadsrammeverket følger det at anskaffelser med spesifikke tilpasningsbehov og
tilstrekkelig usikkerhet knyttet til kvaliteten på leveransene ved kontraktsinngåelse best gjennomføres gjennom
at det skapes en tett relasjon mellom innkjøper og leverandører. Det er flere eksempler på dette i den norske
helsesektoren. Direktoratet for e-helse har for eksempel siden 2015 hatt en avtale med leverandøren Capgemini
om løpende levering av hva som omtales som «standard» IT-utviklings- og testtjenester.21 Uten full innsikt i hvilke
spesifikke tjenester som er levert gjennom denne rammeavtalen fremstår det like fullt som et eksempel på en
strategisk allianse eller relasjonskontrakt. Et annet eksempel, hvor Direktoratet for e-helse også er
oppdragsgiver, er avtalen med Accenture om å levere utviklingen av Helseanalyseplattformen. Her skal det
leveres et spesifikt produkt med en høy grad av spesialtilpasning over en definert tidsperiode. Dette fremstår
dermed i større grad som et eksempel på et typisk prosjekt eller program.
Vi finner imidlertid tegn i dataene på at det også i Figur 5.1-1: Samlet antall tilbydere i anbudskonkurranser av emindre komplekse leveranser også dannes nære helsetjenester gjennomført av Sykehusinnkjøp HF hvor Atea
eller Crayon vant anbudet, og både Atea og Crayon leverte

relasjoner mellom store innkjøpere og private tilbud. Kilde: Doffin.no
leverandører. Gjennom et selvbygget nett10
skrapingsverktøy har vi hentet ned informasjon om
fra 1. januar 2017. 22 Vi finner blant annet at
Sykehusinnkjøp HF i denne perioden har inngått
avtaler med en samlet verdi på over 2,2 milliarder
kroner innenfor e-helsefeltet (inkludert rammeavtaler). To aktører skiller seg ut i form av antall
anbud vunnet – Atea og Crayon har vunnet seks
anbud hver. Alle disse tolv avtalene er anskaffelser

8

Antall tilbydere

alle offentlige tildelinger som er utlyst på doffin.no
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21

Computerworld.no («Capgemini har signert ny avtale med Direktoratet for e-helse»), publisert 10.09.2019
Herunder informasjon om oppdragsgiver, leverandør, antall andre aktører som leverte tilbud, tittel og beskrivelse,
totalramme, kunngjøringsdato, samt en del informasjon om hvilken kategori eller næring tilbudet faller under.
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av standardiserte og veletablerte digitale produkter og tjenester (les: «hyllevare» og å anse som typiske
transaksjoner gjort i åpent marked i det teoretiske rammeverket).23 Det er interessant å observere at det selv
med disse karakteristikkene av produktene og anskaffelsesstørrelsene er svært få tilbydere på disse anbudene.
Vi finner at det samlet kun er i overkant av 2,5 tilbydere per anbud i gjennomsnitt, hvorav to av disse tilbyderne
er Atea og Crayon.
Et tilsvarende mønster ser vi i de siste årenes anskaffelser gjort av Norsk Helsenett (NHN). I en rekke anskaffelser
av hva som fremstår som videokommunikasjons- og telefonkonferanseutstyr var det kun to tilbydere – Atea og
Crayon. Dette styrker inntrykket av at det på nasjonalt nivå er svært få reelle leverandører av standard digitale
produkter og tjenester med anvendelse på e-helsefeltet.
Én tolkning av det lave antallet tilbydere i disse anbudskonkurransene er at selv i anskaffelser av produkter og
tjenester med minimale tilpasningsbehov skapes det tette relasjoner mellom offentlige innkjøpere og
leverandører, på e-helsefeltet. Dette er ikke ensbetydende med at konkurransen i markedet er dårlig, eller at
innkjøper ikke overholder anskaffelsesregelverket. Det er mulig det over tid er bygget opp relasjoner mellom
leverandørene og innkjøperne som har gitt aktørene en innsikt og dyp forståelse for hverandres organisasjoner.
Dette materialiserer seg igjen i etableringen av personlige og/eller bedriftsspesifikke bånd som sikrer en sømløs
samhandling og reduserer innkjøpers risiko og kostnad selv ved innkjøp av varer og tjenester som har et
presumtivt lavt tilpasningsbehov (og at det kanskje fører til tilpasninger som gir verdi selv for mer standardiserte
løsninger). Slike relasjoner kan også gi innkjøper tilgang til goder som kurs, opplæring og løpende rådgivning som
ikke synliggjøres i anbudsdataene vi har hentet inn. I sum kan dermed hva som fremstår som transaksjoner i åpne
markeder, basert på produkt- og tjenestebeskrivelsene i de aktuelle anbudene, i realiteten være relasjoner som
bedre beskrives som relasjonskontrakter.
En annen tolkning er at anskaffelsene av denne typen e-helseprodukter ofte er så store, eller at den offentlige
helsesektoren er så kompleks, at det kun er et fåtall aktører som er i stand til å levere konkurransedyktige tilbud.
Dette betyr at Sykehusinnkjøps anskaffelser av standardiserte IKT-produkter er å anse som anskaffelser i et åpent
marked (med svake relasjoner mellom innkjøper og leverandør), men at det er egenarter ved innkjøper eller
produktene som like fullt begrenser muligheten for et større aktørmangfold i leverandørmarkedet.
En tredje tolkning er at det i realiteten er sterke relasjoner mellom ulike uavhengige aktører som er årsaken til
det lave antallet tilbydere. Men, at den offentlige innkjøperen ikke er en av partene i disse relasjonene. I tilfelle
Sykehusinnkjøp-Atea/Crayon kan det for eksempel være tette relasjoner mellom Microsoft (og andre programvareprodusenter) og distributørene Atea/Crayon som er årsaken til det lave antallet tilbydere. Gjennom et
langvarig og tett samarbeid med Microsoft etc. har Atea og Crayon mulighet for å levere løsninger hvor produkter
og tjenester fra disse underleverandørene inngår med konkurransedyktig forhold mellom verdi og pris. Disse
aktørene vinner dermed ofte anbudskonkurranser. Dette ser igjen ut til å føre til at andre potensielle
leverandører unngår å delta i disse anbudskonkurransene.

23

Blant annet Windowsoppgraderinger, telefonløsninger, lisenser fra Microsoft, SPSS og Citrix og standardiserte
skyløsninger.
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5.1.1. Opprettelsen av en forretningsmessig relasjon på e-helsefeltet
I dataene om Norsk Helsenett sine anskaffelser de Figur 5.1-2: Antall tilbydere (inkl. Cube IT) i
siste årene finner vi, i tillegg til anskaffelsene fra anbudskonkurranser utlyst av Norsk Helsenett hvor Cube IT ble
Atea og Crayon, også kjøp fra mindre leverandører.

tildelt oppdragene. Periode 2020-2021. Kilde: Doffin.no

Et eksempel er anskaffelser av programmerings-

Softwareutvikling i
.NET - fire tilbydere

tjenester i .NET-rammeverket, fra det forholdsvis
brukt

rammeverk

for

programmering

av

applikasjoner til Windows. Av anbudsdataene
fremkommer det at Cube IT både i 2020 og 2021
vant anbud om å levere utviklingstjenester ved bruk
av dette IT-systemet. Det er imidlertid interessant å
observere at det var fire tilbydere (inkludert Cube

Antall tilbydere

lille IT-konsulentselskapet Cube IT. .NET er et mye
Softwaretesting
- to tilbydere

Softwareutvikling i
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IT) i det første anbudet om disse tjenestene i 2020,
mens det året etter (da kostnadsrammen også økte

Første anbud

Andre anbud

Tredje anbud

med over 70 prosent) kun var én tilbyder – Cube IT.
Senere i 2021 tildelte NHN en avtale på testing av software. Basert på anbudshistorikken fremstår det som
sannsynlig at dette kan knyttes til det foregående utviklingsarbeidet gjort i .NET-rammeverket. Dette
rammeverket er godt kjent, og det finnes trolig en rekke aktører med kompetanse til å gjennomføre testing av
applikasjoner utviklet ved bruk av dette. Cube IT vant også dette anbudet, men da i konkurranse med kun én
annen aktør.
Anbudshistorikken mellom NHN og Cube IT beskrevet og illustrert her kan være en illustrasjon på hvordan det
dannes tette relasjoner mellom innkjøpere og leverandører i den norske helsesektoren, i utvikling, testing og
implementering av e-helseprodukter og -tjenester. Tar vi utgangspunkt i leveransens karakteristika – utvikling av
skreddersydd software – er det å forvente at det å bytte leverandør innebefatter høyere kostnader for innkjøper,
sett opp mot å benytte en leverandør man allerede har en relasjon til. Eksempelet med NHN og Cube IT sine
leveranser av utviklingstjenester i .NET-rammeverket, og senere softwaretestingstjenester, fremstår således som
et eksempel på hvordan transaksjonskostnader hos innkjøper bidrar til å danne en forretningsmessig relasjon
mellom innkjøper og leverandør.

5.2.

Få tegn til sterke innkjøper-leverandørrelasjoner i primærhelsetjenesten

Kommunal Rapport henter hvert år inn helhetlige oversikter over alle utbetalinger kommuner og fylkeskommuner har hatt til eksterne leverandører. Bearbeiding av disse dataene kan vi anvende til å øke kunnskapen
om e-helseinvesteringer i kommunesektoren.24
Som det fremgår av tabellen nedenfor er det de største kommunene i landet som har de klart høyeste utgiftene
til e-helseteknologi fra private leverandører. Kjøpene fra disse kommunene utgjorde nesten 30 prosent av
kommunesektorens samlede anskaffelser av e-helseteknologi fra private leverandører dette året.

24

Det er ingen enhetlig måte å avgrense e-helseaktiviteter på i dataene over kommunenes utgifter til eksterne
leverandører. Vi har anvendt en avgrensning basert på leverandørenes næringskoder samt innkjøpernes
kategorisering av innkjøpet til grunn (e.g. «Helse og omsorg»). Se vedlegg for en mer detaljert beskrivelse av
datakilde og metoder.
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Tabell 5-1: Oversikt over kostnader til eHelse for kommunesektoren per år.
Kommune
Oslo
Trondheim
Bergen
Asker
Stavanger
Sum, alle kommuner
Topp fem kommuner, andel av total

2017
64 200 812
50 072 507
35 471 842
9 548 241
8 956 754
612 335 870
28 %

2018
77 150 027
14 449 623
18 078 015
9 594 400
10 790 052
577 383 965
23 %

2019
93 066 472
31 613 515
26 404 208
15 217 042
12 631 887
668 705 726
27 %

5.2.1. Er det noen sammenheng mellom kommunestørrelse og utgifter til e-helse?
I intervjuer med leverandører av e-helsetjenester som i stor grad er rettet mot kommunehelsetjenesten25 trekkes
det frem at store kommuner oppleves å ha kommet lengst i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren, samt
at store kommunene bruker mer ressurser på e-helse (per innbygger). Aktørene trekker frem at store kommuner
fremstår å ha en bedre kompetanse både innen IKT og når det kommer til anskaffelsesprosesser. Det sistnevnte
bidrar til ryddige og mindre ressurskrevende anbudsprosesser for leverandørene.
Det er i hvert fall to tenkelige årsaker til at store kommuner i Norge bruker mer ressurser (per innbygger) på ehelse. For det første er det trolig stordriftsfordeler i bruken av e-helseprodukter og -tjenester. Dette innebærer
at kommunehelsetjenesten får større gevinster per bruker, av å implementere e-helsetjenester, dess større
brukermasse det er i kommunen. For det andre er store kommuner i større grad enn små kommuner i stand til å
bygge opp kompetanse innen digitalisering og e-helse internt i kommuneforvaltningen. Dette gjør det lettere å
definere kommunens behov, vurdere ulike tilbudte løsninger opp mot hverandre samt å implementere nye
digitale løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Å ha tilgang til tilstrekkelig kompetanse på dette området
reduserer kommunenes transaksjonskostnader ved en anskaffelse av e-helsetjenester og således bidra til å
forklare at store kommuner investerer mer per innbygger i denne typen teknologi.
Hva sier så dataene? En enkel regresjon, hvor si undersøker i hvor stor grad kommunenes innbyggertall forklarer
de siste årenes e-helseutgifter til eksterne leverandører, viser statistisk signifikant sammenheng mellom
størrelsen på kommunen og e-helsekostnaden per innbygger. Med andre ord varierer e-helseutgifter til eksterne
leverandører lite mellom kommuner med ulik størrelse.

25

Herunder produsenter av elektroniske medisindispensere, GPS-sporing, og IT-systemer rettet mot
omsorgssektoren.
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Figur 5.2-1: Kommunenes e-helsekostnader til private leverandører, som en funksjon av kommunenes innbyggertall.
Logaritmisk skala. Kilde: Leverandørdatabasen (Kommunal rapport) og SSB

Dette funnet fremstår å avkrefte inntrykket fra leverandørene vi har vært i kontakt med, som opplever at store
kommuner har kommet lengre i digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren og investerer mer i e-helse per
innbygger enn hva små innbyggere gjør. Én mulig forklaring her er at leverandørene vi har vært i kontakt med
ikke fullt ut hensyntar hvor store størrelsesforskjeller det faktisk er mellom kommunene, i form av antall
innbyggere, når de har gjort seg opp sine oppfatninger på dette området. I dette datasettet er det tre
størrelsesordener forskjell i kostnader forbundet med e-helse mellom største kommune og median-kommunen.
Med en så stor forskjell er det rimelig å forvente noen grad av stordriftsfordeler.
Det kan være at det empiriske resultatet illustrert og omtalt over ikke gir en fullstendig beskrivelse av
virkeligheten, og at store kommuner faktisk bruker mer på e-helseteknologi per innbygger enn hva de mindre
kommunene gjør. Det er i hvert fall to usikkerhetsmomenter som dataene vi har tilgang til ikke fullt ut hensyntar.
For det første kan det være de store kommunene, i større grad enn de små, organiserer sine innkjøp av e-helseteknologi gjennom kommunale eller interkommunale foretak. Transaksjoner mellom slike foretak og
privatmarkedet er ikke inkludert i våre data. For det andre innebærer vår definisjon av e-helse i dataene over
kommunenes anskaffelser at vi ikke inkluderer tjenester fra store rådgivningsselskaper som er registrert under
andre næringskoder enn IKT-relaterte næringskoder. Om store kommuner i større grad enn små kjøper ehelserelaterte rådgivningstjenester fra blant annet store konsulentselskaper (som ikke er oppført med IKTrelaterte næringskoder) underdriver våre data her de store kommunenes ressursbruk på eksterne leverandører,
innen e-helse.
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5.2.2. Skapes det tette forretningsmessige relasjoner mellom kommuner og leverandører,
på e-helseområdet?
Helsesektorens anskaffelser av e-helseteknologi preges av mye nyutvikling og betydelige tilpasningsbehov i
individuelle anskaffelser. Videre ligger det i denne typen teknologis natur at innkjøper ofte vil ha behov for
bistand til drift, vedlikehold og oppgradering i lang tid etter en initial investering. Denne egenarten ved e-helseteknologien medfører at det er naturlig at det på dette området dannes relasjoner mellom innkjøpere og
leverandører som er tettere enn hva man ser i mange andre markeder.
Som diskutert tidligere i denne rapporten finner vi en rekke eksempler på at nasjonale aktører i helseforvaltningen og institusjoner i den regionale spesialisthelsetjenesten har inngått store avtaler med eksterne
leverandører som innebefatter et tett samarbeid over lengre tid. Eksempler på tilsvarende relasjoner mellom
enkeltkommuner og private leverandører finnes også, men i mindre omfang. Hovedårsaken til dette er den
desentraliserte strukturen i primærhelsetjenesten. Enkeltinnkjøpere i denne delen av helsesektoren
gjennomfører sjeldnere e-helseanskaffelser i den størrelsen og med den samme kompleksiteten som hva vi ser
blant nasjonale aktører og i spesialisthelsetjenesten.
Med utgangspunkt i oversikter over kommunesektorens innkjøp fra private leverandører de siste årene kan vi
imidlertid se om det er tegn til at kommunene i dag har tette relasjoner til sine leverandører av e-helseteknologi.
Den enkleste måten å gjøre dette på er å en enkel regneøvelse hvor vi kalkulerer hvor mange «mulige» innkjøperleverandør-par som kan identifiseres med utgangspunkt i databasen, og sammenligne dette med hvor mange
slike innkjøper-leverandør-par vi faktisk finner. I databasen har vi innkjøp fra 422 kommuner (innkjøpere) og 822
ulike leverandører av e-helseteknologi. Multipliserer vi disse to tallene får vi antallet «mulige» relasjoner av
innkjøpere og leverandører – noe som er i underkant av 350 000. I dataene finner vi imidlertid kun rett i overkant
av 10 000 slike faktiske innkjøper-leverandør-par – tilsvarende tre prosent av antallet «potensielle» relasjoner.
Hvordan tolke dette? Uten en nærmere vurdering av Figur 5.2-2: Antall mulige og observerte relasjoner mellom
de rundt 10 000 transaksjonene av e-helseprodukter kommuner (innkjøpere) og private leverandører av e-helseteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

omfanget av tette relasjoner mellom kommuner og
leverandører av e-helseteknologi er stort. Dette
fordi det er et stort omfang av gjentagende handler
mellom samme innkjøper og leverandør. Men, når vi
ser nærmere på dataene finner vi at en stor andel av
transaksjonene er små og at produktene og
tjenestene som handles har karakteristikker som
transaksjoner i et åpent marked (ref. rammeverket i
transaksjonskostteorien). Videre ser vi også at et
stort omfang av leverandører er små og typisk har en
lokal eller regional forankret virksomhet – disse
leverandørene er i liten grad i stand til å levere
tjenester i hele landet (i hvert fall på kort sikt).

Relasjonspar, innkjøper-leverandør

og -tjenester mellom kommuner og private Kilder: Leverandørdatabasen og Menon
leverandører tyder resultatet i utgangpunktet på at
400 000
350 000

300 000
250 000
200 000

150 000
100 000
50 000

Antall mulige
relasjoner
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relasjoner

For å ytterligere teste om det oppstår tette relasjoner i primærhelsetjenesten, mellom kommuner og deres
leverandører av e-helseteknologi, har vi undersøkt om dette er et forhold som utvikler seg over tid. Dette har vi
gjort ved å se om det danner seg et mønster i transaksjonene på e-helsefeltet hvor kommuner som over tid har

MENON ECONOMICS

30

RAPPORT

økende utgifter på e-helseteknologi fra private leverandører samtidig har et fallende antall leverandører de
handler med på dette området. Vi finner at det kun unntaksvis er tegn til dette opp gjennom perioden 20172019. Av 422 kommuner identifiserer vi et slikt mønster i kun åtte kommuner (se illustrasjon nedenfor). Alle
andre kommuner har enten ikke noe entydig forhold mellom antall leverandører og verdiutvikling på ehelserelaterte anskaffelser, eller så har de hatt en korrelasjon i positiv retning.

Figur 5.2-3: Illustrasjon av de åtte kommunene som i perioden 2017-2019 har hatt økende utgifter til e-helseteknologi fra
private leverandører (oransje grafer) og et fallende antall leverandører (blå grafer). Kilde: Leverandørdatabasen og
Menon

Åtte av 422 kommuner (under 2 pst.) har hatt en utvikling i e-helseutgifter og leverandørkonsentrasjon som
antyder at det etableres tettere relasjoner mellom innkjøper og leverandør når e-helseutgiftene øker er en så lav
andel at resultatet trolig skyldes tilfeldigheter. Dette gjør at vi kan konkludere med at dataene ikke understøtter
en hypotese om at det i takt med økende digitalisering av primærhelsetjenesten dannes tettere
forretningsmessige relasjoner mellom innkjøpere og private leverandører.

5.3.

Tillit og forutsigbarhet

5.3.1. Betydningen av tillit for å redusere transaksjonskostnader
Tillit mellom aktører i næringslivet reduserer transaksjonskostnader og gjør økonomien mer effektiv. Én grunn
til dette er at behovet for strenge kontrolltiltak og ressurskrevende byråkratiske prosesser hos begge parter i en
transaksjon reduseres, når det er tillit mellom partene.
Et eksempel på en slik fordyrende prosess er inkasso. Det er ressurskrevende å inndrive manglende betalinger,
spesielt for en mindre bedrift. Når det ikke er fullstendig forskuddsbetaling i en transaksjon, og det er tilstrekkelig
høy usikkerhet for om en etterskuddsbetaling vil skje, vil dette reflekteres i en risikopremie på produktet eller
tjenesten som leveres og dermed en høyere pris for kjøper.
I årlige undersøkelser som gjennomføres av Opinion på vegne av Revisorforeningen finner vi at tillitsnivået i norsk
næringsliv er svært høyt.26 I undersøkelsene intervjues 1000 bedriftsledere om tilliten de har til kunder,
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Nettsak på dinbedrift.no («Undersøkelse: Svært høy tillit i norsk næringsliv»), 28.02.2021
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leverandører og andre samarbeidspartnere. De svarer på en skala fra 1 til 5, der 5 betyr «Stor tillit». Jevnt over
svarer over 90 % av intervjuobjektene 4 eller 5 på denne skalaen.
Som et tillegg til prisdannelsesmekanismen,
har man typisk pekt på hierarkiske
strukturer som faktorer som forklarer
hvorfor en spesifikk transaksjon finner
sted.27 Enkelt sagt innebærer dette at

marked/pris
hierarki/autoritet

gjennomføringen av en transaksjon kan
forklares av at prisen anses fordelaktig for
begge parter og/eller at én aktør har
autoritet over den andre (for eksempel
gjennom eierskap). Senere har også tillit
blitt introdusert, som en tredje dimensjon
for å forklare markedsallokeringer.28,29
Autoritet, i denne sammenhengen, kan

samfunn/tillit

forstås som en aktørs mulighet til å skape
og koordinere både vertikal og horisontal
arbeidsfordeling. Forskningen finner at en organisasjon som er organisert med en høy grad av autoritet er effektiv
i rutinemessige og tydelige oppdelte og definerte oppgaver, men er lite effektive i innovasjonsarbeid som krever
ny kunnskap.30, 31
I en verden med gode, velfungerende markeder vil prismekanismen sørge for å koordinere konkurrerende
produsenter med anonyme kjøpere. I handel med standardiserte varer og tjenester sikrer en organisering med
helt åpne markeder i prinsippet både en optimal produksjon og allokering. Som en organisering med høy grad av
autoritet er imidlertid også en åpent marked-organisering lite hensiktsmessig når varene og tjenestene som skal
produseres ikke er standardiserte, men innehar et større innslag av kunnskap og usikkerhet.32,33 Produksjon og
distribusjon av et radioprogram er her et godt eksempel. En radiosending er et kollektivt gode – det at en
ytterligere lytter gis tilgang forringer ikke verdien av programmet for andre lyttere, snarere tvert imot.
Både økonomisk teori og empiri peker på at tillit har egenskaper som fungerer som en mekanisme for å bedre
koordineringen av især kunnskapsintensiv aktivitet. For eksempel leder et fullstendig fravær av tillit i et åpent
marked til rene spotmarkeder, hvor pris er fullstendig dominerende som allokeringsmekanisme. Kombineres tillit
med prismekanismen gis det imidlertid rom for utvikling av relasjoner som har preg av hva vi denne rapporten
omtaler som relasjonskontrakter og partnerskap. I transaksjoner av varer og tjenester med en høy grad av

27

Williamson, O.E., 1975: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of
Internal Organization. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical
Research Reference in Entrepreneurship.
28 Ouchi, W.G., 1980. Markets, bureaucracies, and clans. Administrative science quarterly.
29 Adler, P.S., 2001. Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. Organization
science.
30
Burns, T. og Stalker, G., 1961. The Management of Innovation. Tavistock, London, U.K.
31
Daft, Richard L. 1998. Essentials of Organization Theory and Design. South-Western College Publishing, Cincinnati
32 Arrow, K.J., 1962. Economic welfare and the allocation of resources for invention. Princeton University Press.
33 Stiglitz, J. E., 1991. Whither Socialism? MIT Press.
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kunnskapsintensitet gir slike relasjoner bedre resultater enn relasjoner som oppstår i rene spotmarkeder der pris
er den avgjørende allokeringsmekanismen.34
Verdensbankens definisjon av en kunnskapsøkonomi er en høyt utdannet arbeidsstyrke, en moderne
informasjonsinfrastruktur, et effektivt innovasjonssystem og institusjoner som gir incentiver til innovasjon samt
bruk av kunnskap. I Norge kan både helse- og IKT-næringen karakteriseres som kunnskapsnæringer, om vi følger
Verdensbankens definisjon. Skjæringen mellom disse næringene, e-helsenæringen, er følgelig også en
kunnskapsintensiv næring. Det følger at en høy grad av tillit mellom aktørene er en helt nødvendig betingelse for
et velfungerende marked i denne næringen.
Om kapitalisme defineres som en økonomi basert på hierarkisk kontrollert lønnsarbeid samt markedskoordinerte konkurrerende bedrifter, vil en tillitsbasert økonomi kunne klassifiseres som «post-kapitalistisk». I
tillegg til hierarkisk kontroll over arbeidskraft og konkurranse mellom bedrifter innehar en slik økonomi også en
utstrakt tillit mellom aktørene i økonomien, og ikke minst til offentlige myndigheter. I Norge oppfattes offentlig
aktører og oppdragsgivere stort sett som forutsigbare og redelige, men vi finner allikevel områder fra e-helsesektoren med forbedringspotensial.
Tillit og transaksjonsformer i utviklingen av norsk petroleumssektor
For å sikre en mest mulig effektiv samhandling mellom oljeselskapene og leverandørene på norsk sokkel ble
NORSOK etablert av nærings- og energidepartementet i 1993. Dette var, og er, et initiativ hvor en rekke ulike
standarder for utvikling av løsninger på sokkelen etableres og forvaltes. NORSOK bidrar til å sikre at
transaksjonskostnadene knyttet til den totale aktiviteten på sokkelen er så lave som mulig, og bidrar som en form
for infrastruktur til økt tillit mellom leverandører og operatører. Akkurat som i helsesektoren er kompleksiteten
og kravene til sikkerhet for alle tekniske installasjoner ekstreme, noe som tidlig førte til at man identifiserte høye
transaksjonskostnader som en konsekvens av dette. Man konstaterte videre at transaksjonskostnadene ble
drevet av to hovedkrefter35:
1.

For det første, nivået på samordning mellom felles interesser eller mål for transaksjonen.

2.

For det andre, graden av felles forståelse mellom de to involverte parter i en transaksjon.

Ved å bygge opp en infrastruktur for håndtering av store prosjekter på sokkelen slik at relasjoner mellom
operatører og leverandører etter hvert kunne dreie mer i retning av lengre strategiske allianser, har norsk sokkel
etter hvert kunnet øke produktiviteten fundamentalt. En Menon-rapport fra 2016 viser at man fortsatt har en
vei å gå når det gjelder å redusere transaksjonskostnadene mellom leverandører og operatører på norsk sokkel,
mye pga. at man fortsatt operer med et omfang av krav og «red tape» overfor leverandørene som gjør
transaksjoner mellom kjøper og leverandør unødig komplekse.36 Men de fem årene har man sett at
relasjonskontrakter og strategiske allianser har økt ytterligere i omfang, og at man i dag samlet sett er i stand til
å anvende kompetansen hos leverandørene på en bedre måte enn før. Slik sett kan man hevde at ringen er
sluttet for norsk sokkel: man har gått fra en tidlig fase på 70-tallet med nære strategiske relasjoner mellom få
aktører i en «nybyggerfase», via en lang periode med økt byråkratisering og redusert tillit, til dagens situasjon
med et økende antall relasjonskontrakter og strategiske allianser for igjen å øke innovasjonstakten på sokkelen.37
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Bradach, J. og Eccles, R., 1989. Price, authority and trust: From ideal types to plural forms. Annual Reviews Society.
https://www.norskindustri.no/contentassets/bd73caa821de492480ab6c43b3e7556a/rapport-norsok-analyse.pdf
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37
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Det finnes en del interessante paralleller til e-helsemarkedet og helsesektoren i Norge: kanskje ville det være
relevant å se nærmere på hva man kan lære av noen tiår med utvikling av kunde-leverandørrelasjoner offshore,
på samme måte som det vil kunne være lærdom å hente fra de teknologiske løsningene som er utviklet på
sokkelen slik det nå gjøres gjennom initiativet Norwegian Pumpes & pipes, som fremmer teknologi- og
kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.38

5.3.2. Funn fra kommunesektoren
Generelt sett oppfattes risikoen for at offentlige oppdragsgivere ikke skal betale for produkter og tjenester de
har blitt levert som liten, for private markedsaktører i norsk næringsliv. Uforutsigbarhet fra offentlige
oppdragsgivere forekommer imidlertid i praksis på e-helsefeltet i Norge i dag.
I intervjuer med to mellomstore leverandører av velferdsteknologi til kommunesektoren beskrives den samme
uforutsigbarheten om fremtidig etterspørsel. For det første oppfatter leverandørene at små kommuner har
vanskelig for å lyse ut et anbud på egenhånd, grunnet i manglende teknisk kompetanse i de kommunale helseog omsorgsavdelingene. Dette løses ved at kommuner går sammen om innkjøp av samme varen eller tjenesten.
Det finnes eksempler på slike innkjøpskoalisjoner med opptil 62 kommuner. Leverandørene fremhever det som
problematisk at samtlige slike kontrakter de har inngått ikke innebærer noen som helst forpliktelse fra de
involverte kommunene til å gjøre faktiske kjøp. Like fullt settes det i anbudene krav om at leverandørene må
kunne levere en viss kapasitet innen kort tid. Vi ser her en betydelig asymmetri i tillit mellom leverandør og
oppdragsgiver. På spørsmål om hva dette gjør med planlegging og budsjettering oppgir leverandørene at det
simpelthen ikke er mulig å planlegge basert på volumene som spesifiseres i rammeavtalene som inngås.
Uoppfordret uttalte intervjuobjektene at dette har en fordyrende effekt. Det ville etter leverandørens skjønn
vært besparende, både for oppdragsgiver og leverandør, å ha en bedre plan for hva som skal leveres når, i stedet
for å ha et «tomt løfte» i form av en ikke-forpliktende rammeavtale.
Et annet eksempel som en av velferdsteknologileverandørene trakk frem var en anbudsprosess som ble gjort
samlet av flere kommuner, men hvor det ble insistert på separate kontrakter for hver kommune. Bare
signeringen av alle kontraktene ble fremstilt som tid- og ressurskrevende ettersom samtlige kontrakter var
nærmest identiske. Mer generelt så etterlyser våre intervjuobjekter en høyere grad av standardisering i
forbindelse med anbud og offentlige innkjøp. Produktene de leverer er i høy grad standardisert hyllevare og det
fremstår som unødig at anbudene fra kommune til kommune ofte varierer sterkt.
Eksempel på underslag av immaterielle eiendeler?
En leverandør av løsninger for avstandsoppfølging/lokaliseringsteknologi var deltaker i en pilotstudie organisert
av et større helseforetak. Piloten hadde gode resultater – og både pasienter og helsepersonell var svært fornøyd
med løsningen. Dette resulterte i at det i etterkant av piloten ble besluttet å gjennomføre en anskaffelse av
denne typen teknologi, gjennom ordningen Innovative Offentlige Anskaffelser (IOA). En rekke leverandører
meldte sin interesse i anbudskonkurransen, flere som for ifølge vårt intervjuobjekt var helt nye i dette markedet.
Gjennom markedsdialogen fikk disse nye aktørene stor innvirkning på utformingen av anskaffelsen. I IOAordningen vektes «innovasjonshøyde» som et selvstendig kriterium, i positiv forstand, i utvelgelsen av
leverandør. Ettersom leverandøren som sto for pilotprosjektet allerede hadde utviklet teknologien som ble
etterspurt, ble den tilhørende innovasjonshøyden ved dette produktet tilmålt å være «lav». Vinneren av anbudet
ble selskapet med størst «innovasjonshøyde» – og dermed en leverandør med lav kompetanse om teknologien
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og ingen markedsklare løsninger eller produktet. Resultatet ble at det tok tre år for vinneren av anbudet å utvikle
en teknologi som var tilsvarende i kvalitet til den som allerede var utviklet av pilotleverandøren. Intervjuobjektet
anser det også som åpenbart at det har vært en kunnskapsdeling mellom oppdragsgiver og den vinnende
leverandøren i dette anbudet. Det oppleves urimelig at en aktør har fått statlig støtte til å utvikle en
konkurrerende teknologi. Slik vi ble presentert dette fra intervjudeltakeren, fremsto denne hendelsen som et de
facto underslag av immaterielle eiendeler, med et tilsvarende fall i tillitten til slike anbudsprosesser.

5.4.

Organisering og beslutningsstruktur i helsesektoren

Fra intervjuer med leverandører av e-helseprodukter og -tjenester til kommunesektoren har vi noen interessante
eksempler på organisering og strukturer som er uheldige for samarbeidet mellom bestiller og utfører. Dette
resulterer i økte transaksjonskostnader, men kan også være et hinder for innovasjon og samarbeid.
Manglende prioritering og kapasitet i kommune oppleves av leverandørene å være det fremste hinderet for økte
e-helseinvesteringer i kommunene. Intervjuobjekter opplever også at det kun er de største kommunene i landet
som har kompetanse til å gjennomføre egne anbudskonkurranser i tråd med norske regler.
Når e-helseteknologi implementeres i en kommune så har det så godt som alltid vært gjennomført en pilotstudie
i forkant. Dette tilskrives at en pilot ofte er tilstrekkelig liten til at kommunen kan unngå en bred offentlig
konkurranseutlysning. Dette innebærer også at det lett for en såkalt «ildsjel» på et relativt lavt nivå, for eksempel
en soneansvarlig i hjemmesykepleien, å få igangsatt et pilotprosjekt. Selv om det er et stort omfang av
pilotprosjekter opplever markedsaktørene at de færreste ender opp med en full implementering av ehelseteknologien. Dette til tross for at Helsedirektoratet har en anbefaling på ni ulike e-helseløsninger som de
mener alle kommuner bør implementere for å forbedre helse- og omsorgstilbudet.39
Aktører i markedet, som leverer e-helseløsninger til helsesektoren, opplever at det er en rekke instanser som
kan hindre en anskaffelse, selv i kommuner hvor det er ledig kapasitet og ressurser og hvor det er gjennomført
vellykkede pilotprosjekter. Dette kan være hos rådmann, politikere, kommuneoverlege eller sjef for hjemmesykepleien. Våre intervjuobjekter tegner et bilde av at «alle» må være villige til å gjennomføre en anskaffelse, og
det ikke finnes noen med det rette incentivet i kommunehelsetjenestene til å «dra slike prosjekter over
målstreken». Leverandørene savner en bestemt person eller funksjon som er ansvarlig for å implementere et
prosjekt og som kan koordinere alle nivåer i kommunen. På generelt grunnlag opplever markedsaktørene at
personlige variasjoner mellom individer i mellomlederposisjoner i kommunehelsetjenesten gir seg utslag i
forskjeller mellom kommuner, vedrørende i hvor stor grad e-helseteknologi implementeres.
For å avbøte de manglende insentivene til å implementere e-helseteknologi i kommunene foreslår en
intervjudeltaker at det innføres en statlig låne-/stipendordning som skal dekke implementeringskostnader.
Dersom kommunene som er gitt slike lån faktisk implementerer e-helseteknologien omgjøres lånet til et tilskudd.
Dette kan eventuelt kombineres med et sentralt team som står for oppbemanning i kommunen under
implementeringsfasen, for å sørge for effektiv implementering og nødvendig opplæring.
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5.5. Utformingen av IT-prosjekter i helsesektoren bør tilpasses den raske
teknologiske utviklingen på dette området
Store IKT-investeringer skiller seg fra andre typer infrastrukturinvesteringer, som veiutbygginger og store bygg,
ved at usikkerheten knyttet til den fremtidige teknologiske utviklingen (og dermed usikkerheten om nytten av
IT-prosjektet) er svært høy. Også vei- og byggeprosjekter kan møte på uventede utfordringer som øker
kostnadene, men usikkerheten om den fremtidige verdien av en vei eller et bygg er langt lettere å kvantifisere
når prosjektet igangsettes, sammenlignet med store IKT-prosjekter. Den teknologiske utviklingen på IKT-feltet
går så raskt at risikoen for at det man utvikler i et stort prosjekt er utdatert når utviklingen er ferdigstilt er høyst
reell. Denne risikoen øker dess større IKT-prosjektet er og dess mer detaljspesifisert det er.40
Ledende fageksperter på digitalisering i Norge er av den oppfatning at IKT-prosjekter i den offentlige
helsesektoren for ofte har som utgangspunkt at systemer skal utvikles fra bunnen av, som et integrert system.
Dette er ensbetydende med at det etterspørres løsninger med en svært høy tilpasningsgrad og tilhørende
detaljerte kravspesifikasjoner. Ofte kan slike skreddersydde løsninger heller ha blitt erstattet med flere
standardiserte løsninger som allerede finnes på markedet. Om man først bestemmer seg for at det er nødvendig
å lage et integrert system i bunnen av en IKT-infrastruktur i helsesektoren, så innebærer det etablering av en
standard som må hensyntas i lang tid fremover. Det som både er fordelen og den største ulempen med en
standard er at de nettopp er stabile. Digitaliseringen beveger seg raskt, og e-helseutviklingen går ikke saktere.
Derfor er det følgelig fordelaktig å tillate en dynamikk og modularisering, som er det motsatte av integrasjon.
Bendik Bygstad, professor i Informatikk (UiO), redegjør godt for utfordringene med «alt-i-ett-systemer» på IKTfeltet i helsesektoren, sett opp mot en strategi hvor man utvikler plattformer på sentralt nivå, med et langsiktig
perspektiv (og holder spesifikke brukerbehov utenfor disse plattformene).41 Bygstad trekker frem at den raske
utviklingen på IKT-området tilsier at man ikke bør fokusere på å løse alle behov med utgangspunkt i ett system.
Man bør heller søke å løse enkeltbehov gjennom bruk av lettvekts-IT, som apper og mobile løsninger. Disse lettIT-brukertjenestene kan utvikles og implementeres lokalt og har en kort forventet levetid. Slike brukertjenester
kan tilknyttes den sentralt utviklede plattformkjernen, som har en lang levetid og hvor all pasientinformasjon er
lagret og sikret. En slik IT-struktur i helsesektoren, heller enn store altomfattende og egenutviklede systemer, vil
etter Bygstad oppfatning i langt større grad tilrettelegge for innovasjon og stimulere til næringsutvikling. Dette
fordi barrierene for å få innpass i enkeltdeler av helsesektoren med lett-IT brukertjenester er langt lavere enn
om man skal være en konkurransedyktig leverandør av skreddersydde totalsystemer.
En omlegging i tråd med hva Bygstad skisserer er allerede gjengs blant store virksomheter i privat næringsliv.
Både DNB og Telenor har gått bort fra såkalte «big bang» IT-prosjekter, og satser i stedet på en mer modulbasert
IKT-utvikling.42 Et konkret eksempel fra helsesektoren er selskapets Cerner sin begrunnelse for at de trakk seg fra
anbudskonkurransen om utviklingen av Helseplattformen, for Helse Midt-Norge. Selskapet uttalte i etterkant av
at de trakk sitt tilbud at «… det ble klart at Helseplattformen ønsket løsninger som er veldig skreddersydde for
regionen og kommunene. […] vi tror på å bygge et økosystem der vi integrerer norske løsninger som svarer på
spesifikke norske behov.»43
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Christine Meyer, kronikk i Dagens Næringsliv 28.05.2021
Bendik Bygstad, kronikk I Dagens Medisin 05.08.2020
42 Christine Meyer, kronikk i Dagens næringsliv
43 Sitat hentet fra nettsak i Dagens medisin: «IT-selskap trakk seg fra milliardanbud i Helse Midt i siste liten – kun én
leverandør igjen» 18.06.2018
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En trenger ikke å se på store regionale systemer, som Helseplattformen, for å finne eksempler på problemene
knyttet til integrasjon. Den samme type problematikk dukker opp i forbindelse med integrasjon av IKT-systemer
ved Oslo Universitetssykehus. Allerede på 1980-tallet fantes et økosystem av software-utviklere i konkurranse
på internasjonalt nivå, og man kunne kjøpe ferdig utviklet software til praktisk talt alle avdelinger og laboratorier
på sykehuset. Som en del av prosjektet «Digital Fornying» ble det bestemt å integrere systemer fra fire
laboratorier: medisinsk biokjemi, blodbanken, patologi og mikrobiologi. I 2019, etter at «Digital Fornying» hadde
pågått i fem år var det imidlertid fremdeles få resultater å vise til.44 Fordelen ved å beholde separat, modulær
struktur bestående av ferdiglaget programvare ved de fire laboratoriene fremstår i etterkant og sett utenfra som
åpenbar.
Vi kan konkludere med at ledende norske fageksperter innen både informatikk og strategi er av den oppfatning
at aktørene i den offentlige helsesektoren bør implementere en IKT-strategi som er mer modulbasert. Dette
innebærer at man i stedet for altomfattende systemer utvikler og implementerer sentrale plattformer som man
løst kan knytte opp lett-IT brukertjenester. Slike tjenester er enklere systemer som typisk er utviklet for spesifikke
bruksområder med forholdsvis kort levetid. Utover å redusere bestillerens kostnadsrisiko vil dette også kunne
bidra til å bygge oppunder aktørmangfoldet i norsk e-helsenæring. Dette fordi det å utvikle og tilby spesifikke
applikasjoner til lokalt bruk er langt mindre ressurskrevende enn å være en totaltilbyder av et helhetlig system
med stor grad av skreddersøm. En vridning i den offentlige helsesektorens etterspørsel mot en større grad av
standardiserte e-helsetjenester og -produkter, der dette er mulig, gir også en mer effektiv bruk av markedet.
Dette fordi man kan forvente et større mangfold av tilbydere og dermed også lavere priser.

Figur 5.5-1: Illustrasjon av hvordan systemer i silo kan knyttes sammen i en «plattformiseringsprosess» gjennom en
grenseressurs som det kan lages grensesnitt eller «apper» på toppen av. Kilde: Bygstad, B og Hanseth, O., 2018.
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Integrasjon av systemer gir infrastruktur som fører til økte kostnader

Utgangspunktet til IKT-infrastrukturen i den norske helsesektoren kan beskrives som mange systemer som er
adskilte, eller i forskjellige siloer. Kjennetegnet ved disse er systemene er at de er dårlig integrert, som regel er
lite fleksible og har lang innovasjonstid. For brukerne kan dette bety at man ofte har en spesifikk anvendelse og
at å utvikle og implementere ny funksjonalitet er en langtekkelig prosess som må skje i tett samhandling med
leverandøren. I en stor organisasjon som et helseforetak har man typisk tusenvis av slike separate systemer –
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Ole Hanseth, foredrag ved Institute for the Study of Science, Technology and Innovation. 15.02.2019.
https://www.youtube.com/watch?v=EmSK5vKSe6c
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Helse Sør-Øst har for eksempel mer enn 4000 systemer.45 Man kan lett skjønne ønsket og behovet for økt
integrasjon.
Roten av problemet kan oppsummeres i to punkter. Det IT-arkitektoniske problemet er en tett integrering
mellom de tre lagene som programvaren typisk består av; et grafisk brukergrensesnitt (GUI) også kalt
presentasjonslaget, et logikk- og evalueringslag; og et datalag, eller en database. Denne inndelingen kan være
med på å gjøre integrasjon vanskelig og dyrt. Det andre problemet er relatert til styring. Siden ansvaret til
utviklingen blir overlatt til en leverandør, kan innovasjon ta lang tid.
Den moderne måten å integrere ulike programvareløsninger på er gjennom en «plattformiseringsprosess» 46,
som er illustrert i Figur 5.5-1. Plattformiseringen består i å lage grensesnitt (API) til hvert av delsystemene.
Tilgangen til disse grensesnittene kan kontrolleres gjennom en grenseressurs, som man kan legge flere
presentasjonslag på toppen av, også kjent som applikasjoner eller apper. En vanlig forbruker er best kjent med
et slikt system gjennom sin egen smarttelefon. På en iPhone har man for eksempel tilgang til millioner av apper.
Apple kontrollere hvilke systemer utviklerne av appene har tilgang til gjennom en grenseressurs. Systemene på
iPhonene kan være firmware som kontrollerer CPU eller rutiner som kan spille av lyd gjennom operativsystemet.
Det finnes også gode eksempler fra helsesektoren i Norge, også på nasjonalt nivå, som er bygget opp på denne
måten. Et eksempel er Helseanalyseplattformen, som nå er under utvikling. Her skal systemet utvikles med en
grenseressurs som gjør det mulig for en utvikler å bygge enkle, lette applikasjoner på toppen.47
Det er ikke lett å koble sammen to silo-systemer, og det er som regel heller ikke ønskelig, ettersom dette
innebærer å bryte opp systemer som fungerer godt som en del av en installert base og som brukerne er avhengig
av. Det er rimelig å anta at eksisterende systemer er nyttig der de opererer i dag. Dette er kanskje spesielt viktig
i et helseforetak, hvor mange års arbeid har resultert i de sosio-tekniske strukturene av systemer, brukere,
rutiner og leverandører som i dag møter behovene til klinikere og administrasjon. Følgelig vil man søke å
stabilisere kjernen av systemet, databasen og sentral logikk, og kun redesigne brukerflater og presentasjonslag
for å kunne utveksle informasjon med kjernen gjennom grenseressursen.
Det som ser ut til å være måten en foretar integrasjon mellom

Figur 5.6-1: Direkte integrasjon av system

systemer i helseforetak i dag (og andre steder i den offentlige helse- A og B, til et nytt system som skal dekke
sektoren) er via en mer direkte form for integrasjon, hvor en bryter flere behovsområder.
Direkte integrasjon
opp siloene og lager systemer som skal dekke flere behovsområder.
Dette er illustrert i Figur 5.6-1; hvor to systemer, system A og system
B, er integrert til et nytt system. En alternativ fremgangsmåte, som

GUI

GUI

GUI

Logikk

Logikk

Logikk

DB

DB

DB

også praktiseres, er å bygge nye systemer som skal dekke behovene
til flere gamle systemer. Uansett så blir resultatet de samme. Om man
lager et nytt system som skal dekke behovet til 20 gamle, så har man
fremdeles 3980 systemer om man startet med 4000, og i tillegg er alle
systemene fremdeles i silo. Dessuten, når man har bygget et nytt,
større og mer spesialisert system så har man forsterket avhengigheten
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til leverandøren av systemet, i tillegg til at problematikken som er
assosiert med å ha siloerte systemer fremdeles består.
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Ole Hanseth, 27.05.215. https://www.nrk.no/video/professor-ole-hanseth-om-budsjettoverskridelser_213373
Bygstad, B. og Hanseth, O., 2018. Transforming digital infrastructures through platformization. 26th Annual
conference on information systems.
47 https://capgeminisommer.no/2020/07/29/norsk-helsenett-siste-uke-pa-prosjekt/
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6. Vurdering av behovet for ytterligere kunnskap på
området i årene fremover
Direktoratet for e-helse ønsker råd om hvordan e-helsemarkedet kan analyseres nærmere i påfølgende analyser,
utredninger og undersøkelser. Utgangspunktet er at det trengs mer kunnskap om hvordan produkter og tjenester
på e-helseområdet blir tatt i bruk i helse- og omsorgssektorens tjenestetilbud. I dette kapitlet peker vi fremover
mot videre analyser som kan kaste ytterligere lys over e-helseområdet.
E-helsemarkedet i Norge er i voldsom i vekst. I en nylig Figur 5.6-1: Samlet omsetning i norsk e-helsenæring
publisert rapport om den norske helseindustrien (private virksomheter innen IKT, rettet mot helsesektoren).
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6.1.

Helhetlig oversikt over e-helseaktiviteter og -utgifter i helsesektoren

En sterk driver for utviklingen i det private e-helsemarkedet er utviklingen i etterspørselen fra den offentlige
helsesektoren. Som det fremkommer i denne rapporten finnes det i dag ingen helhetlig oversikt over ehelseutgiftene i offentlig sektor. Direktoratet for e-helse har opparbeidet et godt rammeverk for å kunne
kartlegge e-helseutgifter i spesialisthelsetjenesten og blant nasjonale institusjoner i helseforvaltningen, men det
finnes ingen slik oversikt for primærhelsetjenesten. Vi anbefaler at det tas et initiativ for å følge utviklingen i ehelseinvesteringer i landets kommuner. Utover at det er av allmenn interesse og nytte og få innsikt i
kommunesektorens samlede investeringstakt innen e-helse, er det også nyttig å få innsikt i forskjeller mellom
ulike kommuner. Med en helhetlig oversikt over e-helseaktiviteten i alle landets kommuner vil det la seg gjøre å
langt mer presist enn i dag utrede årsaker til at kommuner har ulikt nivå av e-helseaktiviteter samt identifisere
kommuner som har lyktes særlig godt på dette området. Dette er innsikt som vil være verdifullt for andre deler
av kommunesektoren så vel som for aktører i den nasjonale helseforvaltningen.
Vi anbefaler derfor at Direktoratet for e-helse tar initiativ til en kartlegging av e-helseaktiviteter i
kommunesektoren. Dette kan for eksempel gjennomføres av direktoratet selv, etter en lignende modell som
datainnhentingen som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal e-helsemonitor, for
spesialisthelsetjenesten og nasjonale aktører. En alternativ mulighet er at denne informasjonen rapporteres av
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Menon Economics (2021), «Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri»

MENON ECONOMICS

39

RAPPORT

kommunene selv, gjennom Kommune-Stat-rapporteringen (KOSTRA). Dette innebærer at SSB står for
datainnhenting og publisering av dataene.

6.2.

Publisering av data om e-helse i HelseOmsorg21 Monitor

HelseOmsorg 21 Monitor fungerer i dag som en lett tilgjengelig og anvendelig database for en rekke ulike typer
data om forskning, innovasjon og utvikling i både den offentlige og private delen av helsesektoren. Databasen
administrerers av Norges Forskningsråd og inkluderer blant annet data om sykdomsbyrden i Norge, oversikt over
forsknings- og utviklingsaktiviteter, innovasjonsindikatorer samt den økonomiske utviklingen i ulike deler av den
norske helseindustrien. Direktoratets data om e-helseaktiviteter i den offentlige helsesektoren, innhentet i
forbindelse med Nasjonal e-helsemonitor, vil bli mer tilgjengelig om den publiseres på en strukturert måte
sammen med annen lignende og relevant informasjon. Vi foreslår at det tas et initiativ fra Direktoratet for ehelse om å publisere de årlige dataene som innhentes i e-helsemonitorarbeidet gjennom løsningen som er
utviklet av Norges Forskningsråd, for HelseOmsorg21.

6.3.

Årlig oversikt og analyse av e-helsemarkedet og e-helsenæringen i Norge

Vi foreslår videre at det gjennomføres en årlig datainnhenting knyttet til e-helsemarkedet og e-helsenæringen i
Norge for å kunne vurdere de norske aktørenes størrelse, kapabiliteter og utviklingstrekk over tid. En slik
innsikt vil kunne være nyttig, ikke bare for Direktoratet for e-helse, men for alle aktører som kjøper produkter
og tjenester fra den norske e-helsebransjen. En beskrivelse av størrelse og utviklingstrekk i e-helsemarkedet vil
også kunne representere et viktig datagrunnlag for næringen selv.

6.4.

Videre kartlegging av de ulike formene for e-helseproduksjon og utvikling

I denne rapporten har vi tatt utgangspunkt i fire ulike former for e-helseaktivitet: Offentlig egenregi, bruk av
private leverandører gjennom et åpent marked, prosjekter og programmer og strategiske allianser og
relasjonskontrakter. Vi foreslår at man med utgangspunkt i dette rammeverket går dypere inn og analyserer
problemstillinger knyttet til hvordan effekt, effektivitet og innovasjonsgrad knyttet til e-helse kan økes
ytterligere. Vi tror at man gjennom innhenting av både kvantitative og kvalitative data vil kunne få svar på
hvilke modeller, egenregi eller ulike former for offentlig-privat samarbeid, som egner seg best i ulike deler av
helsesektoren.
Vi tror videre at det vil være nyttig å sammenlikne med andre offentlige sektorer. Dette kan for eksempel skje
gjennom økt samarbeid med Direktoratet for digitalisering.
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