
 

 

Temanotat IKT prosjekter 

Helse Sør-Øst har to typer investeringer knyttet til IKT prosjekter. Det ene er regionale investeringer som går 

gjennom «Digital fornying» i Helse Sør-Øst RHF og det andre er lokale investeringer som kjøres i regi av 

Sykehuspartner HF. De lokale investeringene finansieres av helseforetakene i form av låneavtaler mellom de 

enkelte helseforetak og Helse Sør-Øst RHF.  

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og 

teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås. Satsingen skal 

gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i 

pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og 

muligheter for selvbetjening. Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter som fra 2015 er 

organisert i 3 programmer - Regional klinisk løsning (RKL), Virksomhetsstyring (VIS) og Infrastrukturmodernisering 

(IMP). 

Regionale investeringer innen IKT kanaliseres gjennom Digital fornying, og Sykehuspartner HF gjennomfører på 

vegne av Helse Sør-Øst RHF investeringsprosjekter i henhold til føringer for regionale prosjekter. Det samme 

gjelder for mindre lokale investeringer og nødvendige oppgraderinger i de enkelte foretak. 

I all hovedsak foregår IKT-investeringer i foretaksgruppen gjennom den regionale porteføljen av IKT-prosjekter. 

Investeringer vedrørende «Digital fornying» balanseføres som anlegg under utførelse i Helse Sør-Øst RHF, og 

overføres Sykehuspartner HF for (del-) aktivering ved ferdigstillelse. Avskrivningene knyttet til disse investeringene 

vil fordeles ut til foretakene gjennom Sykehuspartners tjenesteprismodell.  Lokale investeringer registreres i 

Sykehuspartners bøker fra oppstart til aktivering. Det skal ikke forefinnes lokale IKT-investeringer i 

helseforetakenes balanse. Se mer om dette i økonomihåndbokens kapittel 8.1.3 Lån og leieavtaler. Lokale 

mottaksprosjekt håndteres direkte i foretakenes resultatregnskap, og kostnadsføres i sin helhet.  

Regionale prosjekter er større investeringer i nye applikasjoner og oppgradering av eksisterende løsninger som 

går på tvers av foretakene og som gjerne medfører at implementering skjer over tid og på ulikt tidspunkt i de 

enkelte foretakene. Dette gir flere utfordringer i forhold til hvor stor andel av anskaffelseskosten som skal 

balanseføres gjennom utvikling og implementering. NRS 19 Immaterielle eiendeler sin definisjon av immaterielle 

eiendeler er her brukt som en analogi til øvrige prosjekter. Ifølge NRS skiller man på tre hovedfaser av 

prosjektforløpet:  

 Forprosjekt (Tilsvarer Konsept- og planleggingsfase i PPM): Konseptutarbeidelse, vurdering av nødvendig 

teknologi, og vurdering av og valg mellom alternativer 

 Applikasjonsutvikling (Tilsvarer Gjennomføringsfase i PPM): Systemdesign, programmering, installasjon og 

testing 

 Oppfølging etter implementering (Tilsvarer Avsluttefase i PPM): Opplæring, justering og vedlikehold 

 

Hovedstrukturen i PMM-modellen i Helse Sør-Øst bygger på de samme fasene som NRS legger til grunn. 

Begrepsbruken er annerledes, men oppbyggingen er forholdsvis lik. Se ytterligere detaljer vedrørende hvilke 

utgifter som kan balanseføres og hva som skal kostnadsføres i figur 1 lenger ned i dokumentet. I figur 2 

presenteres prinsipp for fordeling mellom lokalt og regionalt ansvar. 

Vurderinger knyttet til tidspunkt for balanseføring er strukturert tilsvarende som for store byggeprosjekter. Med 

utgangspunkt i PPM-modellen (se nedenfor) og regnskapsteori skal utgifter som påløper til og med 

planleggingsfasen (BP3) som hovedregel kostnadsføres løpende. Eksempler på utgifter frem til BP3 som ikke kan 



 

 

balanseføres kan være konseptutarbeidelse samt utregning og vurdering av ulike alternativer. I tillegg vil 

elementer i begynnelsen av gjennomføringsfasen, eksempelvis anbudskonkurranser ikke kunne balanseføres. 

Bakgrunnen for dette er at aktiviteter i disse fasene av prosjektet ikke tilfører verdier for den endelige løsningen 

sett fra et regnskapsmessig synspunkt.  

Senere pådratte utgifter i gjennomføringsfasen vil ofte tilfredsstille kriteriene for aktivering som immateriell 

eiendel.  

Utgifter til løpende tilpasning og videreutvikling av eksisterende systemer skal normalt kostnadsføres som 

vedlikehold. Unntaket er utgifter knyttet til utvikling som gir løsningen vesentlig ny funksjonalitet. Slike utgifter 

kan vurderes balanseført. 

Utgifter knyttet til oppfølging etter implementering vil sammen med utgifter til organisasjonsmessige endringer og 

lignende normalt ikke innebære anskaffelse av en immateriell eiendel og ikke tilfredsstille kravene til aktivering. 

Utgifter knyttet til Avslutte- og realisere fasene skal som hovedregel kostnadsføres direkte. 

Eksempler på utgifter i forbindelse med implementering kan være mottaksprosjekter, herunder opplæring, 

justering og vedlikehold. Man vedlikeholder i slike tilfeller de verdier man har opparbeidet gjennom hovedfasen 

av prosjektet, hvilket ikke tilfører nye verdier til objektet. Denne fasen skal altså ikke regnes som en del av 

anskaffelseskost for objektet i forhold til investeringen, og skal på dette grunnlag ikke balanseføres. Relatert til 

prosjektmodellen i Helse Sør-Øst vil det dermed si at utgifter etter BP4 skal kostnadsføres. Det er derfor kun 

utgifter i forbindelse med selve hovedfasen av prosjektet som regnes som en del av anskaffelseskost for 

investeringen. På det tidspunktet e hvor det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler, skal 

balanseføringen starte. Regnskapsmessig behandling av utgifter vedrørende pilotprosjekter følger samme 

vurderingsregler som øvrige investeringer på IKT området. Relatert til nevnte prosjektmodell vil dette ligge i 

tidsintervallet mellom BP3 og BP4. Som hovedregel kan Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF kun 

balanseføre utgifter som pådras i dette tidsintervallet. Prosjektutgifter som allerede er kostnadsført kan ikke 

reverseres. 



 

 

 

Figur 1 Eksemplifisert oversikt for spørsmålsstillinger knyttet til finansiering og aktivering av IKT kostnader 

I forbindelse med investeringer som erstatter eksisterende IKT løsninger må gjenværende levetid for eksisterende 

løsning revurderes. Dette kan medføre behov for endring i avskrivningsplanen. For regnskapsmessig behandling 

av endret avskrivningstid, se  

økonomihåndbokens kapittel 10.10.4 Revurdering av levetider - kontroll av anleggsregnskapet.  

 
Det er videre nødvendig å skille mellom aktiviteter som er relatert til å utvikle løsningen og det å motta og innføre 

den i organisasjonen. Utgifter knyttet til etablering av løsning, utvikling og implementering skal balanseføres, 

mens mottaksaktiviteter i form av prosessendringer, opplæring og lignende skal håndteres som en driftskostnad. 

Tabellen under viser et tabellarisk oppsett over fordeling mellom fasene i regionens prosjektmodell i forhold til 

investeringer og driftskostnader. Når det gjelder egeninnsats i investeringsprosjekter, se økonomihåndbokens 

kapittel 10.6.2 Egeninnsats i investeringsprosjekter. 
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HSØ RHF finansierer både drift og investeringer
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ansatte, Vedlikehold, servicekostnader i godkjenningsperioden, 
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alternativer. 
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Figur 2: Oversikt over prinsipper for fordeling mellom lokal og regional. 

Delaktivering 

Regionale IKT-prosjekter utvikles over flere regnskapsperioder. Det vil normalt være slik at løsningen rulles ut hos 

foretakene etter en forhåndsdefinert utrullingsplan. Det er derfor ikke er ett entydig tidspunkt hvor løsningen er 

klar til å tas i bruk med tilhørende aktivering og avskrivninger. I henhold til sammenstillingsprinsippet skal 

kostnader sammenstillesmed tilhørende inntekter. 

Tjenesteprismodellen i Sykehuspartner er kostbasert, og avskrivninger er en av tre hovedkomponenter i 

tjenestepris sammen med kostnader knyttet til drift/lagring/ brukerstøtte og avtalekostnader. Dette innebærer at 

både inntekter og avskrivninger påløper fra det tidspunkt hvor løsningen er driftssatt hos det enkelte foretak.  

Dersom løsningen ikke rulles ut i det omfang som er planlagt må det gjennomføres en nedskrivningsvurdering, da 

det er en risiko for at den tilhørende tjenesteprisinntekten bortfaller. Det skal i tillegg gjøres en årlig vurdering av 

at den balanseførte verdien av anlegg under utførelse kun inneholder utgifter som vil bidra til at fremtidige 

økonomiske fordeler tilflyter foretaket og ikke inneholder eksempelvis utgifter knyttet til replanlegging, 

forsinkelser ol. 

I henhold til økonomihåndbokens kapittel 10.10 Avskrivninger skal foretaket velge en avskrivningsmetode som 

gjenspeiler mønsteret for hvordan foretaket forventer å forbruke eiendelens framtidige økonomiske fordeler. 

Andelen av løsningen som er satt i avskrivning skal avskrives lineært i henhold til planlagt levetid. Avskrivningen 

inngår som en komponent i tjenesteprismodellen. 

Aktivitet/ Kostnadselement Prosjekt type 
Ansvar 

Regionalt/ HF 
Kostnadstype 

Drift/ Investering 

Kjøp av lisenser Etablere løsning  Regionalt  Investering 

Prosjektledelse og fellesfunksjoner 

     a) Prosjektledelse etablere løsning Etablere løsning  Regionalt  Investering/ Drift  

     b) Prosjektledelse ta i bruk løsning Ta i Bruk  HF  Drift 

Løsning Etablere løsning  Regionalt  Investering 

Integrasjon 

     a) Basisintegrasjon Etablere løsning  Regional  Investering 

     b) Øvrig Integrasjon Ta i Bruk  HF  Investering 

Opplæring  

     a) Lage opplæringsmateriell Etablere løsning  Regionalt  
Drift 

(vurderes konkret ved  
utstrakt gjenbruk) 

     b) Gjennomføre opplæring Ta i Bruk  HF  Drift 

Konvertering  Etablere løsning  Regionalt  Investering 

Teknisk infrastruktur Etablere løsning  Regionalt  Investering 

Test Etablere løsning  Regionalt  Investering 

Forvaltning Ta i Bruk  HF  Drift 

Administrative kostnader Ta i Bruk  Splitt  Splitt 

     a) Adm. kostnad for å etablere løsning Etablere løsning  Regionalt  Investering/ Drift 

     b) Adm. kostnad for å ta i bruk aktivitet Ta i Bruk  HF  Drift 



 

 

Det vil i mange tilfeller være behov for å dekomponere IKT-investeringer. Dette vil samtidig lette arbeidet med 

tanke på delaktivering. Se kapittel 10.7.1 i økonomihåndboken vedrørende krav til dekomponering.  

Store IKT- prosjekter vil normalt kunne dekomponeres i f.eks. utvikling i form av timekostnader, hardware, 

software og lisenser. Disse komponentene kan ha ulik levetid, og dette må hensyntas i vurderingen av 

avskrivningstid. Se oversikt over komponentene med forslag til levetid i tabellen nedenfor. 

IT- og 

kommunikasjonsutstyr 

Varige driftsmidler/ 

immaterielle eiendeler 

Levetid 

Kjøpt programvare Immaterielle eiendeler 5 år 

Utvikling av 

systemløsninger 

Immaterielle eiendeler 8 år 

PC-utstyr mv. Varige driftsmidler 3 år 

Servere Varige driftsmidler 4 år 

Operativsystemer Varige driftsmidler 4 år 

Nettverk Varige driftsmidler 10 år 

Komm.utstyr/ tele Varige driftsmidler 5 år 

Andre kontormaskiner Varige driftsmidler 3 år 

Annet Varige driftsmidler - 

 

I regionale prosjekter er det ingen direkte kostnader per foretak. Det legges derfor til grunn en fordelingsnøkkel 

besluttet av programstyret for det gjeldende prosjektet. Det skal som utgangspunkt benyttes en fordelingsnøkkel 

som best mulig gjenspeiler faktisk bruk av løsningen. Dersom spesifikk nøkkel ikke kan identifiseres, benyttes 

standard fordelingsnøkkel i hovedsak basert på sum driftsinntekter per foretak.  

Avskrivningskostnader knyttet til regionale investeringer vil derfor utgjøre foretakets prosentmessige andel av 

total avskrivningskostnad basert på vedtatt fordelingsnøkkel. I prosjekter hvor det er kun ett foretak involvert vil 

det være en 1:1 fordeling og en direkte kostnadsallokering uten bruk av fordelingsnøkkel. Avskrivning skjer 

lineært i henhold til estimert totalkostnad gjennom prosjektet og avregnes mot faktisk kostnad på tidspunktet 

hvor denne er kjent. 

I andre tilfeller kan et system være ferdigstilt, men foretak(ene) ønsker av ulike årsaker å vente med 

implementering. For de fleste systemene vil det i disse tilfellene foregå en verdiforringelse som en må ta hensyn 

til gjennom av- og nedskrivninger. Verdiforringelsen har først og fremst sammenheng med den teknologiske 

utviklingen, og at gjenværende tid før nødvendig oppgradering blir kortere, eventuelt kortere gjenværende tid fram 

til utrangering. Dette innebærer at Sykehuspartner HF får fulle avskrivninger for den andelen som er driftssatt fra 

og med dette tidspunktet. Dette er i tråd med sammenstillingsprinsippet hvor det er en direkte sammenheng 

mellom tjenesteprisinntekt og valget om en lineær fordeling av kostnadene over eiendelens forventede levetid. 

Løpende oppgradering av IKT-utstyr i helseforetakene vil generere avskrivningskostnader som knyttes direkte til 

foretaket. Dette kan være innkjøp av PC, printere osv. Investeringene balanseføres i Sykehuspartners balanse, og 

kostnaden fordeles gjennom tjenesteprisen til foretakene. 


