
Offentlige ordregiveres reaktionsmuligheder 
over for en misligholdende leverandør ved  
kontrakter om komplekse it-systemer

En analyse af ordregivers muligheder for anvendelse af henholdsvis  
obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser og strategisk kontrahering

Cand.merc.(jur.)
Kandidatafhandling
Copenhagen Business School

Dato for aflevering: 15. september 2021
Antal anslag: 272.703 // Antal sider: 112

Vejledere:
• Juridisk vejleder: Sarah Maria Denta
• Økonomisk vejleder: Lasse Holt

ForFattere:
• Line Bøye Christensen, studienummer: 110617
• Karl Kristoffer Pandell, studienummer: 110683



Side 1 af 122 
 

Abstract 
The purpose of this thesis is to examine to what extent it is possible for public contracting authorities 

in contracting matters regarding complex IT-systems to apply remedies for breach of contract over a 

supplier, who has failed to perform what was agreed upon. Furthermore, it is examined in the thesis 

whether the public contracting authorities can use strategic contracting to reduce the risk of the sup-

plier’s breach of contract, in accordance with the rules of public procurements. The analysis is based 

on the specific case regarding “Sundhedsplatformen”. 

 

It is initially concluded in the thesis that, as it is essential for the contracting authority is to receive an 

IT-system which is free of deficiencies, the contracting authority practically only has the option of 

terminating the contract in the cases relevant to the scope of the thesis. Additionally, it is concluded 

that the public authority, due to the rules of procurement law regarding material changes to funda-

mental elements of the tender documents, can even be required to terminate the contract as a conse-

quence of the breach of contract. 

 

It is further concluded in the thesis that it is an economically efficient solution for the public contract-

ing authority to use strategic contracting with regards to contracts concerning complex IT-systems. 

This is e.g. due to the fact that the use of hardship clauses can reduce the risk of the supplier’s breach 

of contract. Furthermore, it is concluded that both parties will have an economical incentive to uphold 

the strategic contracting throughout the entire period of the contract. 

 

In the last segment of the thesis it is concluded that the public contracting authority has to spend a 

disproportionate amount of transactional costs on purchasing an alternative IT-system, if it is forced 

to terminate the original contract. Furthermore, the rules of procurement law regarding material 

changes to fundamental elements makes it impossible for the public contracting authority to imple-

ment a hardship clause in the contract. As such, the current state of the law regarding remedies for 

breach and changes to fundamental elements is not economically efficient for public contracting au-

thorities in regards to purchases of complex IT-systems. 
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Kapitel 1 – Problemstilling og metode 
1.1 Indledning 

I 2019 købte den offentlige sektor it-relaterede varer og tjenesteydelser for omkring 15,7 mia. kr.1, et 

beløb som har været stigende siden 2016.2 Indkøb af specieludviklede it-systemer er meget teknisk 

krævende, og bliver generelt anset for at være nogle af de mest komplekse indkøb at foretage, hvorfor 

det også tager lang tid både at forberede og gennemføre indkøbene. Denne kompleksitet medfører 

dog også en stor risiko for, at der efter kontraktindgåelse kan opstå komplikationer med it-systemet.3  

 

Region Hovedstaden og Region Sjællands fælles indkøb af it-systemet ”Sundhedsplatformen”, som 

har været i brug siden maj 2016, er et eksempel på dette. Allerede i de første uger efter Sundheds-

platformens indførsel begyndte der at dukke kritik op fra dele af det sundhedspersonale, der dagligt 

brugte systemet; en stor del af kritikken gik på, at systemet var behæftet med fejl, som forsinkede 

personalets arbejde og øgede risikoen for behandlingsfejl. I den efterfølgende tid intensiveredes kri-

tikken kun, og der opstod løbende flere fejl i systemets integration til andre af de platforme, som 

sundhedssektoren gør brug af, hvilket bl.a. resulterede i, at der skete mangelfuld registrering af og 

opfølgning på kræftpatienter, forkert udskrivning og dosering af medicin til patienter, samt fejl i ke-

mobehandlingen for visse patienter.4 Samtidig viste en undersøgelse foretaget af Region Hovedstaden 

i marts 2018, altså knap to år efter Sundhedsplatformens første indførsel, at kun 27% af det sund-

hedspersonale, der brugte Sundhedsplatformen, var tilfredse med systemet, mens over 40% erklærede 

sig decideret utilfredse med systemet.5 

 

På trods af de førnævnte veldokumenterede og –diskuterede problemer med Sundhedsplatformen 

godkendte Region Hovedstaden og Region Sjællands fælles programstyregruppe den 21. december 

2017, at leverandøren af Sundhedsplatformen, Epic Systems Corporation, i det store hele havde le-

veret, hvad denne var forpligtet til. Dette betød således ifølge regionerne selv, at leverancedelen var 

																																																								
1 Ginman, Rasmus Ferdinand. 29. maj 2020. Det offentliges it-indkøb er steget med 1,2 milliarder kroner på et år: Så 
mange penge har det offentlige brugt på it i 2019. Computerworld. 
2 Horten. 2. september 2019. IT-udbud – Status på udviklingen. Horten.  
3 Udsen, Henrik. 2014. IT-kontraktret. København: Ex Tuto Publishing A/S. 1. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Ud-
sen, 2014”), s. 29 – 30. 
4 Ritzau. 2. juni 2018. OVERBLIK: Problemerne med Sundhedsplatformen. Avisen.dk. 
5 Hult, Christian. 9. april 2018. Ny brugerundersøgelse skal forbedre Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden. 
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godkendt og afsluttet, og at regionerne dermed umiddelbart ikke forventede at gøre misligholdelses-

beføjelser gældende.6  

 

Med afsæt i ovenstående vil det gennem nærværende afhandling blive undersøgt, hvorfor der ved 

indkøb af komplekse it-systemer, som f.eks. Sundhedsplatformen, ikke gøres brug af misligholdel-

sesbeføjelser fra ordregivers side. Hertil ønskes det samtidig undersøgt, hvorvidt ordregiver ved ind-

køb af komplekse it-systemer kan optimere det kontraktuelle forhold med leverandøren og muligvis 

mindske risikoen for, at leverandøren misligholder kontrakten, ved at anvende strategisk kontrahe-

ring.  

	

1.2 Problemformuleringer 

1.2.1 Juridisk problemformulering 

I hvilket omfang har offentlige ordregivere mulighed for at gøre brug af obligationsretlige mislighol-

delsesbeføjelser ved leverandørens mangelfulde levering ifm. indkøb af komplekse it-systemer, med 

udgangspunkt i indkøbet af Sundhedsplatformen? 

 

1.2.2 Økonomisk problemformulering 

I hvilket omfang er det økonomisk efficient for offentlige ordregivere at anvende strategisk kontra-

hering i en kontrakt om et komplekst it-system, og hvorvidt vil ordregiver have økonomisk incitament 

til at opretholde en kontrakt baseret på strategisk kontrahering i samarbejde med leverandøren over 

hele kontraktperioden? 

 

1.2.3.Integreret problemformulering  

Hvorvidt er retstilstanden vedr. ordregivers muligheder for anvendelse af hhv. obligationsretlige mis-

ligholdelsesbeføjelser, og hardshipklausuler i overensstemmelse med udbudslovens § 179, økono-

misk efficient for offentlige ordregivere ved indkøb af komplekse it-systemer? 

 

1.3 Synsvinkel 

Der tages igennem afhandlingen udgangspunkt i ordregivers synsvinkel. Som nævnt i indledningen 

ovenfor er det sjældent set, at ordregiver gør brug af misligholdelsesbeføjelser ved leverandørens 

																																																								
6 Ritzau & Albrektsen, Thomas. 7. juni 2018. Regioner kan først slippe fejlbehæftet it-system i 2022. TV2 Øst. 
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misligholdelse i komplekse offentlige indkøb. Det ønskes derfor undersøgt, hvilke misligholdelses-

beføjelser ordregiver kan gøre brug af, hvorledes det er efficient at gøre brug af disse samt hvorvidt 

ordregiver kan koncipere kontrakten mere proaktivt og derigennem mindske risikoen for leverandø-

rens misligholdelse, med udgangspunkt i komplekse it-kontrakter, herunder Sundhedsplatformen.  

 

Synsvinklen kommer til udtryk gennem opgaven ved, at det i den juridiske analyse først undersøges, 

hvilke misligholdelsesbeføjelser ordregiver rent obligations- og udbudsretligt kan gøre brug af over 

for den misligholdende leverandør. Herefter vil det i den økonomiske analyse blive undersøgt, i hvil-

ket omfang det kan være økonomisk efficient for ordregiver at koncipere kontrakten mere proaktivt, 

med henblik på at minimere risikoen for leverandørens misligholdelse, samt om ordregiver har inci-

tament til at opretholde det proaktive samarbejde i kontrakten. Endeligt vil det i den integrerede ana-

lyse blive undersøgt, hvorvidt mulighederne for at anvende misligholdelsesbeføjelser i komplekse it-

kontrakter, samt de udbudsretlige muligheder for at udøve strategisk kontrahering, er økonomisk ef-

ficiente for ordregiver. 

 

1.4 Casebeskrivelse 

Afhandlingens generelle udgangspunkt er offentlige indkøb af komplekse it-systemer. Der søges så-

ledes igennem afhandlingen at komme med generelle konklusioner ift. offentlige ordregiveres mu-

ligheder for anvendelse af misligholdelsesbeføjelser, strategisk kontrahering m.v. ved sådanne ind-

køb. Til at opnå dette formål tages der i analysen konkret udgangspunkt i den case, som vedrører 

Region Hovedstaden og Region Sjællands (herefter “Regionerne”) indkøb af it-systemet Sundheds-

platformen fra leverandøren Epic Systems Corporation (herefter “Epic”). Dette gøres for at konkre-

tisere analysen. I de tilfælde, hvor det giver mere dybde til analysen – f.eks. ifm. analysen af de 

mangler, som kan indtræde ved indkøb af komplekse it-systemer – vil der altså i høj grad tages ud-

gangspunkt i indkøbet af Sundhedsplatformen. Målet er herefter, at den mere konkrete analyse også 

kan være med til at give generelle retningslinjer for ordregivere ved offentlige indkøb af komplekse 

it-systemer. 
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Indkøbet af Sundhedsplatformen kom i stand gennem en udbudsproces tilbage i 2012 - 2013, idet 

Regionerne ønskede at indkøbe et system, som skulle ”sikre en sammenhængende klinisk og admini-

strativ it-løsning for alle enheder i de to Regioner”.7 Kontrakten omfatter levering, support og vedli-

geholdelse af Sundhedsplatformen.8 Efter Epics leverance af systemet i maj 2016 har der dog vist sig 

en lang række fejl ved systemet, som både har besværliggjort de sundhedsfaglige brugere af systemets 

arbejdsgange, men også i visse tilfælde skabt fare for patientsikkerheden hos Regionernes patienter. 

Der er bl.a. set en lang række fejl ift. behandlingen af og opfølgningen på kræftpatienter. Herudover 

har der særligt været gentagende problemer mht. integrationen til Det Fælles Medicinkort (herefter 

“FMK”), der netop er et af de systemer, som Sundhedsplatformen skulle skabe sammenhæng til. 

Eksempelvis har fejl i integrationen medført, at en række patienter har fået udskrevet forkerte medi-

cindoser,9 at der ikke er sket korrekt opdatering af FMK for en stor mængde indlagte patienter på 

hospitalerne, 10 samt at der ved en fejl har fremgået dobbeltordinationer i en del patienters FMK.11 

 

På trods af at disse fejl kontinuerligt opstår, har Regionerne ikke gjort brug af nogle misligholdelses-

beføjelser over for Epic, hvilket kan undre, eftersom Sundhedsplatformen alt andet lige bruges inden 

for et yderst kritisk område, hvor it-fejl kan have meget store konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
7 Supply contract 298788-2012, 2012/S 182-298788 (herefter benævnt ”udbudsbekendtgørelsen”), pkt. II.1.5	
8 Kontrakt om levering og vedligeholdelse af Sundhedsplatformen mellem Region Hovedstaden og Epic Systems Corpo-
ration (herefter benævnt ”kontrakten”), s. 12, pkt. 2.2. 
9 Ritzau. 11. april 2017. Sundhedsplatformen udskrev forkerte medicindoser. Berlingske. 
10 Baun, Line Gudnitz Rønø. 9. juli 2019. Eksperter er bekymrede: It-problemer skaber tvivl om patienters medicinkort. 
DR. 
11 Pedersen, Marie Lagoni. 10. august 2020. Problemer med Sundhedsplatformen: Nye fejl hos tusindvis af patienter. 
MedWatch. 
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Figur 1.1 Illustration af problemstilling 

 
Figurtekst: Ovenstående figur illustrerer Epics levering af den fejlbehæftede Sundhedsplatform til Regionerne. Yderli-

gere illustrerer den, at Regionerne ikke har gjort brug af nogle af de misligholdelsesbeføjelser, som der er angivet i 

kontraktgrundlaget mellem kontraktparterne. Dette betyder, at Regionerne på nuværende tidspunkt står med et system, 

som lider af en række fejl inden for et kritisk område. Som følge heraf opstår spørgsmålet om, hvorfor ordregiver ikke 

har gjort brug af misligholdelsesbeføjelser. 

 

1.5 Afgrænsning  

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i indkøb af it-systemer, der er omfattet af udbudslovens12 

afsnit II. Dette kræver for det første, at systemet indkøbes af en ordregivende myndighed efter UBL 

§ 24, nr. 28, hvilket f.eks. er tilfældet med Regionerne. Yderligere kræver det, at indkøbet er over 

tærskelværdien i UBL § 6, stk. 1, nr. 3.13 Da opgaven omhandler indkøb af komplekse specieludvik-

lede it-systemer, vil disse altid være over tærskelværdien – f.eks. var indkøbet af Sundhedsplatformen 

estimeret til en værdi mellem 350-650 mio. kr.  I overensstemmelse med dette vil UBL § 180 ikke 

blive behandlet i afhandlingen, da bestemmelsen omhandler ændringer med værdi under tærskelvær-

dien, og de ændringer, der omtales i nærværende afhandlingen, antages at have en værdi betydeligt 

over tærskelværdien i UBL.  

 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i misligholdelsesformen faktiske mangler. Forsinkelse vil 

således ikke blive behandlet. Som følge heraf vil bodbestemmelserne i kontrakten om Sundheds-

platformen heller ikke blive behandlet, da disse udelukkende omhandler forsinkelse. 

 

																																																								
12 Lov nr. 1564 af 15/12/2015, med senere ændringer (herefter benævnt ”udbudsloven”). 
13 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Tærskelværdier 2020 og 2021. Senest besøgt d. 15/09-2021. 
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Ordregivers eventuelle mulighed for at opnå erstatning fra leverandøren ved dennes mangelfulde le-

vering af det komplekse it-system behandles ikke i afhandlingen. Inddragelse af dette ville utvivlsomt 

kunne have kvalificeret og nuanceret konklusionen vedr. særligt ordregivers incitament til at ophæve 

kontrakten. Det ville dog uanset ikke ændre på, at de parametre, der nævnes i analysen ift. ordregivers 

incitamenter, fortsat ville være gældende og have stor indflydelse på ordregivers incitamenter.14 Der 

er således foretaget en prioritering indenfor rammerne af nærværende afhandling om ikke at behandle 

erstatningsreglerne. 

	

1.6 Teori og metode 

1.6.1 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske metode baserer sig på retsteorien Europæisk Realistisk Retspositivisme. 

Denne anskuer retten ud fra et monistisk synspunkt, hvorefter folkeretten, EU-retten og national ret 

skal anses som ét samlet system. Efter Europæisk Realistisk Retspositivisme skal gældende ret defi-

neres som ”regler, der anvendes i juridisk praksis, fordi anvenderne på grundlag af en retsdogmatisk 

analyse, der behandler national ret, EU-ret og folkeret som et integreret enhedssystem, finder at de 

hører til retssystemet”.15 Som følge heraf kræver det altså, at der er en vis konsensus mellem dom-

stole, lovgivere og juridiske forskere, før en regel kan anses som gældende ret.16 De juridiske analyser 

i afhandlingen er udarbejdet ud fra den juridiske metode, hvorved retskildelæren og retsdogmatikken 

inddrages for at klarlægge gældende ret.  

 

1.6.1.1 Retskildelære 

Retskildelæren omhandler retskildernes indhold, prioritering, forpligtende virkning og politiske legi-

timation. Retskildelæren bestemmer således, hvilket materiale der skal anses som retskilder.17 

 

																																																								
14 Her menes f.eks. tids- og omkostningsforbruget ved afholdelse af en ny udbudsproces, politisk efterspil m.v. Se afsnit 
2.2.3.4 og 4.2.2. 
15 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. 2017. Retskilder og retsteorier. København: Jurist- og Økonomforbundets For-
lag. 5. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Tvarnø & Nielsen, 2017”), s. 467 + 478. 
16 Ibid., s. 467. 
17 Ibid., s. 29. 
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I tilfælde af at der opstår en juridisk uoverensstemmelse mellem retskilderne i hhv. EU-retten og 

national ret, er det EU-retten, der har forrang. Dette blev første gang statueret i Sag 6/64 Co-

sta/ENEL,18 hvor EU-domstolen udtalte, at EU-retten skulle anses som en selvstændig ret med for-

rang for national ret.19 

 

De enkelte retskilder kan overordnet deles op i to kategorier, hhv. regulering og praksis. Der findes 

ikke nogen hjemmelsrangorden mellem de to, hvorfor praksis godt kan gennembryde regulering.20 

 

1.6.1.1.1. Regulering 

Inden for regulering findes der et reguleringshierarki. Dette følger af lex superior-princippet og med-

fører således, at f.eks. Grundloven har forrang for andre ’almindelige’ love i Danmark.21 

 

EU-retten består inden for regulering af hhv. primær- og sekundærregulering. Den primære regule-

ring anses som EU’s forfatningsgrundlag og består af det, der i EU-retten har traktatrang, hvilket 

således er TEU, TEUF, Chartret om grundlæggende rettigheder, samt de almindelige retsprincipper.22 

Af disse er det særligt ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, der gøres brug af i 

nærværende afhandling, som begge er skabt gennem retspraksis.23 Ligebehandlingsprincippet er af 

EU-domstolen formuleret således, at ”…ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at for-

skellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan forskellig behandling er objektivt 

begrundet”.24 I afhandlingen bruges ligebehandlingsprincippet bl.a. til at analysere, hvorvidt visse 

tiltag af ordregiver vil skulle ses som ændring af kontraktens grundlæggende elementer. Hvad angår 

gennemsigtighedsprincippet har EU-domstolen udtalt, at dette for den ordregivende myndighed ift. 

udbudsprocedurer ”…består i at sikre en passende grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel 

																																																								
18 Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL, antal dommere: 4. 
19 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 114. 
20 Ibid., s. 33. 
21 Ibid., s. 33. 
22 Ibid., s. 98  
23 Tvarnø, Christina D. & Denta, Sarah Maria. 2018. Få styr på metoden!: Introduktion til juridisk metode og tværfaglig 
samfundsvidenskabelig projektmetode. København: Ex Tuto Publishing A/S. 2. udgave, 1. oplag, s. 172. 
24 De forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA mod État belge, antal dommere: 4, pr. 27. 
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tilbudsgiver, der gør det muligt at åbne markedet for tjenesteydelserne for konkurrence og at kon-

trollere, at udbudsprocedurerne er upartiske”.25 Gennemsigtighedsprincippet bruges konkret i ana-

lysen til bl.a. at analysere, hvorvidt ordregiver kan gøre brug af misligholdelsesbeføjelsen step-in 

right. 

 

Sekundærreguleringen inden for EU-ret består af retskilder, som er kommet til ved EU-institutio-

nernes virke, f.eks. forordninger og direktiver.26 I nærværende afhandling bliver der gjort brug af 

udbudsdirektivet,27 som er implementeret i dansk ret ved udbudsloven pr. 1. januar 2016. Da der i 

afhandlingen tages udgangspunkt i danske indkøb af komplekse it-systemer, vil det dog primært 

være den danske udbudslov, der anvendes i analysen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ud-

budsdirektivet og den danske udbudslov, vil udbudsdirektivet have forrang.28 

 

De danske reguleringsretskilder består af hhv. Grundloven, almindelig lovgivning og administrative 

forskrifter.29 I nærværende afhandling er der gjort brug af almindelig lovgivning som udbudsloven, 

købeloven30 og lov om Klagenævnet for Udbud.31 

 

I dansk ret sondrer man traditionelt mellem offentlig ret og privat ret. Den offentlige ret omfatter 

regler, som giver rettigheder og pålægger pligter for borgere og virksomheder, samt love som regu-

lerer det indbyrdes forhold mellem offentlige myndigheder.32 Den private ret regulerer som udgangs-

punkt forholdet mellem borgere og virksomheder. Her gælder der partsautonomi, hvorefter parterne 

som udgangspunkt frit kan indgå aftaler.33 Obligationsretten falder under privatretten, men udbuds-

retten er lidt sværere at placere, som følge af at den er en del af EU-retten.34 Umiddelbart kunne man 

forledes til at placere udbudsretten under offentlig ret. Dog er der en række offentligretlig regulering, 

																																																								
25 Sag C-324/98, Telaustria Verlags GesmbH, Telefonadress GmbH mod Telekom Austria AG, antal dommere: 3, pr. 62. 
26 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 104. 
27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (herefter benævnt ”udbudsdirektivet”). 
28 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 33. 
29 Ibid., kapitel 2, afsnit 2. 
30 Bekendtgørelse nr. 140 af 17/02/2014 af lov om køb, med senere ændringer (herefter benævnt ”købeloven”). 
31 Bekendtgørelse nr. 593 af 02/06/2016 af lov om Klagenævnet for Udbud (herefter benævnt ”lov om Klagenævnet for 
Udbud”). 
32 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 31-32. 
33 Ibid., s. 31-32. 
34 Ibid., s. 123-124. 
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som direkte er i strid med udbudsretten, blandt andet forvaltningslovens35 sagsbehandlingsregler. Pri-

vatrettens partsautonomi begrænses dog også af udbudsretten, da ordregiver ikke har valgfrihed i 

forhold til valg af kontraktpart samt fremgangsmåde ved kontraktindgåelse.36 Udbudsretten må som 

følge heraf enten ses som en blanding mellem offentlig- og privatret, eller karakteriseres som inter-

national ret.37 

 

1.6.1.1.2. Praksis 

Praksis er en vigtig juridisk retskilde, da det kan bruges til at kvalificere og fortolke reguleringsrets-

kilder. Der findes flere typer af praksis, hvorunder domspraksis, administrativ praksis og juridisk 

forskningspraksis er særligt relevante for nærværende afhandling.38 

 

Domspraksis fra EU-domstolen skal som udgangspunkt tillægges høj præjudikatværdi, idet EU-dom-

stolen netop har til opgave at sikre ensartet fortolkning af EU-retten på tværs af medlemsstaterne. 

Efter TEUF art. 267 har EU-domstolen således fået tillagt kompetence til at træffe præjudicielle af-

gørelser, herunder om fortolkning af hhv. traktaterne og retsakter, som er udstedt af EU’s institutioner 

m.v.39 I nærværende afhandling benyttes der flere steder i analysen EU-domme til at fortolke udbuds-

retlige bestemmelser om særligt ændring af grundlæggende elementer, idet domspraksis fra EU-dom-

stolen er en væsentlig retskilde i udbudsretten.40 Herudover anvendes også dansk domspraksis i ana-

lysen, hvor der helt konkret gøres brug af domme fra de danske landsretter til at fortolke obligations-

retlige retskilder. Landsretsdomme tillægges som hovedregel væsentlig præjudikatværdi i dansk ret, 

særligt de domme der afsiges uden dissens, hvilket er tilfældet med de domme, der anvendes i nær-

værende afhandling.41 

 

Der anvendes i analysen også administrativ praksis, særligt i form af afgørelser fra det danske Kla-

genævn for Udbud. Det er antaget i den juridiske litteratur, at afgørelser fra administrative klagenævn 

																																																								
35 Bekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014 af forvaltningsloven, med senere ændringer (herefter benævnt ”forvaltningslo-
ven”).  
36 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. 2017. EU’s udbudsregler – i dansk kontekst. København: Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag. 2. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Ølykke & Nielsen, 2017”), s. 35. 
37 Ibid., s. 37. 
38 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 141 
39 Ibid., s. 149 – 150 
40 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 51 
41 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 146 – 147.  
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ikke har lige så høj præjudikatværdi som domspraksis, men at de dog stadig har en vis præcedens-

virkning. Hertil skal i øvrigt nævnes, at på trods af at afgørelser fra administrative klagenævn kan 

omgøres af domstolene, så sker dette meget sjældent, hvilket er med til at styrke afgørelsernes præ-

judikatværdi.42 Der inddrages et enkelt sted i analysen en afgørelse fra det norske Klagenævn for 

Udbud – afgørelser herfra sidestilles dog med afgørelser fra det danske klagenævn, da Norge følger 

EU’s udbudsregler på lige fod med Danmark som følge af deres deltagen i EØS-aftalen.43 Der er 

anvendt to kendelser, der baserer sig på forsyningsvirksomhedsdirektivet,44 men eftersom reglerne 

om ændring af grundlæggende elementer skal ses som en kodificering af ligebehandlings- og gen-

nemsigtighedsprincippet, vil disse kendelser også kunne bruges til at udlede rækkevidden af udbuds-

lovens regler.45 Yderligere anvendes juridisk forskningslitteratur også i analysen, bl.a. gennem udta-

lelser fra forskere m.v. Selvom der sjældent henvises til juridisk forskningslitteratur i domspraksis, 

har den alligevel forholdsvis stor betydning som fortolkningsgrundlag i retskildelæren.46 

 

1.6.1.2 Retsdogmatik 

Gennem retsdogmatiske analyser systematiseres, beskrives og fortolkes retskilderne, for derigennem 

at komme frem til en retssætning om de lega lata, som er gældende ret.47 Formålet med den retsdo-

matiske analyse er at klarlægge retsfølgen, hvilket kræver at retsfaktum udledes og jus anvendes kor-

rekt. For at finde det relevante jus skal den korrekte metodisk rækkefølge anvendes, hvorefter der 

startes i regulering, i de trinhøjeste regler først, og derefter inddrages praksis.48  

 

De nationale medlemsstater er underlagt pligten til EU-konform fortolkning, hvilket første gang blev 

statueret i sag 14/83 Colson/Kamann.49 EU-domstolen har generelt i praksis henvist til TEU art. 4, 

stk. 3, om medlemsstaternes loyalitetspligt over for EU og TEUF art. 288, om direktivernes forplig-

tende virkning, som hjemmel til pligten om EU-konform fortolkning. Princippet om EU-konform 

																																																								
42 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 163 – 164.  
43 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 55. 
44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kon-
trakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (herefter 
benævnt ”forsyningsvirksomhedsdirektivet”). 
45 Jakobsen, Peter Stig, Poulsen, Sune Troels & Kalsmose-Hjelmborg, Simon Evers. 2016. EU Udbudsretten. København: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Jakobsen, Poulsen & Kalsmose-Hjelmborg, 
2016”), s. 586. 
46 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 165 – 167.  
47 Ibid., s. 29-30. 
48 Ibid., s. 33-35. 
49 Sag 14/83, Sabine Von Colson og Elsabeth Kamann mod Land Nordihein-Westfalen, antal dommere: 7.  
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fortolkning bevirker, at danske regler skal fortolkes i overensstemmelse med de EU-retlige regler, 

inden for de områder EU-retten regulerer.50 I nærværende afhandling ses anvendelsen af EU-konform 

fortolkning bl.a. ved udledningen af retsfølgen ift. ordregivers anvendelse af misligholdelsesbeføjel-

sen step-in right, idet § 182, nr. 1, i den danske udbudslov fortolkes i overensstemmelse med præ-

amblen til udbudsdirektivet. 

 

Ved udledning af retsfølgen er der gennem afhandlingens juridiske del gjort brug af både objektiv og 

subjektiv fortolkning. Ved objektiv fortolkning ses der direkte på en bestemmelses ordlyd, hvorigen-

nem der søges at finde ordenes juridiske betydning.51 I de juridiske analyser i afhandlingen er der 

bl.a. brugt objektiv fortolkning til at analysere forståelsen af faktiske mangler efter KBL §§ 75a og 

76, og til at vurdere hvorvidt Regionernes accept af Epics misligholdelse skal anses som en ændring 

af grundlæggende elementer efter UBL § 178 m.v. Ved subjektiv fortolkning inddrages udtalelser fra 

lovforarbejderne til at afgøre tvivlsomme fortolkningsproblemer af bestemmelser.52 I afhandlingen 

bruges der subjektiv fortolkning til bl.a. at udlede formålet med udbudsloven efter UBL § 1 og at 

analysere rækkevidden af de to undtagelser til ændring af grundlæggende elementer i UBL §§ 179 

og 183. I EU-retten anerkendes lovforarbejderne normalt ikke som en retskilde, hvorfor de som ud-

gangspunkt kun benytter objektiv fortolkning. I dansk ret er der imidlertid tradition for både at benytte 

objektiv- og subjektiv fortolkning.53  

 

1.6.2 Økonomisk teori og metode 

De økonomiske analyser i nærværende afhandling tager generelt udgangspunkt i den deduktive me-

tode, som overordnet går ud på at bruge eksisterende teorier og modeller til at forklare konkrete hæn-

delser og handlingsmønstre hos økonomiske aktører.54 

 

Den metodiske tilgang til de økonomiske teorier, som anvendes i afhandlingen, følger Imre Lakatos’ 

metodologi om videnskabelige forskningsprogrammer.55 Denne metodologi anskuer forskningspro-

																																																								
50 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. 2016. EU ret. København: Karnov Group Denmark A/S. 7. udgave, 1. oplag, s. 230. 
51 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 220-221. 
52 Ibid., s. 69 + 244. 
53 Ibid., s. 253. 
54 Andersen, Ib. 2019. Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Sam-
fundslitteratur. 6. udgave, s. 35 – 36.  
55 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi bind 2 – virksomhedsteori og industriøkonomi. København: Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. 2. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Knudsen, 1997”), s. 28. 
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grammer som bestående af en række karakteristika, der tilsammen identificerer forskningsprogram-

met; hhv. en hård kerne, som udgør den grundlæggende hypotese for forskningsprogrammet, et be-

skyttelsesbælte, som består af variable hjælpehypoteser, der tilpasses den konkrete hændelse, som 

ønskes analyseret, samt en heuristik, der giver anvisninger for forskningsprogrammets konkrete an-

vendelse.56 Nedenstående forklaring af tilgangen til de benyttede økonomiske teorier i afhandlingen 

tager således udgangspunkt i denne metodologi. 

 

1.6.2.1 Strategisk kontrahering 

I den første del af den økonomiske analyse foretages der en analyse af, i hvilket omfang strategisk 

kontrahering kan være et effektivt redskab for ordregiver ved offentlige indkøb af komplekse it-sy-

stemer ift. at opnå økonomisk efficiens og undgå, at de ender i en situation, hvor den indgåede kon-

trakt bliver misligholdt. Da en af hovedpræmisserne bag strategisk kontrahering netop er at skabe 

kontraktgrundlag mellem kontraherende parter, der fordrer samarbejde og løser eventuelt opståede 

problemer i opløbet i stedet for at lade dem eskalere til reelle juridiske tvister, er denne disciplin 

således ideel ift. at besvare ovenstående spørgsmål.57 Den økonomiske metodiske tilgang til strategisk 

kontrahering baserer sig i vidt omfang på ny-institutionel økonomi og i særdeleshed på transaktions-

omkostningsteorien, hvilket afspejler sig i den nedenstående metodologiske udledning.58 

 

Den hårde kerne i et forskningsprogram beskriver som nævnt de grundantagelser, der er for de rele-

vante aktørers ageren. Her antages det ved anvendelsen af strategisk kontrahering, at aktørerne er 

begrænset rationelle og gevinstmaksimerende. Ved aktørernes begrænsede rationalitet forstås bl.a., 

at de ikke er i stand til at forudsige samtlige mulige begivenheder, som kan indtræde i fremtiden, og 

derfor per definition indgår inkomplette kontrakter.59 Gevinstmaksimeringen er udtryk for, at aktø-

rerne i videst muligt omfang søger at udnytte muligheder og iagttage begrænsninger med målet om 

at opnå konkurrencemæssige fordele ift. konkurrerende virksomheder.60 Den strategiske kontrahe-

rings hårde kerne kommer konkret til udtryk i analysen i afsnit 3.1, idet det f.eks. analyseres hvorvidt 

																																																								
56 Knudsen, 1997, s. 33 
57 Petersen, Bent & Østergaard, Kim. 2018. Reconciling formal contracts and relational governance through strategic 
contracting. Journal of Business and Industrial Marketing. 33(3): 265 – 276 (herefter benævnt ”Petersen & Østergaard, 
2018”), s. 267 
58 Østergaard, Kim (Jul Clausen, N., Dahlberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (red.)). 2016. 
Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1. udgave 
(herefter benævnt ”Østergaard, 2016”), s. 438 – 439 
59 Ibid., s. 438 
60 Østergaard, Kim. 2014. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. Retfærd. 37(3/149): 
3 – 24 (herefter benævnt ”Østergaard, 2014”), s. 7 
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parterne har mulighed for at opnå relationsrente i samarbejdet, samt hvorvidt ordregiver bør indsætte 

hardship- og gevinstklausuler i kontrakten, der skal medvirke til at maksimere profit og begrænse tab 

som følge af, at kontrakten er inkomplet. 

 

I beskyttelsesbæltet i den strategiske kontrahering indgår bl.a., at parterne i kontraktforholdet, udover 

at være begrænset rationelle, har begrænset information tilgængeligt. Det skal således beskrives i 

analysen, hvor godt informeret parterne er om hinanden, det forhold de indgår i m.v.61 Herudover vil 

kontraktkonciperingen imellem parterne også afhænge af graden af den specifikke teknologiske 

know-how, som er en del af den konkrete transaktion, og det skal således specificeres, i hvilket om-

fang dette er til stede.62 Indkøb af komplekse it-systemer er naturligvis præget af, at der er mange 

særlige og tekniske specifikationer til stede i forbindelse med indkøbet, som alt sammen skal inkor-

poreres i kontraktgrundlaget. Dette uddybes i analysen i afsnit 3.1. 

 

Til sidst er der heuristikken i den strategiske kontrahering, der som nævnt giver anvisninger for, 

hvordan forskningsprogrammet helt konkret skal anvendes. Her bygger den strategiske kontrahering 

på, at man skal gøre selve kontrakten til den basale analyseenhed, da det er denne, der anses som 

styrende ift. virksomhedens mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele og relationsrente.63 

Herudover er det essentielt, at der anlægges en proaktiv tilgang til formålet om at opnå virksomhedens 

målsætninger, hvorved forstås, at man gennem kontrakten skal søge aktivt at fremme det, der er øn-

skeligt, samt i kontraktrelationen så vidt muligt undgå juridiske risici og tvister, for at opnå forret-

ningsmæssig succes. Endvidere skal det inddrages i analysen, at der er omkostninger forbundet med 

kontraktkoncipering, -opfølgning osv., idet transaktionsomkostninger alt andet lige spiller en stor 

rolle i strategisk kontrahering.64 Heuristikken skaber den konkrete metodiske tilgang, som anvendes 

ved analysen af strategisk kontrahering i nærværende afhandling, hvor der tages højde for samtlige 

ovenstående parametre ved udledningen af den efficiente kontrakt mellem ordregiver og leverandør. 

 

1.6.2.2 Spilteori 

I den økonomiske analyse vil det herefter analyseres, hvorvidt ordregiver og leverandør i et kontrakt-

forhold om et komplekst it-system har incitament til at indgå i og opretholde et samarbejde, som 

																																																								
61 Østergaard, 2014, s. 9 
62 Knudsen, 1997, s. 215. 
63 Østergaard, 2016, s 435 – 436 
64 Østergaard, 2014, s. 9 
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bygger på strategisk kontrahering. Hertil anvendes spilteori, hvormed de relevante strategier og 

payoffs for de to økonomiske aktører i deres fælles interaktion udledes. 

 

I den spilteoretiske metode er den hårde kerne bygget på, at spillerne i den givne spilteoretiske situ-

ation er strategisk rationelle. Herved antages således, at spillerne er klar over, at de handler under 

nogle betingelser, som afhænger af deres valg og beslutninger i den interaktion, de har med hinanden. 

Derudover er det en del af spillernes strategisk rationelle ageren, at den enkelte spiller altid vil vælge 

den strategi, som maksimerer dennes payoff, ud fra den anden spillers strategivalg.65 I analysen i 

afsnit 3.2 har den strategiske rationalisme konkret indflydelse på udledningen af spillets ligevægt, 

hvilket uddybes i selve analysen. 

 

I spilteorien bruges beskyttelsesbæltet til at forklare, hvorledes den spilteoretiske situation er opbyg-

get. I nærværende analyse bygget spillet op som et spil i normal strategisk form, som herefter består 

af følgende tre elementer: 1) spillerne i spillet, 2) strategierne som hver spiller har til rådighed og 3) 

de payoffs som hver spiller vil modtage ved de forskellige strategikombinationer.66 For det konkrete 

spil vil disse tre elementer blive udledt nærmere i selve analysen i afsnit 3.2. Spillet mellem ordregiver 

og leverandøren er herudover karakteriseret ved, at begge spillere kender den anden spillers mulige 

strategier og payoffpræferencer, men at de dog ikke kender den anden spillers strategivalg i netop 

den runde, som de befinder sig i, på det tidspunkt, hvor de skal træffe deres eget strategivalg. Både 

ordregiver og leverandør træffer altså på samme tid deres beslutning om, hvorvidt de vil opretholde 

det strategiske samarbejde. Det er således med andre ord et spil med komplet og imperfekt informa-

tion.67 Det skal hertil nævnes, at spillet i analysen anses som et gentaget spil, hvor ordregiver og 

leverandør kontinuerligt skal træffe deres strategivalg, og at de begge er klar over, hvilken strategi 

den modstående spiller har truffet i de foregående runde – dette ændrer dog ikke på, at de har imper-

fekt information ift. den konkrete runde, som de befinder sig i. 

 

Spilteoriens heuristiske maximer indebærer bl.a., at man skal identificere samtlige spillere, som ind-

går i den strategiske interaktion, at det skal identificeres, om der findes nogle ligevægtsudfald for 

spillet, samt at det skal specificeres, hvilke payoffs spillerne modtager ved spillets udfald.68 Det skal 

																																																								
65 Knudsen, 1997, s. 89 + 94.1 
66 Ibid., s. 90 
67 Ibid., s. 90 
68 Ibid., s. 102 – 103 
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hertil nævnes, at der ift. det konkrete spil, som analyseres i nærværende afhandling, arbejdes med 

ubekendte værdier for de payoffs, som hhv. ordregiver og leverandør modtager for de forskellige 

strategikombinationer.69 Dette skyldes, at det er vanskeligt at fastlægge de præcise payoffs, som par-

terne får ud af de forskellige kontraheringsformer, hvilket uddybes i analysen. Dog argumenteres der 

for det indbyrdes forhold imellem de forskellige payoffs, og derfor påvirkes det spilteoretiske udfald 

af spillet således ikke af, at spillernes payoffs er angivet som ubekendte værdier. 

 

1.6.3 Integreret metode 

Den integrerede analyse tager udgangspunkt i den retsøkonomiske metode. Denne metode anvendes 

til at beregne nytte og efficens ud fra retsvidenskabens resultater, f.eks. ved at analysere hvilke øko-

nomiske følger forskellige regler og regelsæt har.70 Som efficiensbetragtning anvendes Kaldor 

Hicks-efficiens, der kan defineres som det samlede mest efficiente udfald. 71 

 

I den integrerede analyse anvendes transaktionsomkostningsteorien til at udlede de økonomiske im-

plikationer af de relevante regler. Transaktionsomkostningsteorien er en del af den ny-institutionelle 

økonomi, hvorefter det som nævnt antages, at kontraktparterne er begrænset rationelle. Dette kommer 

konkret til udtryk ved, at ordregiver i kontaktfasen ikke har mulighed for at afdække eller undersøge 

samtlige mulige kontraktparter, samt at ordregiver ikke har mulighed for at udarbejde en komplet 

kontrakt.72 Transaktionsomkostningsteorien anvendes ved at gøre den enkelte transaktionen til selve 

analyseenheden.73 Ved transaktionsomkostninger forstås samtlige omkostninger, som er en del af 

processen ved to eller flere parters indgåelse af en aftale. Det er således omkostninger, der går udover 

den egentlige købspris, som de to parter bliver enige om i aftalen – dette omfatter f.eks. omkostninger 

ved at finde den rigtige kontraktpart, omkostninger til at specificere udbudsmaterialet og kontrakten 

m.v.74 Niveauet af transaktionsomkostninger vil afhænge af graden af den specifikke teknologiske 

																																																								
69 Dutta, Prajit K. 1999. Strategies and Games – Theory and Practice. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press (herefter 
benævnt ”Dutta, 1999”), s. 320. 
70 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 430. 
71 Eide, Erling & Stavang, Endre. 2018. Rettsøkonomi. Oslo: Cappelen Damm AS. 2. udgave, 1. oplag (herefter benævnt 
”Eide & Stavang, 2018”), s. 110-112. 
72 Christiansen, Poul Erik, Framke, Wolfgang & Skjøtt-Larsen, Tage. 1996. Interorganisatoriske relationer som grundlag 
for transportgenerering i en dansk region. Institut for Logistik og Transport, Handelshøjskolen i København (herefter 
benævnt ”Christiansen, Framke & Skjøtt-Larsen, 1996”), s. 2 
73 Knudsen, 1997, s. 220. 
74 Eide & Stavang, 2018, s. 131 
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know-how, som er en del af den konkrete transaktion.75 Indkøb af komplekse it-systemer er naturlig-

vis præget af, at der er mange særlige og tekniske specifikationer til stede i forbindelse med indkøbet, 

som vil være med til at forøge omkostningerne væsentligt, hvilket uddybes i analysen. 

 

Transaktionsomkostningsteorien anvendes konkret i analysen til at vurdere, hvorvidt retstilstanden, 

ifm. ordregivers anvendelse af de obligationsretlige misligholdelsesbeføjelserne ved kontrakter om 

komplekse it-systemer, skal anses som Kaldor Hicks efficient ud fra et transaktionsomkostningsper-

spektiv. Yderligere anvendes den også til at vurdere, hvorvidt reglen om ændringsklausuler i UBL § 

179 må anses som Kaldor Hicks efficient ved kontrakter om komplekse it-systemer ud fra et transak-

tionsomkostningsperspektiv. 

	

1.7 Afhandlingens overordnede struktur 

Hvad angår afhandlingens overordnede struktur går den juridiske analyse forud for den økonomiske, 

da det i den juridiske analyse generelt undersøges, hvilke muligheder ordregiver har, når leverandøren 

har misligholdt den indgåede kontrakt, mens det i den økonomiske analyse undersøges, om ordregiver 

i stedet kunne have konciperet kontrakten på en sådan måde, at misligholdelsen ikke ville opstå. 

Således foretages der i afhandlings kapitel 2 en analyse af de regelsæt, der finder anvendelse ved 

offentlige indkøb af komplekse it-systemer, en analyse af de obligationsretlige misligholdelsesbefø-

jelser, som ordregiver rent juridisk kan gøre brug af, samt en analyse af de udbudsretlige regler om 

ændring af grundlæggende elementers indflydelse på ordregivers mulige anvendelse af misligholdel-

sesbeføjelser. Herefter foretages der i kapitel 3 en økonomisk efficiensanalyse af de eventuelle for-

dele ved at foretage strategisk kontrahering ved indkøb af komplekse it-systemer, samt en spilteore-

tisk analyse af, hvorvidt ordregiver og leverandør har økonomisk incitament til at opretholde et stra-

tegisk samarbejde gennem hele kontraktperioden. Slutteligt vil der i afhandlingens kapitel 4 foretages 

en integreret analyse af hhv. ordregivers økonomiske incitamenter til at anvende de relevante udledte 

misligholdelsesbeføjelser, samt relevante udbudsretlige reglers indflydelse på ordregivers mulighe-

der for at anvende strategisk kontrahering i form af hardshipklausuler. 

	
  

																																																								
75 Knudsen, 1997, s. 215. 
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Kapitel 2 – Ordregivers muligheder for anvendelse af obligationsretlige 

misligholdelsesbeføjelser 

2.1 Udledning af de relevante regelsæt 

2.1.1 Indledning og struktur 

Når en offentlig ordregiver indgår en aftale med en privat leverandør om et indkøb, vil både udbuds-

reglerne samt de obligationsretlige regler finde anvendelse.  Det er i den forbindelse nødvendigt at 

undersøge, hvordan disse retsområder finder anvendelse i samspil. Konkret tages der udgangspunkt 

i en situation, hvor leverandøren af et komplekst it-system ikke leverer i overensstemmelse med det, 

der er angivet i kontrakten,76 hvilket var tilfældet ved indkøbet af Sundhedsplatformen. Yderligere 

skal det fastlægges, hvilke obligationsretlige regler der finder anvendelse ved indkøb af komplekse 

it-systemer, da dette har betydning for retsfølgen. 

 

Kapitlet er opbygget således, at der først vil foretages en analyse af udbudsrettens formål, samt intro-

duceres til obligationsretten. Derefter vil det udledes, hvilket obligationsretligt regelsæt der finder 

anvendelse ved indkøb af komplekse it-systemer. Efterfølgende vil samspillet mellem udbudsretten 

og obligationsretten blive analyseret med udgangspunkt i den situation, hvor leverandøren ikke har 

leveret i overensstemmelse med det, som er angivet i kontrakten. Her vil der først være en introduk-

tion til reglerne i udbudsretten om efterfølgende ændringer, efterfulgt af en analyse af en række ud-

valgte kendelser fra Klagenævnet fra Udbud (herefter Klagenævnet), således at det kan udledes, hvor-

dan obligationsretten og udbudsretten finder anvendelse i samspil ved leverandørens manglende over-

holdelse af kontrakten. 

 

2.1.2 Udbudsrettens formål 

Når gældende ret skal udledes, er det relevant at vide, hvad formålet med loven er, da dette har ind-

flydelse på fortolkningen af bestemmelserne, hvorfor udbudslovens formål herefter skal analyseres. 

Det fremgår af udbudsloven § 1, at “formålet med loven er at fastlægge procedurerne for offentlige 

indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige 

midler”. Denne bestemmelse stammer ikke fra udbudsdirektivet, men ligger inden for den ramme, 

																																																								
76 Benævnelsen ”kontrakten” omfatter udbudsmaterialet (herunder f.eks. udbudsbekendtgørelsen og kravspecifikationen), 
den vindende leverandørs tilbud samt kontrakten (det bilag der opstiller kontraktbetingelser). 
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der er fastlagt i udbudsdirektivet, og er således indført i udbudsloven for at tydeliggøre, hvad formålet 

med loven er.77 

 

Udbudsreglernes primære formål er at skabe konkurrence om de offentlige kontrakter og derigennem 

sikre, at offentlige indkøb sker i overensstemmelse med principperne i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF), navnlig fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveks-

ling af tjenesteydelser, samt principperne afledt heraf om ligebehandling, gennemsigtighed og pro-

portionalitet.78 79 Det fremgår ikke eksplicit i forarbejderne, hvad der menes med “bedst mulig udnyt-

telse af de offentlige midler”. Det fremgår dog, at “det er afgørende, at der købes effektivt ind, så den 

offentlige sektor får mest muligt ud af sine indkøb...”.80 Ud fra en formåls- og ordlydsfortolkning må 

det vurderes, at der dels er et mål om at indkøbe bedre produkter, samt et mål om at indkøbe disse til 

en lavere pris. Det fremgår yderligere af forarbejderne, at lovgiver gennem udbudsreglerne har ønsket 

at minimere omkostningerne ved udbudsprocedurerne både for ordregiverne og leverandørerne, som 

også må ses i forbindelse med det økonomiske aspekt.81 Det kan dog diskuteres, om dette mål rent 

faktisk nås, da der gennem udbudsreglerne opstilles en meget lang fordyrende proces, som ordregiver 

er forpligtet til at følge.82 

 

2.1.3 Obligationsretten 

Det er herefter relevant at undersøge det nærmere retsgrundlag for aftalen mellem ordregiver og le-

verandør ved aftaler om komplekse it-systemer, hvilket skal findes i obligationsretten.83 Obligations-

retten regulerer de situationer, hvor der består et formueretligt skyldforhold mellem mindst to parter, 

som typisk kaldes ’debitor’ (den der skylder noget) og ’kreditor’ (den der er skyldt noget). Obligati-

onsretten opstiller bl.a. skyldforholdets subsidiære indhold, hvorved forstås de pligter for parterne, 

som opstår ved en parts eventuelle misligholdelse af den oprindeligt indgåede aftale.84 I kontrakten 

																																																								
77 Lovforslag nr. L 19, fremsat den 7. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren, Forslag til udbudsloven (herefter 
benævnt ”Forarbejder til udbudsloven”), Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 1, s. 56. 
78 Udbudsdirektivet, betragtning 1 og artikel 18, stk. 1.  
79 Arrowsmith, Sue. 2012. The Purpose of the EU Procurement Directives: Ends, Means and the Implications for National 
Regulatory Space for Commercial and Horizontal Procurement Policies. Cambridge Yearbook of European Legal Studies 
(Hart Publishing). 14: 1 – 47 (herefter benævnt “Arrowsmith, 2012”), s. 6-22. 
80 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslaget, 1. indledning, s. 36.  
81 Ibid., Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 1, s. 56. 
82 Se afsnit 4.2.1. 
83 Pedersen, Hans Viggo Godsk & Ørgaard, Anders. 2020. Almindelig kontraktret. København: Djøf Forlag. 6. udgave, 
1. oplag, s. 19. 
84 Andersen, Mads Bryde. 2020. Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser. København: Karnov Group Denmark 
A/S. 5. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Andersen, 2020”), s. 21 – 22 og 25. 



Side 24 af 122 
 

mellem Regionerne og Epic består der netop et formueretligt skyldforhold, hvor Epic er realdebitor 

og Regionerne er realkreditor, idet Epic skal levere en realydelse, i form af Sundhedsplatformen, til 

Regionerne, mens Regionerne skal levere pengeydelse den anden vej. Den retskildemæssige regule-

ring af kontraktforholdet mellem Regionerne og Epic skal således i medfør af det ovenfor beskrevne 

findes i obligationsretten. 

 

2.1.3.1 Den almindelige og specielle del af obligationsretten 

Obligationsretten er helt grundlæggende delt op i to dele; den almindelige del og den specielle del. 

Den almindelige del af obligationsretten omfatter en række grundsætninger og principper, som regu-

lerer en bred vifte af skyldforhold, uanset forholdets nærmere indhold. Obligationsrettens specielle 

del vedrører derimod en række nærmere afgrænsede retsforhold, hvor der findes særlige regler, der 

regulerer en bestemt skyldsituation mere detaljeret – dette ses f.eks. ved køb af løsøre, hvor købeloven 

er lex specialis ift. de enkelte aftaleforhold.85 Hertil skal det dog nævnes, at de regler, som følger af 

obligationsrettens specielle del, til en vis grad kan fremstå som en kodificering af de principper og 

grundsætninger, som i forvejen følger af obligationsrettens almindelige del. Dette ses også ved købe-

loven, som beskrives som en af de love, der har størst betydning for obligationsrettens almindelige 

del. Dette fører således til, at købelovens regler i vid udstrækning bruges analogt på skyldforhold, der 

i udgangspunktet falder uden for lovens egentlige materielle anvendelsesområde, f.eks. ved tjeneste-

ydelsesaftaler.86 Under alle omstændigheder er det dog essentielt, når der skal foretages en juridisk 

analyse af et obligationsretligt skyldforhold, at der indledningsvist foretages en retligt kvalifikation 

af det konkrete forhold, således at det kan fastlægges, om der findes lex specialis, der gør sig gæl-

dende for aftalen, eller om det er obligationsrettens almindelige del, der finder anvendelse. 

 

Det skal i øvrigt i forlængelse af ovenstående nævnes, at der i dansk ret er en høj grad af aftalefrihed 

ved indgåelse af formueretlige aftaler. Dette betyder altså som udgangspunkt, at parterne i et kon-

traktforhold kan indgå aftale om netop det, de ønsker, og således f.eks. både fravige flere af de al-

mindelige obligationsretlige regler, eller i øvrigt tilføje yderligere rettigheder eller forpligtelser, end 

hvad følger af baggrundsretten. Aftalefriheden indskrænkes umiddelbart kun i de tilfælde, hvor der 

																																																								
85 Andersen, 2020, s. 21 – 22 og 25. 
86 Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe. 2020. Køb – Dansk indenlandsk købsret. København: Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag. 5. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Lookofsky & Ulfbeck, 2020”), s. 14 – 15 og 17. 
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er præceptive regler, der finder anvendelse på det givne aftaleforhold.87 I obligationsretlige kontrakt-

forhold vil det således som udgangspunkt være selve aftalen mellem parterne, der vil være det vig-

tigste retsgrundlag ift. at fastlægge parternes pligter og rettigheder.88 Dog er det ved indkøb af kom-

plekse it-systemer fast praksis, at der anvendes standardkontrakter mellem ordregiver og leverandør 

– disse kontrakter er benævnt K0-standardkontrakterne. Mange af klausulerne i K0-standardkontrak-

terne (særligt de klausuler, der er relevante for analyserne i nærværende afhandling) er dog i vid 

udstrækning en kodificering af de baggrundsretlige regler fra obligationsretten, og derfor er det fortsat 

relevant at foretage nedenstående kvalifikation af retsforholdet mellem ordregiver og leverandør ved 

kontrakter om komplekse it-systemer.89 I de eventuelle tilfælde, hvor der findes særlige bestemmelser 

i aftalegrundlaget imellem Regionerne og Epic ift. kontrakten om Sundhedsplatformen, vil disse blive 

fremhævet og behandlet særskilt. 

 

2.1.3.2 Kvalifikation af retsforholdet mellem ordregiver og leverandør 

Ses der konkret på aftalen mellem Regionerne og Epic om Sundhedsplatformen, hvor det allerede er 

fastslået, at der foreligger et obligationsretligt skyldforhold, vil det næste relevante skridt således 

være at kvalificere retsforholdet for at udlede det gældende retskildegrundlag for kontrakten. Kon-

trakten går grundlæggende ud på, at Regionerne har forpligtet sig til at købe de af Epic tilbudte ydel-

ser, som primært indebærer Epics leverance, support og vedligeholdelse af it-systemet Sundhedsplat-

formen.90 91 Det er således klart, at der er indgået en købsaftale mellem Regionerne og Epic, hvorfor 

det herefter vil være relevant at kvalificere, hvad der er indgået købsaftale om. 

 

Det vil indledningsvist være relevant at undersøge, hvorvidt et it-system er at anse som en vare, her-

under et løsøre, eller en tjenesteydelse, da dette som nævnt har betydning for, hvorvidt obligations-

rettens almindelige eller specielle del finder anvendelse.92 Ved vurderingen af dette indgår flere for-

skellige momenter. Først er det væsentligt at nævne, at der ved ’løsøre’ forstås mere eller mindre 

samtlige fysiske formuegenstande. I forlængelse af dette kommer, at f.eks. købeloven regulerer alle 

former for køb af ikke blot ”rørlige” løsøre, men også ikke-håndgribelige produkter, såsom aktier, 

																																																								
87 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo. 2012. Aftaler og mellemmænd. København: Karnov Group Denmark 
A/S. 6. udgave, 1. oplag, s. 19 og 24. 
88 Andersen, 2020, s. 49. 
89 Udsen, 2014, s. 83 – 84. 
90 Kontrakten, s. 12, pkt. 2.2. 
91 Se afsnit 1.4. 
92 Se afsnit 2.1.3.1. 
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elektricitet og softwareprogrammer.93 Det er således allerede ud fra dette nærliggende at konkludere, 

at et it-system skal kategoriseres som en formuegenstand reguleret af købeloven som lex specialis. 

Hertil er det dog relevant at inddrage praksis fra EU-domstolen i form af dom C-41/04,94 hvor dom-

stolen gennem et præjudicielt spørgsmål blev anmodet om at tage stilling til, hvorvidt det skulle anses 

som en vare eller en tjenesteydelse, når en ordregiver indkøbte en standard-software, som efterføl-

gende skulle tilpasses af leverandøren til ordregiverens særlige behov. I den forbindelse udtalte dom-

stolen: ”… en sådan … ydelse [indkøb af standard-software og efterfølgende tilpasning af denne soft-

ware til køberens specifikke behov, red.] må anses for en ”tjenesteydelse”, når det fremgår, at den 

pågældende tilpasning hverken er underordnet eller accessorisk, men derimod har fremherskende 

karakter. Dette er bl.a. tilfældet, når en sådan tilpasning i betragtning af forhold såsom omfanget af, 

omkostningerne ved og varigheden af tilpasningen har afgørende betydning for at gøre det muligt for 

køberen at anvende en individuelt tilpasset software”.95 Domstolen lægger således vægt på, om der 

indkøbes et standard-produkt, som kan tages direkte i brug, eller om der indkøbes et it-system, som 

skal tilpasses væsentligt til kundens behov. Herefter konkluderer domstolen, at hvis it-systemet skal 

tilpasses individuelt til kunden, så vil hele indkøbet af it-systemet skulle anses som køb af en tjene-

steydelse. 

 

Da Regionerne ved indkøbet af Sundhedsplatformen har indkøbt et it-system, som skulle ny-udvikles 

og tilpasses Regionernes særlige arbejdsgange og til deres andre systemer, er det vanskeligt at argu-

mentere for, at det er et standard-softwareprogram, de har indkøbt.96 Idet EU-domstolen i ovennævnte 

dom har argumenteret for, at indkøb og efterfølgende tilpasning af et standard-softwareprogram skal 

anses som en tjenesteydelse, må det unægtelig også skulle anses som et tjenesteydelseskøb, når der 

ikke er tale om standard-software, og hele ydelsen således indebærer udvikling og tilpasning af et it-

system til ordregivers særlige behov. Det må således ud fra EU-domstolens praksis konkluderes, at 

selve leverancen af Sundhedsplatformen skal anses som en tjenesteydelse, hvilket i øvrigt således 

som altovervejende udgangspunkt vil gøre sig gældende for samtlige indkøb af komplekse it-syste-

mer, da disse typisk kræver særlig tilpasning til den enkelte ordregiver. Da den øvrige del af aftalen 

mellem Regionerne og Epic – at Epic skal yde vedligeholdelse og support af Sundhedsplatformen – 

også må kategoriseres som en tjenesteydelse, i og med at dette netop er en arbejdsydelse, og således 

																																																								
93 Lookofsky & Ulfbeck, 2020, s. 50 – 51. 
94 Sag C-41/04, Levob Verzerkeringen BV mod OB Bank NV, antal dommere: 4. 
95 Ibid., pr. 30. 
96 Udbudsbekendtgørelsen, pkt. II.1.5. 
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ikke en vare, må aftalen mellem Regionerne og Epic i sit hele anses som køb af en tjenesteydelse, 

hvilket derfor ud fra ovenstående udledning vil medføre, at retskildegrundlaget for aftalen som ud-

gangspunkt skal findes i obligationsrettens almindelige del. 

 

2.1.4 Samspillet mellem obligationsretten og udbudsretten 

2.1.4.1 Introduktion til problemstillingen samt udbudsrettens regler om efterfølgende ændringer 

Når ordregiver har foretaget et indkøb, vil dette som udgangspunkt være reguleret af de obligations-

retlige regler ex post.97 Udbudslovens regler om ændring af grundlæggende elementer finder imid-

lertid også anvendelse ex post som illustreret i figur 2.1.98 Som følge heraf er det relevant at under-

søge, hvordan disse to retsområder spiller sammen med udgangspunkt i tilfælde, hvor leverandøren 

ikke har leveret i overensstemmelse med det, som er angivet i kontrakten, som tilfældet er ved ind-

købet af Sundhedsplatformen, da dette har direkte betydning for ordregivers retstilstand ex post. 

 

Figur 2.1 

 
 
Figurtekst: Figuren illustrerer, hvornår hhv. udbudsretten og obligationsretten finder anvendelse ved indgåelse af of-

fentlige indkøbsaftaler med udgangspunkt i udbudsproceduren ”offentligt udbud”.  

 

Hvis en leverandør ikke leverer som foreskrevet i kontrakten, vil det som udgangspunkt udelukkende 

være et inter partes-problem, som er omfattet af obligationsrettens regler om fortolkning og udfyld-

ning, herunder misligholdelse.99 Eftersom det er et offentligt indkøb, vil der dog også skulle tages 

hensyn til øvrige ansøgere, tilbudsgivere samt leverandører med mulighed for at afgive ansøgning 

																																																								
97 Ex post = Efter kontraktindgåelse. 
98 Hamer, Carina Risvig. 2017. Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen – Grænseflader mellem kontraktret og udbuds-
ret, særlig om sanktionen uden virkning af offentlige kontrakter. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1. 
udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Hamer, 2017”), s. 171-174. 
99 Andersen, 2020, s. 35. 
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eller tilbud - selv efter kontrakten er indgået.100 Dette skyldes reglen i udbudslovens § 178 om forbud 

mod ændring af grundlæggende elementer. Denne regel medfører, som følge af ligebehandlingsprin-

cippet og gennemsigtighedsprincippet, at ordregiver ikke kan ændre betydeligt i en kontrakts indhold 

efter kontraktindgåelse, da det kunne have givet udbudsproceduren et andet udfald, hvis udbuddet fra 

starten havde været udformet som efter ændringerne i kontrakten.101 Ændringer af grundlæggende 

elementer kan bl.a. være ændringer, “som ville have givet adgang for andre ansøgere end de oprin-

delig udvalgte eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud end det oprindelig accepterede, 

eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 1, eller 

ændringer som medfører at “kontraktens (...) økonomiske balance ændres til leverandørens fordel på 

en måde som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 2.102 Sådanne 

ændringer medfører krav om et fornyet udbud, jf. UBL § 178, stk. 1. Det skal derfor undersøges, med 

udgangspunkt i udvalgte kendelser fra Klagenævnet, hvordan reglerne om ændring af grundlæggende 

elementer påvirker ordregivers retstilstand i tilfælde, hvor leverandøren ikke har leveret i overens-

stemmelse med det som er angivet i kontrakten. 

 

2.1.4.2 Klagenævnets praksis vedr. samspillet mellem obligationsretten og udbudsretten 

Klagenævnets rolle er at håndhæve tvister omfattet af udbudsreglerne, jf. lov om Klagenævnet for 

Udbud § 1, hvorfor de ikke har kompetence til at behandle klager, som udelukkende omhandler ob-

ligationsretlige problemstillinger.103 Derfor er det relevant at undersøge de kendelser, hvor leveran-

døren har leveret en ydelse, som ikke stemmer overens med det der er angivet i kontrakten, som også 

er tilfældet ved indkøbet af Sundhedsplatformen, for at udlede hvorvidt denne situation også vil være 

omfattet af udbudsretten regler om ændring af grundlæggende elementer og ikke alene obligations-

retten. 

 
2.1.4.2.1 Klagenævnets kendelse af 20. august 2015 

Klagenævnets kendelse af 20. august 2015104 omhandlede en rammeaftale om indkøb af biler til en 

kommunes hjemmepleje. I kravspecifikationen fremgik det, at det var et mindstekrav, at bilerne havde 

farven kongeblå. AT Biler A/S (herefter AT) fik tildelt rammeaftalen, men grundet en fejl fra ATs 

																																																								
100 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 792. 
101 Ibid., s. 392. 
102 Se afsnit 2.3.2. 
103 Rosenmeier, H.P. 2012. Festskrift til Jens Fejø, Tre udbudsretlige spørgsmål. København: Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag. 1. udgave (herefter benævnt ”Rosenmeier, 2012”), s. 432. 
104 Klagenævnet for udbuds kendelse af 20. august 2015, Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter 
A/S mod Billund Kommune, antal dommere: 2.  
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importør, var de første 9 biler (svarende til ca. ⅓ af rammeaftalens værdi) i farven gråmetal. Ordre-

giver valgte at acceptere leveringen af bilerne i den forkerte farve, hvorefter en række bilforhandlere 

valgte at klage. Klagerne påstod bl.a., at Fiat og Skoda ikke havde afgivet tilbud, da der ikke kunne 

leveres modeller i kongeblå, samt at Hyundai kunne sælge bilerne 5.500 kr. billigere pr. stk., hvis de 

havde valgfrihed i forhold til farven. Klagerne mente derfor, at den efterfølgende ændring af farven 

indebar en fravigelse af et mindstekrav, og at fravigelsen var et grundlæggende element, som poten-

tielt kunne have ændret udfaldet af evalueringen. Yderligere påstod de, at ændringen også havde 

medført en ændring i den økonomiske balance i kontrakten til fordel for AT. Ordregiver gjorde gæl-

dende, at der ikke var tale om en ændring af et grundlæggende element, samt at det stadig var et krav 

fremadrettet, at bilerne var kongeblå. 

 

Klagenævnet udtalte, at ordregiver kun havde accepteret, at 9 af bilerne blev leveret i den forkerte 

farve, hvorfor der ikke var sket en generel fravigelse af det pågældende mindstekrav - den anførte 

ændring ville derfor ikke kunne have tiltrukket yderligere deltagere til udbudsproceduren. Klagenæv-

net udtalte yderligere, at selvom Hyundai kunne have afgivet et mere fordelagtigt tilbud, hvis der 

havde været valgfrihed i forhold til farven på de 9 første biler, så kunne dette ikke sandsynliggøre, at 

tilbuddet kunne have været så meget bedre, at det konkret ville have haft betydning for udbuddets 

resultat. Til sidst udtalte Klagenævnet, at det ikke kunne lægges til grund, at ændringen af den kon-

krete farve havde forrykket den økonomiske balance af udbuddet. Klagenævnet valgte derfor ikke at 

tage klagerne til følge.  

 

2.1.4.2.2 Klagenævnets kendelse af 19. maj 2020 

En lignende sag er Klagenævnets kendelse af 19. maj 2020,105 som omhandlede en rammeaftale om 

indkøb af flexkørsel med forskellige vogntyper. I udbudsbetingelserne var der angivet en række krav 

til de enkelte vogntyper. Bl.a. var det angivet, at vogntype 5 og 6 skulle have plads til 2 kørestole af 

145x80 cm. Tilbudsgiverne skulle i deres tilbud angive en pris for de enkelte vogntyper, og bestillin-

gen af de enkelte vogntyper skulle derefter ske automatisk på baggrund af prisen og geografiske 

placering. Samlet var der 286 tilbudsgivere, der afgav tilbud, hvoraf 266 blev accepteret. Efter ram-

meaftalens ikrafttræden konstaterede en af tilbudsgiverne på rammeaftalen, Alsvognen, at de ikke fik 

tildelt så mange kontrakter på vogntype 5 og 6, som de havde forventet. I stedet kunne de se, at der 

																																																								
105 Klagenævnet for udbuds kendelse af 19. maj 2020, Alsvognen I/S mod FynBus, Sydtrafik og Midttrafik, antal dom-
mere: 2. 
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blev brugt køretøjer som vogntype 5 og 6, hvor det ikke var muligt at anbringe to kørestole af 145x80 

cm på samme tid, hverken i forlængelse af hinanden eller ved siden af hinanden – dette informerede 

de ordregiver om. Ordregiver besvarede henvendelse med, at de havde fundet ud af, at kun få af 

vognene opfyldte kapacitetskravet, hvorfor de havde valgt at justere vognkapaciteten. Alsvognen 

valgte derefter at klage til Klagenævnet med påstand om, at ordregiver havde overtråd ligebehand-

lingsprincippet, gennemsigtighedsprincippet samt forbuddet mod ændringer af grundlæggende ele-

menter, ved at frafalde mindstekravet uden fornyet udbud, da mindstekravet udgjorde et grundlæg-

gende element. 

 

Klagenævnet valgte at tage klagen til følge. De angav, at der var tale om et frafald af et mindstekrav 

og at overholdelsen af mindstekravet ville have medført meromkostninger ved anskaffelse og drift af 

køretøjerne, hvorfor tilbud, der overholdt mindstekravet, måtte være mindre konkurrencedygtige. 

Yderligere kunne mindstekravet have afholdt potentielle tilbudsgivere fra at afgive et tilbud. Der var 

derfor tale om en ændring af et grundlæggende element, som krævede fornyet udbud.  

	
2.1.4.2.3 Udledning af retstilstanden vedr. samspillet mellem obligationsretten og udbudsretten 

Ses der nærmere på de to ovennævnte kendelser, var ordregiver i begge sager opmærksom på leve-

randørernes manglende overholdelse af kontrakten, som obligationsretligt formentlig kan karakteri-

seres som misligholdelse af kontrakten.106 Ordregiver valgte ikke at gøre misligholdelsesbeføjelser 

gældende i nogen af sagerne, men valgte i stedet at acceptere den manglende overholdelse af kon-

trakten, hvilket er helt i overensstemmelse med obligationsrettens aftalefrihed.107 Ud fra de to ken-

delser kan det udledes, at en sådan accept af en manglende overholdelse af kontrakten skal anses som 

en ændring af kontrakten, hvorefter det skal vurderes, hvorvidt ændringen er i strid med bestemmel-

sen i UBL § 178 om forbud mod ændring af grundlæggende elementer.108 Der skal altså foretages en 

konkret vurdering af, hvorvidt ændringen f.eks. ville ”have givet adgang for andre ansøgere end de 

oprindelig udvalgte eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud end det oprindelig accepte-

rede, eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 

1, eller om ændringen medfører at “kontraktens (...) økonomiske balance ændres til leverandørens 

fordel på en måde som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 2. 

I kendelsen af 20. august 2015 blev det konkret vurderet, at der kun var tale om en delvis fravigelse 

																																																								
106 Se afsnit 2.2.2. 
107 Se afsnit 2.1.3.1. 
108 Rosenmeier, 2012, s. 434. 
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af mindstekravet, og at denne fravigelse ikke kunne anses som en ændring af grundlæggende elemen-

ter, hvorimod det i 19. maj 2020-kendelsen blev anset som en (hel) fravigelse af mindstekravet, som 

måtte anses som en ændring af grundlæggende elementer, hvilket dermed krævede fornyet udbud. 

 

Som følge af ovenstående kan det udledes, at det som udgangspunktet er en obligationsretlig pro-

blemstilling, hvis leverandøren ikke har leveret i overensstemmelse med det, som er angivet i kon-

trakten, hvilket derfor omfatter inter partes-forholdet mellem leverandøren og ordregiver. Obligati-

onsretligt kan ordregiver, hvis der kan statueres misligholdelse, vælge at gøre misligholdelsesbefø-

jelser gældende eller vælge blot at acceptere den manglende overholdelse af kontrakten. Hvis ordre-

giver i medfør af obligationsretten accepterer den manglende overholdelse, skal dette dog ses som en 

ændring af kontrakten, som kan have haft betydning for forbigåede ansøgere og tilbudsgivere. Derfor 

skal der ved ordregivers accept af leverandørens misligholdelse foretages en konkret udbudsretlig 

vurdering af, hvorvidt denne kontraktændring skal anses som en ændring af grundlæggende elementer 

efter UBL § 178, hvilket i så fald vil medføre krav om fornyet udbud. 

 

2.2 Ordregivers muligheder for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende 

2.2.1 Indledning og struktur 

Udgangspunktet for den case, som behandles i nærværende afhandling, er fortsat, at leverandøren af 

det komplekse it-system har leveret et system, der ikke lever op til det, som er angivet i kontrakten, 

som tilfældet er ved indkøbet af Sundhedsplatformen. Det er derfor interessant herefter at analysere, 

hvad der først og fremmest skal til, for at ordregiver kan gøre obligationsretlige misligholdelsesbefø-

jelser gældende overfor leverandøren, samt hvilke specifikke misligholdelsesbeføjelser det rent fak-

tisk vil være muligt for ordregiver at anvende ift. at få løst manglerne ved det leverede system. 

 

Kapitlet er opbygget således, at det først undersøges, hvornår en kontrakt kan siges at være mislig-

holdt fra leverandørens side, herunder hvad der rent obligationsretligt forstås ved, at et leveret it-

system lider af ’faktiske mangler’. Herunder vil det samtidig blive behandlet, hvordan reklamations-

fristerne, både den relative og den absolutte, rent konkret finder anvendelse ved kontrakter om kom-

plekse it-systemer, for at udlede hvorledes og hvor hurtigt ordregiver skal handle i sådanne kontrakt-

forhold for ikke at miste sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor leverandøren. 

Endeligt vil det blive analyseret, hvilke af de obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser ordregiver 
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kan gøre gældende, samt hvorvidt disse beføjelser rent faktisk vil bevirke, at ordregiver ender med at 

stå i en acceptabel situation ift. det leverede it-system. 

 

2.2.2 Udledning af betingelser for, at ordregiver kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende 

Misligholdelse af en kontrakt foreligger, når debitor ikke har overholdt den skyldforpligtelse, som 

denne er bundet til gennem kontraktforholdet med kreditor. Misligholdelse kan relatere sig til alle 

dele af den ydelse, som debitor skulle have præsteret, f.eks. tilfælde hvor debitor slet ikke leverer den 

aftalte ydelse, hvor debitor leverer ydelsen for sent, eller hvis den leverede ydelse lider af en faktisk 

mangel.109 Det er selvsagt, at der ved kontrakter om komplekse it-systemer er et utal af måder, hvorpå 

leverandøren kan misligholde sine forpligtelser overfor ordregiver. Følgende analyse tager udgangs-

punkt i den specifikke situation, der har udspillet sig mellem Regionerne og Epic angående Sund-

hedshedsplatformen. 

 

2.2.2.1 Faktiske mangler ved Sundhedsplatformen 

I forhold til kontrakten mellem Regionerne og Epic vil det umiddelbart være mest interessant at ud-

folde de misligholdelsestilfælde, hvor der er en faktisk mangel ved den leverede ydelse. At en ydelse 

lider af en faktisk mangel vil sige, at salgsgenstanden ikke er kontraktmæssig, i og med at den ikke 

lever op til det, som er aftalt i kontrakten mellem parterne – det kan være sig ydelsens fysiske egen-

skaber, eller ydelsens kvalitet og/eller kvantitet.110 Som det allerede er fastslået tidligere i afhandlin-

gen, er kontrakten mellem Regionerne og Epic karakteriseret som en aftale om køb af en tjeneste-

ydelse, hvorefter obligationsrettens almindelige del og de uskrevne grundsætninger, der følger deraf 

anvendes til at vurdere, om der f.eks. foreligger en faktisk mangel ved ydelsen. Som nævnt kan der 

dog i mange tilfælde trækkes analogier fra købeloven til aftaler om køb af tjenesteydelser, da købe-

loven i vidt omfang reflekterer de almindelige obligationsretlige principper.111 112 Problemet er dog, 

at købeloven i den almindelige del – dvs. den del, der ikke vedrører forbrugerkøb – ikke indeholder 

nogle regler, der direkte fastlægger, hvornår en salgsgenstand lider af en mangel, og vurderingen vil 

derfor i mange tilfælde bero på et skøn. Dog vil der uanset kunne drages analogier fra købelovens 

afsnit om forbrugerkøb, og således særligt KBL §§ 75a og 76, til at kvalificere mangelsbedømmelsen, 

hvorefter ydelsen eksempelvis skal have de af køberen rimeligt forventede egenskaber, være egnet til 

																																																								
109 Andersen, 2020, s. 233 + 235. 
110 Lookofsky & Ulfbeck, 2020, s. 74 – 75. 
111 Andersen, 2020, s. 236. 
112 Se afsnit 2.1.3.1. 
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køberens særlige formål, hvis sælgeren har bestyrket køberens forventning herom, samt ikke være i 

anden eller ringere beskaffenhed, end den ifølge aftalen skulle være.113 

 

Ud fra den ovennævnte grundsætning om salgsgenstandens kontraktmæssighed skal der ved vurde-

ringen af en ydelses beskaffenhed i vidt omfang anskues samtlige omstændigheder ved aftalens ind-

gåelse, hvorefter det kan vurderes, om den præsterede ydelse kvalitativt lever op til aftalen mellem 

parterne.114 Ved en aftale som den mellem Regionerne og Epic, der er kommet i stand gennem en 

udbudsproces, vil dette således føre til, at også alt relevant materiale, der har været en del af udbuds-

processen, skal indgå i den samlede vurdering. Herefter vil der altså skulle tages højde for bl.a. ud-

budsbekendtgørelsen og kravsspecifikationen, da disse er vigtige elementer i fastlæggelsen af, hvad 

ordregiver har forventet af den ydelse, som kontraktparten skulle levere. Det skal hertil nævnes, at 

det er særligt ved netop indkøb af komplekse it-systemer, at specielt kravsspecifikationen som regel 

er meget omfattende, idet ordregiver så vidt muligt skal beskrive samtlige parametre ift., hvordan 

systemet skal opsættes, hvorvidt det skal integrere til andre systemer m.v.115 Der er således en lang 

række momenter, der kan komme til at indgå i vurderingen af det komplekse it-systems beskaffenhed 

og kontraktmæssighed. 

 

Tages der udgangspunkt i Regionernes udbudsbekendtgørelse fremgår det f.eks., at det indkøbte it-

system skal sikre en sammenhængende klinisk og administrativ it-løsning, der skal være baseret på 

en effektiv, fleksibel og sammenhængende standardrammeløsning.116 117 Videre fremgår det af ud-

buddets kravsspecifikation: ”Adgang til egne data er vitalt for Kunden [Regionerne, red.] for at sikre 

genbrug af data på tværs af systemer … Det fordrer høj tilgængelighed af integrationerne, og at de 

skal kunne skaleres i takt med stigende behov i en distribueret infrastruktur med høje krav til svartider 

og oppetider”.118 Det fremgår ligeledes, at: ”Løsningen skal understøtte anvendelsen af den eksiste-

rende og kommende nationale og tværsektorielle infrastruktur på sundhedsområdet”.119 

 

																																																								
113 Lookofsky & Ulfbeck, 2020, s. 76. 
114 Ibid., s. 82. 
115 Udsen, 2014, s. 95. 
116 Udbudsbekendtgørelsen, pkt. II.1.5. 
117 Se afsnit 1.4.	
118 Underbilag 3-1, Kravsspecifikation ved indkøbet af Sundhedsplatformen (herefter benævnt ” Kravsspecifikationen”), 
s. 438. 
119 Ibid., s. 477. 
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Hvis der herefter nærmere udledes de krav fra kravsspecifikationen, der specifikt vedrører it-systemet 

”Det Fælles Medicinkort” (”FMK”), hvilket er ét af de systemer, som Sundhedsplatformen skulle 

integreres med, men som der har været store problemer med, fremgår det bl.a.: ”Aktuelt indeholder 

og planlægges for NSP-løsningen blandt andet følgende services: Fælles Medicinkort … Sundheds-

platformen skal naturligvis anvende disse services fra den Nationale Serviceplatform [NSP, red.]”.120 

Videre fremgår det: ”FMK skal lovgivningsmæssigt være en integration i Sundhedsplatformen for at 

medicineringsmodulet kan anvendes … Enkeltkravene til [integrationen med, red.] FMK i udbudsma-

terialet er udledt af godkendelseskriterierne for FMK certificeringen og refererer direkte til aktuelle 

version … hvor samtlige godkendelseskriterier skal være opfyldt.”,121 og: ”Sundhedsplatformen skal 

sikre, at oplysningerne der sendes til den centrale FMK er korrekte, valide og i et format og en data-

kvalitet, som andre systemer kan læse og forstå … Løsningen skal understøtte, at data på medicin-

kortet vises uforvansket med korrekte betegnelser og enheder ... Løsningen skal understøtte, at der 

ved oprettelse af potentielle dobbeltordinationer i FMK kan opsættes advarsler”.122 

 

Ovenstående udtræk fra udbudsbekendtgørelsen og kravsspecifikationen – som i øvrigt samlet er over 

850 sider lang uden bilag – viser altså, at Regionerne har været meget specifikke over for leverandø-

rerne omkring, hvad den tilbudte løsning skulle kunne, og, f.eks. ift. FMK, hvordan integrationerne 

nærmere skulle fungere. Ud over ovennævnte krav til integrationen til FMK findes der i kravsspeci-

fikationen i øvrigt også henvisninger til ekstensive dokumentationer for, hvordan FMK-systemet nær-

mere teknisk og infrastrukturmæssigt er opsat.123 Det må således kunne lægges til grund, at leveran-

dørerne, herunder Epic, har været i besiddelse af en tilstrækkelig stor mængde informationer til at 

kunne vurdere, om de kunne levere en ydelse, der teknisk og integrationsmæssigt kunne leve op til 

de krav, som Regionerne havde. Hvad Epic rent konkret har budt ind med og således givet Regionerne 

en forventning om, at deres løsning kunne, er i sagens natur svært at vide, da en stor del af Epics 

tilbud er undtaget fra retten til aktindsigt pga. konkurrencemæssige hensyn.124 Da f.eks. FMK dog for 

Regionerne er et kritisk system ift. de generelle arbejdsgange på hospitalerne, og derfor en vigtig 

integration til Sundhedsplatformen, må det kunne lægges til grund, at Epic har budt ind med en løs-

																																																								
120 Kravsspecifikationen, s. 451 – 452. 
121 Ibid., s. 295 – 296. 
122 Ibid., s. 297, 303 og 313. 
123 Ibid., s. 296. 
124 Se kravsspecifikationen, hvor stort set hele Epics besvarelse er streget ud. 



Side 35 af 122 
 

ning, der kunne imødekomme Regionernes forventninger, eftersom Epics løsning vandt udbudspro-

cessen. Epic har således herigennem bestyrket Regionernes forventninger til, at deres løsning var 

egnet til Regionernes særlige formål. 

 

Ses der i forlængelse af ovenstående på nogle af de konkrete problemer, der har været med Sund-

hedsplatformen efter systemets indførsel, er det tydeligt, at bl.a. integrationen med FMK er en af de 

ting, der ikke har fungeret tilfredsstillende. Eksempelvis har fejl i integrationen medført, at en række 

patienter har fået udskrevet forkerte medicindoser, at der ikke er sket korrekt opdatering af FMK for 

en stor mængde indlagte patienter på hospitalerne, samt at der ved en fejl har fremgået dobbeltordi-

nationer i en del patienters FMK. Udover førnævnte er der i øvrigt også set en lang række fejl ift. 

behandlingen af og opfølgningen på kræftpatienter.125 Sundhedsplatformen har herudover undergået 

en officiel undersøgelse fra Rigsrevisionen, og systemet har helt generelt mødt en massiv kritik fra 

læger, sygeplejesker, andre brugere af systemet og politikere.126 Endeligt var der i udbudsmaterialet 

lavet en option om, at de øvrige danske regioner skulle have mulighed for at tilslutte sig Sundheds-

platformen på senere tidspunkter, så der kunne være ét samlet sundhedssystem, der blev brugt på 

samtlige hospitaler på tværs af Danmark – en mulighed, som Region Syddanmark dog afslog at gøre 

brug af, da de skulle indkøbe nyt EPJ-system i 2017, på grund af problemerne med Sundhedsplatfor-

men.127 128 Samlet er der altså en klar indikation af, at Epic har leveret et fejlbehæftet system, som på 

en lang række punkter ikke lever op til det, som Regionerne angav i deres kravsspecifikation, og som 

Epic angav at systemet skulle kunne. Løsningen må således siges at være af ringere brugbarhed, end 

den ifølge aftalen og omstændighederne i øvrigt skulle være, ligesom den ikke er egnet til Regioner-

nes særlige formål, som Epic ellers har bestyrket deres forventninger om, at den ville være. Dette 

medfører således, at der i obligationsretlig forstand foreligger en mangel ved systemet, jf. KBL § 76, 

stk. 1, nr. 4 og KBL § 75a, stk. 2, nr. 3 analogt. 

 

2.2.2.2 Ordregivers reklamation over mangler overfor leverandøren 

Eftersom det er konstateret, at der foreligger en mangel ved den ydelse, som Epic har leveret, har 

Regionerne som udgangspunkt mulighed for at benytte sig af misligholdelsesbeføjelser overfor Epic. 

Hertil følger dog først og fremmest, at Regionerne skal gøre Epic opmærksom på, at der foreligger 

																																																								
125 Se afsnit 1.4.	
126 Ritzau. 2. juni 2018. OVERBLIK: Problemerne med Sundhedsplatformen. Avisen.dk. 
127 Udbudsbekendtgørelsen, pkt. II.2.2. 
128 Ritzau. 16. august 2017. Region Syddanmark fravælger Sundhedsplatformen. Politiken. 
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en mangel ved systemet, og at de agter at gøre en misligholdelsesbeføjelse gældende; også benævnt 

reklamation. I denne forbindelse skal Regionerne iagttage reglerne omkring både den relative og ab-

solutte reklamationsfrist, hvilket behandles nedenfor.129 

 

2.2.2.2.1 Den relative reklamationsfrist ved indkøb af komplekse it-systemer 

Den relative reklamationsfrist vedrører, hvor hurtigt kreditor skal give debitor besked, efter kreditor 

har opdaget eller burde have opdaget en mangel ved købsgenstanden. Ved købsaftaler mellem to 

erhvervsdrivende inden for købelovens anvendelsesområde er det praksis, at der som udgangspunkt 

bør reklameres straks eller uden ugrundet ophold, hvis ikke kreditor skal miste sin reklamationsret. 

Uden for købeloven er det dog almindelig praksis, at der blot skal reklameres inden for rimelig tid. 

Det er ikke fast defineret, hvad der forstås ved ”rimelig tid”, og dette beror således på en konkret 

vurdering, hvorved der kan tages højde for kriterier såsom parternes hidtidige praksis ift. reklamati-

oner, misligholdelsens grovhed, eventuelle skadesvirkninger for debitor ved at få sen besked om mis-

ligholdelsen m.v. Den relative reklamationsfrist løber fra det tidspunkt, hvor kreditor bliver bekendt 

eller burde være blevet bekendt med manglen, f.eks. hvis den opdages i forbindelse med en drifts-

prøve, eller efter ordregiver har overtaget systemet.130 

 

Såfremt der ved et it-system opdages flere småfejl, der i sig selv kan virke bagatelagtige, kan disse 

samlet set godt udgøre egentlige mangler i obligationsretlig forstand. Her kan det ikke kræves, at 

ordregiver reklamerer, før det kan fastlægges, at mængden af småfejl tilsammen medfører, at der 

foreligger en mangel ved systemet. Dette skyldes først og fremmest, at det sjældent ses ved indkøb 

af komplekse it-systemer, at der fra start leveres et system, som er fuldstændig frit for mindre fejl. 

Ordregiver vil derfor i mange tilfælde indledningsvist have en vis bagatelgrænse og acceptere de fejl, 

som ved første øjekast ikke synes hæmmende for brugen af systemet. Fortsætter ordregiver dog med 

at finde fejl i et sådant omfang, at de bliver direkte hindrende for dennes optimale brug af systemet, 

skal ordregiver herefter have mulighed for at reklamere over fejlene som et samlet hele.131 

 

																																																								
129 Lookofsky & Ulfbeck, 2020, s. 117. 
130 Udsen, 2014, s. 214-215. 
131 Ibid., s. 217. 
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2.2.2.2.2 Den absolutte reklamationsfrist ved indkøb af komplekse it-systemer 

Den absolutte reklamationsfrist bestemmer, hvor lang tid kreditor har fra leveringstidspunktet til at 

reklamere over mangler, inden reklamationsretten bortfalder. Her er det leveringstidspunktet, der be-

stemmer, hvornår den absolutte reklamationsfrist løber fra. Den absolutte reklamationsfrist er regu-

leret for at skabe en vis sikkerhed for sælger mod, at en køber ikke kan reklamere over (skjulte) 

mangler meget længe efter leveringstidspunktet.132 Det er derfor relevant for ordregiver ved indkøb 

af komplekse it-systemer at have den absolutte reklamationsfrist for øje, således at denne ikke bruger 

for lang tid på at lægge småfejl sammen, efter det er konstateret, at der foreligger en mangel ved 

systemet, da ordregiver dermed umiddelbart kan overskride den absolutte reklamationsfrist, hvorved 

retten til at anvende misligholdelsesbeføjelser går tabt.133 

 

Ved almindelige købsaftaler omfattet af KBL er udgangspunktet, at køber afskæres fra at gøre man-

gelskrav gældende, når der er gået mere end to år fra leveringstidspunktet, jf. KBL § 54, stk. 1. Dette 

kan altså indikere, at Regionerne forholdsvis hurtigt kunne komme til at stå i en vanskelig og dyr 

situation mht. Sundhedsplatformen, særligt hvad angår de fejl og mangler ved systemet, som først 

viste sig flere år efter systemets overdragelse og ibrugtagen. Dette må særligt ses ift., at det som nævnt 

generelt ved indkøb af komplekse it-systemer kan tage tid for ordregiver at opdage fejl. Da aftaler 

om indkøb af komplekse it-systemer dog som nævnt er tjenesteydelsesaftaler, er det herefter relevant 

at udlede, hvad der er gældende ret vedr. den absolutte reklamationsfrist ved aftaler, der i udgangs-

punktet falder uden for KBLs anvendelsesområde.134 Hertil er landsretsdommen U.2010.332Ø rele-

vant at inddrage. 

 

U.2010.332Ø135 omhandlede netop en tjenesteydelsesaftale indgået mellem to erhvervsdrivende. Af-

talen blev udført i januar 1999, men køber opdagede dog i februar 2004 en skjult mangel ved den 

leverede ydelse, og ønskede således at reklamere over denne. Sælger påstod, at den absolutte rekla-

mationsfrist var overskredet, og at køber derfor havde mistet sin ret til at gøre mangelsbeføjelser 

gældende. 

 

																																																								
132 Lookofsky & Ulfbeck, 2020, s. 117. 
133 Ibid., s. 118. 
134 Se afsnit 2.1.3.2. 
135 U.2010.332Ø, Tryg Forsikring A/S mod G4S Security A/S, antal dommere: 3. 
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Østre Landsret udtalte i sin begrundelse og resultat, at da der var tale om en tjenesteydelsesaftale, var 

aftalen ikke omfattet af KBLs regler om bl.a. forældelse i KBLs § 54. Køber skulle derfor alene 

overholde reglerne om relativ reklamation, og da køber først blev opmærksom på manglen i februar 

2004, og reklamerede umiddelbart derefter, var disse regler iagttaget, og reklamationen var derfor 

efter landsrettens udtalelse rettidig.136 Landsretten statuerede altså ved denne sag, at der ved tjeneste-

ydelsesaftaler som udgangspunkt ikke findes nogen absolut reklamationsfrist, og at køber derfor har 

ret til at reklamere over skjulte mangler i meget længere tid end de to år, som følger af købelovens 

bestemmelse – i hvert fald indtil der indtræder forældelse efter de almindelige forældelsesregler. 

 

Da Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016, ville fristen for at reklamere over 

mangler ved systemet for længst være overskredet, hvis KBLs regler derom havde været gældende. 

Ud fra det retsgrundlag, som er udkommet af U.2010.332Ø, har Regionerne dog fortsat mulighed for 

at gøre mangler gældende nu – dette særligt set i forhold til, at Regionerne og Epic ikke i deres 

kontrakt har aftalt noget ift. reklamationsfristens løbetid.137 Dertil skal dog nævnes, at Regionerne 

naturligvis fortsat skal iagttage reglerne om den relative reklamationsfrist, hvilket som ovenfor udledt 

betyder, at Regionerne skal reklamere inden for rimelig tid, efter de opdager mangler ved systemet. 

Regionerne har derfor som udgangspunkt ikke længere mulighed for at reklamere over de tidligere 

fundne mangler ved systemet, som er beskrevet tidligere i opgaven.138 Dog kan Regionerne fortsat 

reklamere over evt. skjulte mangler, som opdages nu eller på et senere tidspunkt. 

 

2.2.3 Vurdering af ordregivers anvendelse af de enkelte misligholdelsesbeføjelser 

Det er ovenfor konkluderet, at der foreligger mangler ved Sundhedsplatformen, og at Regionerne har 

mulighed for at reklamere over disse mangler. Det er således i forlængelse heraf relevant at under-

søge, hvilke misligholdelsesbeføjelser ordregiver ved komplekse it-systemer har mulighed for at gøre 

brug af overfor leverandøren. Som i resten af analysen vil aftaleforholdet mellem Regionerne og Epic 

inddrages, i det omfang dette kan bruges til at konkretisere analysen. Hertil skal dog nævnes, at or-

dregiver (og leverandør) som udgangspunkt har aftalefrihed, ift. hvilke misligholdelsesbeføjelser de 

vil aftale imellem sig, som nævnt tidligere i analysen.139 

																																																								
136 U.2010.332Ø, Tryg Forsikring A/S mod G4S Security A/S, antal dommere: 3, Landsrettens begrundelse og resultat. 
137 Det skal hertil kort nævnes, at det indgår i kontrakten mellem Regionerne og Epic om Sundhedsplatformen, at der er 
en garantiperiode på et år for Epics leverancer, jf. s. 53 i kontrakten. Det er dog fast antaget i litteraturen, at garantibe-
stemmelser i kontrakter om it-systemer ikke har karakter af absolutte forældelsesfrister, jf. Udsen, 2014, s. 235 – 236. 
138 Regionerne har oplyst, at de ikke indtil videre har reklameret over mangler over for Epic, se Bilag 1. 
139 Se afsnit 2.1.3.1. 
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2.2.3.1 Naturalopfyldelse, herunder omlevering og afhjælpning 

Den første misligholdelsesbeføjelse, som vil være relevant for ordregiver at overveje, vil som regel 

være naturalopfyldelse. Dette følger både af det almindelige retlige princip om pacta sunt servanda, 

altså at aftaler skal overholdes, herunder at det som udgangspunkt må være i både ordregivers og 

leverandørens interesse, at den aftale, som de har indgået, rent faktisk bliver overholdt og opfyldt. 

Hertil kommer dog visse modifikationer, idet det er almindeligt antaget i dansk ret, at kreditor, altså 

ordregiver, kun kan kræve naturalopfyldelse i de tilfælde, hvor der ikke er en praktisk umulighed, der 

gør, at det vil være ekstraordinært vanskeligt for debitor at opfylde sin forpligtelse. I disse tilfælde 

vil det ud fra en værdispildsbetragtning som regel være mere fordelagtigt at frigøre debitor fra sin 

forpligtelse, og i stedet lade kreditor kræve erstatning for den manglende opfyldelse.140 

 

Naturalopfyldelse er typisk kun relevant at gøre brug af i de situationer, hvor debitor slet ikke har 

leveret. Ved it-systemer vil det typisk forstås som at leverandøren nægter at færdiggøre udviklingen 

af systemet.141 Da det ikke er tilfældet i forholdet mellem Regionerne og Epic, eftersom Epic rent 

faktisk har leveret systemet, som dog er fejlbehæftet, er det i stedet relevant at undersøge de under-

kategorier af naturalopfyldelse, der vedrører hhv. omlevering og afhjælpning. 

 

Ved omlevering forstås, at debitor tager den allerede leverede genstand tilbage og leverer en ny i 

stedet for. Debitor leverer således en helt ny realydelse, typisk fordi manglerne ved den først leverede 

ydelse var så væsentlige, at debitor måtte starte forfra.142 Omlevering finder dog umiddelbart kun 

anvendelse ved aftaler om køb af genusvarer, jf. KBL § 43, stk. 1, eftersom speciesvarer er special-

udviklede produkter, som således ikke uden videre kan omleveres.143 Da indkøb af komplekse it-

systemer som altovervejende udgangspunkt vil kræve, at leverandøren udvikler og tilpasser et system 

direkte til ordregivers særlige behov, som det f.eks. ses ved Sundhedsplatformen, er det efter sagens 

natur speciesvarer, og derfor er det i disse tilfælde slet ikke relevant at overveje omlevering. 

 

Det vil dog i langt højere grad være relevant for både ordregiver og leverandør ved indkøb af kom-

plekse it-systemer at forsøge at foretage afhjælpning af de opståede mangler. Ved afhjælpning forstås, 

																																																								
140 Andersen, 2020, s. 258-259. 
141 Udsen, 2014, s. 167. 
142 Andersen, 2020, s. 264. 
143 Lookofsky & Ulfbeck, 2020, s. 24. 
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at debitor forsøger at løse eller reparere de fejl og mangler, som har vist sig ved den leverede ydelse.144 

Ved komplekse it-systemer betyder det altså, at leverandøren f.eks. foretager rettelser i kildekodnin-

gen eller lignende for at løse de opståede tekniske problemer eller udfordringer. Det er fortsat disku-

teret i den juridiske litteratur, hvorvidt der indenfor den almindelige del af obligationsretten foreligger 

en afhjælpningspligt for debitor i tilfælde, hvor afhjælpningen ikke er aftalt imellem de to parter.145 

Denne diskussion er dog umiddelbart ikke relevant for nærværende afhandling, da det ved aftaler om 

komplekse it-systemer som udgangspunkt er indkorporeret i kontraktmaterialet, at leverandøren har 

en afhjælpningspligt over for de fleste fejl og mangler – sådanne kontraktbestemmelser er således 

med i alle K0-standardkontrakterne.146 Også i den konkrete aftale mellem Regionerne og Epic om 

Sundhedsplatformen er der indgået eksplicit aftale om Epics pligt til at afhjælpe mangler.147 

 

Hvad angår Epics afhjælpning af manglerne ved Sundhedsplatformen er der dog det åbenlyse pro-

blem, at fejlene ved Sundhedsplatformen har været kontinuerlige over en lang årrække, som det er 

beskrevet tidligere i opgaven. Dette ses f.eks. ved integrationsfejlene til FMK, hvor det er de samme 

problemer, der er fortsat med at dukke op igen.148 Dette kan således være en indikation på, at det ikke 

har været muligt for Epic at afhjælpe problemerne ved it-systemet i tilstrækkelig grad. Da Sundheds-

platformen alt andet lige er et meget kritisk system for Regionerne, og da fejl derpå i værste tilfælde 

kan betyde, at det kan koste menneskeliv, vil det således være relevant for Regionerne at overveje at 

gøre brug af de øvrige misligholdelsesbeføjelser. 

 

2.2.3.2 Forholdsmæssigt afslag 

Såfremt naturalopfyldelse ikke er en mulig misligholdelsesbeføjelse for ordregiver, som det f.eks. ses 

ved Sundhedsplatformen, kan det være relevant for denne i stedet at overveje at søge økonomisk 

kompensation for de mangler, der er opstået, og derved genoprette den økonomiske balance ved det 

indkøbte. Forholdsmæssigt afslag kan bruges i de situationer, hvor der foreligger en værdiforringende 

mangel ved en leveret ydelse; herved nedsættes det oprindelige købsbeløb således med et beløb, der 

svarer til ændringen i ydelsens værdi. Det er typisk relevant for kreditor at overveje i de situationer, 

																																																								
144 Andersen, 2020, S. 264. 
145 Udsen, 2014, s. 168. 
146 Ibid., s. 168. 
147 Kontrakten, s. 54-55. 
148 Se afsnit 1.4. 



Side 41 af 122 
 

hvor den leverede ydelse fortsat har en vis værdi for denne, og det derfor umiddelbart ikke er nød-

vendigt at hæve aftalen.149 Retten til forholdsmæssigt afslag har karakter af en obligationsretlig 

grundsætning og finder således almindelig anvendelse i formueforhold.150 Derudover skal det næv-

nes, at i forhold til Sundhedsplatformen er Regionernes ret til forholdsmæssigt afslag i øvrigt også 

aftalt eksplicit i kontraktgrundlaget.151 

 

Ved indkøb af komplekse it-systemer vil det dog som altovervejende udgangspunkt have langt større 

interesse for ordregiver at få leveret og have adgang til et ikke-mangelfuldt system, fremfor at få et 

forholdsmæssigt afslag i købsprisen.152 Særligt ift. Regionernes indkøb af Sundhedsplatformen vil 

Regionerne være yderst afhængige af, at de kan stole på, at data i Sundhedsplatformen er korrekte og 

valide, og at integrationerne fungerer som de skal, så der ikke er risiko for fejlbehandling af patienter. 

Det skal dog nævnes, at der selvfølgelig kan være konkrete situationer, hvor forholdsmæssigt afslag 

kan være en tilfredsstillende løsning for ordregiver, hovedsageligt hvis de mangler, som findes ved 

systemet, ikke er kritiske for ordregivers brug af systemet, og denne derfor godt kan leve med, at 

systemet ikke lever fuldt op til det aftalte. I den specifikke situation omkring Sundhedsplatformen er 

det for netop kritisk for Regionerne, at systemet fungerer som aftalt, og de kan således ikke blot se 

udover de mangler, der rent faktisk har vist sig ved systemet. Derfor er det ikke en tilfredsstillende 

løsning for Regionerne i den konkrete case at gøre brug af misligholdelsesbeføjelsen forholdsmæssigt 

afslag.153 

 

2.2.3.3 Step-in right 

Regionerne har i kontrakten med Epic indskrevet en misligholdelsesbeføjelse, som er benævnt step-

in right.154 Beføjelsen er i sig selv særlig, idet den umiddelbart ikke er omtalt i den danske obligati-

onsretlige litteratur – heller ikke den litteratur, der specifikt omhandler it-kontraktret. Herudover er 

det ikke en beføjelse, der findes i K02-standardkontrakten, som kontrakten om Sundhedsplatformen 

																																																								
149 Andersen, 2020, s. 294. 
150 Udsen, 2014, s. 192. 
151 Kontrakten, s. 55. 
152 Udsen, 2014, s. 192. 
153 Ibid., s. 192. 
154 Kontrakten, s. 55 – 56. 
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bygger på.155 Det er således en beføjelse, der selvstændigt er indsat i kontrakten af Regionerne, hvor-

for den også kort skal berøres i nærværende afhandling, med afsæt i det konkrete aftaleforhold mellem 

Regionerne og Epic om Sundhedsplatformen. 

 

Beføjelsen medfører efter ordlyden i kontrakten, at Regionerne kan udpege en ny leverandør, som 

kan indtræde i kontraktforholdet i tilfælde af Epics forsinkede eller manglende levering. Den nye 

leverandør skal herefter, enten i samarbejde med eller i stedet for Epic, overtage leveringen af den 

ydelse, som er hhv. forsinket eller mangelfuld. Regionerne kan kun gøre brug af denne beføjelse i de 

tilfælde, hvor de ellers ville have ret til at ophæve kontrakten med Epic. Derudover indgår det i øvrigt 

i ordlyden af kontraktbestemmelsen, at den nye leverandør, som Regionerne udpeger, ikke må være 

en direkte konkurrent til Epic.156 

 

Der ses allerede indledningsvist en række problemer med denne beføjelse. For det første er det rent 

logisk svært at forestille sig, hvordan Regionerne skal kunne udpege en anden leverandør, som kan 

løse et problem eller levere noget, som Epic ikke har været i stand til – særligt idet de ikke må udpege 

en leverandør, der er i direkte konkurrence med Epic, hvilket i sagens natur må indebære de fleste 

andre store it-leverandører på markedet. Det største problem ses dog ift. det rent udbudsretlige aspekt 

i at have en sådan beføjelse i kontrakten. Kontrakten mellem Regionerne og Epic er som bekendt 

indgået på baggrund af en udbudsproces. Som det allerede er udledt tidligere i opgaven, bygger ud-

budsretten bl.a. på et fundament af gennemsigtighed og ligebehandling.157 Det er således klart, at 

Regionerne ikke overholder disse principper, hvis de mere eller mindre tilfældigt udpeger en ny le-

verandør, der skal indtræde i kontraktforholdet, uden at afholde et fornyet udbud om dette – hvilket 

er det, som kontraktbestemmelsen rent ordlydsmæssigt lægger op til. Hertil skal dog nævnes, at ud-

budsloven i § 182, nr. 1, som udgangspunkt giver mulighed for, at den oprindelige leverandør kan 

udskiftes, når dette sker som følge af en klar, præcis og entydig ændringsklausul i kontrakten. Hvor-

vidt ordlyden i klausulen i kontrakten om Sundhedsplatformen lever op til disse krav kan diskuteres. 

Denne diskussion er dog næppe relevant, idet det fremgår af punkt 110 i præamblem til udbudsdirek-

tivet, at ”I overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed må den valgte 

tilbudsgiver ikke erstattes af en anden økonomisk aktør uden fornyet udbud, f.eks. hvis en kontrakt 

																																																								
155 K02 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt, punkt 18 om leverandørens misligholdelse (step-in right er ikke 
en beføjelse i kontraktgrundlaget i standardkontrakten). 
156 Kontrakten, s. 55 – 56. 
157 Se afsnit 2.1.2. 
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bringes til ophør på grund af mangler ved gennemførelsen”.158 Da der netop vil være tale om, at 

Regionerne erstatter Epic med en anden aktør, såfremt de udpeger en ny leverandør til at overtage en 

af Epics leverancer, vil dette altså stride mod udbudsdirektivet. Det er således fast antaget i den juri-

diske litteratur, at bestemmelsen i udbudslovens § 182, nr. 1, ikke henvender sig til den situation, 

hvor den oprindelige leverandør misligholder kontrakten, men i stedet f.eks. i de situationer, hvor 

leverandøren går konkurs, hvor denne er tvunget til at udskifte en underleverandør eller lignende.159 
160 Udledningen fra udbudsdirektivet skal derfor tages til følge, hvorefter Regionerne ikke har mulig-

hed for uden videre at udpege en ny leverandør, der skal indtræde i kontraktforholdet. Regionerne 

kan således samlet set ikke gøre brug af step-in right-beføjelsen i kontrakten i den pågældende situ-

ation, da den for det første næppe vil løse deres problemer, og den for det andet er direkte i strid med 

udbudsretten. 

 

2.2.3.4 Ophævelse af kontrakten 

Såfremt kreditor har overvejet samtlige muligheder for at gøre brug af ovennævnte misligholdelses-

beføjelser og har fundet disse utilstrækkelige, kan kreditor slutteligt overveje at ophæve aftalen med 

debitor. Ophævelse af en aftale anses umiddelbart som den mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse, 

bl.a. idet den direkte strider imod det helt grundlæggende retlige princip om pacta sunt servanda, og 

derfor både skal og vil den af kreditor typisk anses som den sidste udvej i forhold til at modsvare 

debitors misligholdelse.161 

 

Da hævebeføjelsen er både meget vidtgående og destruktiv for aftaleforholdet, eftersom transaktio-

nen mellem parterne ophører, omkostninger ved aftaleforholdets hidtige gennemførelse er spildte og 

parterne skal starte forfra med en eventuel ny aftalepart for at realisere deres mål med aftalen, kræves 

der særlige forhold, før beføjelsen kan gøres gældende. Ved disse forhold forstås, at der enten skal 

være et særligt lov- eller aftalemæssigt grundlag for at ophæve aftalen, eller at debitors misligholdelse 

skal være af væsentlig karakter.162 Der findes ved indkøb af komplekse it-systemer umiddelbart ikke 

et særligt lovmæssigt grundlag, der bestemmer, hvornår aftalen kan ophæves. Herudover er der som 

hovedregel heller ikke særlige aftalebestemmelser, der fastlægger, hvornår en aftale om et komplekst 

																																																								
158 Udbudsdirektivet, præamblens pkt. 110. 
159 Christensen, Andreas & Elkan, Leah (Treumer, Steen (red.)). 2019. Udbudsretten. Kapitel 12, Ændring af kontrakt. 
København: Ex Tuto Publishing A/S. 1. udgave, 1. oplag (herefter benævnt ”Christensen & Elkan, 2019”). s. 334 – 336. 
160 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 400 – 401. 
161 Andersen, 2020, s. 267. 
162 Ibid., s. 271. 
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it-system kan ophæves som følge af leverandørens mangelfulde levering. Der er f.eks. ingen af stan-

dardkontrakterne (K-kontrakterne), der angiver specifikke typer af funktionsmangler, som automatisk 

indebærer, at aftalen er misligholdt af leverandøren i en sådan grad, at den kan ophæves af ordregi-

ver.163 Dette er i øvrigt også tilfældet i kontrakten mellem Regionerne og Epic, hvor det blot er angi-

vet, at ”Kunden kan ophæve kontrakten, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse”.164 Ved af-

taler om indkøb af komplekse it-systemer, og herunder den konkrete aftale mellem Regionerne og 

Epic, vil det således alene være relevant at undersøge forholdet omkring, at der skal være tale om en 

væsentlig mangel ved det leverede, før aftalen kan ophæves. 

 

2.2.3.4.1 Væsentlighedsvurdering ved ordregivers ophævelse af kontrakten 

Ved vurderingen af om der foreligger en så væsentlig mangel, at en aftale kan bringes til ophør af 

kreditor, vil det primære kriterium at undersøge være, hvor stor forskel der er mellem det, der blev 

aftalt, og det der blev leveret af debitor. Her skal der både tages højde for den kvantitative og den 

kvalitative forskel, altså hhv. hvor mange mangler ved systemet der er, og hvor væsentlige manglerne 

er for systemet – dog med øje for, at det typisk vil være de kvalitative mangler, der vægter højest i 

den samlede vurdering.165 Væsentlighedsvurderingen skal foretages ud fra alle manglerne i helhed; 

dvs. hvis der foreligger flere mangler ved et it-system, som enkeltvis ikke kan anses for væsentlige, 

kan alle manglerne i samlet form godt fordre, at it-systemet samlet set kan anses for at være væsentligt 

mangelfuldt. I øvrigt skal det også nævnes, at det ikke som udgangspunkt udelukker ordregiver fra at 

gøre brug af hævebeføjelsen, alene fordi denne har taget det leverede it-system i brug. I mange til-

fælde viser fejl ved it-systemer sig først, efter systemet er taget i brug, og herudover kan ordregiver 

have valgt at tage systemet i brug ud fra en betragtning om, at ordregiver ikke har andet alternativ til 

løsningen. Det kan dog indgå som et moment i væsentlighedsvurderingen, hvorvidt ordregiver rent 

faktisk har været i stand til at tage it-systemet i brug, men dette afskærer i sig selv ikke ordregiver fra 

at statuere, at manglen har været væsentlig.166 Et eksempel herpå kan findes i dom V.L. B-0173-07,167 

hvor Vestre Landsret ikke afskar en kunde fra at ophæve kontrakten med en leverandør af et it-system, 

på trods af at kunden havde haft systemet i drift hos sig i fem år. Dette er således sammenligneligt 

med situationen mellem Regionerne og Epic, idet Regionerne har haft Sundhedsplatformen i drift 

																																																								
163 Udsen, 2014, s. 180. 
164 Kontrakten, s. 59. 
165 Udsen, 2014, s. 178. 
166 Ibid., s. 179. 
167 Sag V.L. B-0173-07, EDB Gruppen A/S mod Malou Sander A/S, antal dommere: 3. 
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siden 2016.168 Det skal dog nævnes, at Vestre Landsret i dommen lagde vægt på, at kunden i drifts-

perioden havde haft løbende dialog med leverandøren om de fejl og mangler, der var ved systemet, 

og at leverandøren havde søgt at rette disse.169 Hvorvidt en sådan dialog rent konkret har fundet sted 

mellem Regionerne og Epic vides i sagens natur ikke – det vides kun, at Regionerne ikke har gjort 

brug af nogle misligholdelsesbeføjelser overfor Epic170 – men det må alt andet lige kunne lægges til 

grund, at Regionerne i løbet af kontraktperioden har gjort Epic opmærksom på de fejl, der har været 

med Sundhedsplatformen. Regionerne har således ud fra Vestre Landsrets begrundelse i dommen 

fortsat mulighed for at gøre brug af hævebeføjelsen overfor Epic. 

 

Da ingen af de ovenfor behandlede misligholdelsesbeføjelser umiddelbart er relevante for ordregiver 

at gøre brug af, kan denne således overveje muligheden for at hæve aftalen med den misligholdende 

leverandør. Her er det dog essentielt, at ordregiver tager højde for samtlige parametre og usikkerhe-

der, som kan komme i spil ved at gøre brug af hævebeføjelsen, bl.a. at ordregiver herefter som nævnt 

skal starte forfra og indgå kontrakt med en ny leverandør, hvilket ved offentlige indkøb af komplekse 

it-systemer vil medføre en helt ny udbudsprocedure, som er både ressource- og tidskrævende.171 

Hvorvidt dette rent økonomisk er en efficient løsning for ordregiver behandles nedenfor i afsnit 4.2. 

Derudover skal ordregiver også være forberedt på, at denne alt andet lige indtager en standpunktsri-

siko ved at hæve kontrakten, idet ordregiver typisk vil ophøre med at præstere sin del af ydelsen fra 

det øjeblik, denne giver leverandøren besked om ophævelsen.172 Ved ’standpunktsrisiko’ forstås så-

ledes, at ordregiver bærer risikoen for, at ophævelsen er sket med rette. Er ophævelsen uberettiget fra 

ordregivers side, vil det som udgangspunkt medføre, at ophævelsen anses som en uberettiget annul-

lation – altså en meddelelse fra ordregiver om, at denne ikke agter at efterleve sine forpligtelser efter 

aftalen. Herefter bliver situationen pludselig vendt om, da det i så fald er leverandøren, der kan gøre 

beføjelser gældende overfor ordregivers manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvilket kan ende 

med at være en omkostningsfuld begivenhed for ordregiver.173 Ordregiver vil altså alt andet lige bære 

en vis risiko for, at en evt. domstol vil finde, at den pågældende misligholdelse ikke er af så væsentlig 

karakter, at den giver ordregiver ret til at hæve kontrakten – særligt idet at der ved komplekse it-

																																																								
168 Se afsnit 1.1. 
169 Sag V.L. B-0173-07, EDB Gruppen A/S mod Malou Sander A/S, antal dommere: 3, s. 6. 
170 Se Bilag 1. 
171 Se afsnit 4.2. 
172 Andersen, 2020, s. 267. 
173 Ibid., s. 270. 
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systemer typisk er tale om fejl af en så kompleks karakter, at bevisførelsen over for særligt ikke-

sagkyndige kan blive en vanskelig affære.174 175 

 

2.2.3.4.2 Vurdering af, om der er væsentlige mangler ved Sundhedsplatformen 

Der skal herefter foretages en konkret af, hvorvidt manglerne ved Regionernes og Epics kontrakt om 

Sundhedsplatformen kan karakteriseres som så væsentlige, at de kan fordre ophævelse af kontrakten 

fra Regionernes side. Ved denne vurdering skal der hovedsageligt tages højde for, om manglerne rent 

faktisk har haft eller vil få indgribende betydning for Regionerne.176 Der kan her drages paralleller 

fra den tidligere omtalte dom fra Vestre Landsret, V.L. B-0173-07, hvor kunden havde indkøbt et 

edb-system, der skulle kunne hjælpe med bogføringen i kundens virksomhed, herunder lagerførelse, 

vareoptælling, momsregning m.v. Systemet fungerede dog ikke efter hensigten, idet der var proble-

mer med en række kalkulationsprocesser og lignende. En skønsmand fandt i løbet af sagsproceduren 

frem til, at systemet led af en række funktionsfejl, samt af flere alvorlige programmeringsfejl. Alt i 

alt levede det af kunden indkøbte edb-system således ikke op til, hvad kunden måtte kunne forvente 

af dette, og på denne baggrund fandt landsretten, at leverandøren havde misligholdt sine forpligtelser 

væsentligt, hvorfor kunden kunne ophæve kontrakten.177 

 

Hvad der helt konkret har været skyld i de fejl og mangler ved Sundhedsplatformen, som er omtalt 

tidligere i opgaven, herunder integrationsfejlene til FMK, vides efter sagens natur ikke, da det bl.a. 

ville kræve både indsigt i og viden om kildekodningen til Sundhedsplatformen. Uanset hvad har det 

dog været Regionernes forventning ved indgåelse af kontrakten, at de ville få leveret et system, som 

kunne sikre sammenhæng på tværs af systemerne i sundhedssektoren.178 Hertil kommer i øvrigt, at 

det som nævnt er meget kritisk for Regionerne, at Sundhedsplatformen fungerer optimalt, og at der 

ikke opstår fejl i integrationer eller data i platformen, da dette i yderste konsekvens kan betyde tab af 

menneskeliv.179 Systemets kritiske betydning er således en skærpende omstændighed ift. væsentlig-

hedsvurderingen, hvilket alt andet lige taler for, at Regionerne skal have mulighed for at hæve kon-

trakten.180 Det må således samlet set vurderes ud fra den tilgængelige viden, at Epic har misligholdt 

																																																								
174 Andersen, 2020, s. 248. 
175 Udsen, 2014, s. 451. 
176 Andersen, 2020, s. 274. 
177 Sag V.L. B-0173-07, EDB Gruppen A/S mod Malou Sander A/S, antal dommere: 3. 
178 Udbudsbekendtgørelsen, pkt. II.1.5. 
179 Se afsnit 1.4.	
180 Andersen, 2020, s. 275. 
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kontrakten væsentligt, og at Regionerne derfor har mulighed for at ophæve aftaleforholdet. Dog vil 

det i sidste ende uanset hvad altid være et spørgsmål om argumentation og bevisførelse, og Regio-

nerne, eller ordregiver generelt ved indkøb af komplekse it-systemer, vil derfor altid bære en vis 

standpunktsrisiko ved at ophæve kontrakten med leverandøren. Derudover vil der i øvrigt være en 

række andre ting, der spiller ind ift. ordregivers beslutning om, hvorvidt denne vil ophæve kontrakten 

– herunder ressource- og tidsforbruget forbundet med at skulle indgå kontrakt med en ny leverandør 

for at få leveret det komplekse it-system, hvilket behandles nærmere nedenfor i afsnit 4.2. I øvrigt vil 

parametre som politisk efterspil ved en sådan beslutning også have indflydelse på ordregivers incita-

ment, idet der ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer som regel altid vil være en stor politisk 

og folkelig bevågenhed over sådanne indkøb. Der er således alt i alt en lang række risici og konse-

kvenser forbundet med ordregivers beslutning om at ophæve kontrakten, hvilket kan afskrække en 

sådan beslutning væsentligt, også selvom ordregiver rent faktisk har mulighed for at ophæve kon-

trakten. 

 

2.3 Udbudsrettens regler om ændring af grundlæggende elementers indflydelse på ordregivers 

anvendelse af misligholdelsesbeføjelser 

2.3.1 Indledning og struktur 

Som nævnt i afsnit 2.1.4.1 kan det være en ændring af grundlæggende elementer, hvis ordregiver 

vælger at acceptere, at leverandøren misligholder kontrakten.181 Som følge heraf skal det undersøges, 

hvorvidt det stadig vil skulle anses som en accept af misligholdelse, som kan være i strid med ud-

budsrettens regler om ændring af grundlæggende elementer, hvis ordregiver, herunder Regionerne, 

vælger at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser. Yderligere skal det undersøges, hvorvidt manglerne 

ved indkøbet af Sundhedsplatformen konkret skal anses for at være en ændring af grundlæggende 

elementer i tilfælde af, at Regionerne accepterer Epics misligholdelse. 

 

Afsnittet er bygget op således, at hovedreglen i UBL § 178 om ændring af grundlæggende elementer 

først introduceres. Derefter følger en analyse af, hvorvidt en stiltiende accept kan anses for at være 

en accept af misligholdelse. Efterfølgende vil det analyseres, hvorvidt anvendelsen af misligholdel-

sesbeføjelser medfører, at det ikke skal anses som en accept af misligholdelsen, og dermed ikke som 

																																																								
181 Se afsnit 2.1.4.1. 
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en ændring af kontrakten. Sidst vil der være en analyse af, hvorvidt Epics misligholdelse ved indkøb 

af Sundhedsplatformen konkret skal anses for en ændring af grundlæggende elementer. 

 

2.3.2 Udbudslovens § 178 om ændring af grundlæggende elementer 

Rækkevidden for, hvorvidt kontraktparterne kan ændre i en indgået kontrakt ex post, er blevet gjort 

eksplicit i UBL §§ 178-184.182 Det følger herefter af UBL § 178, stk. 1, at en ændring af grundlæg-

gende elementer i en kontrakt medfører, at ordregiver skal gennemføre en ny udbudsprocedure. Hvis 

ordregiver som følge af en ændring af grundlæggende elementer ikke genudbyder kontrakten, vil 

dette anses som en direkte tildeling af en udbudspligtig kontrakt. 183 Dette kan medføre, at Klagenæv-

net skal erklære kontrakten for uden virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 17, stk. 1, nr. 1, 

samt medføre en økonomisk sanktion til ordregiver.184 185 UBL § 178, stk. 2, oplister en række til-

fælde, der som udgangspunkt vil anses for at være ændring af grundlæggende elementer. Dette om-

fatter ændringer, “som ville have givet adgang for andre ansøgere end de oprindelig udvalgte eller 

givet mulighed for at acceptere et andet tilbud end det oprindelig accepterede, eller ville have tiltruk-

ket yderligere deltagere i udbudsproceduren”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 1, ændringer som medfører 

at “kontraktens (...) økonomiske balance ændres til leverandørens fordel på en måde som den oprin-

delige kontrakt ikke gav mulighed for”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 2, ændringer som “medfører en 

betydelig udvidelse af kontraktens (...) anvendelsesområde”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 3, samt æn-

dringer hvor “en ny leverandør erstatter den, som ordregiveren oprindelig havde tildelt kontrakten”, 

jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 4. 

 

Bestemmelsen i UBL § 178 kodificerer EU-dommen C-454/06 Pressetext,186 hvor EU-domstolen 

udtalte: ”med henblik på at sikre gennemsigtighed i procedurerne og ligebehandling af tilbudsgivere 

udgør ændringer i bestemmelserne i en offentlig aftale (…) indgåelse af en ny aftale i direktiv 92/50’s 

forstand, når de er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor viser, 

																																																								
182 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 393. 
183 Jakobsen, Poulsen & Kalsmose-Hjelmborg, s. 586. 
184 Klagenævnet for udbuds kendelse af 19. maj 2020, Alsvognen I/S mod FynBus, Sydtrafik og Midttrafik, antal dom-
mere: 2, s. 28 + 31. 
185 Hamer, 2017, s. 174. 
186 Sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Ser-
vice GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, antal dommere: 4, pr. 
34-37. 
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at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer”, jf. pr. 34.187 Bestem-

melsen i UBL § 178 skal altså ses som en kodificering af allerede gældende ret, som følge af ligebe-

handlings- og gennemsigtighedsprincippet. I dommen nævnes det, at ændringen medfører indgåelse 

af en ny aftale, når den ”viser at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende 

elementer”. I efterfølgende retspraksis har EU-domstolen uddybet, at det ikke er afgørende, hvorvidt 

det har været parternes vilje at genforhandle kontrakten eller ej, når det skal vurderes, om der er tale 

om en ændring af grundlæggende elementer. I C-549/14 Finn Frogne188 udtalte EU-domstolen, at 

”…hverken det forhold, at en væsentlig ændring af en offentlig kontrakts elementer ikke skyldes en 

bevidst vilje hos den ordregivende myndighed og den valgte tilbudsgiver om at genforhandle denne 

kontrakts indhold, men deres vilje til at finde en forligsmæssig løsning på objektive vanskeligheder, 

som er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nævnte kontrakt, eller visse projekters objektivt 

usikre karakter, kan begrunde, at der træffes afgørelse om en sådan ændring uden overholdelse af 

ligebehandlingsprincippet, som skal komme enhver erhvervsdrivende, der er potentielt interesseret i 

en offentlig kontrakt, til gode”, jf. pr. 32. Det kan altså udledes heraf, at hverken det at en kontrakt 

skal anses som nødlidende grundet objektive vanskeligheder, som tilfældet er ved indkøb af Sund-

hedsplatformen, eller det at indkøbet objektivt har en usikker karakter, som tilfældet er indkøb af 

komplekse it-systemer generelt, i sig selv kan retfærdiggøre, at der foretages en ændring af grund-

læggende elementer i kontrakten ex post. Derfor kan ordregiver ved indkøb af komplekse it-systemer 

være omfattet af de udbudsretlige regler om efterfølgende ændringer på samme måde som ved øvrige 

indkøb.  

 

2.3.3 Ordregivers stiltiende accept af leverandørens misligholdelse 

Herefter er det relevant at undersøge, hvornår en misligholdelse skal anses som accepteret af ordre-

giver, da dette direkte bevirker, hvorvidt indkøbet er omfattet af udbudslovens regler om efterføl-

gende ændringer. I Klagenævnets kendelser af 20. august 2015 og 19. maj 2020, som er analyseret 

ovenfor, har ordregiver eksplicit og skriftligt givet udtryk for, at de accepterer leverandørernes mang-

lende overholdelse af kontrakten.189 Det skal imidlertid undersøges, hvorvidt en stiltiende accept også 

vil kunne anses som en ændring af kontrakten. En sag fra det Norske ”Klagenemnda for offentlige 

																																																								
187 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 393+407. 
188 Sag C-549/14, Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, antal dommere: 3. 
189 Se afsnit 2.1.4. 
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anskaffelse” (herefter KOA) omhandlede netop denne situation.190 Sagen omhandlede indkøb af ind-

samling og transport af husholdningsaffald. I udbudsmaterialet var der stillet krav om, at køretøjerne 

minimum skulle have miljøstandard 4, og i den vindende leverandørs tilbud var det angivet, at deres 

køretøjer havde miljøstandard 5. Et år efter afsluttet udbudsproces opdagede en forbigået tilbudsgi-

ver, at den vindende leverandør brugte køretøjer, som havde miljøstandard 3, hvilket de valgte at 

orientere ordregiver om. Ordregiver rettede henvendelse til leverandøren, hvor de bad leverandøren 

bekræfte, at de fremadrettet ville bruge køretøjer med miljøstandard 5, hvilket leverandøren bekræf-

tede. Lidt over et år efter blev ordregiver igen gjort opmærksom på, at leverandøren brugte køretøjer, 

som havde miljøstandard 3, men ordregiver valgte efterfølgende ikke at reagere herpå. Som følge 

heraf valgte den forbigået tilbudsgiver at afgive en klage til KOA. KOA udtalte herefter, at miljøkrav 

4 var et centralt krav, hvorefter ordregiver med stor sandsynlighed havde været forpligtet til at afvise 

et tilbud, som ikke opfyldte dette krav, eller i hvert fald forpligtet til at give dem en væsentlig lavere 

pointscore ved tilbudsevalueringen, hvilket kunne have givet mulighed for at acceptere et andet tilbud 

end det oprindeligt accepterede. Yderligere udtalte de, at biler med lavere miljøstandard ofte også vil 

være ældre og billigere biler, hvorfor den økonomiske balance var rykket til fordel for leverandøren 

i forhold til den oprindelige kontrakt. Der forelå derfor en væsentlig ændring af kontrakten,191 som 

medførte krav om fornyet udbud. Det må altså vurderes, at det ikke er et krav, at accepten skal være 

eksplicit – en stiltiende accept vil også kunne anses som en ændring af grundlæggende elementer, 

hvorfor en ordregiver ikke blot kan lade stå til, når leverandøren misligholder.192 

 

Ved indkøbet af Sundhedsplatformen har Regionerne ikke gjort misligholdelsesbeføjelser gæl-

dende.193 Som nævnt blev systemet implementeret i Regionerne helt tilbage i maj 2016. Der kan dog 

stadig den dag i dag konstateres en del fejl med integrationen mellem Sundhedsplatformen og FMK-

systemet, som ellers må vurderes at være en vigtig del af den leverede ydelse. Det må vurderes, at 

Regionerne gennem længere tid har været opmærksomme på den mangelfulde levering, da de genta-

gende gange gennem hele kontraktperioden bl.a. har opdaget fejldoseringer af medicin.194 Det vides 

i sagens natur ikke, hvad Regionerne præcis har gjort i perioden for at få Epic til at rette fejlene, men 

																																																								
190 Klagenemndas avgjørelse 30. juni 2015 i sak 2015/27, RenoNorden AS mod Eidsvoll kommune, antal dommere: 3.  
191 I udbudsdirektivets art. 72 bruges benævnelsen ”væsentlig ændring”, hvor udbudsloven i §§ 178-184 bruger benæv-
nelsen ”ændringer i grundlæggende elementer” – i praksis må de to benævnelser dog vurderes at have samme indhold. 
Se hertil Christensen & Elkan, 2019, s. 333-334. 
192 Rosenmeier, 2012, s. 435. 
193 Se Bilag 1. 
194 Se afsnit 1.4. 
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set i forhold til hvor lang tid kontraktforholdet har eksisteret, må det vurderes, at Regionerne på nu-

værende tidspunkt burde have anvendt mere vidtgående midler, f.eks. misligholdelsesbeføjelser. Si-

tuationen ved indkøbet af Sundhedsplatformen kan altså sidestilles med situationen i ovenstående 

kendelse fra KOA, hvor det blev anset som en (stiltiende) accept af misligholdelse og dermed en 

ændring af kontrakten, at ordregiver ikke reagerede på leverandørens misligholdelse. På baggrund af 

dette vil indkøbet af Sundhedsplatformen være omfattet af reglerne i udbudsloven om ændring af 

grundlæggende elementer, da Regionerne stiltiende har accepteret Epics misligholdelse. Der skal dog 

foretages en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende ændring af kontrakten skal anses som en 

ændring af grundlæggende elementer.  

 

2.3.4 De enkelte misligholdelsesbeføjelser mht. udbudslovens regler om efterfølgende ændringer 

Før det analyseres, hvorvidt Regionernes stiltiende accept af Epics misligholdelse skal karakteriseres 

som en ændring af grundlæggende elementer, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt ordregiver, 

herunder Regionerne, kan undgå at være omfattet af udbudslovens bestemmelser om ændring af 

grundlæggende elementer ved at anvende en af misligholdelsesbeføjelserne; hhv. naturalopfyldelse, 

herunder omlevering og afhjælpning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse.  

 

Naturalopfyldelse vil som nævnt medføre, at kontrakten bliver overholdt og opfyldt.195 Hvis ordregi-

ver kræver naturalopfyldelse, vil der således ikke ske en accept af leverandørens misligholdelse, da 

den oprindelig kontrakt bliver opfyldt, hvorfor reglerne om ændring af grundlæggende elementer ikke 

finder anvendelse. Som nævnt vil det dog ikke altid være muligt at kræve naturalopfyldelse, hvis der 

foreligger en praktisk umulighed. Ved Sundhedsplatformen har Epic flere gange prøvet at rettet inte-

grationsfejlene, men dette har ikke været muligt på nuværende tidspunkt.196 Det må altså vurderes, at 

anvendelsen af naturalopfyldelse, herunder omlevering og afhjælpning, vil bevirke, at udbudsregler-

nes bestemmelser om ændring af grundlæggende element ikke finder anvendelse, men det er som 

udgangspunkt ikke muligt at anvende denne misligholdelsesbeføjelse i praksis ved kontrakten om 

Sundhedsplatformen.197 

 

																																																								
195 Se afsnit 2.2.3.1. 
196 Se afsnit 2.2.3.1. 
197 Rosenmeier, H. P. 2020. Kommentar til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. maj 2020, Alsvognen I/S mod Fynbus, 
Sydtrafik og Midttrafik (herefter benævnt ”Rosenmeier, 2020”), s. 1 
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Forholdsmæssigt afslag er som sagt en økonomisk kompensation for en værdiforringende mangel ved 

den leverede ydelse.198 Ved forholdsmæssigt afslag vil ordregiver stadig stå tilbage med en mangel-

fyld ydelse. Ordregiver vil altså acceptere, at leverandøren misligholder (mod at modtage en økono-

misk kompensation), hvilket stadig vil være en kontraktændring, som vil være omfattet af reglerne i 

udbudsloven om ændring af grundlæggende elementer.199 Det må dog vurderes, at risikoen for at 

være omfattet af UBL § 178, stk. 2, nr. 2, hvorefter det er en ændring af grundlæggende elementer, 

hvis kontraktens ”økonomiske balance ændres til leverandøren fordel på en måde, som den oprinde-

lige kontrakt ikke gav mulighed for”, er lavere hvis ordregiver er blevet kompenseret for manglen. 

Dette synspunkt er i overensstemmelse med forarbejderne til udbudsloven, hvor det angives, at be-

stemmelsen henviser til balancen mellem ydelsen og modydelsen i kontraktforholdet.200 Der vil dog 

stadig være ligeså stor risiko for at være omfattet af en af de andre situationer oplistet i UBL § 178, 

stk. 2. Som nævnt vil ordregiver ved indkøb af komplekse it-systemer, herunder Sundhedsplatformen, 

som udgangspunkt have større interesse for at få leveret retmæssigt.201 Det må altså vurderes, at an-

vendelse af forholdsmæssigt afslag ikke kan medføre, at udbudsrettens regler om ændring af grund-

læggende elementer ikke finder anvendelse, men det kan dog mindske risikoen for at falde ind under 

UBL § 178, stk. 2, nr. 2. 

 

Ophævelse er som nævnt den mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse, da dette blandt andet vil 

medføre, at omkostningerne ved aftaleforholdets hidtige gennemførelse er spildte.202 Hvis ordregiver 

vælger at ophæve kontrakten, vil dette selvsagt ikke anses som en accept af leverandørens mislighol-

delse og dermed heller ikke en ændring af kontrakten, hvorfor udbudsloven regler om ændring af 

grundlæggende elementer ikke finder anvendelse. Ordregiver kan herefter foretage et genudbud af 

opgaven, hvis de ønsker det.203 

 

Det må altså vurderes på baggrund af ovenstående, at hvis ordregiver kræver naturalopfyldelse eller 

ophæver kontrakten, vil dette betyde, at ordregiver ikke accepterer leverandørens misligholdelse, 

hvorfor der ikke er tale om en ændring af kontrakten. Hvis ordregiver derimod anvender forholds-

mæssigt afslag, vil dette stadig skulle anses som en accept af leverandørens misligholdelse, som vil 

																																																								
198 Se afsnit 2.2.3.2. 
199 Rosenmeier, 2020, s. 1 
200 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 178, s. 199. 
201 Se afsnit 2.2.3.2. 
202 Se afsnit 2.2.3.4. 
203 Rosenmeier, 2020, s. 1 
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være en ændring af kontrakten, hvorfor dette konkret kan være en ændring af grundlæggende ele-

menter. 

 

2.3.5 Specifikt om ændring af grundlæggende elementer ift. Sundhedsplatformen 

Det skal herefter analyseres, hvorvidt Epics mangelfulde levering ved indkøbet af Sundhedsplatfor-

men vil være en ændring af grundlæggende elementer i strid med udbudsretten, hvis Regionerne ikke 

vælger at ophæve aftalen, men enten kræver forholdsmæssigt afslag eller alene accepterer Epics mis-

ligholdelse, idet Regionernes mulighed for at kræve naturalopfyldelse som nævnt er praktisk umu-

ligt.204 

 

2.3.5.1 Vurdering af fravigelsen af kravsspecifikationen 

Først er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt fravigelsen af kravet i kravsspecifikationen om inte-

grering til FMK-systemet skal anses for en delvis eller generel fravigelse, da dette har betydning for 

den efterfølgende vurdering af, om der er tale om en ændring af grundlæggende elementer. Hele 

formålet med indkøbet af Sundhedsplatformen var at få en samlet it-løsning, men der har som sagt 

været en del problemer med Sundhedsplatformens integration til FMK-systemet.205 Det skal herefter 

undersøges, hvorvidt fejlene ved integrationen til FMK-systemet skal anses som en delvis eller en 

generel fravigelse kravet om, at leverandøren skal levere en fejlfri integrering til FMK-systemet. 

 

Ved Klagenævnet kendelse af 20. August 2015 udtalte domstolen som nævnt, at det ikke kunne ka-

rakteriseres som en generel fravigelse af farvekravet, da det kun var 1/3 af bilerne, der var leveret i 

en forkert farve.206 Sundhedsplatformen er i princippet integreret til FMK-systemet, men der er bare 

en række gentagne fejl, som Epic ikke kan løse, hvilket kan tale for, at der er tale om en delvis fravi-

gelse af integrationskravet.207 Modsætningsvis fremgår det som nævnt af kravspecifikationen, at ”En-

keltkravene til [integrationen med, red.] FMK i udbudsmaterialet er udledt af godkendelseskriterierne 

for FMK certificeringen og refererer direkte til aktuelle version … hvor samtlige godkendelseskrite-

rier skal være opfyldt.”.208 Heraf må forstås, at samtlige godkendelseskriterier for FMK certificerin-

gen skal være opfyldt, før integrationen kan få FMK-certificeringen, hvorfor det må skulle anses som 

																																																								
204 Se afsnit 2.2.3.1.	
205 Se afsnit 1.4. 
206 Se afsnit 2.1.4.2.1 og 2.1.4.2.2. 
207 Se afsnit 1.4.	
208 Se afsnit 2.2.2.1. 
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en generel fravigelse, hvis systemet ikke opfylder alle godkendelseskriterierne. Hvis man dykker ned 

i godkendelseskriterierne for FMK certificeringen, fremgår det bl.a. som et krav, at ”systemet skal 

ved oprettelse eller redigering af lægemiddelordinationer … advare mod potentielle dobbeltregistre-

ringer af lægemiddelordinationer”.209 Dette krav må vurderes ikke at være opfyldt, da der som sagt 

har fremgået dobbeltordinationer i en del patienters FMK.210 På baggrund af dette må det vurderes, 

at samtlige godkendelseskriterier ikke er opfyldt, hvilket må anses som en generel fravigelse af kravet 

om, at leverandøren skal levere en fejlfri integrering til FMK-systemet.  

 

2.3.5.2 Er Regionernes accept af fravigelserne i strid med UBL § 178, stk. 2? 

Det skal herefter undersøges, om Regionernes accept af Epics generelle fravigelse af kravet om inte-

grering til FMK-systemet kontrakt vil være en ændring i strid med udbudslovens regler om ændring 

af grundlæggende elementer oplistet i UBL § 178, stk. 2.  

 

2.3.5.2.1 Det skal have påvirket den potentielle eller aktuelle konkurrence 

Den første situation, der som udgangspunkt vil anses som en ændring af grundlæggende elementer, 

er ændringer “som ville have givet adgang for andre ansøgere end de oprindelig udvalgte eller givet 

mulighed for at acceptere et andet tilbud end det oprindelig accepterede, eller ville have tiltrukket 

yderligere deltagere i udbudsproceduren”, jf. UBL § 178, stk. 2, nr. 1. Ved denne vurdering skal der 

således dels tages hensyn til den potentielle konkurrence, altså hvorvidt kredsen af ansøgere og til-

budsgivere ville have været anderledes, og dels den aktuelle konkurrence, altså de ansøgere og til-

budsgivere der rent faktisk deltog i udbuddet.211  

 

I forhold til den potentielle konkurrence ved indkøbet af Sundhedsplatformen må FMK-integreringen 

vurderes at være en vigtig del af det samlede system, da systemet indeholder informationer om de 

enkelte patienters medicinering. Dog må det også vurderes, at Sundhedsplatformen er et stort kom-

plekst it-system, hvoraf integreringen til FMK kun udgør en mindre del af det samlede system. Derfor 

vil det også kun være virksomheder med stor kapacitet, som har mulighed for at byde på kontrakten. 

Det må som følge heraf være mindre sandsynligt, at det ville have givet adgang til eller tiltrukket 

																																																								
209 Sundhedsdatastyrelsen. 2019. Det Fælles Medicinkort – Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4.E2. Version 1.8.3, s. 18. 
210 Se afsnit 2.2.2.1. 
211 Jakobsen, Poulsen & Kalsmose-Hjelmborg, s. 587. 
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andre ansøgere eller tilbudsgivere, hvis der ikke havde været et krav om, at Sundhedsplatformen 

skulle integrere til FMK-systemet.  

 

Kravet om integrationen til FMK-systemet må dog som sagt vurderes at være en vigtig del af det 

samlede system. Som følge heraf må det ses som overvejende sandsynligt, at ordregiver havde givet 

Epic en lavere pointscore ved underkriteriet ”funktionalitet”, som vægtede 40% af den samlede po-

intscore ved tilbudsevalueringen, hvis kravet om integrationen til FMK-systemet ikke var opfyldt.212 

Ordregiver kunne endda faktisk været forpligtet til at afvise Epics tilbud ved manglende opfyldelse 

kravet om integreringen til FMK-systemet, da det kan fortolkes som om, at integrationen til FMK-

systemet er et mindstekrav, når man læser kravspecifikationen.213 Det må derfor ses som sandsynligt, 

at ændringen (den manglende integration til FMK-systemet) ville have givet mulighed for at accep-

tere et andet tilbud end Epics. Der kan dog stilles spørgsmål til, hvorvidt det i praksis ville være 

muligt for nogle af de andre tilbudsgivere at levere integrationen til FMK-systemet ud fra de nuvæ-

rende forudsætninger. Dette er i sagens natur svært at komme med et kvalificeret svar på. 

 

Da det allerede som følge heraf kan udledes, at Regionernes accept af Epics misligholdelse af kon-

trakten om Sundhedsplatformen, konkret skal anses som en ændring af grundlæggende elementer, vil 

de resterende betingelser i UBL § 178, stk. 2, ikke blive behandlet nærmere. 

 

2.3.5.3 Vil undtagelserne til UBL § 178 finde anvendelse? 

Der findes en række undtagelser til bestemmelsen i UBL § 178, herunder bl.a. UBL §§ 179 og 183, 

som bevirker, at en kontraktændring alligevel ikke anses som en ændring af grundlæggende elemen-

ter. Det skal derfor undersøges, hvorvidt situationen ift. Sundhedsplatformen vil falde under en af 

disse undtagelser.  

 

																																																								
212 Underkriterierne var delt op i hhv. funktionalitet som vægtede 40%, økonomi som vægtede 25%, implementering og 
løbende samarbejde som vægtede 24% og teknik som vægtede 11%, jf. Region Hovedstaden. Februar 2017. Redegørelse 
om udbudsprocessen vedrørende Sundhedsplatformen.  
213 Før man kan definere et krav som et mindstekrav, skal det for det første fremgå klart, at der er tale om et ufravigeligt 
krav, jf. gennemsigtighedsprincippet. Selvom der angives ord som “krav” og “skal” i udbudsmaterialet, vil det altså ikke 
være et mindstekrav, hvis det efter helhedsindtrykket af udbudsmaterialet, ikke fremgår tydeligt, at der er tale om ufravi-
gelige krav og dermed mindstekrav, jf. Klagenævnet for udbuds kendelse af 2. marts 2012, Forslagsstiller 71641 mod 
Region Nordjylland, antal dommere: 4. Derudover skal et mindstekrav være formuleret på en måde, som gør det muligt 
objektivt at konstatere, om det er overholdt eller ej. Det må altså ikke bero på en udelukkende subjektiv skønsmæssig 
vurdering, om et mindstekrav er opfyldt, jf. Klagenævnet for udbuds kendelse af 16. november 2017, Berendsen Textil 
Service A/S mod Fredericia Kommune, antal dommere: 2. 
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2.3.5.3.1 Det skal være i medfør af kontrakten, jf. UBL § 179 

Det følger af UBL § 179, 1. pkt., at ændringer ”der er forudset i udbudsmaterialet i klare, præcise og 

entydige klausuler, betragtes ikke som ændringer af grundlæggende elementer”. En sådan ændring 

vil altså anses som en ændring i medfør af kontrakten og ikke en ændring af kontrakten.214 Ved ind-

købet af Sundhedsplatformen har ordregiver indsat en række optioner i kontraktmaterialet. Der er 

bl.a. optioner på en række funktioner, som efterfølgende kan indarbejdes i systemet, yderligere tilkøb 

af f.eks. konsulentydelser og licenser, samt en række systemer, som efterfølgende kan integreres til 

Sundhedsplatformen.215 Der er dog ingen klausul, der omhandler ændringsmuligheder, hvis der efter 

kontraktindgåelse opstår problemer med at integrere et system, som er omfattet af kontrakten, f.eks. 

FMK-systemet. Derfor finder denne undtagelse ikke anvendelse. 

 

2.3.5.3.2 Behovet kunne ikke forudses af en påpasselig ordregiver, jf. UBL § 183 

Der findes yderligere en undtagelse i UBL § 183, hvorefter ”ændringer af en kontrakt anses ikke som 

en ændring af grundlæggende elementer når 1) behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en 

påpasselig ordregiver, 2) kontraktens overordnede karakter ikke ændres og 3) værdien af ændring 

ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt”. Formålet med bestemmelsen er at 

give ordregiver mulighed for at foretage ændringer, som denne ikke havde mulighed for at forudse 

behovet for. Bestemmelsen er derfor særlig relevant ved længerevarende kontraktforhold, som f.eks. 

Sundhedsplatformen, da risikoen for, at der opstår uforudsigelige omstændigheder ex post, er større 

sammenlignet med kortere kontrakter. 216 I bestemmelsens nr. 1 fremgår det, at behovet for ændringen 

ikke må have kunnet forudses af en påpasselig ordregiver. Det følger af forarbejderne, at dette om-

fatter tilfælde, hvor ordregiver ikke har haft mulighed for at forudse omstændigheden trods rimelig 

og påpasselig forberedelse af den oprindelige udbudsprocedure. Ved vurdering heraf skal bl.a. pro-

jektets tilgængelige ressourcer og karakteren af det pågældende udbud inddrages.217 Der skal som 

følge heraf foretages en konkret afvejning af ordregivers indsats i forbindelse med forberedelse og 

udarbejdelse af udbudsmateriale samt af indkøbtes kompleksitet, hvilket stemmer overens med EU-

domstolens udtalelse i C-549/14 Finn Frogne218 omtalt ovenfor. Her udtalte EU-domstolen nemlig, 

at ”den omstændighed, at visse offentlige kontrakter som følge af deres genstand på forhånd kan 

																																																								
214 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 179, s. 200. 
215 Udbudsbekendtgørelsen, pkt. II.2.2. 
216 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 183, s. 202. 
217 Ibid., Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 183, s. 202. 
218 Sag C-549/14, Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, antal dommere: 3. 
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anses for at have en usikker karakter, gør det muligt at forudse risikoen for, at der kan opstå̊ vanske-

ligheder på gennemførelsesstadiet. Det påhviler i forbindelse med en sådan kontrakt følgelig den 

ordregivende myndighed (..) at definere kontraktens genstand med omhu”, jf. pr. 36.  

 

Ses der på indkøbet af Sundhedsplatformen, må det selvsagt vurderes, at udvikling af et it-system, 

som skal kunne rumme al tilgængelig sundhedsdata om Regionernes patienter, er et særdeles kom-

plekst indkøb. Det må yderligere vurderes, at Regionerne har udarbejdet et grundigt udbudsmateriale 

- som nævnt er kravspecifikationen mere end 850 sider lang.219 Som angivet i ovenstående citat fra 

C-549/14 pr. 36, må der dog også stilles høje krav til den enkelte ordregivers forberedelse og udar-

bejdelse af udbudsmateriale, når det omfatter komplekse indkøb, da der her er en større risiko for, at 

der kan opstå vanskeligheder ex post. Ved indkøb af et komplekst it-system, som skal integrere til en 

række allerede eksisterende systemer, må ordregiver altså være opmærksom på, at der er en vis risiko 

for, at der kan opstå problemer med integrationerne. Det er således svært at argumentere for, at or-

dregiver ikke har haft mulighed for at forudse denne risiko, hvorfor betingelsen i UBL § 183, nr. 1, 

ikke kan anses for at være opfyldt. Dette stemmer også overens med, hvad der angives i den juridiske 

litteratur, da det følger heraf, at leverandørens misligholdelse, som følge af at kontrakten bliver umu-

lig at opfylde, ikke kan anses for at opfylde betingelsen i UBL § 183, nr. 1 – generelt må det vurderes, 

at der skal ret meget til, før denne er opfyldt.220 221 Da der er tale om kumulative betingelser, vil det 

ikke være relevant at undersøge, hvorvidt betingelse nr. 2 og 3 er opfyldt. Det må altså vurderes, at 

undtagelsen i UBL § 183 ikke finder anvendelse, da ordregiver burde kunne forudse mulige proble-

mer med integreringen.	

 

2.4 Samlet konklusion på kapitel 2 

Det er af ovenstående juridiske analyser indledningsvist udledt, at indkøb af komplekse it-systemer 

skal anses som køb af tjenesteydelser, hvorfor det rent kontraktmæssige retsgrundlag for disse afta-

leforhold skal findes i obligationsrettens almindelige del. Herefter er det konkluderet, at Epic i det 

konkrete aftaleforhold vedr. Sundhedsplatformen har leveret et komplekst it-system, der lider af en 

række faktiske mangler, hvilket således medfører, at Regionerne som udgangspunkt har mulighed for 

																																																								
219 Se afsnit 2.2.2.1.	
220 Ølykke & Nielsen, 2017, s. 399. 
221 Jakobsen, Poulsen & Kalsmose-Hjelmborg, s. 597. 
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at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. I denne henseende skal Regionerne, og ordregiver gene-

relt ved komplekse it-systemer, iagttage de obligationsretlige regler om reklamation, som tilskriver, 

at de ift. de opståede fejl relativt skal reklamere indenfor rimelig tid, efter de har opdaget manglerne, 

samt at de har en ubegrænset absolut frist til at reklamere efter leveringen af det komplekse it-system. 

 

Efterfølgende er det konkluderet, at ordregiver ved komplekse it-systemer som udgangspunkt har 

mulighed for at gøre brug af naturalopfyldelse, hvor det ift. Sundhedsplatformen dog alene vil være 

relevant at overveje afhjælpning; dog har der i kontraktforholdet indtil videre været en klar indikation 

af, at det ikke har været muligt for Epic at afhjælpe manglerne ved Sundhedsplatformen, og denne 

misligholdelsesbeføjelse er således ikke relevant for ordregiver i det konkrete aftaleforhold. Herud-

over har ordregiver ved komplekse it-systemer som udgangspunkt mulighed for at få forholdsmæssigt 

afslag i købsprisen, men da det i sådanne kontraktforhold typisk vil have langt større, og i visse til-

fælde essentiel, værdi for ordregiver at have adgang til et mangelfrit system, vil det som regel ikke 

være relevant for ordregiver at anvende dette. Derudover har Regionerne i kontraktmaterialet vedr. 

Sundhedsplatformen indsat en step-in right-beføjelse; denne beføjelser strider dog direkte imod ud-

budsretten, og den er derfor ikke anvendelig for Regionerne, eller ordregiver generelt ved offentlige 

indkøb af komplekse it-systemer. Herefter er det konkluderet, at der skal foreligge væsentlige mang-

ler ved det leverede komplekse it-system, for at ordregiver kan ophæve kontrakten. Ordregiver skal 

tage højde for, at denne indtræder i en standpunktsrisiko ved at ophæve aftalen. Det er konkluderet, 

at Sundhedsplatformen i det konkrete aftaleforhold mellem Regionerne og Epic lider af så væsentlige 

mangler, at aftalen kan ophæves, men selv i disse tilfælde skal ordregiver dog stadig tage højde for 

en vis standpunktsrisiko og øvrige parametre, såsom ressource- og tidsforbruget ved at skulle genud-

byde kontrakten, politisk efterspil m.v., inden denne træffer beslutning om at ophæve kontrakten. 

 

I forlængelse af ovenstående er det yderligere konkluderet, at det kan være i strid med udbudslovens 

regler om ændring af grundlæggende elementer i UBL § 179, hvis ordregiver accepterer leverandø-

rens misligholdelse, da dette potentielt kunne have ændret resultatet af den oprindelige udbudsproces. 

Det er ikke et krav ift. dette, at ordregiver eksplicit har accepteret misligholdelsen, da en stiltiende 

accept, hvorefter ordregiver undlader at reagere som følge at leverandørens misligholdelse, også vil 

være omfattet heraf. Hvis ordregiver imidlertid kræver naturalopfyldelse, vil dette dog ikke anses 

som en accept af misligholdelsen – det vil dog ikke altid vil være praktisk muligt, som f.eks. ved 



Side 59 af 122 
 

indkøbet af Sundhedsplatformen. Ordregiver kan som udgangspunkt ikke gøre brug af forholdsmæs-

sigt afslag, da dette stadig vil skulle anses som en accept af leverandørens misligholdelse. Ordregiver 

kan således vælge at ophæve kontrakten, da det naturligt ikke vil anses som en accept af leverandø-

rens misligholdelse. Såfremt ordregiver ikke gør misligholdelsesbeføjelser gældende, eller vælger at 

gøre brug af forholdsmæssigt afslag, skal der foretages en konkret vurdering af, om ændringen i det 

leverede er i strid med UBL § 178, eller om den falder ind under en af undtagelsesbestemmelserne i 

f.eks. UBL §178 eller 179. I relation til Sundhedsplatformen er det konkret vurderet, at Regionernes 

accept af Epics misligholdelse er i strid med reglerne om ændring af grundlæggende elementer i UBL 

§178, da dette ville have givet mulighed for at acceptere et andet tilbud end Epics. Som følge heraf 

har Regionerne således kun mulighed for at hæve og genudbyde kontrakten. 
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Kapitel 3 – Strategisk kontrahering som alternativ kontraktform 

3.1 Anvendelse af strategisk kontrahering ved kontrakter om komplekse it-systemer 

3.1.1 Indledning og struktur 

Det er i ovenstående kapitel konkluderet, at ordregiver har meget begrænset adgang til at gøre brug 

af misligholdelsesbeføjelser i offentlige komplekse it-kontrakter, da ordregiver som udgangspunkt 

kun har mulighed for at ophæve kontrakten, hvis leverandøren misligholder kontrakten. Derfor øn-

skes det undersøgt, hvorvidt det er efficient for ordregiver fremadrettet at anvende proaktive klausuler 

til at koncipere komplekse it-kontrakter, og hvorledes dette kan være med til at mindske risikoen for 

leverandørens misligholdelse af kontrakten ex post. 

 

Nærværende kapitel er opbygget således, at der først er en kort introduktion til strategisk kontrahe-

ring, herunder til begrebet relationsrente. Derefter vil det blive analyseret, hvorvidt anvendelsen af 

strategisk kontrahering vil være efficient for ordregiver frem for konventionel kontrahering ved kom-

plekse it-kontrakter, med udgangspunkt i Sundhedsplatformen. Her vil det blandt andet blive analy-

seret, om det er muligt for ordregiver at identificere den bedst egnede kontraktpart, hvorledes kon-

trakttypen kræver relationsspecifikke investeringer og vidensdeling, hvorvidt det er muligt for kon-

traktparterne at opnå relationsrente i samarbejdet m.v., da alt dette har indflydelse på valget af kon-

trakttype. Herefter vil det blive undersøgt, hvorvidt anvendelse af strategisk kontrahering kan mind-

ske risikoen for, at leverandøren misligholder kontrakten som følge af en efterfølgende ændring. 

Denne analyse tager udgangspunkt i muligheden for at indføre en hardship- og en gevinstklausul samt 

en kommunikationspligt i kontraktgrundlaget. 

 

3.1.2 Introduktion til strategisk kontrahering 

Traditionelt har kontraktkoncipering navnligt handlet om at maksimere egen profit gennem reaktive 

bestemmelser. Dette er bl.a. forsøgt gjort ved at overføre risici og forpligtelser til kontraktmodparten 

ved udførligt at regulere, hvorledes tvister skal løses ved tredjepart, ved at fastlægge betingelser for 

opløsning af samarbejdet, samt fastlægge hvordan materielle og immaterielle aktiver deles mellem 

parterne i tilfælde af, at samarbejdet ophører. Det primære fokus har altså i høj grad været på, hvordan 

gevinster og risici fordeles i kontraktforholdet.222  

 

																																																								
222 Petersen & Østergaard, 2018, s. 267.  
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Modsætningen hertil er strategisk kontrahering. I strategisk kontrahering ønsker man i stedet at bruge 

kontrakten som et styringsredskab, hvor man gennem kontraktmæssige garantier signalerer samar-

bejdsvillighed og derigennem fremmer et tillidsfuldt samarbejde. Strategisk kontrahering har i højere 

grad fokus på, hvordan værdi kan skabes i kontraktforholdet ved brug af både proaktive og reaktive 

bestemmelser.223  

 

3.1.2.1 Generelt om opnåelse af relationsrente 

Dyer og Singh argumenterer i deres artikel fra 1998224 for, at man kan opnå en konkurrencemæssig 

fordel, når samarbejdspartnere kan kombinere deres ressourcer på en unik måde og er villige til at 

foretage relationsspecifikke investeringer i samarbejdet.225 Denne konkurrencemæssige fordel be-

nævnes relationsrente. Relationsrente kan defineres som en overnormal profit, der opnås i et partner-

skab, og som ikke kan opstå alene fra en af parterne isoleret set, men derimod kun kan opstå på 

baggrund af det særegne bidrag fra de specifikke samarbejdspartnere.226 

 

Dyer og Singh sondrer mellem to typer relationer, henholdsvis armslængderelationer og partnerska-

ber. Partnerskaber karakteriseres som relationer, hvor der foretages relationsspecifikke investeringer, 

hvor der sker betydelig vidensdeling mellem parterne, og hvor parterne har komplementære ressour-

cer, samt relationer hvor der er effektive styringsmekanismer (herefter safeguards), som kan lede til 

lave transaktionsomkostninger.227 Det vil som følge heraf være muligt for parterne at opnå relations-

rente, da de indgår i en unik relation, som gør det muligt at skabe en profit, der er højere end andre 

relationer, samtidig med at det kan være vanskeligt for konkurrerende virksomheder at efterligne 

relationen. For armslængderelationer vil det som udgangspunkt være lige modsat.228 

	

3.1.3 Strategisk kontraherings relevans for komplekse it-kontrakter 

Det er ikke i alle kontrakttyper, hvor det er efficient at anvende strategisk kontrahering. Bent Petersen 

og Kim Østergaard opstiller i deres artikel fra 2018229 fem punkter, hhv. valg af kontraktpart, marke-

dets størrelse, behov for relationsspecifikke investeringer, behov for vidensdeling samt forskelle i 

																																																								
223 Petersen & Østergaard, 2018, s. 266-267.  
224 Dyer, Jeffrey H. & Singh, Harbir. 1998. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational 
competitive advantage. Academy of Management Review. 23(4): 660 – 679 (herefter benævnt ”Dyer & Singh, 1998”) 
225 Ibid., s. 661. 
226 Ibid., s. 662. 
227 Ibid., s. 662. 
228 Ibid., s. 661 – 662. 
229 Petersen & Østergaard, 2018, s. 265-276. 
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risikoaversion, som alle har betydning for, hvorvidt konventionel kontrahering eller strategisk kon-

trahering kan anses som værdiskabende for kontraktforholdet. Yderligere er det relevant at undersøge, 

om det er muligt at opnå relationsrente i kontraktforholdet, inden valget falder på strategisk kontra-

hering. Med udgangspunkt i dette vil det blive undersøgt, hvorledes offentlige komplekse it-kontrak-

ter, herunder indkøbet af Sundhedsplatformen, bør affattes som en strategisk kontrakt. 

 

3.1.3.1 Ordregivers valg af kontraktpart 

Ved udøvelse af strategisk kontrahering er valget af kontraktpart afgørende, da det som nævnt kræver, 

at parterne har komplementære ydelser, samt er villige til at investere i samarbejdet, før det er muligt 

at opnå relationsrente.230 Derfor vil ordregiver have incitament til at anvende strategisk kontrahering, 

når det er sikkert, at denne har fundet den rigtige samarbejdspartner.231 Det gælder altså for ordregiver 

om at identificere og udvælge den bedst egnede leverandør ved brug af færrest mulige transaktions-

omkostninger. Dette kan dog være svært, da der er asymmetrisk information mellem parterne, hvorfor 

leverandørerne kan tilbageholde oplysninger om deres evner, kvaliteter, erfaringer osv. for ordregi-

ver.232 

 

Indkøb foretaget af offentlige ordregivere er som nævnt omfattet af udbudsloven, hvorfor ordregiver 

ikke har valgfrihed ved udvælgelse af en leverandør.233 Ordregiver har alligevel i et vist omfang mu-

lighed for at afdække leverandørernes sande karakteristika, med udgangspunkt i udvælgelsesmeto-

derne i The Hidden Information Model.234 

 

Den første udvælgelsesmetode er “selv-udvælgelse”, hvorved udbuds- og kontraktbetingelserne 

skræmmer ukvalificerede leverandører bort.235 Udbudsloven indeholder for det første en række obli-

gatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i UBL §§ 135-137, som kan medføre udelukkelse af leve-

randører omfattet heraf. Dertil er det også muligt for ordregiver at stille krav til leverandørernes øko-

nomiske og finansielle formåen, jf. UBL § 142, samt leverandørernes tekniske og faglige formåen, 

																																																								
230 Se afsnit 3.1.3.3. 
231 Petersen & Østergaard, 2018, s. 272 
232 Bergen, M., Dutta, S. & Walker, O. C. 1992. Agency relationship in marketing: A review of the implications and 
applications of agency and related theories. Journal of Marketing. 56(1): 1 – 24 (herefter benævnt ”Bergen, Dutta & 
Walker, 1992”), s. 2-3 + 6. 
233 Se afsnit 2.1.2. 
234 Bergen, Dutta & Walker, 1992, s. 6-7. 
235 Ibid., 1992, s. 7. 
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jf. UBL § 143, hvorefter leverandører, der ikke opfylder disse krav, vil blive udelukket fra konkur-

rencen. Yderligere kan ordregiver ved udarbejdelse af kravspecifikationen, ved fremsættelse af krav 

i kontrakten, ved valg af underkriterier og delkriterier til evalueringen af tilbuddene (samt den pro-

centmæssige fordeling heraf) m.v., påvirke hvilke leverandører, der byder på kontrakten, f.eks. fordi 

nogle leverandører mangler teknisk kunnen til at udføre den specifikke opgave, eller incitament til at 

foretage relationsspecifikke investeringer. 

 

Den anden udvælgelsesmetode er “signalering”, hvor leverandøren selv stiller oplysninger til rådig-

hed om dennes egne kvalifikationer.236 Gennem leverandørernes eventuelle ansøgning til deltagelse, 

samt deres tilbud, har leverandørerne mulighed for at vise ordregiver deres kvalifikationer, bl.a. ved 

at angive tidligere erfaringer samt opstille løsningsforslag til ordregivers behov og kravspecifikation 

m.v. 

 

Den sidste udvælgelsesmetode er “screening”, hvorefter ordregiver selv fremskaffer informationer 

om leverandørens kvalifikationer.237 Ordregiver er forholdsvis begrænset i dennes anvendelse af 

screening, da de som følge af ligebehandlingsprincippet skal bedømme de enkelte ansøgere og til-

budsgivere objektivt ud fra, hvad leverandørerne selv angiver i deres ansøgninger og tilbud. Ordre-

giver har f.eks. ikke mulighed for at evaluere leverandørernes ansøgninger eller tilbud ud fra oplys-

ninger, som de har opnået gennem leverandørernes samarbejdspartnere, konkurrenter eller lignende. 

Hvis leverandøren tidligere har væsentlig misligholdt en offentlig kontrakt, så er det dog muligt for 

ordregiver at udelukke denne, jf. UBL § 137, stk. 1, nr. 5 – det kan derfor være relevant for ordregiver 

at forhøre sig hos andre offentlige myndigheder, om dette er tilfældet. 

 

Det må altså vurderes, at selvom offentlige ordregivere er omfattet af udbudsloven, vil de stadig have 

mulighed for at afdække leverandørens sande kvalifikationer og dermed finde den rette kontraktpart, 

bl.a. via selv-udvælgelse og signalering. De er dog meget begrænsede i deres anvendelse af screening. 

Som følge heraf vil det således være efficient for ordregiver at gøre brug af strategisk kontrahering.   

 

																																																								
236 Bergen, Dutta & Walker, 1992, s. 6-7. 
237 Ibid., s. 6. 
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3.1.3.2 Betydningen af markedets størrelse for anvendelsen af strategisk kontrahering 

Der er en del omkostninger for ordregiver forbundet med indkøb af komplekse it-systemer.238 Ved 

strategisk kontrahering er det i øvrigt særligt i kontaktfasen vigtigt at bruge en masse ressourcer på 

at finde den optimale samarbejdspartner, hvilket selvfølgelig vil fordyre denne proces ift. konventio-

nel kontrahering. Derudover er det som udgangspunkt ikke muligt for ordregiver at gøre brug af K0-

standardkontrakterne, da de i højere grad er baseret på reaktive bestemmelser, hvilket ligeledes vil 

medføre ekstra transaktionsomkostninger for ordregiver. Derfor vil ordregiver have incitament til at 

anvende strategisk kontrahering i tilfælde, hvor markedet har et stort potentiale for værdiskabelse, da 

omkostningerne ex ante239 ellers vil overstige de mulige gevinster ex post.240 

 

I takt med den teknologiske udvikling, er der kun blevet større behov for it-relaterede tjenesteydelser. 

Som nævnt købte den offentlige sektor i 2019 it-relaterede varer og tjenesteydelser for omkring 15,7 

mia. kr., et beløb som har været stigende siden 2016.241 Der er altså tale om et omfangsrigt marked, 

som forsat har et væsentligt udviklingspotentiale. Yderligere er det et marked, hvor der er gode mu-

ligheder for at skabe innovation, da der er tale om komplekse ydelser, som er meget eksponeret for 

nyskabelse. Ved indkøbet af Sundhedsplatformen kunne det f.eks. forestilles, at parterne sammen 

udviklede et system eller nogle teknologier, som kunne bruges af andre efterfølgende. Det må altså 

vurderes, at der er gode muligheder for værdiskabelse på it-markedet ex post, hvorfor det må anses 

som efficient for ordregiver at indgå en strategisk kontrakt, selvom denne skal bruge en del omkost-

ninger på indgåelse af den strategiske kontrakt ex ante,  

 

3.1.3.3 Behovet for at parterne foretager relationsspecifikke investeringer 

I visse kontraktforhold er det nødvendigt at foretage relationsspecifikke investeringer, før kontrakten 

kan opfyldes. Relationsspecifikke investeringer er som nævnt også nødvendigt for at skabe relations-

rente.242 Relationsspecifikke investeringer kan karakteriseres som investeringer, som har højere værdi 

i partnerskabet sammenlignet med værdien i en alternativ anvendelse. Faktisk kan investeringen være 

helt uden værdi uden for partnerskabet. Modsætningsvis findes investeringer, som har samme værdi 

																																																								
238 Se afsnit 4.2.2. 
239 Ex ante = Før kontraktindgåelse.	
240 Petersen & Østergaard, 2018, s. 271-272 
241 Se afsnit 1.1. 
242 Se afsnit 3.1.2.1. 
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eller kun minimalt lavere værdi uden for kontraktforholdet.243 For at skabe incitament for kontrakt-

parterne til at foretage relationsspecifikke investeringer, kræver det, at der indføres safeguards i kon-

trakten.244 Hvis ikke der indføres safeguards, kan den kontraktpart der har foretaget (flest) relations-

specifikke investeringer, og derigennem har skabt et afhængighedsforhold til medkontrahenten, risi-

kere at medkontrahenten udnytter dette forhold gennem opportunistisk adfærd.245 Hvis der er stort 

behov for at foretage relationsspecifikke investeringer i kontraktforholdet, vil ordregiver have incita-

ment til at anvende strategisk kontrahering, da der igennem safeguards skabes incitament til at fore-

tage investeringerne.246  

 

Der kan sondres mellem tre forskellige typer af relationsspecifikke investeringer. Disse investeringer 

er hhv.: “human aktivspecificeret” som vedrører specialiseret viden, der udelukkende eller primært 

har værdi i kontraktrelationen; “fysisk aktivspecificeret” som vedrører investeringer i typisk anlægs-

aktiver (såsom maskiner), som har ringere værdi eller ingen værdi i en alternativ anvendelse; “loka-

tionspecificeret” som vedrører investeringer i et fysisk forretningssted, hvor det ved flytning kun er 

muligt at genanvende dele eller i værste fald ingen af investeringerne.247 

 

Ved indkøb og levering af et komplekst it-system kræves der investeringer i viden fra både ordregiver 

og leverandørens side, før parterne kan skabe værdi i samarbejdet. Ordregiver skal bruge en del res-

sourcer på en markedsafdækning af it-markedet, så de sikrer, at f.eks. kravene i udbudsmaterialet 

også er mulige at løse rent teknisk. I mange offentlige institutioner findes en indkøbsafdeling, som 

indkøber it-systemet i samarbejde med den afdeling, der efterfølgende bliver ansvarlig for systemet. 

Her må det forventes, at indkøbsafdelingen kan genanvende en del af den viden, de har fået, hvis de 

senere skal indkøbe en it-relateret ydelse. Leverandøren skal bruge ressourcer på at sætte sig ind i 

den konkrete branche, som it-systemet skal anvendes i, for at kunne levere det bedst mulige system. 

Det må dog formodes, at en stor del af de nødvendige informationer fremgår af udbudsmaterialet 

offentliggjort af ordregiver. I forhold til Sundhedsplatformen skal leverandøren vide noget om sund-

																																																								
243 Østergaard, 2014, s. 17-18. 
244 Se afsnit 3.1.3.6.2. 
245 Petersen & Østergaard, 2018, s. 270. 
246 Ibid., s. 272. 
247 Dyer & Singh, 1998, s. 662. 
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hedssystemets opbygning, aktører og behov. Herudover skal leverandøren også kende reglerne i per-

sondataforordningen,248 da it-systemet skal kunne rumme en del personhenførbare oplysninger.249 

Ved indkøbet af Sundhedsplatformen var den vindende tilbudsgiver, Epic, en amerikansk virksom-

hed. Det må derfor formodes, at Epic har brugt en del ressourcer på at undersøge det danske marked, 

herunder det danske sundhedssystem, da det danske system adskiller sig væsentligt fra det amerikan-

ske, samt brugt en del ressourcer på at sætte sig ind i reglerne i persondataforordningen, da ameri-

kanske virksomheder som udgangspunktet ikke er omfattet heraf, jf. persondataforordningens art. 3. 

Den viden, leverandøren erhverver om persondataforordningen, må vurderes til dels at kunne genan-

vendes, hvis virksomheden laver et samarbejde med en anden virksomhed inden for EU. Informatio-

nerne om det danske sundhedssystem må dog vurderes at være relationsspecifikke, da disse oplys-

ninger kun vil kunne bruges på det danske marked for sundhedsrelaterede ydelser, som alt andet lige 

er et meget snævert anvendelsesområde. 

 

Ved indkøb og levering af et komplekst it-system kræver det yderligere investeringer i anlægsaktiver, 

før parterne kan skabe værdi i samarbejdet. For det første skal der foretages investeringer i database-

servere til at processere og lagre data. Denne investering kan både foretages af ordregiveren og af 

leverandøren. Serverne kan nulstilles og bruges i andre relationer – deres værdi falder dog over tid, 

da komponenterne, især lagerenheden, bliver slidt og dermed risikerer at fejle og skulle udskiftes. 

Det kræver derfor også, at der er lavet en backup af al den data, der er lagret.250 Det er altså en større 

investering, specielt når det vedrører så komplekst et it-system som Sundhedsplatformen. Leveran-

døren skal yderligere udvikle et eller flere klientsideprogrammer, enten i form af web-applikationer 

eller desktop-applikationer. Ved udvikling af dette skal der tages højde for en hel række parametre – 

ved Sundhedsplatformen kunne det f.eks. være et højt sikkerhedsniveau (mod hackerangreb), herun-

der sikring af persondata, forskelligheder i certificeringer for sundhedspersonale (så forskellige per-

sonalegrupper har adgang til forskellige oplysninger), brugervenlighed, integration til øvrige syste-

mer m.v. 251 Yderligere skal der også udvikles server-side programmer til f.eks. at sende data fra 

databaser til systemet.252 Disse investeringer må vurderes at være relationsspecifikke investeringer, 

																																																								
248 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i for-
bindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 
95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (herefter benævnt ”persondataforordningen”). 
249 Se hvilke personoplysninger der defineres som personfølsomme oplysninger i persondataforordningens art. 9, stk. 1. 
250 Ingalls, Sam. 24. august 2021. What is a Database Server, and what is it used for? ServerWatch. 
251 Javapoint.com. Computer Network Architecture. 
252 Javapoint.com. Client and Server model. 
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da klientsideprogrammerne og server-side programmerne udvikles konkret til den pågældende ordre-

giver, hvorfor de som udgangspunkt ikke vil kunne anvendes i et alternativ kontraktforhold. Dette vil 

således også være en forholdsvis omfangsrig investering ved komplekse it-systemer som Sundheds-

platformen. Yderligere skal både leverandøren og ordregiver foretage investeringer i mindre hard-

ware (f.eks. computere). Dette hardware må vurderes at kunne anvendes i alternative kontraktforhold 

uden problemer og er muligvis også noget parterne allerede har anskaffet fra tidligere kontraktfor-

hold. Leverandøren skal dog også opsætte systemet hos ordregiver samt løbende yde vedligeholdelse 

og support, hvilket må vurderes at være en relationsspecifik investering. 

 

Det må ud fra ovenstående vurderes, at der ved indkøb af komplekse it-systemer skal foretages en 

række investeringer i både viden og anlægsaktiver, før parterne har mulighed for at skabe værdi i 

samarbejdet. Det er dog leverandøren af systemet, der skal foretage størstedelen af investeringerne. 

En stor del af disse investeringer kan karakteriseres som relationsspecifikke investeringer, hvorfor 

det vil være efficient for ordregiver at anvende strategisk kontrahering.  

 

3.1.3.4 Behovet for at parterne foretager vidensdeling 

I visse kontraktforhold er der behov for at dele viden, før det er muligt for parterne at opfylde deres 

kontraktuelle forpligtelser. Regelmæssig vidensdeling mellem kontraktparterne er nødvendigt for at 

skabe specialiseret viden, som kan medvirke til forbedring af teknologi samt skabelse af innova-

tion.253 Derfor er vidensdeling, som allerede nævnt, også nødvendig for at kunne skabe relations-

rente.254 Ligesom tilfældet var med relationsspecifikke investeringer, er vidensdeling også eksponeret 

for opportunistisk adfærd, da der også her skabes et afhængighedsforhold til medkontrahenten. Derfor 

kræver det også, at der indføres safeguards i kontrakten, før parterne har incitament til at dele vi-

den.255 256 257 Hvis der er stort behov for vidensdeling i kontraktforholdet, vil ordregiver have incita-

ment til at anvende strategisk kontrahering, da der igennem safeguards skabes incitament til at dele 

viden.258 Viden kan deles op i “informationer” og “know-how”. Informationer kan defineres som vi-

den, der er let tilgængelig, og som nemt kan overføres til andre, f.eks. fakta. Know-how kan derimod 

																																																								
253 Dyer & Singh, 1998, s. 664-665. 
254 Se afsnit 3.1.2.1. 
255 Dyer & Singh, 1998, s. 666. 
256 Petersen & Østergaard, 2018, s. 272. 
257 Se afsnit 3.1.3.6.2. 
258 Petersen & Østergaard, 2018, s. 272. 
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defineres som stiltiende, situationsbestemt og kompleks viden, som er svært at eksplicitere og over-

føre til andre, f.eks. læring og erfaring. Specielt deling af know-how er nødvendigt, for at parterne 

kan skabe værdi i samarbejdet.259 

 

Da der behandles indkøb omfattet af udbudsloven, vil der være en del viden, som parterne bliver nødt 

til at dele ex ante i forbindelse med udbudsprocessen. Dette er f.eks.; information, som ordregiver 

erhverver gennem en markedsafdækning (som dog ikke nødvendigvis falder under vidensdeling, da 

denne information også kan komme fra konkurrerende virksomheder); information leverandøren får 

om ordregivers organisering, behov m.v. gennem udbudsmaterialet; den tekniske viden ordregiver 

får ud fra leverandørens tilbud m.v. Disse informationer vil aldrig kunne beskyttes gennem sa-

feguards, da der selvsagt ikke foreligger en underskrevet kontrakt, som parterne kan påberåbe sig. De 

oplysninger, ordregiver kommer med, skal efter udbudsreglerne offentliggøres for alle tilbudsgivere, 

hvorfor der som udgangspunktet heller ikke vil være behov for safeguards ift. disse oplysninger. Der 

kan dog være visse oplysninger i leverandørens tilbud, som denne ønsker at holde hemmelig over for 

konkurrerende virksomheder. Leverandøren vil derfor stadig være i risiko for opportunistisk adfærd, 

som der ikke kan sikres mod. Den viden, der deles mellem kontraktparterne ex ante, må i høj grad 

karakteriseres som informationsviden, da det som udgangspunkt vil være mere let tilgængelig viden, 

der deles. En lille del af leverandørens tilbud vil dog formentlig kunne karakteriseres som know-how, 

da deres tilbudte løsning kan indeholde særegne løsningsforslag, som de har fundet gennem deres 

erfaringer. 

 

Efter kontraktindgåelse, i takt med at systemet udvikles, vil der være behov for at dele mere detaljeret 

viden mellem parterne, såfremt de skal skabe værdi i samarbejdet. Den viden, der deles mellem kon-

traktparterne ex post, kan i højere grad karakteriseres som know-how, da dette vedrører fælles 

(små)justeringer i systemet, som i sidste ende kan medføre innovative løsninger og generering af 

relationsrente. Her er specielt leverandørens it-tekniske viden altafgørende i målet om at opnå relati-

onsrente.  

 

Generelt må det vurderes, at værdiskabelsen i samarbejdet ved indkøb af komplekse it-systemer i høj 

grad beror på parternes deling af viden – specielt når dette skal indkøbes til sundhedssektoren. Sam-

arbejdet bygger på, at en hel rækker fagpersoner fra både ordregiver og leverandøren inddrages, deler 

																																																								
259 Dyer & Singh, 1998, s. 665. 
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viden og samarbejder, både under udbudsprocessen men også ex post. Dette kunne f.eks. være for-

skellige typer af sundhedspersonale, jurister (både udbudsjurister, contract managers, persondata 

compliance jurister m.fl.), it-medarbejdere (til både udvikling, vedligeholdelse og support), økono-

mer, projektleder m.v.  

 

Det må således vurderes, at der ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer deles viden ex ante, 

som ikke er muligt at beskytte via safeguards – denne viden skal primært karakteriseres som infor-

mationsviden. Der er dog også en del viden, som parterne deler ex post, der nærmere skal karakteri-

seres som know-how, som netop er vigtig for værdiskabelsen i samarbejdet og er nødvendig for at 

skabe relationsrente – specielt leverandørens it-tekniske viden må vurderes at være afgørende. Da der 

er stort behov for vidensdeling, vil det være efficient for ordregiver at anvende strategisk kontrahe-

ring. 

 

3.1.3.5 Betydningen af forskelle i parternes risikoaversion  

Strategisk kontrahering handler som allerede nævnt i høj grad om værdiskabelse i samarbejdet i mod-

sætning til konventionel kontrahering, hvor der i højere grad ønskes at overføre risici til medkontra-

henten.260 I målet om værdiskabelse ligger der også et ønske om en Kaldor Hicks-efficient allokering 

af risici og gevinster.261 Dette betyder bl.a., at hvis den ene part bedre kan bære risikoen, så er det 

også denne part, der skal bære den. Derfor vil ordregiver have incitament til at anvende strategisk 

kontrahering, hvis der er forskel i parterne risikoaversion, da strategisk kontrahering tager højde her-

for, f.eks. gennem hardship- og gevinstklausuler.262 263 Generelt antages det, at kontraktparterne enten 

er risikoneutrale eller risikoaverse. En risikoneutral kontraktpart er indifferent mellem at få 5.000 kr. 

med 100% sandsynlighed, eller at få 10.000 kr. eller 0 kr. med hver 50% sandsynlighed. En risiko-

avers kontraktpart vil derimod få højere nytte af de 5.000 kr.264 Parternes risikoaversion vil som ud-

gangspunkt afhænge af deres muligheder for at sprede deres investeringer, samt deres muligheder for 

at forsikre sig.265 

 

																																																								
260 Se afsnit 3.1.2. 
261 Eide & Stavang, 2018, s. 110-112. 
262 Petersen & Østergaard, 2018, s. 269 + 272. 
263 Se afsnit 3.1.4.1.4. 
264 Polinsky, A. Mitchell. 2011. An Introduction to Law and Economics. New York: Wolters Kluwer Law & Business. 
Fourth Edition, Kapitel. 7, s. 57 
265 Posner, Richard A. & Rosenfield, Andrew M. 1997. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Eco-
nomic Analysis. The Journal of Legal Studies. 6(1): 83 – 118, s. 91-92. 
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Det er svært at afgøre, hvorvidt parterne i et kontraktforhold om et komplekst it-system skal anses 

for at være risikoneutrale eller risikoaverse. Offentlige ordregivere er sikret indkomst gennem skatten 

og er dermed ikke i risiko for at gå konkurs, hvilket kan tale for, at de er risikoneutrale. Modsætnings-

vis er de dog også underlagt budgetter og princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvorefter 

de er begrænsede i forhold til det tab, de kan bære, hvilket kan tale for, at de er risikoaverse.266 I 

forhold til leverandøren vil der som nævnt ofte ved indkøb af komplekse it-systemer være en del krav 

til leverandørens økonomiske, finansielle, tekniske og faglige formåen, samtidig med at der skal fo-

retages en række (relationsspecifikke) investeringer i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.267 

Derfor må det antages, at det kun er virksomheder, der har vis økonomisk kapacitet, som har mulighed 

for at byde på disse kontrakter, hvilket taler for, at de er risikoneutrale. På den anden side kan man 

også forestille sig, at kontrakten er så omfattende og kompleks, at leverandøren ikke har ressourcer 

til at have specielt mange øvrige kontrakter samtidighed med, og dermed også bliver meget afhængig 

af det enkelte kontraktforhold, hvilket modsætningsvis taler for, at leverandøren er risikoavers. Det 

er således svært at komme med et klart svar på, hvorledes parterne ved komplekse it-kontrakter skal 

anses for risikoneutrale eller risikoaverse. Det må dog alligevel vurderes, at leverandøren vil være 

mere risikoavers end en offentlig ordregivende myndighed, da den ordregivende myndighed som 

nævnt er sikret indkomst gennem skatten. Der er altså en asymmetri i forhold til parternes risikoaver-

sion, hvorfor det vil være efficient for ordregiver at anvende strategisk kontrahering.  

	

3.1.3.6 Muligheder for at opnå relationsrente ved komplekse it-kontrakter 

Ud fra de ovenstående afsnit må det vurderes, at det som udgangspunktet er økonomisk rationelt at 

anvende strategisk kontrahering ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer, herunder Sundheds-

platformen. Det skal dog yderligere undersøges, hvorvidt det er muligt at opnå relationsrente i så-

danne kontrakttyper, da dette er et af målene med strategisk kontrahering.  

 

Som nævnt kan der opnås overnormal værdi i samarbejdet i form af relationsrente, hvis der i kon-

traktforholdet foretages relationsspecifikke investeringer, hvis der sker betydelig vidensdeling mel-

lem parterne, hvis parterne har komplementære ressourcer og hvis der er indført safeguards mod 

																																																								
266 Se afsnit 1.6.1. 
267 Se afsnit 3.1.3.1. 
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opportunistisk adfærd.268 De første to betingelser om relationsspecifikke investeringer og vidensde-

ling er analyseret ovenfor i afsnit 3.1.3.3 og 3.1.3.4. Ud fra disse afsnit blev det vurderet, at der skal 

foretages relationsspecifikke investeringer i viden og anlægsaktiver, primært fra leverandørens side, 

hvis parterne skal skabe værdi i samarbejdet. Yderligere blev det vurderet, at der var stort behov for 

vidensdeling mellem parterne, hvor den viden, der deles ex post, i høj grad kan karakteriseres som 

know-how, som er nødvendigt for at kunne skabe relationsrente. De to første betingelser for at skabe 

relationsrente er altså mulige at opnå, hvis parterne er villige til at investere heri. Generelt må det 

vurderes, at jo mere villig parterne er til at foretage relationsspecifikke investeringer og investere i 

vidensdeling, jo større er potentialet for at opnå relationsrente.269 

 

3.1.3.6.1 Parterne skal have komplementære ressourcer 

For at kunne opnå relationsrente er det et krav, at parterne har komplementære ressourcer. Faktisk 

angives det i litteraturen, at de komplementære ressourcer i sig selv udtrykker potentialet for værdi-

skabelsen i kontraktforholdet, hvor de tre andre kriterier (relationsspecifikke investeringer, vidensde-

ling og safeguards) mere skal ses som medvirkende faktorer til rent faktisk at realisere dette potenti-

ale. Dette kan blandt andet begrundes med, at det til at starte med er modpartens komplementære 

ressourcer, som giver incitament til at indlede et samarbejde. Derfor kan det også siges, at komple-

mentære ressourcer skaber incitamenter til at investere i relationsspecifikke investeringer, vidensde-

ling og safeguards. Komplementære ressourcer kan defineres som ressourcer, hvor det marginale 

afkast til den ene ressource stiger i samspil med den anden.270 

 

De komplementære ressourcer kan enten karakteriseres som materielle aktiver (f.eks. anlægsaktiver), 

immaterielle aktiver (f.eks. viden) eller en blanding af de to. Hvilke typer af komplementærer res-

sourcer, der findes, påvirker hvilke investeringer, der skal foretages i samarbejdet, for at der er mu-

lighed for opnåelse af relationsrente. Hvis der findes materielle aktiver, er der en formodning for, at 

der skal foretages flest investeringer i relationsspecifikke investeringer. Findes der immaterielle ak-

tiver, er der modsætningsvis en formodning for, at der skal foretages flest investeringer i vidensde-

ling.271 De komplementære ydelser ved udvikling af it-systemer må karakteriseres som immaterielle 

																																																								
268 Se afsnit 3.1.2.1. 
269 Dyer & Singh, 1998, s. 664-665. 
270 Dyer, Jeffrey H., Singh, Harbir & Hesterly, William S. 2018. The relational view revisited: A dynamic perspective on 
value creation and value capture. Strategic Management Journal. 39(12): 3141 – 3162 (herefter benævnt ”Dyer, Singh & 
Hesterly, 2018”), s. 3142-3143. 
271 Ibid., s. 3143-3144. 
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aktiver, da leverandøren har den it-tekniske viden, og ordregiver har viden om deres konkrete behov 

til et værdiskabende system. Kontraktparterne skal derfor have et stort fokus på vidensdeling i kon-

trakten for at have mulighed for at opnå relationsrente. Der vil dog også være behov for at foretage 

relationsspecifikke investeringer, hvis parterne skal skabe værdi i samarbejdet. 

	

3.1.3.6.2 Der skal være effektive styringsmekanismer/safeguards i kontrakten 

Safeguards påvirker transaktionsomkostningerne samt parternes incitamenter til at investere i samar-

bejdet, f.eks. gennem relationsspecifikke investeringer og vidensdeling. Safeguards er specielt nød-

vendige i tilfælde, hvor det primært er den ene part i kontraktforholdet, der skal foretage investerin-

gerne. Da relationsspecifikke investeringer som nævnt har en væsentlig lavere værdi i en alternativ 

anvendelse, vil den kontrahent, der har foretaget investeringerne, skabe et afhængighedsforhold til 

medkontrahenten.272 Dette afhængighedsforhold kan medkontrahenten udnytte egenoptimerende 

(bl.a. ved at ændre kontraktbetingelser eller vende uspecificerede situationer til egen fordel) ved ek-

sempelvis at true mod ophør af kontrakten. Denne situation betegnes som hold-up.273 274 Der kan 

forestilles en lignende situation ved investeringer i vidensdeling, da en kontraktpart ved at dele sin 

know-how med kontraktsparten også skaber et afhængighedsforhold til medkontrahenten. F.eks. kan 

medkontrahenten udnytte dette ved eksempelvis at true med at ophør af kontrakten, samt eventuelt 

true med at viderebringe den viden, der er blevet delt i kontraktforholdet, til en af kontraktpartens 

konkurrenter.275 Ved indkøb af komplekse it-systemer, herunder Sundhedsplatformen, blev det tidli-

gere vurderet, at det er leverandøren, der skal foretage størstedelen af både de relationsspecifikke 

investeringer og vidensdelingen.276 Det skal derfor undersøges, hvorvidt parterne gennem safeguards 

kan sikre leverandørens incitament til at foretage relationsspecifikke investeringer samt dele viden. 

 

Der kan sondres mellem to typer af safeguards; hhv. tredjepart-håndhævelse og selv-håndhævelse. 

Ved tredjepart-håndhævelse forstås, at det er en udefrakommende part, der håndhæver mulige kon-

flikter (f.eks. domstolene eller voldgift). Ved selv-håndhævelse forstås, at det er kontraktparterne 

selv, der løser mulige konflikter.277 Når der tales om et strategisk samarbejde, vil selv-håndhævelse 

være det efficiente valg for ordregiver, både i forhold til at minimere transaktionsomkostninger ex 

																																																								
272 Se afsnit 3.1.3.3. 
273 Petersen & Østergaard, 2018, s. 270. 
274 Dyer & Singh, 1998, s. 669. 
275 Ibid., s. 670. 
276 Se afsnit 3.1.3.3 & 3.1.3.4.  
277 Dyer & Singh, 1998, s. 669+670. 
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post, men også i forhold til at skabe incitament til at samarbejde.278 Ved selv-håndhævelse skal der 

ikke bruges betydelige transaktionsomkostninger, sammenlignet med tredjepart-håndhævelse, hvis 

parterne har brug for at justere i kontrakten ex post som følge af ændrede omstændigheder.279 Yder-

ligere skal parterne ikke bruge betydelige transaktionsomkostninger på overvågning, da kontraktfor-

holdet bygger på selvdisciplin fra parterne fremfor overvågning fra tredjepart.280 

 

Under selv-håndhævelse kan man yderligere sondre mellem to forskellige typer af håndhævelse, hhv. 

formel og uformel selv-håndhævelse. Formel selv-håndhævelse kontrollerer opportunistisk adfærd 

ved at udligne økonomiske incitamenter. Dette kunne f.eks. være ved at stille økonomiske garantier 

eller ved selv at foretage lignende relationsspecifikke investeringer. Uformel selv-håndhævelse byg-

ger i stedet på tillid, hvorfor dette også kræver, at den part, som har mulighed for at udvise opportu-

nistisk adfærd, har et godt omdømme.281 Uformel selv-håndhævelse vil med større sandsynlighed 

generere relationsrente i samarbejdet sammenlignet med formel selv-håndhævelse. For det første vil 

parterne have større incitament til at dele viden, hvis de stoler på, at medkontrahenten ikke deler det 

med konkurrenter. For det andet er det væsentligt nemmere for konkurrenter at kopiere formel selv-

håndhævelse sammenlignet med uformel selv-håndhævelse, som er mere komplekst og særegent for 

samarbejdspartnerne. Derudover vil transaktionsomkostningerne typisk være højere ved formel selv-

håndhævelse, da det er omkostningsfuldt at stille økonomiske safeguards til rådighed.282 Anvendel-

sen af uformel håndhævelse er dog ikke helt uproblematisk. For det første tager det tid at opbygge 

tillid mellem parterne – det kræver en del interaktioner frem og tilbage, før parterne stoler på hinan-

den. For det andet vil der også altid være risiko for, at den anden part udviser opportunistisk adfærd. 

Derfor ses det også i mange samarbejder, at parterne starter med en form for formel selv-håndhæ-

velse, og i løbet af kontraktperioden går over til en mere uformel form for selv-håndhævelse.283 

	

Ved offentlige indkøb ved ordregiver ikke, hvilken leverandør der vinder opgaven, på det tidspunkt 

kontrakten bliver udarbejdet. Derfor vil det være økonomisk rationelt for ordregiver at vælge formel 

selv-håndhævelse, da dette kan give leverandørerne incitament til for det første at afgive et tilbud og 

																																																								
278 Dyer & Singh, 1998, s. 670. 
279 Se afsnit 3.1.4. 
280 Dyer & Singh, 1998, s. 670. 
281 Ibid., s. 669. 
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derefter at foretage de nødvendige investeringer. Derefter kan parterne bevæge sig mod en mere ufor-

mel selv-håndhævelse i løbet af kontraktperioden. Den formelle selv-håndhævelse kan som angivet 

være en økonomisk garanti, men kan også være ved at ordregiver selv foretager relationspecifikke 

investeringer. Generelt kan det siges, at jo større symmetri der er i de relationsspecifikke investerin-

ger, jo mindre sandsynlighed er der også for, at der kan udvises opportunistisk adfærd.284 Hvis det er 

muligt i det konkrete kontraktforhold, gælder det altså om at fordele de relationspecifikke investerin-

ger så ligeligt som muligt. Tidligere blev det blandt andet angivet, at der skulle foretages investeringer 

i databaseservere, og at denne investering kunne foretages både af ordregiver og af leverandøren.285 

Da det er leverandøren, der skal foretage størstedelen af de øvrige relationsspecifikke investeringer, 

er det økonomisk rationelt, at ordregiver foretager denne investering. 

 

Det må altså vurderes som følge af ovenstående, at parterne ved offentlige indkøb af komplekse it-

systemer har komplementærer ydelser i form af immaterielle aktiver, da leverandøren har den it-

tekniske viden, og ordregiver har viden om deres konkrete behov til et værdiskabende system. Yder-

ligere må det vurderes, at ordregiver skal indsætte en formel-selvhåndhævelse i kontraktgrundlaget, 

for at skabe incitament for leverandøren til at foretage relationsspecifikke investeringer og vidensde-

ling. Hvis begge parter foretager de nødvendige investeringer i samarbejdet, vil de kunne opnå rela-

tionsrente. Som følge heraf må det vurderes, at det er efficient for parterne at anvende strategisk 

kontrahering ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer. 

	

3.1.4 Vurdering af om strategisk kontrahering kan medføre mindre risiko for leverandørens mislig-

holdelse som følge af ændrede omstændigheder 

Ud fra ovenstående afsnit er det udledt, at det er efficient for ordregiver at anvende strategisk kontra-

hering ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer. Det skal dog tillige undersøges, hvorvidt en 

strategisk kontrakt kan være med til at mindske risikoen for, at leverandøren misligholder kontrakten 

som følge af ændrede omstændigheder, ved brug af en hardshipklausul samt en kommunikationspligt.   

 

Antagelsen om, at kontraktparterne er begrænset rationelle, bevirker, at kontraktparterne ikke har 

mulighed for at kunne forudsige alle fremtidige begivenheder.286 Det vil derfor kræve ekstremt mange 

																																																								
284 Dyer, Singh & Hesterly, 2018, s. 3158. 
285 Se afsnit 3.1.3.3. 
286 Se afsnit 1.6.2. 
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transaktionsomkostninger ex ante at lave en fuldkommen kontrakt, hvis dette overhovedet vil være 

muligt. Kontrakten vil derfor være inkomplet allerede på det tidspunkt, denne bliver indgået, hvilket 

må anses som økonomisk rationelt ud fra et transaktionsomkostningssynspunkt.287 Da det antages, at 

baggrundsretten ikke nødvendigvis medfører det økonomisk efficiente resultat, bør parterne indsætte 

en række klausuler i kontraktgrundlaget, som regulerer parternes retsstilling som følge af en ændret 

omstændighed.288 Dette kunne f.eks. være en hardship- og/eller en gevinstklausul. 

 

3.1.4.1 Anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler i kontrakten 

Formålet med hardship- og gevinstklausuler er at opfange en række af de ændrede omstændigheder, 

der ikke eksplicit er taget stilling til i kontraktgrundlaget, men som påvirker opfyldelsen af kontrak-

ten.289 En hardshipklausul er en kontraktbetingelse, hvorefter kontraktparterne er gensidigt forpligtet 

til loyalt at genforhandle dele af kontraktens indhold, i tilfælde af at opfyldelse af kontrakten er blevet 

mere byrdefuldt, som følge af en ændret omstændighed, som kontraktparterne ikke kunne forudsige 

ex ante. Hardshipklausulen skal altså medvirke til, at kontraktparterne i fællesskab minimerer de om-

kostninger, der er forbundet med at en kontrakt ex post er blevet mere byrdefuld end oprindelig an-

taget, og muligvis også modvirke at kontrakten bliver ophævet.290 En gevinstklausul er en kontrakt-

betingelse, hvorefter parterne er gensidigt forpligtede til loyalt at genforhandle dele af kontraktens 

indhold, såfremt der i kontraktens løbetid opstår mulighed for en gevinst, som parterne ikke kunne 

forudsige ex ante. Gevinstklausulen skal medvirke til, at de økonomiske muligheder, som ikke var 

kendte eller omfattet af kontraktgrundlaget ex ante, efterfølgende bliver realiseret.291 Nedenstående 

analyse vil primært omhandle hardshipklausuler, da opgavens hovedfokus som bekendt er mislighol-

delse fra leverandørens side. 

 

3.1.4.1.1 Hvem har interesse i en hardshipklausul? 

Det må vurderes med baggrund i retspraksis, at der er størst sandsynlighed for, at det er realdebitor, 

der bliver ramt af en ændret omstændighed, hvorfor denne også har størst interesse i en re-allokering 

af de økonomiske risici ex post. Realkreditor vil dog som udgangspunkt blive kompenseret for at 

																																																								
287 Østergaard, 2016, s. 438 + 441. 
288 Ibid., s. 441. 
289 Ibid., s. 437. 
290 Ibid., s. 437 – 438 og 441. 
291 Ibid., s. 438 og 448. 
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påtage sig en del af den økonomiske risiko gennem en risikopræmie, som f.eks. kan være en prisre-

duktion for købet af ydelsen.292 I den konkrete case er det også realdebitor, altså Epic, der bliver ramt 

af den ændrede omstændighed. Ved indkøbet af Sundhedsplatformen har det som nævnt ikke på nu-

værende tidspunkt været muligt for Epic at få Sundhedsplatformen integreret med FMK-systemet, 

hvilket må karakteriseres som en væsentlig misligholdelse fra Epic, som kan medføre ophævelse af 

kontrakten. Da systemet har været i brug siden maj 2016, og da det er de samme fejl, der har vist sig 

igen og igen, antages det, at det ikke er teknisk muligt at integrere de to systemer fuldstændigt, efter 

kontraktens nuværende ordlyd. Hele formålet med indkøbet af Sundhedsplatformen er som nævnt at 

have ét samlet sundhedssystem.293 Ved at give mulighed for at genforhandle kontrakten ex ante, kan 

dette mål sandsynligvis nås, dog med en række ekstra omkostninger. Dette kunne for eksempel ske 

ved, at Epic fik muligheden for at foretage en række ændringer i FMK-systemet og derigennem sikre, 

at dette system kan integreres med Sundhedsplatformen.  

 

Hardship er særligt efficient, når parterne har foretaget relationsspecifikke investeringer. Hvis kon-

trakten ender med at blive ophævet som følge af, at det bliver for byrdefuldt (eller måske umuligt) 

for den ene kontraktpart af opfylde kontrakten efter dens ordlyd, vil det nemlig betyde, at parternes 

relationsspecifikke investeringer vil være sunk costs, da disse investeringer som sagt ikke kan anven-

des i alternative kontraktrelationer.294 295 Som angivet tidligere skal parterne (primært leverandøren) 

ved indkøb af offentlige komplekse it-systemer, herunder Sundhedsplatformen, foretage en række 

relationsspecifikke investeringer i form af human aktivspecificerede og fysisk aktivspecificerede in-

vesteringer for at kunne skabe værdi i samarbejdet – disse investeringer har parterne incitament til at 

sikre gennem hardship.296 

 

3.1.4.1.2 Anvendelsesområde for hardshipklausulen 

Før en hardshipklausul kan finde anvendelse, skal tre kumulative betingelser være opfyldt: 1) den 

ændrede omstændighed må ikke være kendt på kontraktindgåelsestidspunktet, 2) den ændrede om-

stændighed skal forrykke kontraktens balance væsentligt og 3) den ændrede omstændighed skal være 

en udefrakommende (eksogen) begivenhed, som kan karakteriseres som uundgåelig og uden for den 

																																																								
292 Østergaard, 2016, s. 442 
293 Se afsnit 1.4. 
294 Østergaard, 2016, s. 443.  
295 Se afsnit 3.1.3.3. 
296 Se afsnit 3.1.3.3. 
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bebyrdende parts kontrolsfære.297 298 I tilfælde hvor de relationsspecifikke investeringer primært ved-

rører human aktivspecificerede investeringer, kan det være relevant at overveje, hvorvidt betingelse 

3 også skal vedrøre nogle typer af endogene faktorer, da det for eksempel kan være uforholdsmæssigt 

byrdefuldt eller ligefrem umuligt at opfylde kontrakten efter dens ordlyd, f.eks. hvis en kernemedar-

bejder stopper.299 

 

Det skal herefter undersøges, under antagelse af at det ikke er teknisk muligt at integrere FMK-syste-

met fuldstændigt med Sundhedsplatformen, hvorvidt denne manglende mulighed for integrering kan 

karakteriseres som en ændret omstændighed, som vil være omfattet af en hardshipklausul. Efter første 

betingelse må den ændrede omstændighed ikke være kendt på kontraktindgåelsestidspunktet. Ved 

indkøbet af Sundhedsplatformen havde både ordregiver og Epic en formodning om, at det var muligt 

at integrere Sundhedsplatformen til FMK-systemet. Det kan blandt andet ses i udbudsmaterialet, at 

ordregiver har brugt en del plads i deres kravspecifikation på at specificere vigtigheden af integrati-

onen.300 Derfor må det også antages, at ordregiver ikke havde antaget Epics tilbud, hvis dette ikke 

opfyldte kravet om integrationen. Den første betingelse vurderes derfor at være opfyldt. 

 

Efter den anden betingelse skal den ændrede omstændighed have forrykket kontraktens balance væ-

sentligt. Som nævnt tidligere, er den manglende integration en så vigtig en del af hele Sundhedsplat-

formen, at det må karakteriseres som en væsentlig misligholdelse, hvorefter kontrakten kan ophæ-

ves.301 Dette må ses som særdeles omkostningsfuldt for begge parter, men specielt for Epic, da de har 

foretaget størstedelen af de relationsspecifikke investeringer. Det vurderes således, at den anden be-

tingelse om, at kontraktens balance skal være forrykket væsentlig, også må anses for at være opfyldt. 

 

I henhold til den sidste betingelse skal den ændrede omstændighed være en eksogen (eller eventuelt 

en endogen) begivenhed, som kan karakteriseres som uundgåelig og uden for den bebyrdede parts 

kontrolsfære. Ved indkøb af Sundhedsplatformen er det dog hverken en eksogen eller endogen begi-

venhed, som har medført den manglende mulighed for integration. Det har, efter antagelsen, på intet 

tidspunkt været muligt for leverandøren at levere den pågældende integration, men dette har først vist 

																																																								
297 Østergaard, 2016, s. 444. 
298 Se eksempelvis hardshipklausulen i UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, art. 6.2.2. 
299 Østergaard, 2016, s. 444-445. 
300 Kravspecifikationen, s. 293-313. 
301 Se afsnit 2.2.3.4.2. 
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sig efter kontraktindgåelse. Det må altså vurderes, at den manglende mulighed for integration som 

udgangspunktet ikke opfylder betingelse tre og dermed heller ikke vil falde under hardshipklausulens 

anvendelsesområde. 

 

Det angives dog også i litteraturen, at anvendelsen af en kombineret hardship- og gevinstklausul 

næppe kan anses for udtømmende at opregne alle de mulige ændrede omstændigheder, som en kon-

trakt kan blive ramt af. Derfor vil det være økonomisk rationelt for parterne at indføre en klausul, 

som omfatter øvrige ændrede omstændigheder, hvorefter parterne, ligesom tilfældet var med 

hardship- og gevinstklausuler, forpligter sig til loyalt at genforhandle kontrakten, som følge af en 

ændret omstændighed. Dette kunne for eksempel være en bestemmelse om, at parterne forpligter sig 

til loyalt at genforhandle kontrakten i tilfælde af it-teknisk umulighed. Indførelse af yderligere klau-

suler om ændrede omstændigheder er specielt relevant som følge af antagelsen om, at den løsning, 

som baggrundsretten leder til, ikke nødvendigvis er den økonomiske efficiente.302 Yderligere må par-

terne, som følge af deres komplementære ydelser og samarbejde, som udgangspunkt også være bedst 

egnede til selv at finde den løsning på den ændrede omstændighed, som indebærer færrest mulige 

omkostninger.303 Herefter vil betegnelsen hardshipklausul i afhandlingen også omfatte en øvrig klau-

sul, som dækker de ændrede omstændigheder, som gør kontrakten mere byrdefuld at overholde, men 

som ikke opfylder de enkelte betingelser til at være omfattet af en hardshipklausul. 

 

3.1.4.1.3 Risiko for opportunistisk adfærd 

Når kontraktparterne skal genforhandle kontrakten, vil der dog altid være en risiko for opportunistisk 

adfærd, f.eks. ved at kræve en mindre del af risikoen mod at true om ophør af kontrakten, i tilfælde 

hvor medkontrahenten f.eks. har foretaget flest relationsspecifikke investeringer eller delt mest vi-

den.304 I de fleste tilfælde vil parterne dog have incitament til at opretholde samarbejdet i kontrakt-

forholdet.305 For det første vil det kræve en del transaktionsomkostninger at skulle indgå en ny kon-

trakt, da det kræver nye relationsspecifikke investeringer og ny vidensdeling at skulle indgå en kon-

trakt med en ny kontraktpart.306 Yderligere er det ikke sikkert, at der findes en alternativ kontraktpart, 

																																																								
302 Østergaard, 2016, s. 441. 
303 Ibid., s. 445-446. 
304 Østergaard, Kim & Petersen, Bent. 2020. The application of hardship and gain provisions in strategic contracting. 
Journal of Strategic Contracting and Negotiation. 4(4): 203 – 218 (herefter benævnt ”Østergaard & Petersen, 2020”), s. 
205. 
305 Se afsnit 3.2.4.3. 
306 Se afsnit 4.2.2. 
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hvor der gennem samarbejdet er mulighed for at opnå relationsrente.307 Ved indkøbet af Sundheds-

platformen vil det, i tilfælde af at ordregiver opsiger kontrakten, kræve en ny udbudsproces samt en 

del ny vidensdeling fra ordregivers side. Det må yderligere vurderes, at ordregiver gennem evalue-

ringen af tilbuddene har fundet den kontraktpart (ud fra de leverandører, der har afgivet tilbud), som 

de vurderer er den bedst egnede kontraktpart. De vil derfor med altovervejende sandsynlighed ikke 

have incitament til at skifte kontraktpart. 

 

3.1.4.1.4 Fordeling af risiko og gevinst efter parternes risikoaversion 

Parterne kan vælge på forhånd at have aftalt en bestemt fordelingsnøgle til fordeling af hhv. risiko og 

gevinst.308 Her kunne kontrakten f.eks. specificere, at parterne deler alle hardship-omkostninger og 

ikke-specificerede gevinster ligeligt. I tilfælde hvor parterne har forskellige risikoprofiler, skal disse 

dog tages med i overvejelserne ved fordelingen af hhv. gevinst og risiko. En risikoavers kontraktpart 

vil tillægge en hardshipklausul en højere nytte og en gevinstklausul en lavere nytte. En risikoneutral 

kontraktpart vil tillægge både en hardshipklausul og en gevinstklausul en moderat nytte. Den nytte, 

parterne får af en klausul, afhænger altså af deres risikoprofil.309 Som angivet ovenfor vil leverandø-

ren som udgangspunkt være mere risikoavers sammenlignet med ordregiver.310 Derfor må det vurde-

res, at leverandøren vil få større nytte af en hardshipklausul som mere værdifuld sammenlignet med 

ordregiver. I modsætning hertil vil ordregiver få større nytte af en gevinstklausul som mere værdifuld 

sammenlignet med leverandøren. Det vil derfor være en Kaldor Hicks-efficient allokering, at ordre-

giver betaler alle omkostningerne ved en eventuel hardship-begivenheden mod også at modtage hele 

gevinsten ved en eventuel gevinstbegivenhed.311 Denne fordeling må dog umiddelbart vurderes at 

være meget teoretisk, da det nok sjældent vil være sådan parterne løser situationen i virkeligheden. 

Der kan dog uanset forestilles en situation, hvor ordregiver betaler størstedelen af omkostningerne 

ved en hardship-begivenhed mod at modtage størstedelen af gevinsten ved en gevinstbegivenhed.312 

 

Det må ud fra ovenstående vurderes, at teorien om inkomplette kontrakter medfører, at parterne vil 

have økonomisk incitament til at indføre en hardshipklausul i kontraktgrundlaget, som forpligter par-

																																																								
307 Østergaard & Petersen, 2020, s. 212 
308 Østergaard, 2016, s. 447. 
309 Østergaard & Petersen, 2020, s. 213. 
310 Se afsnit 3.1.3.5. 
311 Østergaard & Petersen, 2020, s. 213. 
312 Ibid., s. 213. 
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terne til at genforhandle dele af kontraktens indhold, i tilfælde af at kontrakten er blevet mere byrde-

fuld, som følge af ændrede omstændigheder, som parterne ikke kunne forudsige ex ante. Dette er 

særligt tilfældet, når parterne har foretaget relationsspecifikke investeringer, da disse ikke kan bruges 

i en alternativ anvendelse. En hardshipklausul kan også være med til at mindske risikoen for, at leve-

randøren misligholder kontrakten. Ved indkøbet af Sundhedsplatformen må det anses som en ændret 

omstændighed, at det ikke er teknisk muligt at integrere FMK-systemet til Sundhedsplatformen – 

efter hardshipklausulen er parterne forpligtet til at genforhandle kontrakten og derigennem finde en 

løsning, f.eks. ved at Epic foretager ændringer i FMK-systemet. Hvis parternes risikoprofil er for-

skellige, hvilket som udgangspunkt er tilfældet ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer, skal 

parterne dog være opmærksomme på dette ved fordeling af hhv. risiko og gevinst, da de tillægger 

disse forskellige værdier. 

 

3.1.4.2 Kommunikationspligten i strategiske samarbejder 

I samspil med en hardship- og en gevinstklausul kan parterne vælge at indføre en gensidig kommu-

nikationspligt i kontraktgrundlaget. Kommunikationspligten kan ikke anses for at være indeholdt i 

dansk ret, hvorfor denne kun finder anvendelse, hvis parterne eksplicit har indgået aftale derom.313 
314 Kommunikationspligten bevirker, at parterne er forpligtet til at dele informationer med hinanden, 

som kan have betydning i kontraktforholdet. Dette vil blandt andet omfatte vidensdeling, der som 

nævnt er en forudsætning for værdiskabelse i relationen, men det omfatter også andre typer af infor-

mationer, som påvirker det konkrete samarbejde.315 316 Ved indførsel af kommunikationspligten 

mindskes den asymmetriske information, der er mellem parterne, hvorefter de vil stå mere ligeligt i 

kontraktrelationen.317  

 

Igennem kommunikationspligten forpligtes parterne til at dele strategisk og relevant information med 

hinanden så tidligt som muligt i kontraktforholdet.318 Dette medfører således, at parterne hurtigt kan 

regulere kontrakten, som følge af hardshipklausulen, hvis der opstår ændrede omstændigheder, som 

gør det mere byrdefuldt for parterne at opfylde kontrakten. Det samme må vurderes at være tilfældet, 

																																																								
313  Kommunikationspligten kan ikke ses som indeholdt i loyalitetsgrundsætningen. Se hertil Madsen, Christian Frank & 
Østergaard Kim. 2019. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse. Erhvervsju-
ridisk Tidsskrift. ET.2019: 166 – 130. 
314 Se afsnit 1.6.1.  
315 Se afsnit 3.1.3.3 & 3.1.3.4.  
316 Petersen & Østergaard, 2018, s. 270-271. 
317 Se afsnit 1.6.2. 
318 Petersen & Østergaard, 2018, s. 270-271. 
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som følge af gevinstklausulen, hvis parterne kan se, at der efterfølgende opstår en uforudset mulighed 

for gevinst.  Ift. indkøbet af Sundhedsplatformen ville det altså betyde, at Epic tidligst muligt havde 

erkendt over for Regionerne, at en fuldstændig integration af FMK til Sundhedsplatformen ikke var 

teknisk mulig, hvilket kunne begrænse de samlede transaktionsomkostninger. Muligvis ville Epic 

endda løbende i kontraktforholdet have delt med Regionerne, at der var problemer med integrationen. 

Derefter kunne parterne i fællesskab have foretaget de nødvendige ændringer i kontraktforholdet, 

således at det stadig var muligt at skabe værdi ved at opfylde kontraktens mål om et samlet sundheds-

system.319 

 

En forpligtelse til at kommunikere pålægger parterne transaktionsomkostninger ex post, da parterne 

skal bruge en del ressourcer på at kommunikere med hinanden, f.eks. gennem faste regelmæssige 

møder. Ved udvikling af komplekse it-systemer, såsom Sundhedsplatformen, vil det som nævnt ty-

pisk kræve, at mange forskellige faggrupper deltager, hvorfor det kan forestilles, at der skal bruges 

væsentlig tid på at dele information på tværs af faggrupperne.320 På den anden side vil kommunika-

tionspligten sikre, at løbende uenigheder ikke eskalerer til en egentlig konflikt mellem parterne, da 

parterne kan tage disse i opløbet. På den måde sparer parterne også en del transaktionsomkostninger 

efterfølgende, da de undgår større konflikter.321 Det må derfor anses som økonomisk efficient, at 

parterne indsætter en kommunikationspligt i kontraktgrundlaget i samspil med en hardship- og ge-

vinstklausul. 

 

3.2 Spilteoretisk analyse af ordregiver og leverandørs incitamenter til at foretage strategisk 

kontrahering 

3.2.1 Indledning og struktur 

Det er ovenfor konkluderet, at det vil være efficient for ordregiver og leverandøren ved aftaler om 

komplekse it-systemer at indgå i et strategisk samarbejde, hvor vidensdeling og relationsspecifikke 

investeringer i aftaleforholdet er grundlæggende parametre. På baggrund af dette er det således rele-

vant at undersøge, hvorvidt det er realistisk, at et sådant samarbejde kan opretholdes over en kon-

traktperiode mellem to parter. Til denne undersøgelse anvendes spilteori. 
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Kapitlet er opbygget således, at det først udledes, hvilken spilteoretisk situation de to parter i et kon-

traktforhold om et komplekst it-system indgår i, herunder hvilke strategier og mekanismer, der er i 

spil for parterne. Herefter analyseres, hvad parternes umiddelbare præferencer for de forskellige stra-

tegiprofiler i spillet vil været ud fra spillets antagelser om, hvordan parterne træffer deres beslutnin-

ger. Efterfølgende udledes parternes incitamenter ift. deres reelle interaktion og ageren i et kontrakt-

forhold om et komplekst it-system, hvortil der gøres brug af teorien om gentagne spil for netop at 

undersøge, om det er økonomisk efficient for kontraktparterne at opretholde et samarbejde, som er 

baseret på strategisk kontrahering, over hele kontraktperioden. 

 

3.2.2 Den spilteoretiske situation mellem parterne 

Det er indledningsvist relevant rent spilteoretisk at opstille den situation, som udspiller sig mellem 

parterne i kontraktforhold vedr. komplekse it-systemer. For simplificeringens skyld antages det, at 

der er to parter i kontraktforholdet, hhv. ordregiver på den ene side og leverandøren på den anden. I 

den spilteoretiske analyse vil parterne herefter blive kaldt for ”spillerne”.322 Spillerne har indgået en 

kontrakt om udvikling, support og vedligehold af et komplekst it-system, og kontrakten er, som det 

er beskrevet i ovenstående kapitel, baseret på et proaktivt og strategisk samarbejde mellem spillerne. 

Det relevante er dog netop at undersøge, hvorvidt det er økonomisk efficient for spillerne at opret-

holde samarbejdet, og dermed realistisk, at de vil gøre dette. Det antages derfor, at spillerne hver har 

to forskellige valgmuligheder ift. deres ageren, hvilket også kaldes deres ”strategier”: Enten kan de 

vælge strategien ”Samarbejd”, eller også kan de vælge strategien ”Samarbejd ikke”.323 Hvilke strate-

gier, de to spillere hver især vælger, bestemmer herefter, hvor stort et payoff de får.324 

 

Det skal nævnes indledningsvist, at ved strategien ”Samarbejd” forstås, at spillerne vælger at følge 

tankegangen fra strategisk kontrahering og således f.eks. dele strategisk information med hinanden, 

foretage relationsspecifikke investeringer m.v. Ved ”Samarbejd ikke” forstås modsatrettet, at spil-

lerne ikke investerer strategisk i det fælles samarbejde.325 Da de to kontrahenter i et sådant kontrakt-

forhold om et komplekst it-system, som er grundlaget for nærværende afhandling, indgår i et langva-

rigt forhold med hinanden, vil interaktionen mellem dem være kontinuerlig over kontraktperioden. 
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Herved forstås altså, at spillerne mange gange i løbet af kontraktperioden skal beslutte, hvilken stra-

tegi de vil spille – de skal med andre ord spille det samme spil igen og igen.326 Indledningsvist un-

dersøges dog, hvorledes spillernes generelle præferencer er for de forskellige strategier. 

 

3.2.3 Spillernes præferencer og tilgængelige informationer 

Spillet fungerer overordnet på den måde, at begge spillere hver især tager en beslutning om, hvilken 

strategi de vil spille. Spillerne tager beslutningen simultant, hvilket betyder, at ordregiveren ikke er 

klar over, hvilken strategi leverandøren har valgt, på det tidspunkt, hvor ordregiveren skal træffe sin 

beslutning (og omvendt). Det er med andre ord et spil med imperfect information.327 Det kan således 

forestilles, at ordregiver og leverandør på samme tid tager en beslutning om, hvorledes de vil dele 

noget strategisk information med den anden part eller foretage en relationsspecifik investering, og 

først efter dette er gjort, giver de den anden part besked om deres beslutning. Det er en selvfølge, at 

dette naturligvis er en meget simplificeret model af, hvordan interaktionen ville foregå i virkelighe-

den, men det ændrer dog ikke på, at der kan drages paralleller fra de spilteoretiske konklusioner, som 

fremkommer af dette, til den virkelige interaktion.328 

 

3.2.3.1 Spillernes payoffs ved de forskellige strategiprofiler 

Det næste skridt i den spilteoretiske analyse er herefter at identificere, hvilke præferencer de to spil-

lere har for de forskellige strategier. Der ses først på den situation, hvor begge spillere vælger ikke at 

samarbejde og altså ikke udøve strategisk kontrahering. Samarbejdet mellem kontrahenterne vil så-

ledes i denne situation være af den konventionelle form, hvor der i kontrakten er fokus på bl.a. mis-

ligholdelsesbeføjelser og minimering af egen risiko. Denne strategikombination er på den måde sam-

menlignelig med det, der har udspillet sig mellem Regionerne og Epic vedrørende Sundhedsplatfor-

men, ift. at kontrahenterne med større risiko, end det er tilfældet ved brug af strategisk kontrahering, 

kan ende i et udfald, hvor de skal til at overveje brugen af misligholdelsesbeføjelser m.v.329 Dog er 

der alt andet lige også en vis sandsynlighed for, at kontrahenterne kan opretholde et profitabelt og 

mangelsfrit kontraktforhold, og spillerne vil således naturligvis modtage et vist payoff ved at ende i 

denne strategikombination. Det er i sagens natur umuligt at fastslå på en pålidelig måde, hvad det 

																																																								
326 Se Bilag 2. 
327 Osborne, Martin J. & Rubinstein, Ariel. 1994. A Course in Game Theory. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 
(herefter benævnt “Osborne & Rubinstein, 1994”), s. 199 
328 Watson, Joel. 2013. Strategy – An introduction to Game Theory. New York: W. W. Norton & Company. Third Edition 
(herefter benævnt ”Watson, 2013”), s. 3 – 4 
329 Se afsnit 3.1.4. 
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præcise payoff for de to spillere vil være ved strategikombinationen, da det afhænger af mange 

ukendte faktorer, herunder f.eks. hvilke specifikke parter, der indgår i kontraktforholdet, hvad spil-

lernes profit ved den indgåede kontrakt er, hvad risikoen for at de ender i misligholdelse er, hvad 

omkostningerne herved vil være m.v. Derfor benævnes spillernes payoffs her som p. Det antages, at 

begge spillere får identiske payoffs; dette er begrundet i, at parterne igennem kontrakten kan fordele 

det overskud og de risici, som er indeholdt i kontraktrelationen.330 

 

Det er herefter relevant at analysere den situation, hvor spillerne ender i strategikombinationen ”Sam-

arbejd-Samarbejd”. Dette er således den situation, hvor begge spillere udøver strategisk kontrahering. 

Som det er konkluderet ud fra den ovenstående ekstensive analyse af strategisk kontrahering, vil 

kontrahenterne i et kontraktforhold om et komplekst it-system kunne drage store fordele af at indgå i 

et strategisk samarbejde.331 Det betyder således, at det for begge spillere vil være et bedre udfald at 

ende i den strategikombination, hvor de begge vælger ”Samarbejd”, end i den ovenfor beskrevne. 

Igen kan det vanskeligt fastslås, hvad spillernes præcise payoffs er, da det også her vil afhænge af 

yderligere ukendte faktorer, såsom hvad spillerne eksakt får ud af samarbejdet i form af relationsren-

ter o.a., hvor mange omkostninger de skal bruge på investeringerne m.v. De økonomiske fordele, som 

spillerne opnår gennem det strategiske samarbejde, angives som r, mens spillernes omkostninger ved 

investeringerne i det strategiske samarbejde angives som c. Spillerne vil således hver især modtage 

et payoff på p+r-c. Hertil er det vigtigt af understrege, at r > c, idet de økonomiske fordele ved at 

udøve strategisk kontrahering er højere end omkostningerne derved.332 Igen antages det her, at begge 

spillere får identiske payoffs af at samarbejde med samme begrundelse som ovenfor. 

 

Endeligt er der de udfald, hvor den ene spiller vælger at samarbejde, mens den anden vælger ikke at 

gøre det. Det kan f.eks. forestilles, at den ene spiller vælger at dele noget strategisk information med 

den anden eller foretage en relationsspecifik investering, mens den anden part ikke gør nogle af de-

lene. Den spiller, der vælger strategien ”Samarbejd ikke”, opnår således fordelene af den anden spil-

lers investering eller den information, som bliver delt – spilleren har selv den nødvendige viden, som 

skal bruges til at opnå relationsrente sammen med de investeringer, som den anden spiller har fore-

taget. Herudover vil spilleren samtidig også spare de omkostninger, det ville have medført at foretage 

																																																								
330 Madsen, Christian Frank & Østergaard, Kim. 2017. Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten – en overset obliga-
tionsretlig grundsætning? Juristen. Nr. 2 2017: 35 – 43, s. 35. 
331 Se afsnit 3.1.3. 
332 Se afsnit 3.2.3.2. 



Side 85 af 122 
 

en investering i et relationsspecifikt aktiv eller dele en strategisk, intern information med den anden 

spiller. Denne situation vil således klart være det bedst mulige udfald for den spiller, der ikke samar-

bejder. Modsatrettet vil den spiller, der opretholder samarbejdet, bruge omkostninger på at foretage 

investeringer eller dele information, men vil ikke modtage noget den anden vej. Dette vil altså med 

andre ord være det dårligst mulige udfald for denne spiller. Opstilles dette som payoffs vil det altså 

betyde, at den spiller, der vælger ikke at samarbejde, vil få et payoff på p+r for de strategiske inve-

steringer, som den anden spiller har foretaget. Den anden spiller vil derimod modtaget et payoff på 

p-c, da denne spiller ikke opnår strategisk profit, som følge af den anden spillers manglende investe-

ring i samarbejdet, men vil bruge omkostningerne ved selv at investere. 

 

Som det allerede er nævnt tidligere, er det en forudsætning for spillet, at de to spillere træffer deres 

strategivalg på samme tid.333 Herudover antages det i øvrigt også, at begge spillere ved, hvilke stra-

tegier den anden spiller har mulighed for at spille, samt hvilke præferencer den anden spiller har for 

de forskellige strategikombinationer. Spillet er således karakteriseret ved at have komplet informa-

tion.334 

 

Opstilles alt det ovenfor udledte i en strategisk spil-matrix, vil det således se ud som i den følgende 

figur:335 

 

Figur 3.1 

Ordregiver (O) \ Leverandør (L) Samarbejd (X) Samarbejd ikke (Y) 

Samarbejd (A) p+r-c , p+r-c p-c , p+r 

Samarbejd ikke (B) p+r , p-c p , p 

Figurtekst: Den spilteoretiske situation er opstillet i en spil-matrix, der viser de to spilleres mulige strategivalg, og hvilket 

payoff spillerne vil få for at ende i de givne strategikombinationer. Ordregiver er spiller 1 og kan derfor vælge de strate-

gier, der er i den lodrette kolonne, samt opnå det payoff, der står først for. Det omvendte gør sig gældende for leveran-

døren.336 

 

																																																								
333 Se afsnit 3.2.3. 
334 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H. & Picker, Randal C. 1994. Game Theory and the Law. Cambridge, Massachu-
setts: Harvard University Press (herefter benævnt ”Baird, Gertner & Picker, 1994”), s. 10 
335 Dutta, 1999, s. 22 
336 Watson, 2013, s. 27. 
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Bemærk at ordregiverens mulige strategier, hhv. ”Samarbejd” og ”Samarbejd ikke,” for simplifice-

ringens skyld er benævnt hhv. ”A” og ”B”, mens de for leverandørens vedkommende er benævnt hhv. 

”X” og ”Y”. Herudover er ordregiveren benævnt ”O”, og leverandøren er benævnt ”L”. Det er heref-

ter muligt at definere strategisættene for de to spillere, idet strategisættet for ordregiveren vil være SO 

= {A,B}, mens strategisættet for leverandøren vil være SL = {X,Y}. De mulige strategiprofiler for hele 

spillet er således S = SO ´ SL = {(A,X), (A,Y), (B,X), (B,Y)}.337 

 

3.2.3.2 Analyse af spillernes præferencer og spillets ligevægt 

Det ønskes herefter analyseret, hvad spillernes præferencer for de forskellige strategier er, samt om 

der kan findes en ligevægt i spillet. Det er særligt i denne del af den spilteoretiske analyse, at anta-

gelserne fra teorien om, at parterne er strategisk rationelle og profitmaksimerende, hvilket er uddybet 

i afsnit 1.6.2.2, får betydning. Herved forstås således, at spillerne til hver tid vil vælge den strategi, 

som maksimerer deres payoff, ud fra deres forventning om, hvilken strategi den anden spiller væl-

ger.338 Dette kaldes også for spillernes best response.339 

 

Som det er udledt ovenfor, er der fire forskellige strategiprofiler for det opstillede spil. Til hver stra-

tegiprofil vil der være tilknyttet et givent payoff for hver af de to spillere, illustreret ved payoff-

funktioner.340 Ordregivers payoff-funktioner for de forskellige strategiprofiler er således: 

uO(A,X) = p+r-c, uO(A,Y) = p-c, uO(B,X) = p+r, uO(B,Y) = p 

 

For leverandøren vil payoff-funktionerne for spillets strategiprofiler så ud som følger: 

uL(A,X) = p+r-c, uL(A,Y) = p+r, uL(B,X) = p-c, uL(B,Y) = p 

 

Som det er nævnt tidligere i opgaven, er r > c.341 Ud fra den præmis, og da begge spillere har de 

samme fire mulige payoffs at opnå, er det således forholdsvist ligetil at identificere, at begge spillere 

vil have følgende præferencer for de mulige payoffs: 

SO = SL: p+r > p+r-c > p > p-c 

 

																																																								
337 Watson, 2013, s. 23. 
338 Baird, Gertner & Picker, 1994, s. 19. 
339 Dutta, 1999, s. 63. 
340 Watson, 2013, s. 27. 
341 Se afsnit 3.2.3.1.	
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Dette vil således medføre, at den rationelle, profitmaksimerende ordregiver prioriterer de forskellige 

strategiprofiler ift. deres payoffs på følgende måde: 

SO = uO(B,X) > uO(A,X) > uO(B,Y) > uO(A,Y) 

 

Leverandøren vil prioritere strategiprofilerne ift. deres payoffs således: 

SL = uL(A,Y) > uL(A,X) > uL(B,Y) > uL(B,X) 

 

Ud fra ovenstående prioriteringer tegner der sig således allerede et billede af, at den strategiprofil, 

som ordregiver foretrækker, nemlig s = (B,X), er den strategiprofil, som leverandøren nødigst vil 

ende i – og omvendt mht. strategiprofilen s = (A,Y). Derudover foretrækker både ordregiveren og 

leverandøren s = (A,X) over s = (B,Y).342 Dette stemmer også overens med det, der allerede er udledt 

ovenfor i afsnit 3.2.3.1, nemlig at det for begge parter i kontraktforhold om komplekse it-systemer er 

bedst at ende i den situation, hvor den anden part udøver strategisk kontrahering, uden at man selv 

gør det og bruger omkostningerne til det, samt at parterne foretrækker den situation, hvor de begge 

udøver strategisk kontrahering, fremfor den situation hvor ingen af dem gør det. 

 

Det er herefter muligt at analysere, om der findes en ligevægt i spillet. Der tages først udgangspunkt 

i ordregiver for at finde ud af, hvilken strategi denne vil vælge, afhængigt af den strategi som leve-

randøren vælger – altså ordregiverens best response.343 Hvis ordregiveren antager, at leverandøren 

vælger strategien ”Samarbejd” (X), skal ordregiveren herefter finde frem til, hvilken strategi denne 

skal spille for at maksimere sin egen profit. Ordregiver kan således enten spille strategien ”Samar-

bejd” (A) og få et payoff på uO(A,X) = p+r-c, eller spille strategien ”Samarbejd ikke” (B) og få et 

payoff på uO(B,X) = p+r. Som det allerede er udledt ovenfor, vil ordregiver i denne situation have en 

præference for uO(B,X), da p+r > p+r-c, og derfor vil ordregiver vælge ”Samarbejd ikke” (B) i denne 

situation. Antager ordregiveren i stedet, at leverandøren vælger ”Samarbejd ikke” (Y), kan ordregiver 

enten få et payoff på uO(A,Y) = p-c ved at spille strategien ”Samarbejd” (A), eller et payoff på uO(B,Y) 

= p ved at spille strategien ”Samarbejd ikke” (B). Den profitmaksimerende ordregiver vil således 

også her vælge ”Samarbejd ikke” (B). 
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Den samme udledning, som er lavet ovenfor, skal herefter laves ud fra leverandørens synspunkt. Da 

ordregiveren og leverandøren dog står i identiske situationer ift. deres payoffs, kan det hurtigt udle-

des, at leverandøren vil have de samme præferencer som ordregiveren – altså at denne ud fra et pro-

fitmaksimeringsperspektiv vil spille strategien ”Samarbejd ikke” (Y), uanset hvilken strategi ordre-

giveren spiller. På baggrund af dette er det således muligt at identificere den strategiprofil, begge 

spillere vil have en præference for at spille, ved at benytte den ovenfor opstillede spil-matrix og sætte 

en * ved de strategier, som de to spillere vil vælge i hver situation: 

 

Figur 3.2 

Ordregiver (O) \ Leverandør (L) Samarbejd (X) Samarbejd ikke (Y) 

Samarbejd (A) p+r-c , p+r-c p-c , p+r* 

Samarbejd ikke (B) p+r* , p-c p* , p* 

Figurtekst: I spil-matrixen er det illustreret med en *, hvad hver spillers best response vil være i de enkelte situationer. 
 

Det ses ud fra ovenstående spil-matrix, at der er en * ved begge spilleres payoffs i strategiprofilen s 

= (B,Y). Det vil således være en ligevægt i spillet, idet begge spilleres strategier i denne strategiprofil 

vil være et best response ift. den anden spillers strategivalg, samt at ingen af spillerne i denne situation 

kan få et bedre payoff ved at vælge en anden strategi, givet den strategi som den anden spiller vælger. 

Dette kaldes også for spillets Nash equilibrium.344 Formelt noteres dette som, at strategiprofilen 

s(B,Y) Î S er et Nash equilibrium, fordi s(B,Y)i Î BRi(s(B,Y)-i) for hver spiller i, samt at ui(s(B,Y)i, 

s(B,Y)-i) > ui(s’i, s-i) for hver s’i Î Si og hver spiller i.345 Dette resultat kunne også allerede ses ved 

udledningen ovenfor af de to spilleres præferencer for de forskellige strategier; begge spillere får mest 

profit ud af at vælge strategien ”Samarbejd ikke” (hhv. (B) og (Y)), uanset hvilken strategi den anden 

spiller vælger. For begge spillere gælder således, at strategien ”Samarbejd” (hhv. (A) og (X)) er stærkt 

domineret af ”Samarbejd ikke”. Formelt noteres det således: ui(s’i, s-i) > ui(si, s-i) for alle si og alle s-

i.346 

 

De ovenstående indledende resultater rejser en interessant pointe ift. den opstillede spilteoretiske si-

tuation, nemlig at der ud fra spillernes adfærd og forventninger til hinanden vil være en ligevægt i 
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spillet i den situation, hvor ingen af parterne i kontraktforholdet om et komplekst it-system vil vælge 

at samarbejde og opretholde den strategiske kontraktrelation, som de har indgået, på trods af at dette 

udfald er det næstmindst præfererede udfald for dem begge. Særligt interessant er det i øvrigt, at 

begge parter foretrækker strategiprofilen s = (A,X), hvor de begge indgår i det strategiske samarbejde, 

fremfor s = (B,Y), som rent faktisk er ligevægten i spillet. Det er således udtryk for en klassisk pris-

oners dilemma spilteoretisk situation, hvor spillernes egenoptimerende incitamenter spænder ben for 

dem, på trods af at de begge ved, at de både fælles og individuelt ville være bedre stillet ved at koor-

dinere og samarbejde. Dette er primært et resultat af, at spillerne vælger strategi simultant og indivi-

duelt, da det i de tilfælde er spillernes personlige incitamenter, der vinder. Det kan endda forestilles, 

at parterne mødes, inden de skal træffe beslutningen om deres strategi, og indgår en mundtlig aftale 

om at samarbejde begge to, da de begge kan se de payoff-mæssige fordele deri. Men når parterne 

efterfølgende går hver for sig og skal træffe deres strategivalg, er der ingen af dem, der har incitament 

til at opretholde den mundtlige aftale, som spillet ovenfor har vist. Stærke individuelle incitamenter 

og profitønsker kan således lede til fælles tab.347 

 

Det er dog vigtigt at nævne, at ovenstående blot er en analyse af spillernes præferencer og spillets 

umiddelbare ligevægt i den konkrete spilteoretiske situation. Som det allerede tidligere er nævnt, er 

kontraktforhold om komplekse it-systemer karakteriseret af, at parterne indgår i et kontinuerligt for-

hold, hvor de ofte skal træffe beslutning om deres strategivalg.348 Det interessante bliver derfor her-

efter at analysere, hvorledes dette vil have indflydelse på parternes faktiske ageren i spillet og dermed 

i kontraktforholdet. 

 

3.2.4 Teorien om gentagne spil og analyse af spillets udfald 

Når to parter indgår i et kontraktforhold om et komplekst it-system, vil forholdet som udgangspunkt 

være kontinuerligt over en lang periode, hvor leverandøren i første omgang, i samarbejde med ordre-

giveren, skal udvikle systemet, og derefter levere efterfølgende support og vedligehold af systemet, 

således at det hele tiden er up to date. Da teorien bag strategisk kontrahering bygger på, at parterne i 

løbet af hele kontraktperioden skal opretholde deres samarbejde og blive ved med at investere både 

økonomisk og vidensmæssigt i det fælles forhold, skal interaktionen mellem de to parter i et sådant 

kontraktforhold altså anskues således, at parterne vedvarende i løbet af kontraktperioden skal beslutte 
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sig for, om de vil udøve strategisk kontrahering eller ikke. I lys af dette er det derfor relevant at 

inddrage den spilteoretiske model om gentagne spil for at analysere, i hvilket omfang dette vil have 

indflydelse på spillernes ageren i den ovenfor udledte spilteoretiske situation. 

 

Teorien om gentagne spil er et godt redskab til at analysere logikken bag længerevarende interaktio-

ner mellem to parter, idet den kan inddrage, at spillere skal overveje, hvordan deres nuværende ageren 

vil have effekt på den anden spillers fremtidige valg. Ved gentagne spil kan der således tages højde 

for bl.a. spillernes mulighed for at koordinere og samarbejde, trusler fra en spiller mod en anden og 

hævn.349 Spillerne har altså her mulighed for at træffe deres beslutninger i spillet på baggrund af de 

beslutninger, som er taget på tidligere tidspunkter (i tidligere ”runder”, så at sige). En spiller kan 

derfor blive belønnet for at have handlet godt i en foregående periode, eller modsatrettet blive straffet 

for at gået imod en aftale eller det fælles bedste. Hvad angår straffen kan denne tage mange forskellige 

former – det kan være, at den afvigende spiller bliver straffet i en enkelt periode efterfølgende, hvis 

denne kan vise, at den kan finde tilbage til den gode opførsel, eller det kan være at den modstående 

spiller har mistet al tilliden til, at den afvigende spiller kan finde ud af at arbejde i overensstemmelse 

med aftalen, og derfor straffer denne i alle efterfølgende perioder.350 Tankegangen om, at en god 

gerning i én runde vil blive belønnet i næste runde, og at en dårlig gerning vil blive straffet, kaldes 

’reciprocitet’, og det er således overordnet dette, som kan indeholdes i modellen om gentagne spil.351 

 

3.2.4.1 Finitte spil vs. infinitte spil 

Helt generelt findes der to former for gentagne spil; hhv. finitte gentagne spil og infinitte gentagne 

spil. Som det ligger i navnene, er forskellen på disse to typer spil, at der ved de finitte gentagne spil 

er en for spillerne kendt tidshorisont ift., hvornår spillet afsluttes, hvorimod det ved de infinitte gen-

tagne spil er ukendt for spillerne, hvornår – eller om – spillet afsluttes.352 

 

Tages der først udgangspunkt i de finitte gentagne spil er det fra teorien det altovervejende udgangs-

punkt, at hvis det er det præcis samme spil, der gentages et vist antal gange, så vil det ikke ændre på 

spillets præmisser eller udfald. Med andre ord vil spillerne altså ende i den samme situation igen og 
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igen, som de ville gøre, hvis spillet var et one-shot game.353 Dette skyldes hovedsageligt, at spillerne 

”starter bagfra” og ser på det sidste spil, der skal spilles i den finitte række – det sidste spil kan for 

nuværende kaldes for T. Her vil der altså ikke være nogle efterfølgende perioder, der kan give anled-

ning til reciprocitet, og spillerne vil derfor have incitament til at egenoptimere på samme måde, som 

hvis det var et simpelt one-shot game. Ved spillet, som er beskrevet ovenfor i afsnit 3.2.2, vil det altså 

umiddelbart betyde, at spillerne i den sidste periode vil ende i den ligevægt, som er det ”dårlige” 

udfald – altså der hvor de ikke samarbejder. Men i og med at begge spillere ved, at de vil ende i denne 

situation i det sidste spil, vil det have indflydelse på den næstsidste periode, T-1. Spillerne ved således, 

at samarbejdet ikke kan opretholdes i den sidste periode, og derfor bliver periode T-1 nu anset som 

den sidste periode, hvor udfaldet igen vil være det samme som førnævnt. Denne tankegang vil fort-

sætte helt indtil den første runde af spillet, hvor spillerne således også vil være egenoptimerende og 

ikke opnå det fælles bedste.354 Finitte spil af denne type vil således ikke ændre på udfaldet af den 

spilteoretiske situation. 

 

Teorien om infinitte gentagne spil tager som nævnt udgangspunkt i, at spillerne ikke ved, hvornår 

spillet, som de indgår i, slutter – dvs. at T = ¥. Spillerne ved således ikke, hvornår den sidste periode 

af spillet kommer, og derfor gælder de ovenstående pointer om, at spillerne starter fra det sidste spil 

og arbejder sig bagud, ikke. Formålet med det infinitte gentagne spil er herefter at forsøge at påvirke 

spillernes adfærd på en sådan måde, at de får incitament til at spille en strategiprofil, der i sidste ende 

vil være bedre for det fælles udfald. I spillet, som er udgangspunktet for nærværende afhandling, vil 

dette altså være at få spillerne til at vælge den strategiprofil, hvor de udfører strategisk kontrahering 

– denne strategiprofil vil nemlig være en Pareto-forbedring ift. spillets umiddelbare ligevægt i strate-

giprofilen s = (B,Y), idet mindst én af spillerne (i dette tilfælde begge spillerne) stilles bedre, uden at 

den anden stilles dårligere.355 Herudover ses i øvrigt i spillet, at såfremt parterne rent faktisk ender i 

strategiprofilen s = (A,X), så vil det ligeledes være en Pareto-optimal situation, hvorved forstås, at 

der ikke findes nogen anden strategi, der stiller den ene spiller bedre, uden at den anden spiller bliver 

stillet dårligere.356 Argumenterne er således mange for at få spillerne til at vælge denne strategiprofil, 

																																																								
353 Osborne & Rubinstein, 1994, s. 157 – 158. 
354 Ibid., s. 157 – 158. 
355 Baird, Gertner & Picker, 1994, s. 173. 
356 Watson, 2013, s. 53. 



Side 92 af 122 
 

fremfor den hvor de ikke udfører strategisk kontrahering, hvilket selvfølgelig allerede er uddybet 

ekstensivt ovenfor.357 

 

Figur 3.3 

Figurtekst: Det ses i figuren, at der kan foretages en Pareto-forbedring ved at ”flytte” spillets ligevægt fra strategipro-

filen s = (B,Y) til strategiprofilen s = (A,X). Der mindes her om, at r > c. 
 

Det kan være relevant at rejse spørgsmålet, hvorvidt det er realistisk at anskue et kontraktforhold 

mellem en ordregiver og en leverandør om et komplekst it-system som et infinit gentaget spil. Her er 

det dog vigtigt at huske, at der ved infinitte gentagne spil ikke menes, at spillet skal gentages i al 

evighed, men blot, at spillerne ikke ved, hvornår spillet slutter.358 I det øjeblik, hvor parterne indgår 

kontrakten om udvikling, vedligehold og support af det komplekse it-system, er det sjældent, at de 

ved, hvornår kontrakten står til at udløbe. Dette skyldes, at det som regel er forventningen ved kom-

plekse it-systemer, at de skal være i drift i en lang, typisk ikke-defineret årerække, og at det som 

altovervejende udgangspunkt vil være den leverandør, der har været med til at udvikle it-systemet, 

der også har bedst viden ift. hvordan systemet skal vedligeholdes og supporteres. Kontrakterne ud-

formes derfor typisk uden et fast defineret udløbstidspunkt, men i stedet med nogle kontraktbestem-

melser om, at kontrakten gensidigt kan opsiges af parterne med en vis frist.359 Dette ses eksempelvis 

i tilfældet med Sundhedsplatformen, hvor Regionerne og Epic netop har lavet en kontrakt uden ud-

løbstidspunkt.360 I spilteoretisk forstand svarer dette altså til, at interaktionen mellem parterne kan 

anses som en infinit gentaget spil, idet de ikke ved, hvornår den sidste runde af spillet kommer. 

 

3.2.4.2 Discount factors betydning for spillernes payoffs 

Det er vigtigt at understrege, at parternes tilgang til spillet stadig er baseret på rationalitet og indivi-

duel profitmaksimering. Der kan således kun opnås en ny ligevægt for spillet, såfremt dette udfald er 

																																																								
357 Se afsnit 3.1.3. 
358 Baird, Gertner & Picker, 1994, s. 165. 
359 Udsen, 2014, s. 395 – 396. 
360 Se Bilag 2. 
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bedre, end hvad parterne ellers ville kunne opnå ved at afvige fra den aftalte strategiprofil. Da spillet 

dog er infinit gentaget, og spillerne modtager et payoff ved afslutningen af hvert spil, vil spillerne 

rent teoretisk set modtage et uendeligt stort payoff, uanset hvilken strategiprofil de ender i. Rent 

intuitivt vil s = (A,X) give det højeste payoff, men om spillerne vælger s = (A,X) og får uO(A,X) = 

uL(A,X) = p+r-c et uendeligt antal gange, eller om de vælger s = (B,Y) og får uO(B,Y) = uL(B,Y) = p 

et uendeligt antal gange er i teorien ligegyldigt set ift. deres endelige samlede payoff, og derfor er det 

svært at drage nogle konklusioner ud fra.361 Det er dog her, at den såkaldte discount factor, som 

noteres d, kommer i spil.362 

 

En discount factor er i relation til et givent payoff udtryk for, at værdien af payoff’et over tid vil 

formindskes, ift. hvad det var til at starte med, relativt til det tidspunkt som man anskuer det fremti-

dige payoff fra. Med andre ord betyder det, at en spiller f.eks. sætter større pris på at få et payoff på 

100 i dag fremfor om en måned. Rationalet bag discount factor er, at der både er mulighed for en vis 

økonomisk gevinst ved at få et identisk payoff nu fremfor på et senere tidspunkt – får man 100 kr. i 

dag, kan man investere pengene og måske have 102 kr. om en måned – samt en vis usikkerhed for-

bundet med det fremtidige payoff, afhængigt af hvor stor man tror sandsynligheden er for, at man 

rent faktisk får det lovede payoff på 100 om en måned.363 Derfor skal de fremtidige anticiperede 

payoffs diskonteres med discount factor for at finde den reelle værdi af dem på nuværende tidspunkt. 

Dette gøres rent praktisk ved, at spiller i anskuer et givent payoff, ui0, i dag, altså på tidspunkt t = 0. 

Om en periode, ved t = 1, vil dette samme payoff dog kun være ui1d værd, ved t = 2 vil det være ui2d2 

værd osv. Sammenfattende noteres dette som uitdt. Dette vil ved et infinit spil fortsætte i en uendelig 

række, hvilket rent matematisk kan formuleres således, at det samlede payoff vil være !
"#d

.364 Hertil 

er det i øvrigt vigtigt at nævne, at d vil have en værdi på mellem 0 og 1; hvis værdien er under 0, vil 

det fremtidige payoff have en negativ værdi for spilleren på nuværende tidspunkt, og hvis værdien er 

over 1, vil det fremtidige payoff være mere værd for spilleren, end det samme payoff på nuværende 

tidspunkt. Begge situationer er svære at forestille sig, både i spilteoretisk og virkelig forstand.365 

 

																																																								
361 Dutta, 1999, s. 227 – 228. 
362 Baird, Gertner & Picker, 1994, s. 168. 
363 Watson, 2013, s. 297. 
364 Dutta, 1999, s. 228. 
365 Osborne & Rubinstein, 1994, s. 137. 
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3.2.4.3 Grim trigger-strategi som facilitator for samarbejde og ligevægt 

Spillerne skal herefter vælge, hvilken strategi de vil implementere i det infinitte gentagede spil. Idet 

målet for dem er at ende i strategikombinationen, hvor de samarbejder og udfører strategisk kontra-

hering, er deres ry og tillid til hinanden noget af det, som skal få dem til at koordinere og opretholde 

deres samarbejde – og samtidig skal de selvfølgelig have et incitament til at samarbejde, hvilket kan 

faciliteres igennem straffe mod den spiller, der evt. bryder samarbejdet.366 En mulig strategi for dette 

kan være, at spillerne aftaler begge to at spille strategiprofilen s = (A,X). Herefter bliver de ved med 

at spille denne strategiprofil, indtil der eventuelt på et tidspunkt er en af spillerne, der afviger fra 

aftalen og vælger en anden strategi. Spilleren vil derefter blive straffet ved, at der vil blive spillet 

strategiprofilen s = (B,Y) i alle resterende perioder af det infinitte spil. Denne strategi kaldes for en 

grim trigger-strategi, forstået på den måde, at spillerens valg om at afvige fra den aftalte strategi er 

den trigger, der gør, at spilleren vil modtage den ”grimme” straf i de efterfølgende infinitte runder – 

og når først straffen indtræder, kan den ikke ændres tilbage.367 I tilfældet mellem ordregiveren og 

leverandøren vil det altså svare til, at de begge udøver strategisk kontrahering og investerer i samar-

bejdet, indtil der eventuelt er en af dem der søger den egen-optimerende strategi. Herefter vil tilliden 

mellem dem være brudt, og de vil således ophøre med at foretage relationsspecifikke investeringer. 

 

I lyset af ovenstående er det interessant at undersøge, hvorvidt grim trigger-strategien er en tilstræk-

kelig afskrækkelse for ordregiveren og leverandøren, ift. at det herefter er efficient for dem at vælge 

strategiprofilen s = (A,X) i det infinitte gentagne spil. Hertil kommer den ovenstående definition af 

discount factor og det samlede payoff ved et infinit gentaget spil, !
"#d

, til at have betydning. Tages 

der udgangspunkt i ordregivers synspunkt betyder dette nemlig, at hvis ordregiver følger den aftalte 

strategi og spiller strategien ”Samarbejd” (A) i hver periode (og leverandøren ligeledes spiller ”Sam-

arbejd” (X)), så vil ordregiver få et samlet payoff på p$%#&
"#d

. Hvis ordregiver derimod afviger fra den 

aftalte strategiprofil og spiller strategien ”Samarbejd ikke” (B), så vil ordregiver dermed modtage et 

payoff på p+r i runde t = 0, og derefter p*d + p*d2 + p*d3… osv. i de efterfølgende runder. Simpli-

ficeres dette ud fra den samme matematik, som allerede er benyttet ovenfor, vil det altså sige, at 

ordregiver vil modtage et samlet payoff på p+r + p∗d
"#d

 ved at afvige fra den koordinerende strategi.368 

 

																																																								
366 Osborne & Rubinstein, 1994, s. 133 – 134. 
367 Dutta, 1999, s. 229. 
368 Watson, 2013, s. 298 – 299. 
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Sammenfattende betyder det ovenstående således, at hvis p$%#&
"#d

 ³ p+r + p∗d
"#d

, så vil ordregiver mod-

tage et højere (eller lige) payoff ved at kooperere med leverandøren mod grim trigger-strategien og 

udføre strategisk kontrahering, fremfor at afvige fra dette i den første runde af spillet. Isoleres der for 

d i ovenstående ligning vil dette altså svare til, at såfremt d ³ &
%
, så vil grim trigger-strategien være en 

effektiv strategi ift. at få ordregiver og leverandør til at samarbejde om strategiprofilen s = (A,X), og 

således udføre strategisk kontrahering, i hele kontraktens løbetid – eller i hvert fald så længe kontrak-

tens udløbstidspunkt ikke er kendt.369 Som det allerede er nævnt tidligere i afhandling, kendes de 

eksakte værdier af c og r ikke.370 Det er dog en forudsætning for relationen mellem ordregiver og 

leverandør, at r > c (og i øvrigt, at c > 0), og derfor vil værdien af discount factor i det konkrete 

forhold være 0 < d < 1, hvilket ligeledes stemmer overens med den ovenfor nævnte teori bag discount 

factor. Helt generelt kan det dog udledes ud fra ligningen d ³ &
%
, at jo højere de økonomiske fordele, 

som ordregiver opnår gennem det strategiske samarbejde (r) er, ift. ordregivers omkostninger ved 

investeringerne i det strategiske samarbejde (c), jo lavere skal d være, for at spillerne vil samarbejde 

– og jo større sandsynlighed vil der dermed være for, at den koordinerende strategi kan opretholdes. 

Det skal i øvrigt hertil nævnes, at de ovenstående matematiske resultater, som er analyseret ud fra 

ordregivers synspunkt, vil gøre sig gældende på fuldstændig samme vis for leverandøren, idet de to 

parter modtager identiske payoffs i spillet. Som det allerede er udledt i afsnit 3.1.3 ovenfor, så er der 

i et kontraktforhold mellem ordregiver og leverandør om et komplekst it-system mange argumenter 

for, at de kan udøve strategisk kontrahering og opnå væsentlig relationsrente m.v. derigennem, hvilket 

i så fald vil hæve værdien af r.371 Det er således med ovenstående analyse sandsynliggjort væsentligt, 

at når et af casen omfattet kontraktforhold mellem ordregiver og leverandør anskues som et uendeligt 

gentaget spil, så vil implementeringen af en grim trigger-strategi medføre, at begge parter har incita-

ment til at koordinere om strategiprofilen s = (A,X). Det er således realistisk, at parterne kan opret-

holde et strategisk kontraherende samarbejde i et kontraktforhold om et komplekst it-system over 

hele kontraktens løbetid. 

 

																																																								
369 Watson, 2013, s. 299. 
370 Se afsnit 3.2.3.	
371 Se afsnit 3.1.3. 
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3.3 Samlet konklusion på kapitel 3 

Ud fra ovenstående økonomiske analyser er det først udledt, at det for ordregiver ved indkøb af kom-

plekse it-systemer først og fremmest kræver, at det er muligt at finde den rette samarbejdspartner, før 

ordregiver har incitament til at anvende strategisk kontrahering. Offentlige ordregivere kan som følge 

af reglerne i udbudsloven ikke frit vælge deres samarbejdsparter, men de kan dog stadig finde den 

rette kontraktpart gennem selv-udvælgelse og signaliering. Herudover er det konkluderet, at da it-

markedet er et stort marked med væsentligt udviklingspotentiale, vil det være muligt for parterne at 

opnå gevinster ex post, hvilket således giver incitament for ordregiver til at anvende strategisk kon-

trahering og investere i samarbejdet. Endvidere er det konkluderet, at parterne (primært leverandøren) 

ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer skal foretage relationsspecifikke i viden og anlægs-

aktiver, samt dele know-how viden ex post, hvilket igen giver incitament til anvendelsen af strategisk 

kontrahering, da parterne derigennem kan sikres mod opportunistisk adfærd ved indførslen af sa-

feguards i kontraktgrundlaget. I øvrigt skal ordregiver ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer 

anses som værende mindre risikoavers end leverandøren, hvilket yderligere påvirker ordregivers in-

citament til at bruge strategisk kontrahering positivt, da der kan reguleres herfor gennem eksempelvis 

hardship- og gevinstklausuler. Derudover kan hardshipklausuler mindske risikoen for leverandørens 

misligholdelse af kontrakten, da de forpligter parterne til at genforhandle dele af kontraktens indhold 

i tilfælde af, at kontrakten er blevet mere byrdefuld som følge af ændrede omstændigheder, som par-

terne ikke kunne forudsige ex ante. Endeligt er der ved indkøb af komplekse it-systemer mulighed 

for opnåelse af relationsrente, idet parterne har komplementærer ressourcer i form af immaterielle 

aktiver, såfremt ordregiver indfører safeguards i kontrakten i form af formel selv-håndhævelse, og 

såfremt parterne er villige til at foretage relationsspecifikke investeringer og dele viden. Samlet kan 

det således konkluderes, at det vil være efficient for ordregiver at gøre brug af strategisk kontrahering 

ved indkøb af komplekse it-systemer. 

 

Det er herefter konkluderet, at kontraktsituationen mellem ordregiver og leverandør, som har indgået 

aftale vedr. et komplekst it-system med udgangspunkt i strategisk kontrahering, kan opstilles som en 

strategisk spil-matrix. Ordregiver og leverandør har hver to mulige strategier, som de kan vælge, idet 

de skal træffe beslutning om, hvorvidt de vil holde aftalen og udføre strategisk kontrahering, eller om 

de vil bryde aftalen. De forskellige payoffs, som de to spillere får fra spillets strategiprofiler, medfø-

rer, at spillet er en typisk prisoners dilemma-situation, hvor spillet umiddelbart vil have en ligevægt 
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i et for begge spillere ikke-optimalt udfald – nemlig det udfald, hvor ingen af parterne i kontraktfor-

holdet udfører strategisk kontrahering. Herefter er det dog yderligere konkluderet, at når spillet an-

skues som et infinit gentaget spil, hvilket er repræsentativt for den virkelige situation, som ordregiver 

og leverandør befinder sig i, er det muligt at påvirke spillernes ageren ved indførslen af reciprocitet. 

Herigennem ses det således, at når begge spillere indfører en grim trigger-strategi i det infinitte gen-

tagne spil, hvorefter en spiller bliver straffet i alle efterfølgende runder, såfremt denne afviger fra den 

aftalte strategi, vil det medføre, at spillerne har økonomisk incitament til vælge strategier således, at 

spillet ender i den Pareto-optimale situation, hvor begge spillere udfører strategisk kontrahering. Det 

er således ved brug af teorien om gentagne spil samlet konkluderet, at ordregiver ved en kontrakt om 

et komplekst it-system, hvor udløbstidspunktet ikke er specificeret, har incitament til at udføre stra-

tegisk kontrahering i samarbejde med leverandøren i hele kontraktens løbetid. 
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Kapitel 4 – De udledte retstilstandes økonomiske efficiens 

4.1 Indledning og struktur 

Med udgangspunkt i de hidtidige analyser ønskes det analyseret, hvorvidt den nuværende retstilstand, 

i tilfælde hvor leverandøren misligholdeler kontrakten ved offentlige indkøb af komplekse it-syste-

mer, er efficient set fra ordregivers synspunkt. I kapitel 2 blev det konkluderet, at ordregiver har 

meget begrænsede muligheder ift. anvendelsen af misligholdelsesbeføjelser overfor leverandøren. 

Ordregiver kan faktisk risikere at stå i en situation, hvor denne kun kan vælge at ophæve aftalen. Som 

følge heraf er det interessant at undersøge, hvorvidt denne retstilstand er efficient med udgangspunkt 

i transaktionsomkostningsteorien. Yderligere blev det konkluderet i kapitel 3, at det er efficient for 

ordregiver ved indkøb af komplekse it-systemer at indføre hardshipklausuler til at mindske risikoen 

for, at leverandøren misligholder kontrakten. Herefter er det relevant at undersøge, hvorvidt ordregi-

ver har mulighed for at inkorporere en hardshipklausul i kontrakten efter de udbudsretlige regler i 

UBL § 179, for derigennem at kunne opnå en økonomisk efficient situation. 

 

4.2 Problemstilling ift. ordregivers anvendelse af misligholdelsesbeføjelser 

Som udledt i kapitel 2 har ordregiver begrænsede muligheder for at gøre brug af misligholdelsesbe-

føjelser ved kontrakter om komplekse it-systemer.372 Ordregiver kan ende i en situation, hvor denne 

er forpligtet til at ophæve kontrakten – hvilket konkret er den situation, Regionerne står i ved indkøbet 

af Sundhedsplatformen. Som følge heraf vil ordregiver i de fleste tilfælde være tvunget til at genud-

byde (dele af eller hele) kontrakten for at opnå sine mål med indkøbet, hvilket også vil være tilfældet 

ved indkøbet af Sundhedsplatformen, da hospitalsvæsenet ikke kan fungere optimalt uden at have et 

it-system til at samle al relevant data. Spørgsmålet er herefter, om denne retstilstand, hvorefter ordre-

giver er tvunget til at hæve og genudbyde kontrakten, skal anses som økonomisk efficient, hvilket 

undersøges med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien. 

 

4.2.1 Transaktionsomkostningsanalyse af ordregivers omkostninger ved at genudbyde kontrakten 

4.2.1.1 Generelt om transaktionsomkostninger og de fire K’er 

Det generelle udgangspunkt ved vurderingen af niveauet af transaktionsomkostninger ifm. økonomi-

ske transaktioner er, at jo mere kompleks den givne transaktion er, jo højere vil transaktionsomkost-

																																																								
372 Se afsnit 2.2.3. 
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ninger være. Herved forstås bl.a., om den ydelse, som er grundlag for transaktionen, er en standard-

ydelse eller om den er mere specialiseret, om der indgår få parter i transaktionen, som kender hinan-

den i forvejen, eller om der er mange ukendte parter med, samt om det er let at observere efterføl-

gende, om den indgåede aftale bliver overholdt af den modstående part, eller om dette kræver en høj 

grad af kontrol.373 

 

Ved undersøgelsen af ex ante og ex post transaktionsomkostningerne ved indgåelse af aftaler benyttes 

ofte det, der i den økonomiske litteratur er betegnet som ”K’erne”. I dansk litteratur er det antaget, at 

der findes fire K’er, som skal indgå i analysen af transaktionsomkostninger.374 Her omfatter ex ante 

transaktionsomkostningerne hhv. kontaktomkostninger, kontraktforhandlingsomkostninger og kon-

traktudfærdigelsesomkostninger, mens ex post transaktionsomkostningerne omfatter kontrolomkost-

ninger.375 Den følgende analyse vil tage udgangspunkt i netop disse K’er ifm. undersøgelsen af, hvor-

ledes omkostningerne netop spiller ind på ordregivers incitament til at hæve den oprindelige kontrakt 

og indgå aftale med en ny leverandør ved aftaler om komplekse-it systemer, med fortsat udgangs-

punkt i indkøbet af Sundhedsplatformen. 

 

4.2.1.2 Kontaktomkostninger ved indkøbsprocessen 

Det første af de 4 K’er er som nævnt kontaktomkostninger. Det er ex ante omkostninger, som vedrører 

omkostningerne ved at finde potentielle samarbejdspartnere og undersøge ens egen kompatibilitet 

med disse ift. det fremtidige eventuelle kontraktforhold. Antagelsen om, at parterne er begrænset 

rationelle, kommer her til udtryk ved, at ordregiver i denne fase af aftaleindgåelsen ikke har mulighed 

for at afdække eller undersøge samtlige mulige kontraktparter.376 377 

 

Ses der konkret på komplekse-it kontrakter mellem en offentlig ordregiver og en privat leverandør er 

det særligt for kontaktfasen ved netop disse kontrakttyper, at selve kontakten mellem ordregiver og 

potentielle leverandører faciliteres gennem en udbudsprocedure. Hvad angår ordregivers kontaktom-

																																																								
373 Eide & Stavang, 2018, s. 132 
374 Det skal nævnes, at der ved strategisk kontrahering findes yderligere 2 K’er (hhv. kontraktjusteringsomkostninger og 
kommunikationsomkostninger), som skal tages med i analysen af transaktionsomkostninger. Da analysen i nærværende 
afsnit dog tager udgangspunkt i, at den oprindelige kontrakt er baseret på konventionel kontrahering, er de ikke relevante 
for denne del af analysen. 
375 Østergaard, 2016, s. 440 
376 Christiansen, Framke & Skjøtt-Larsen, 1996, s. 2 
377 Se afsnit 1.6.3. 
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kostninger vil således indgå samtlige omkostninger, som denne har til udfærdigelse af udbudsbe-

kendtgørelsen og det øvrige udbudsmateriale, offentliggørelse af materialet, evaluering af de delta-

gende leverandørers tilbud m.v., da dette alt sammen er en del af kontakten og udvælgelsen af kon-

traktparten. Det er således selvsagt, at denne del af kontraktfasen hurtigt kan blive en meget dyr pro-

ces. Opgørelser har vist, at ordregiver i gennemsnit har transaktionsomkostninger på omkring 2,6% 

af den samlede kontraktværdi ved at gennemføre en udbudsproces fra start til slut, samt at det ved 

indkøb af it-ydelser ofte kan blive væsentligt dyrere end gennemsnittet. En stor del af disse omkost-

ninger vil således falde ind under kontaktomkostningerne.378 Hvis der herunder ses specifikt på ind-

købet af Sundhedsplatformen var kravsspecifikationen alene, som tidligere nævnt, mere end 850 sider 

lang, hvilket ikke er atypisk for indkøb af komplekse it-systemer, der skal integreres med en række 

andre systemer.379 380 Herudover skulle der ved den oprindelige udbudsproces evalueres på fem til-

budsgiveres individuelle tilbud, udarbejdes øvrigt materiale til udbuddet m.v., hvilket alt sammen er 

med til at fordyre processen. Kontaktfasen er således utvivlsomt en meget omkostningstung fase ved 

offentlige indkøb af komplekse it-systemer. 

 

Det skal kort nævnes til sidst, at da der tages udgangspunkt i en situation, hvor ordregiver hæver 

kontrakten med den misligholdende leverandør og afholder en ny udbudsprocedure, vil ordregiver 

formentlig kunne genbruge en del af udbudsmaterialet fra den oprindelige udbudsprocedure. Da den 

første leverandør dog ikke leverede det efterspurgte, skal ordregiver gennemgå udbudsmaterialet, 

herunder kravsspecifikationen m.v., igen, for at sikre at det er i overensstemmelse med, hvad ordre-

giveren ønsker og hvad den nye leverandør bør kunne levere, hvilket alt andet lige vil kræve tid og 

ressourcer og dermed medføre væsentlige transaktionsomkostninger. 

 

4.2.1.3 Kontraktforhandlings- og kontraktudfærdigelsesomkostninger ved indkøbet 

De næste af K’erne er hhv. kontraktforhandlingsomkostninger og kontraktudfærdigelsesomkostnin-

ger, der som nævnt også begge er ex ante omkostninger. Som det ligger i navnet, vedrører det de 

omkostninger, der er ved at forhandle og udfærdige den kontrakt, der skal indgås mellem kontrakt-

parterne.381 Ved udbudsprocedurer vil disse to faser ofte være tæt sammenfaldende, og derfor giver 

det mening at behandle dem i fællesskab. 

																																																								
378 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. April 2019. Transaktionsomkostninger ved EU-udbud, s. 13. 
379 Se afsnit 2.2.2.1.	
380 Udsen, 2014, s. 95. 
381 Christiansen, Framke & Skjøtt-Larsen, 1996, s. 2. 
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Når to aftaleparter skal forhandle en kontrakt, vil de som udgangspunkt skulle foretage en afvejning 

af, hvor komplet en kontrakt de ønsker at udfærdige, kontra hvor mange ressourcer de vil bruge på 

forhandlingen og udfærdigelsen af kontrakten. Efter antagelserne i teorien er parterne begrænset ra-

tionelle, og det er derfor i sagens natur umuligt for dem realistisk at forudsige samtlige fremtidige 

begivenheder, hvorfor det i sig selv ikke kan lade sig gøre for dem at lave en fuldstændig komplet 

kontrakt.382 383 Derudover ville det i øvrigt i de fleste tilfælde også være uforholdsmæssigt dyrt (og 

umuligt) for parterne på forhånd at skulle indskrive alle disse risici, løsninger m.v. i kontraktgrund-

laget, og særligt ved komplekse it-systemer, hvor typerne af fejl, mangler og efterfølgende omstæn-

digheder kan være mangfoldige og uoverskuelige.384 

 

Ved indkøb gennem offentlige udbud skal det i øvrigt nævnes, at der er meget lidt råderum ift. par-

ternes muligheder for at forhandle om kontrakten som følge af ligebehandlingsprincippet, og derud-

over skal kontrakten indgå som en del af det på forhånd offentliggjorte udbudsmateriale, hvorfor 

forhandlingsfasen om kontrakten nærmest er ikke-eksisterende.385 Stort set alle omkostningerne til 

”forhandling” og udfærdigelse af selve kontrakten vil således være pålagt ordregiver. Ved indkøb af 

it-ydelser er det dog ofte praksis, at kontraktparterne benytter en af de allerede udfærdigede K0-stan-

dardkontrakter, således at de ikke skal koncipere kontrakten helt fra bunden.386 Dette er også til en 

vis grad tilfældet ved indkøbet af Sundhedsplatformen, hvor Regionerne har gjort brug af en modifi-

ceret K02-standardkontrakt.387 Det ændrer dog ikke på, at ordregiver stadig skal overveje de klausuler 

m.v., der beholdes og skrives i kontrakten, og i øvrigt tilrette kontrakten de påkrævede steder til det 

konkrete indkøb, hvilket alt andet lige vil medføre væsentlige omkostninger for denne i kontraktfor-

handlings- og kontraktudfærdigelsesfaserne. 

 

																																																								
382 Østergaard, 2016, s. 438. 
383 Se afsnit 1.6.3. 
384 Udsen, 2014, s. 163 – 166. 
385 UBL § 24, nr. 36. 
386 Udsen, 2014, s. 83. 
387 Kontrakten (forside). 
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4.2.1.4 Kontrolomkostninger ift. leverandørens efterfølgende opfyldelse af kontrakten 

Kontrolomkostninger er en ex post omkostning, eftersom de vedrører omkostningerne til at sikre, at 

kontrakten overholdes af den anden part. Herudover indgår der i denne fase også eventuel sanktione-

ring af kontraktbrud, hvori f.eks. sagsomkostninger ved at føre en sag for domstolene kan indgå.388 

 

Ved indkøb af komplekse it-systemer kan kontrolomkostningerne hurtigt løbe op i relativt høje beløb. 

Dette skyldes dels, at alene opgaven med at monitorere eventuelt opståede fejl og mangler ved det 

indkøbte system, herunder finde kilden til fejlene m.v., kan være en stor opgave. Hertil kommer lige-

ledes kontrollen og vurderingen af, hvorvidt fejlene er af mere ubetydelig karakter, eller om det er 

større fejl, som dermed er kontraktstridige og kan fordre anvendelse af misligholdelsesbeføjelser, 

som det f.eks. er tilfældet med Sundhedsplatformen.389 Endeligt vil omkostningerne til at føre en evt. 

sag ved domstolene, såfremt det kommer dertil, ligeledes være en væsentlig ressourcemæssig om-

kostning, både ift. tids- og pengeperspektivet. Dette særligt da det som nævnt er vanskelige og kom-

plekse ydelser, der ligger til grund for konflikten, hvilket som udgangspunkt vil være med til at for-

dyre domstolsprocessen væsentligt. I øvrigt skal det nævnes, at kontrolomkostningerne typisk vil 

være højest i begyndelsen af kontraktperioden ved indkøbt af komplekse it-systemer, idet der her skal 

laves overtagelsesprøver m.v., ligesom ordregiveres brugere af systemet skal blive bekendt med sy-

stemet.390 Dette er således alt sammen noget, ordregiver skal tage højde for ved ophævelsen af den 

oprindelige kontrakt og indgåelse af en ny, idet kontrolomkostningerne samlet vil medføre væsentlige 

omkostninger for ordregiver ved indkøb af komplekse it-systemer. 

 

4.2.2 Økonomisk efficiens for ordregiver ved dennes ophævelse af kontrakten 

Som udledt ovenfor kræver det ekstraordinært mange transaktionsomkostninger for ordregiver at af-

holde en udbudsproces om indkøb af et komplekst it-system, også selvom det er et genudbud. Ordre-

giver vil som udgangspunkt kunne genbruge dele af det forrige udbudsmateriale, men det skal stadig 

sikres, at der ikke opstår lignende problemer i den nye kontrakt, hvilket bl.a. kræver, at de bruger en 

del tid på at foretage en markedsafdækning, da det er leverandørerne, der besidder den tekniske viden 

(asymmetrisk information).391 Derudover skal ordregiver også afholde en del ex post-omkostninger, 

																																																								
388 Eide & Stavang, 2018, s. 132. 
389 Udsen, 2014, s. 132 – 135. 
390 Ibid., s. 131 – 138. 
391 Ibid., s. 117. 
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bl.a. ifm. overtagelsesprøver. Hertil kommer, at de transaktionsomkostninger, der er brugt på det op-

rindelige udbudsmateriale, som ikke kan genbruges, vil være sunk costs. Yderligere skal ordregiver 

også tage højde for det tidsmæssige perspektiv, da det kan kræve lang tid at genudbyde en kontrakt 

om et komplekst it-system – ved det oprindelige indkøb af Sundhedsplatformen tog det samlet set 

omkring halvandet år at gennemføre udbudsprocessen, og dette var uden markedsafdækning og for-

beredelse af udbudsmaterialet.392 

 

Ordregiver skal konkret lave en afvejning af, hvorvidt den genudbudte kontrakt skal være en videre-

udvikling af det hidtidige leverede system eller en udvikling af et helt nyt system. Da der er tale om 

komplekse it-systemer, vil det ofte i praksis være svært for en ny leverandør at videreudvikle på et 

allerede eksisterende system – specielt et system som allerede lider af en række fejl.393 I de fleste 

tilfælde vil leverandøren kunne genbruge de grundlæggende dele af systemet, hvor der ikke er fejl, 

men det er ikke sikkert, at det kan betale sig set i forhold til de transaktionsomkostninger, leverandø-

ren skal bruge på at lære systemet at kende. Hvis ordregiver vælger at få udviklet et helt nyt system, 

vil dette bevirke, at alle de transaktionsomkostninger, både ordregiver og leverandøren har brugt på 

at udvikle det oprindelige system, f.eks. Sundhedsplatformen, vil være sunk costs.394 

  

På baggrund af ovenstående må det altså samlet konkluderes, at ordregiver ved leverandørens mis-

ligholdelse af kontrakter vedr. komplekse it-systemer kan stå i en situation, hvor denne kan være 

tvunget til at ophæve kontrakten, hvilket vil medføre ekstraordinært høje transaktionsomkostninger 

for ordregiver, som følge af at denne herefter skal genudbyde kontrakten for at opnå sit mål med 

indkøbet. Yderligere vil det også udmønte sig i en del sunk costs, idet størstedelen af de transaktions-

omkostninger, der er blevet brugt på dels at udarbejde det første udbudsmateriale samt at udvikle det 

mangelfulde system, vil gå tabt. Ud fra et økonomisk synspunkt må denne retstilstand altså anses som 

værende inefficent set fra ordregivers synspunkt. 

 

4.3 Udbudsretlige vurdering af hardshipklausuler 

Det er konkluderet i kapitel 3, at det vil være efficient for ordregiver at indføre en hardshipklausul, 

da kontrakten vil være inkomplet som følge af parterne begrænsede rationalitet, eftersom det bl.a. 

																																																								
392 Udbudsbekendtgørelsen, s. 1 + 3. 
393 Udsen, 2014, s. 173. 
394 Se afsnit 4.2.1. 
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kan mindske risikoen for, at leverandøren misligholder kontrakten som følge af byrdefulde ændrede 

omstændigheder. Mht. indkøbet af Sundhedsplatformen er det som nævnt antaget, at det ikke er tek-

nisk muligt at integrere Sundhedsplatformen til FMK-systemet, hvilket må karakteriseres som en 

ændret omstændighed.395 Hardshipklausulen forpligter parterne til loyalt at genforhandle dele af kon-

traktens indhold, i tilfælde af at opfyldelsen af kontrakten bliver byrdefuld som følge af ændrede 

omstændigheder, som parterne ikke kunne forudse ex ante.396 

 

På baggrund af ovenstående opstår spørgsmålet om, hvordan en sådan hardshipklausul skal behandles 

ift. de udbudsretlige regler om ændringsklausuler. Spørgsmålet er herefter, om en hardshipklausul vil 

opfylde betingelserne i UBL § 179. 

 

4.3.1 Rækkevidden af UBL § 179 ift. ændringsklausuler 

4.3.1.1 Objektiv og subjektiv fortolkning af UBL § 179 

En ordregiver kan ved offentlige indkøb vælge at indsætte en ændringsklausul i kontraktmaterialet, 

således at det er muligt at foretage ændringer i kontrakten ex post. Udbudsretten stiller dog en række 

krav til disse ændringsklausuler.  Det følger således af UBL § 179, at ændringer af en kontrakt ”der 

er forudset i udbudsmaterialet i klare, præcise og entydige klausuler, betragtes ikke som ændringer 

af grundlæggende elementer. Klausulerne skal fastsætte omfanget og arten af eventuelle ændringer 

eller ændringsmuligheder og betingelserne for deres anvendelse og må ikke ændre kontraktens eller 

rammeaftalens overordnede karakter”.397  

 

For det første angiver bestemmelsen, at ændringsklausulerne skal være forudset i udbudsmaterialet, 

hvilket er i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet.398 Dette sikrer netop, at leverandø-

rerne allerede fra start ved, hvad de afgiver tilbud på, hvilket giver dem en bedre mulighed for at 

vurdere, om de ønsker at bruge ressourcer på at deltage i udbuddet. I forarbejderne til udbudsloven 

er det desuden angivet, at en ordregiver f.eks. kan indføre en sådan ændringsklausul i udbudsmateri-

alets udkast til kontrakten.399 

																																																								
395 Se afsnit 3.1.4.1.2. 
396 Østergaard, 2016, s. 441. 
397 Se afsnit 2.3.5.3.1. 
398 Se hertil Klagenævnet for udbuds kendelse af 20. juni 2013, Bombardier mod Aarhus Letbane I/S, antal dommere: 4, 
hvor ordregiver havde udarbejdet en ændringsklausul, hvoraf det fremgik, at ordregiver ville forhandle om yderligere 
optioner med de prækvalificerede tilbudsgivere, inden afgivelse af tilbud (udbudsproceduren var udbud med forhandling), 
hvilket var i strid med gennemsigtighedsprincippet. 
399 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 179, s. 200. 
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For det andet angiver ovennævnte bestemmelse, at en ændringsklausul skal være klar, præcis og en-

tydig. Det følger hertil af forarbejderne til udbudsloven, at denne betingelse er indført, for at ordregi-

ver ikke skal have ubetinget frit valg til at foretage ændringer i kontraktmaterialet ex post. 400 Der må 

således ikke være tvivl om, i hvilke situationer en sådan ændringsklausul finder anvendelse, samt 

rækkevidden af ændringerne. Det fremgår yderligere af forarbejderne, at ”en ændringsklausul vil være 

klar, præcis og entydig, hvis leverandørerne kan støtte ret på klausulen ved en domstol, voldgift eller 

lignende”.401 Betingelsen om en klar, præcis og entydig klausul må ses som indlejret i både gennem-

sigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet, da det skal være gennemsigtigt for leverandø-

rerne, hvad der er omfattet af kontrakten, samt sikre at ordregiver ikke kan udvide kontrakten væ-

sentligt til fordel for den vindende leverandør.402 

 

Bestemmelsen fastsætter yderligere, at ændringsklausulen ”skal fastsætte omfanget og arten af even-

tuelle ændringer eller ændringsmuligheder og betingelserne for deres anvendelse”. Det kan endnu 

ikke udledes klart fra retspraksis, hvordan disse tre krav nærmere skal forstås, hvorfor der må foreta-

ges en objektiv fortolkning af betingelserne.403 Første krav omfatter, at klausulen skal fastsætte ”om-

fanget” af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder, hvilket f.eks. må omfatte ændringens pris-

mæssige eller mængdemæssige omfang. Det andet krav omfatter, at klausulen skal fastsætte ”arten” 

af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder – dette må f.eks. omfatte, hvilke produkter eller 

ydelser der kan ændres eller tilføjes. Det sidste krav er, at klausulen skal fastsætte ”betingelserne” for 

klausulens anvendelse, hvilket f.eks. må omfatte specifikke betingelser, herunder at der kan foretages 

konkrete ændringer, hvis et produkt udgår af produktion, eller hvis der sker en prisindeksregulering 

el.lign. Det er uvist, i hvilket omfang mere brede, overordnede formuleringer også vil være i over-

ensstemmelse med kravene;404 f.eks. kunne forestilles en klausul, hvor nogle af kravene var formu-

leret helt klart og andre mere brede, som samlet kunne opfylde kravet om klar, præcis og entydig 

																																																								
400 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 179, s. 200. 
401 Ibid., Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 179, s. 200. 
402 Se hertil Klagenævnet for udbuds kendelse af 4. maj 2016, CGI Danmark A/S mod Moderniseringsstyrelsen, antal 
dommere: 2, hvor Klagenævnet udtalte, at det skal ”være gennemsigtigt for tilbudsgiverne, hvad de giver tilbud på, her-
under hvad mulige ændringer omhandler. Hvis der er usikkerhed om arten og omfanget af en ændring, er ændringsklau-
sulen i strid med ligebehandlingsprincippet”. 
403 Fabricius, Jesper. 2017. Offentlige indkøb i praksis. København: Karnov Group Denmark A/S. 4. udgave, 1. oplag 
(herefter benævnt ”Fabricius, 2017”), s. 261.  
404 Ibid., s. 261.  
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klausul. Grundet den manglende praksis og generelle vejledning på området er dette dog vanskeligt 

at vurdere. 

 

Endeligt angives det i bestemmelsen, at kontraktens overordnede karakter ikke må ændres. Dette 

præciseres i forarbejderne, hvor det er angivet, at ”ændringen ikke må medføre, at kontrakten hen-

vender sig til et helt andet marked (herunder også en anden kreds af leverandører) i forhold til den 

oprindelige udbudsprocedure”.405 

	

4.3.1.2 Vurdering af om en hardshipklausul vil opfylde betingelserne i UBL § 179 

Det skal herefter analyseres, om en hardshipklausul vil opfylde betingelserne i UBL § 179, hvilket 

således vil medføre, at en ændring ikke skal anses som en ændring af grundlæggende elementer. 

 

Det skal først vurderes, om en generel hardshipklausul, hvorefter alle dele af kontrakten kan være 

underlagt genforhandling som følge af byrdefulde ændrede omstændigheder, vil opfylde de enkelte 

krav i UBL § 179. Efter det første krav skal ændringsklausulen fastsætte ”arten” af eventuelle æn-

dringer eller ændringsmuligheder. En generel hardshipklausul vil som udgangspunkt ikke specificere, 

hvad der konkret kan ændres, men blot angive at kontraktens enkelte bestemmelser kan ændres.406 

Derfor er dette krav ikke opfyldt ved en generel hardshipklausul. Som følge af det andet krav skal 

ændringsklausulen fastsætte ”omfanget” af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder. En gene-

rel hardshipklausul vil som udgangspunkt slet ikke fastsætte ”omfanget”, da dette først vil blive fast-

lagt i forbindelse med genforhandlingen af kontrakten. Dette krav vil derfor heller ikke være opfyldt 

ved en generel hardshipklausul. Efter det sidste krav skal ændringsklausulen fastsætte ”betingelserne” 

for klausulens anvendelse. En generel hardshipklausul vil umiddelbart finde anvendelse som følge af 

alle typer byrdefulde ændrede omstændigheder.407 Betegnelsen ’ændrede omstændigheder’ vil kræve, 

at parternes situation ex post er anderledes end de havde forventet ex ante, hvilket begrænser anven-

delsesområdet af klausulen. Der er dog imidlertid mange forskellige typer af byrdefulde ændrede 

omstændigheder, der kan indtræffe ved indkøb af komplekse it-systemer, og derfor er klausulen nødt 

til at være bredt formuleret for at opfange alle disse.408 Derfor vil dette ikke opfylde kravet om, at 

																																																								
405 Forarbejder til udbudsloven, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 179, s. 200. 
406 Se f.eks. International Chamber of Commerce’s (ICC) standard-hardshipklausul 
407 Østergaard, 2016, s. 441.  
408 Se afsnit 2.2.2.1. 
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klausulen skal angive ”betingelserne” for anvendelsen. Samlet må det derfor konkluderes, at en ge-

nerel hardshipklausul ikke opfylder kravene i UBL § 179. 

 

I stedet for en generel hardshipklausul kunne ordregiver vælge at indsætte nogle mere specifikke 

ændringsklausuler. Med udgangspunkt i komplekse it-kontrakter kunne dette f.eks. være ændrings-

klausuler, der efter kravet om at fastsætte ”arten” af ændringsmuligheden angav, hvilke specifikke 

systemer der var omfattet af ændringsklausulen, f.eks. FMK-systemet ved indkøbet af Sundhedsplat-

formen. Yderligere kunne ændringsklausulerne med hensyn til kravet om at fastsætte ”betingelser” 

for anvendelsen angive, under hvilke byrdefulde ændrede omstændigheder den pågældende æn-

dringsklausul ville kunne anvendes, f.eks. i tilfælde af integreringsfejl. Det vil selvfølgelig være svært 

for ordregiver at specificere alle typer af byrdefulde ændrede omstændigheder, men med udgangs-

punkt i dennes erfaringer og praksis må de kunne udlede en række situationer, som tidligere har med-

ført behov for en kontraktændring – det ændrer dog uanset hvad ikke på, at det som udgangspunkt vil 

være (kvalificerede) gæt fra ordregivers side. Det sidste krav om at fastsætte ”omfanget” af ændrings-

muligheden vil imidlertid i stort set alle tilfælde være svært at fastsætte allerede i udbudsmaterialet 

ved komplekse it-systemer. Det vil kræve, at ordregiver på forhånd ved, hvordan de forskellige pro-

blemstillinger, der opstår som følge af byrdefulde ændrede omstændigheder, konkret skal løses. Ved 

indkøbet af Sundhedsplatformen ville det f.eks. kræve, at det allerede var angivet i udbudsmaterialet, 

at leverandøren kunne foretage ændringer i specifikke dele af FMK-systemet eller måske udvikle et 

helt nyt FMK-system som følge af teknisk umulighed med integreringen, hvilket bl.a. ud fra antagel-

serne om begrænset rationalitet må anses som umuligt. 

 

Det må således konkluderes, at det er svært, for ikke at sige umuligt, for ordregiver at lave så speci-

fikke klausuler, når der er tale om komplekse it-systemer, at disse vil leve op til kravene i UBL § 179. 

Dette skyldes, at der for det første kan opstå rigtig mange forskellige typer af byrdefulde ændrede 

omstændigheder, samtidig med at det vil være yderst vanskeligt for ordregiver allerede ved offent-

liggørelsen af udbudsmaterialet at vide, hvordan disse eventuelt opståede byrdefulde ændrede om-

stændigheder skal løses. 
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4.3.2 Den økonomiske efficiens af UBL § 179 ift. ordregivers mulighed for anvendelse af hardship-

klausuler 

Ovenfor er det udledt, at det ikke er muligt at anvende en generel hardshipklausul i kontraktgrundlaget 

ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer som følge af UBL § 179. Efter bestemmelsens ordlyd 

må det vurderes, at der umiddelbart skal meget til, før en ændringsklausul kan anses som klar, præcis 

og entydig, da den som minimum skal fastsætte omfanget og arten af ændringsmulighederne samt 

betingelserne for ændringsklausulens anvendelse. Det er som følge heraf ikke realistisk, at en æn-

dringsklausul, som giver parterne mulighed for at forhandle de påtænkte ændringer, vil opfylde be-

tingelserne i UBL § 179 i de givne tilfælde, som behandles i nærværende afhandling.409 

 

Som følge af at ordregiver ikke kan anvende en hardshipklausul, vil det altså kræve rigtig mange 

ændringsklausuler i kontraktgrundlaget, før ordregiver bare er delvist sikret mod byrdefulde ændrede 

omstændigheder – og ordregiver vil i sagens natur aldrig være helt sikret, idet typerne af fejl og 

mangler i sådanne aftaleforhold som nævnt kan være yderst mangfoldige.410 Som udledt ovenfor vil 

det særligt være svært for ordregiver at fastsætte omfanget af ændringsmulighederne. Dette medfører, 

at ordregiver slet ikke vil have mulighed for at udarbejde en ændringsklausul, der opfylder betingel-

serne i UBL § 179, også selvom ordregiver måske endda har ”forudset” den specifikke byrdefulde 

ændrede omstændighed, der er forekommet. Dette er f.eks. tilfældet ved indkøbet af Sundhedsplat-

formen, hvor det ikke har været teknisk muligt at integrere Sundhedsplatformen til FMK-systemet, 

idet løsningen på dette problem ud fra antagelsen om begrænset rationalitet ville have været praktisk 

umuligt for ordregiver at angive ex ante. 

   

Yderligere fremgår det som nævnt af bestemmelsen i UBL § 179, at ændringsklausulerne skal angives 

i udbudsmaterialet. Problemet her er, at parterne i kontraktforhold om komplekse it-systemer har 

asymmetrisk information.411 Det vil altså være leverandørerne, der besidder den specifikke it-tekniske 

viden, men ordregiver der skal udarbejde ændringsklausulerne, hvori de forholdsvis præcist skal fast-

sætte mulighederne for ændringer ex post. Det kan således være svært for ordregiver at udarbejde 

ændringsklausulerne, da de ikke har den nødvendige tekniske indsigt. 

 

																																																								
409 Liljenbøl, Morten Wahl & Balle, Jens (Hagel-Sørensen, Karsten (red.)). 2016. Aktuel udbudsret II. København: Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. 1. udgave, 1. oplag., s. 424. 
410 Se afsnit 2.2.2.1. 
411 Udsen, 2014, s. 117. 
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Samlet må det altså mht. offentlige indkøb af komplekse it-systemer konkluderes ud fra ovenstående, 

at retstilstanden, hvorefter en hardshipklausul i sådanne indkøb vil være i strid med UBL § 179, 

medfører ekstraordinært mange transaktionsomkostninger for ordregiver ex ante, fordi denne er nødt 

til at indsætte en række specifikke ændringsklausuler i kontraktgrundlaget. Herudover vil det i øvrigt 

også være praktisk umuligt for ordregiver at forudsige alle muligheder for ændrede omstændigheder, 

både ud fra antagelsen om begrænset rationalitet, og idet ordregiver som udgangspunkt ikke besidder 

tilstrækkelig teknisk viden. Det bevirker altså, at såfremt der opstår en ændret omstændighed, som 

ikke er forudset i ændringsklausulerne i kontrakten, vil det dermed være en ændring af kontrakten 

(og ikke i medfør af kontrakten), hvilket således vil medføre, at ordregiver vil stå i samme situation, 

som hvis kontraktforholdet var baseret på en konventionel kontrakt. Dette vil dermed føre ordregiver 

tilbage til den retsstilling, som var tilfældet i afsnit 4.2 ovenfor, hvilket ud fra konklusionerne deri 

heller ikke er økonomisk efficient for ordregiver. Alt i alt er ordregiver derfor yderst begrænset i sine 

muligheder for at opnå økonomisk efficiens i kontraktforhold om komplekse it-systemer ud fra den 

nuværende retstilstand. 

 

4.4 Samlet konklusion på kapitel 4 

I ovenstående analyse er det konkluderet, at som følge af den nuværende retstilstand, hvorefter or-

dregiver i de fleste tilfælde er forpligtet til at hæve kontrakter om komplekse it-systemer ved leve-

randørens misligholdelse, vil ordregiver herefter være nødt til at genudbyde kontrakten for at opnå 

målet med indkøbet. I denne forbindelse er det konkluderet, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt for 

ordregiver at genudbyde kontrakten, idet der vil være væsentlige transaktionsomkostninger til bl.a. 

udarbejdelse af nyt udbuds- og kontraktmateriale forbundet dermed. Herudover vil der være stor 

mængde sunk costs ifm. den tidligere afholdte udbudsproces og det oprindelige it-system, ligesom 

det vil være en tidsmæssigt yderst krævende opgave at indkøbe og implementere det nye it-system. 

Det er altså samlet ud fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv særdeles inefficient for or-

dregiver, at retstilstanden vedr. ordregivers muligheder for anvendelse af obligationsretlige mislig-

holdelsesbeføjelser ved leverandørens misligholdelse af aftaler om komplekse it-systemer fører til, at 

ordregiver er tvunget til at ophæve kontrakten med leverandøren og herefter genudbyde kontrakten. 

 

Det er udover ovenstående endvidere konkluderet, at det ikke er muligt at indføre en hardshipklausu-

len i kontrakten ved offentlige indkøb af komplekse it-systemer, da der stilles strenge krav til formu-
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leringen af ændringsklausuler i UBL § 179. En ændringsklausul vil således kun være i overensstem-

melse med UBL § 179, hvis den fastsætter omfanget og arten af ændringsmulighederne, samt betin-

gelserne for ændringsklausulens anvendelse. Dette bevirker, at ordregiver konkret skal udarbejde en 

ændringsklausul til hver eneste type af byrdefulde ændrede omstændighed, hvilket må anses som 

yderst transaktionsomkostningstungt. Hertil vil ordregiver, med hensyn til en lang række efterføl-

gende byrdefulde omstændigheder, slet ikke have mulighed for at fastsætte ”omfanget” af ændrings-

muligheden, da ordregiver ikke ex ante ved, hvordan en ændret omstændighed kan løses. Dette skal 

også ses i lyset af, at det er ordregiver, der skal udarbejde ændringsklausulerne, mens det er leveran-

døren, der har den tekniske viden. Ordregivers manglende mulighed for anvendelse af ændringsklau-

suler bevirker, at ordregiver står i samme situation, som hvis kontrakten var konventionel, hvorefter 

ordregiver altså som nævnt kan være tvunget til at ophæve kontrakten. Retstilstanden om ordregivers 

yderst begrænsede muligheder for anvendelse af hardshipklausuler i kontrakter om komplekse it-

systemer er altså økonomisk inefficient. 
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Kapitel 5 – Konklusion 
Nærværende afhandling har overordnet haft til formål at undersøge offentlige ordregiveres mulighe-

der for anvendelse af obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser i kontraktforhold vedr. komplekse 

it-systemer, idet afhandlingens problemstilling udsprang fra en observation af, at offentlige ordregi-

vere sjældent anvender misligholdelsesbeføjelser på trods af leverandørens mangelfulde levering, 

som det f.eks. er tilfældet med Regionernes indkøb af Sundhedsplatformen. Herudover har formålet 

i øvrigt været at undersøge, om ordregiver kan anvende strategisk kontrahering som alternativ kon-

traktform ift. at mindske risikoen for leverandørens misligholdelse. 

 

Det er på baggrund af analysen i kapitel 2 konkluderet, at den kontraktretlige regulering af indkøb af 

komplekse it-systemer skal findes i obligationsrettens almindelige del, og at ordregiver derfor som 

udgangspunkt har mulighed for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor en mislighol-

dende leverandør. I forlængelse deraf er det konkluderet, at idet målet for ordregiver er at have adgang 

til et, i det store hele, mangelfrit system, vil det ved indkøb af komplekse it-systemer umiddelbart kun 

være muligt og relevant for ordregiver at gøre brug af hævebeføjelsen– i hvert fald når afhjælpning 

af manglerne ikke er muligt indenfor præmisserne af den indgåede kontrakt. Der er dog også para-

metre, der kan afskrække ordregiver fra at hæve kontrakten, såsom standpunktsrisiko, ressource- og 

tidsforbrug ved at genudbyde kontrakten m.v. I forlængelse af dette er det dog yderligere konkluderet, 

at ordregiver faktisk kan være tvunget til at ophæve kontrakten, idet ordregivers accept af leverandø-

rens misligholdelse under visse betingelser kan være i strid med UBL § 179 om ændring af grund-

læggende elementer. Det er som udgangspunkt alene ordregivers anvendelse af enten naturalopfyl-

delse eller ophævelse, der kan bevirke dennes overholdelse af UBL § 179, og da naturalopfyldelse i 

udgangspunktet ikke er muligt i de for afhandlingen relevante situationer, som ved kontrakten om 

Sundhedsplatformen, vil ophævelse af kontrakten således her være eneste mulighed for ordregiver. 

 

I afhandlingens kapitel 3 er det herefter undersøgt, hvorvidt ordregiver kan stille sig selv i en mere 

fordelagtig situation ved at basere aftaleforholdet med leverandøren på en proaktiv kontrakt gennem 

anvendelsen af strategisk kontrahering. Her er det konkluderet, at ordregiver gennem bl.a. selv-ud-

vælgelse kan finde en kompatibel kontraktpart, hvilket kan give både ordregiver og leverandør inci-

tamenter til at investere i samarbejdet og anvende strategisk kontrahering, især da markedet for it-

systemer giver mulighed for gevinstrealisering igennem kontraktforhold, og i øvrigt også da imple-
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menteringen af safeguards i kontraktgrundlaget gør, at parterne ikke lider under risiko for opportuni-

stisk adfærd ved at foretage relationsspecifikke investeringer og vidensdeling. Derudover er det kon-

kluderet, at parterne som følge af komplementære ressourcer kan opnå relationsrente i kontraktfor-

hold om komplekse it-systemer, samt at inkorporering af en hardshipklausul i kontrakten vil medføre, 

at risikoen for leverandørens misligholdelse af aftalen mindskes væsentligt, da det giver mulighed for 

genforhandling i tilfælde, hvor uforudsete ændrede omstændigheder gør kontrakten mere byrdefuld 

for denne. Endeligt er det konkluderet, at på trods af at den relevante kontraktsituation mellem ordre-

giver og leverandør skal anses som en prisoners dilemma-situation, hvor parterne umiddelbart har 

incitament til at bryde aftalen, vil det strategiske samarbejde alligevel kunne opretholdes gennem hele 

kontraktperioden. Dette skyldes, at ordregiver og leverandør ved en kontrakt om et komplekst it-

system indgår i et kontinuerligt forhold, der i spilteoretiske termer anses som et infinit gentaget spil, 

og implementeringen af en grim trigger-strategi med udgangspunkt i reciprocitet vil derfor i det kon-

krete tilfælde medføre, at parterne har økonomisk incitament til kontinuerligt at samarbejde om den 

valgte strategi. Det er således samlet set efficient for ordregiver at anvende strategisk kontrahering i 

samarbejde med leverandøren gennem hele kontraktens løbetid ved indkøb af komplekse it-systemer. 

 

Målet med afhandlingens kapitel 4 har herefter været at foretage en retsøkonomisk analyse af den 

nuværende retstilstand vedr. offentlige ordregiveres mulighed for anvendelse af hhv. misligholdel-

sesbeføjelser kontra strategisk kontrahering ved kontrakter om komplekse it-systemer. Gennem 

denne analyse er det først konkluderet, at da ordregiver som nævnt er nødsaget til at ophæve kontrak-

ten ved leverandørens misligholdelse, vil ordregiver herefter skulle bruge uforholdsmæssigt mange 

ressourcer på at genudbyde kontrakten for at opnå målet med indkøbet, ligesom det vil medføre væ-

sentlige sunk costs og tidsforbrug. Derudover er det konkluderet, at offentlige ordregivere ikke har 

mulighed for at indføre hardshipklausuler i kontraker om komplekse it-systemer, idet UBL § 179 

stiller strenge krav til udformningen af ændringsklausuler i kontraktgrundlaget, hvilket i praksis vil 

gøre det umuligt for ordregiver at anvende hardshipklausuler ift. at opnå målet om, at kontraktforhol-

det ikke skal ende i misligholdelse. Samlet er det således konkluderet, at den nuværende retstilstand 

vedr. ovennævnte i begge tilfælde er økonomisk inefficient ved offentlige indkøb af komplekse it-

systemer, idet ordregiver ikke har mulighed for at mindske risikoen for leverandørens misligholdelse 

af kontrakten gennem hardshipklausuler, mens ordregiver i øvrigt set ift. transaktionsomkostningerne 

derved uanset hvad vil ende i en inefficient situation, såfremt kontrakten om det komplekse it-system 

skal ophæves som følge af leverandørens misligholdelse deraf.  
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