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< 10 MNOK 10 - 25 MNOK 25 - 100 MNOK 100 - 250 MNOK > 250 MNOK
Endringer

Pause Stopp

BP1 BP2 BP3Konsept Planlegge Gjennomføre og avslutte BP5

ERP-løsning for 
Sykehusapotekene

Forskningsportalen

Regional økonomi- og 
logistikkløsning (ERP)

Nye integrasjons-
tjenester

Prosessplattform og 
digital 
hjemmeoppfølging

Øvrige

IKT for forskning

Virksomhetsstyring

Avsluttet (i 2021 og 2022)

Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.08.2022
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< 10 MNOK 10 - 25 MNOK 25 - 100 MNOK 100 - 250 MNOK > 250 MNOKPause Stopp

Planlegge Gjennomføre og avslutte Realisere (avsluttet i 2021 og 2022)

Digital 
patologi

Regional 
laboratorie-
dataløsning, 
fase 5-9

Regional løsning for 
helselogistikk

Kjernejournal 
dokumentdeling

Regional EPJ 
journalinnsyn 
fase 1

Regional 
laboratorie-
dataløsning
fase 3-4

Digitale 
innbyggertjenester -
digital utsending av brev

Regional kurve-
og medikasjons-
løsning fase 3

Regional radiologi-
løsning og multi-
mediearkiv ved OUS

Regional ambulanse-
journal

Klinisk 
legemiddel-
samhandling

Digitale 
innbyggertjenester -
mine henvisninger

Regional 
doseovervåkings-
løsning

Nasjonal 
IKT-løsning 
for AMK

Regional 
laboratoriedata-
løsning Vestre Viken

Regional 
standard for 
lukket 
legemiddelsløyfe

Digitale 
innbyggertjenester -
erstatte MinJournal

Anskaffelse 
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Digitale 
innbyggertjenester -
hovedprosjekt

Digitale 
innbyggertjenester-
mine timeavtaler 

Strategi og standard
for bruk av
multimedia

Digital samvalgs-
løsning

Konsept
BP1 BP2 BP3 BP5

Regional EPJ
modernisering
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RHF - Digital patologi 08.09.2022Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 07.09.2022Gjennomføre

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 08.09.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 06.09.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 08.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 08.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 07.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning fase 5 - 9 08.09.2022Planlegge

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 08.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 07.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 07.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 08.09.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 08.09.2022Planlegge

15.09.2022Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Side 1 med 14 rader av 14

• Styret i Helse Sør-Øst godkjente gjennomføring av digital patologi den 25. august.

• Det er fortsatt risiko knyttet til modernisert infrastruktur og leveransepresisjon som berører flere av prosjektene, blant annet aktiviteter 
på kritisk linje i regional EPJ modernisering, regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS og regional løsning for helselogistikk.

• Prosjektet regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS melder rødt på økonomi og kjernejournal dokumentdeling melder rødt på 
tid som følge av at tidligere identifiserte risikoer har slått til. Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst melder rødt på tid grunnet 
leveranser i det nasjonale prosjektet. 

• Usikkerhet knyttet til bruk av amerikanske skytjenester berører regional løsning for helselogistikk.

Delportefølje kliniske løsninger
HSØ- styresak

115-2021

075-2020

130-2021,  035-2022

128-2020

058-2012, 042-2017 og 039-2020

110-2019, 048-2021 og 053-2022

031-2019, 128-2020



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Helse Sør-Øst mottok 7. juni 2022 juridiske avklaringer fra HOD knyttet til 
hjemmelsgrunnlag og dataansvar (etter en samlet behandlingstid på ca. 6 måneder).

• Prosjektet har fått godkjent budsjett opp til kostnadsramme, men planlagt avslutning i 
september. Dette er ikke mulig.

Avviksbeskrivelse: 
Kjernejournal dokumentdeling

Side 6

• Prosjektet vil ikke kunne levere omfang innenfor vedtatt tid og melder derfor rødt på 
fremdrift. 

• Konsekvenser for økonomi vil vurderes, og prosjektet melder derfor gul økonomi.

• Endringsanmodning for utvidet tid innenfor vedtatt kostnadsramme utarbeides av 
prosjektet og behandles i prosjektets styringsgruppe 16. september.

• Programstyret for Digital samhandling i direktoratet for e-Helse har besluttet å opprette 
et forprosjekt for kjernejournal dokumentdeling. Det gjenstår å detaljere innhold og 
planer for dette prosjektet. 



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er forsinkelser og økte prosjektkostnader grunnet etablering av infrastruktur på ny 
leveranseplattform og behov for videreutvikling og tilpasning av løsningen med utviklingsobjekter 
som tidligere ikke har blitt utredet. Prosjektet har etter sommeren også måttet endre tilbake til 
eksisterende lagringsløsning (HSAN).

• Betydelig omfang er flyttet til stabiliseringsfasen i 2023 for å holde oppstartsdatoer i 2022.

Avviksbeskrivelse:
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Prosjektperioden må forlenges for å levere vedtatt omfang og prognosen er økt.

• Utløst usikkerhetsreserve opp til kostnadsrammen er ikke tilstrekkelig for å dekke omfang.

• Prognosen overskrider vedtatt kostnadsramme med 38 millioner kroner, og indikerer at 
kostnadsrammen vil være brukt opp i løpet av mars 2023.

• Prosjektet vurderer ulike alternativ og tiltak som vil legges frem til beslutning i styringsgruppen og 
porteføljestyretgjennom gjennom en endringsanmodning.
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har en sterk avhengighet til det interregionale AMK IKT-prosjektet. Tekniske 
avklaringer og tilhørende dokumentasjon mangler fortsatt for de fleste prioriterte 
integrasjoner som krever regionale tilpasninger. Det gir redusert fremdrift rundt design 
og implementering av regionale integrasjoner. Det er også bekymring knyttet til verktøy 
for samhandling med Norsk helsenett (NHN) i drift og forvaltning.

Avviksbeskrivelse:
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

• Fare for at regionale tilpasninger ikke blir ferdigstilt til test.

• Komplettering av løsningsdesign, ROS, §9-avtale og DPIA kan først utføres fra november 
2022, parallelt med testen, samtidig som løsningen må være godkjent senest ila mars 
2023.

• Det interregionale prosjektet må ferdigstille dokumentasjon basert på leverandørens 
dokumentasjon.

• Det regionale mottaksprosjektet har levert tilbakemeldinger på drifts- og 
forvaltningsmodell til det interregionale prosjektet som må følge opp mot NHN.
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Regional doseovervåkingsløsning

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause Stopp

Regional laboratoriedataløsning patologi, fase 3-4

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Digitale innbyggertjenester – Mine timeavtaler  

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Kjernejournal dokumentdeling

Regional doseovervåkingsløsning

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Klinisk legemiddelsamhandling

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst                            

ST SI VV

BP3

BP3

BP3.2

BP3.2

Digital samvalgsløsning BP3

Strategi og standard for bruk av multimedia BP3

Regional EPJ moderniseringBP2 BP3

BP3.3

OUS

BP3.1

BP5

BP3.1

OUS-2 OUS-3

Radiologi øvrige foretak etter OUSBP2

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9BP2

B2

OUS-P ST VV SiV SS AHUS SØ SI Sun MHHOUS-S

OUS-1 SS

BP3.2

Regional løsning for helselogistikkBP3.3

Digital patologi BP3BP2

BP3.3

OUS 
HF2

AHUS, ST

BP3.4

OUS

Milepælsplan kliniske løsninger per 31.08.22

BP2



Navn

Delportefølje virksomhetsstyring

Styresak

036-2013 og 026-2018

049-2021
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 12.09.2022Gjennomføre

RHF - ERP-løsning for Sykehusapotekene 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 12.09.2022Gjennomføre

• ERP-løsning for Sykehusapotekene har en mindre forsinkelse med endret dato for produksjonssetting av løsning for 
reseptur og butikkdata (som skal integreres med ERP og tas i bruk samtidig). Økonomiområdet ble satt i produksjon 1. 
september 2022, og har vært vellykket. Utsettelsen gjelder innkjøp- og logistikkområdet.



Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause Stopp

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Oslo universitetssykehus HF

BP3

Regional data- og analyseplattform (RDAP) 1.0

BP3

Ansvaret for videre utvikling av RDAP 
overføres Sykehuspartner fra 1.1.2023

BP2

BP3.2

EA

Regionalt kostdatasystem

BP3.1

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

ERP-løsning for Sykehusapotekene

BP2

Milepælsplan virksomhetsstyring per 31.08.22



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje IKT for forskning

• Forskningsportalen rapporterer rødt på kost på grunn av uforutsette kostnader som medfører 
at total prognose er høyere enn vedtatt budsjett. Endringsanmodning behandlet og godkjent i 
porteføljestyret 8. september.

Side 12
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy Gjennomføre 12.09.2022



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet fikk tilslutning til å benytte hele styringsrammen i styringsgruppemøte 9. juni, 
prosjektbudsjettet ble dermed økt tilsvarende til 52,9 millioner kroner.

• Prosjektet bruker noe lenger tid på avslutning av prosjektet og ny prognose overstiger 
styringsrammen. 

Avviksbeskrivelse: 
Forskningsportalen

• Total prognose (53,9 millioner kroner) er høyere en vedtatt budsjett (52,9 millioner kroner).

• Endringsanmodning ble fremmet for porteføljestyret 8. september som godkjente bruk av 
usikkerhetsmargin opp til kostnadsrammen på 54,9 millioner kroner (sak 065-2022).

Side 13



2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause Stopp
Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP3

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Forskningsportalen
Sikkerhetskomponenter (Antivirus, 
ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse

EO

Registerverktøy   

BP3

Milepælsplan IKT for forskning per 31.08.22

Forskerarbeidsflate

EO



Navn

Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

• Prosjekt entydig strekkoding (GS1) rapporterer fortsatt rødt på tid og kost på grunn av forsinkelser i 
leveranse av infrastruktur fra Sykehuspartner.

• Statistisk logganalyse rapporterer rødt på tid og kost, hovedsakelig på grunn av forsinkelser og dermed 
økte kostnader. Det er fortsatt uavklart hvor drift av løsningen skal ligge.

• Usikkerhet knyttet til bruk av amerikanske skytjenester berører prosessplattform og digital 
hjemmeoppfølging

144 -2021
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RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 12.09.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister 12.09.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 12.09.2022Gjennomføre

RHF - Statistisk logganalyse 12.09.2022Gjennomføre

Gjennomføre
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Målet var å avslutte prosjektet i oktober 2022, men på grunn av lang leveringstid på infrastruktur i 
leveranseplattformen 1.5 er prosjektet blitt forsinket. Etter planen skulle infrastrukturen vært klar 
for leverandørenes installasjon i april, men infrastrukturen ble først klar i september. 

Avviksbeskrivelse: 
Entydig strekkoding – GS1

• Prosjektet må forlenges inn i 2023 for å gjøre ferdig det planlagte omfanget. det arbeides med en 
endringsanmodning til porteføljestyret for å få økt budsjett..

• Det etableres en endringsanmodning til porteføljestyret for å få økt budsjett. Planlagt behandlet 
primo november.
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet rapporterer fortsatt rødt på kost og tid på grunn av forsinkelser som følge av uenighet 
mellom prosjektet/Sykehuspartner og Norsk helsenett (NHN) om vurdering av sikkerhet i løsning 
fra SAS. NHN sin ROS rapporterer rød risiko på teknisk sikkerhet.

• NHN vil, som følge av rød risiko, ikke påta seg drift av løsningen slik den foreligger pr. nå.

Avviksbeskrivelse: 
Statistisk logganalyse

• Prosjektet kan ikke utarbeide ny plan før beslutning om drift er gjort.

• Uansett beslutning om drift, vil prosjektet bli forsinket ut fra gjeldende plan. Dette medfører også 
økte kostnader.

• Drift av løsning må avklares. Ligger til styringsgruppen og prosjekteier.

• Det finnes 2 alternativer videre:
• Alternativ 1. Drift av NHN opprettholdes, men NHN trenger tiden frem til oktober med å analysere tiltak. Høy risiko 

for at tiltakene ikke reduserer risiko

• Alternativ 2. Drift overføres til Sykehuspartner. Dette alternativet kan også utgjøre kraftig forsinkelse, da forvaltning 
og driftsressurser ikke er bestilt, samt lang leveringstid på maskinvare.

• Sykehuspartner har en annen vurdering enn NHN på risikopunktene knyttet til at dette er en intern 
løsning.
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1     H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause Stopp

Statistisk logganalyse

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Modernisert folkeregister BP3

Interaktiv henvisning og rekvirering

Prosessplattform og Digital hjemmeoppfølging BP3.1

BP3

Innføring tarmkreftscreening HSØ

Digitalt oversettelsesverktøy

Nye integrasjonstjenester BP3

Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyrBP3.1

VV, SØ

ST,SiV,
OUS

SI,SS,
AHUS

SI , SØ

Pilot

BP3.2

BP3.2

Milepælsplan øvrige prosjekter per 31.08.22

Alle HF



Status for konsepter

• I porteføljestyret den 8.9.2022 (sak 066-2022), ble det besluttet oppstart av 8 nye konseptutredninger. De 
vil inngå fra og med neste rapportering.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Porteføljestyret vedtok i juni at Helse Sør-Øst skal være med på anskaffelsen av nytt BIM-FDVU system i regi av Sykehusbygg. 

Anskaffelsen gjøres i samarbeid med Sykehusbygg og de andre regionene. Dette arbeidet er i rute.
• Det var planlagt BP2-faseovergang i løpet av august. Den er utsatt til september. Dette vil i liten grad påvirke fremdriften i arbeidet.

• Verktøystøtte for nye metoder
• Pga sykdom på prosjektleder, er ikke status oppdatert.
• 30. august 2021 besluttet AD-møtet at konseptutredningen skulle startes opp i regi av Norsk Helsenett og bygge videre på det 

arbeidet konseptutredningen (behovsanalysen) som alt var gjort.
• Norsk helsenett ønsket ikke å ta den rollen. I slutten av juni meldte Norsk helsenett skriftlig at de heller ikke vil prioritere drift og 

forvaltning av en verktøyløsning for Nye metoder. Konseptutredningen endret forutsetning til at Sykehuspartner skulle ta ansvar for 
driften.

• Forutsetningen var da å bruke Prosess og oppgaveplattformen som skal etableres i Helse Sør-Øst. Det var forventet at denne 
plattformen var operativ høsten 2022, men det er nå uklart når denne kan tas i bruk. Sikkerhetsnivået på dataene som inngår i
saksbehandlingen i Nye metoder er så høyt at Sykehuspartners sikkerhetspolitikk ikke tillater å bruke eksterne skyløsninger. Dermed 
sto ikke konseptutredningen igjen med andre alternativer til null-alternativet fra fase 1.

• Styringsgruppen vedtok derfor 29.08 å stoppe videre arbeid og rådføre seg med AD-møtet om veien videre.

Navn
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RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst 12.09.2022Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder - del 2 Konsept
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2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause Stopp
Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Digitalisering av bygg eiendomsforvaltning
BP2

Verktøystøtte Nye metoder BP2

Milepælsplan konsepter per 31.08.22

II



Total ramme er på 135 millioner kroner

Hittil i år

• Faktisk påløpt i 2022 er nær tilsvarende budsjett for investeringer, men under budsjett for drift

Prognose

• Prognose for drift er over budsjett for kliniske tjenester. Det jobbes med å justere prognosen for å levere innenfor rammen.

Omfordeling

Systemeierne har omfordelt økonomi innenfor forbedringsporteføljens rammen:

• Kliniske tjenester: tiltak Regional fosterovervåking, kr 1,2 millioner kroner

• Administrative tjenester: tiltak ERP flytting til kontekst 4.1 med kr 3,2 millioner kroner.

Økonomi i forbedringsporteføljen

Kategori Investering Drift

Påløpt hittil Prognose Budsjett Påløpt hittil Prognose Budsjett

Administrativ 12,4 15,7 16,9 10,5 29,9 33,1

Klinisk 42,1 72,7 73,1 6,6 19,2 11,9

Tildelt budsjett 54,5 88,4 90 17,1 49,1 45



Regional forbedring 
Viktige aktiviteter per august 2022

DIPS
• Etablering felles henvisningsmottak psyk helsevern. Samhandling fastlege-DPS-

avtalespesialist
• Startet opp ved tre DPS i tre forskjellige helseforetak. Breddes videre i Oslo-området i høst og 

deretter til resten av helseregionen.

• Digital sykemelding i Classic

• Sykemelding oversendes arbeidsgiver og NAV digitalt. Effektiviserer administrativt 
pasientarbeid.



Metavision
• Sprøytepumpemodul Fase 1

• Automatisk registrering av data inn i Metavision. Effektiviserer og sikrer korrekt dokumentasjon.
• Kommentar: Forsinkelse grunnet feil leveranser fra leverandør. Demonstrasjon av løsning 

og kommunikasjon med foretakene pågår.

• Innføring føderert sikkerhet - Innføring
• Understøtter bedre samhandling mellom kliniske løsninger i regionen. Oppfyller regionale sikkerhetskrav. Innfører 

regional rollemodell. Reduserer teknisk gjeld.
• Kommentar: Planlagt produksjons alle helseforetak til 4. desember.

Mor og barn - Regional fosterovervåking
• Kundetjenesten har fått omfordelt midler internt i porteføljen for å håndtere kostnader til prosjektet «Regional 

forsterovervåking».

Bildediagnostikk – VVHF Philip RIS/PACS
• Det er store overskridelser på timeforbruk i forbindelse med feilretting og ELS, og budsjett er overskredet. 

RHF, VVHF, og styringsgruppen er informert
• Det er behov for sterkere regional styring og oppføling av prosjektet.

Økonomi ERP flytting til kontekst 4.1
• Tiltaket har fått omfordelt midler internt i porteføljen til pågående aktiviteter som er nødvendige å gjennomføre for at Oslo

universitetssykehus skal ta i bruk regional ERP-løsning, som siste helseforetak. 

Regional forbedring 
Viktige aktiviteter per august 2022



De viktigste avhengigheter

Den som har 
avhengigheten

Den som må levere
Grad av 
kontroll

Beskrivelse

Regional IKT-
portefølje, 
flere 
prosjekter

RHF: Avklare bruk 
av skyløsninger 
levert av 
virksomheter 
utenfor Europa

Middels

Mange applikasjoner kjører på on-premises løsninger som er i ferd med å bli end-of-life som følge av at leverandører kun 
vil levere med skyteknologi. Pr nå forhindres mange prosjekter/løsninger i en overgang til sky. Dette gjelder primært 
løsninger med sensitive data der skytjenesten leveres av amerikanske leverandører, og knyttes spesielt til 
utleveringsgrunnlag. Dette er en kjent problemstilling i forlengelsen av Schrems II og dialog mellom EU og myndighetene i 
USA.

Bygg Helselogistikk, 
regional EPJ, 
regional ERP, 
BIM/FDV, multi-
mediearkiv m.fl.

Middels Byggeprosjektene i fase 2 (PRAD og PNSD) har identifisert en rekke kritiske avhengigheter til fase 1 leveranser i forkant av 
innflytting i nye bygg. Disse aktivitetene/prosjektene må gjennomføres av henholdsvis OUS, VV HF, HSØ RHF og SP i 
felleskap. OUS og VV HF sammen med SP har etablert planer (fase1) for disse aktiviteten som grunnlag for rapportering. 
Disse aktivitetene/prosjektene er en forutsetning for realisering av IKT planer for byggeprosjektene.

Regional IKT-
portefølje, 
flere 
prosjekter og 
Bygg

Regional EPJ 
modernisering

God Mange av de kliniske prosjektene, dermed også Bygg, er avhengig av at DIPS Arena er rullet ut og av leveranser på økt 
endringsevne i SP.

Rekkefølgeavhengighet: Flere kliniske prosjekter lagt planer som følger utrullingsplanene til EPJ modernisering, eks. Mine 
timeavtaler, strategi og standard for bruk av multimedia, der Sectra anbefaler integrasjon mot én DIPS, og dermed også 
digital patologi, som trenger multimediearkivet.

Moduler: Flere prosjekter er avhengig av moduler og videreutvikling som kun er tilgjengelig på Arena, eks DIPS 
medikasjonsmodul høsten 2023 for legemiddelområdet

Integrasjoner: mange kliniske prosjekter trenger integrasjoner mot DIPS, og da også testmiljø der dette kan testes (se 
under)
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De viktigste avhengigheter
Den som har 
avhengigheten

Den som må levere
Grad av 
kontroll

Beskrivelse

Regional IKT-
portefølje og 
dermed Bygg

Sykehuspartner 
som leverandør av 
modernisert og 
tilgjengelig 
infrastruktur

Middels Alle prosjekter der SP skal drifte plattformløsninger er avhengig av samlede leveranser fra STIM, nettprosjekter, andre 
prosjekter ihht plan samt kapasitet fra linjen i SP. Både modernisert infrastruktur totalt sett, inkl. nett, og ikke minst de 
øvrige prosedyrene og leveransene som utgjør en plattform må fungerer, inkl. bestillings og endringsrutiner (eks. 
portåpnigner og lastbalansering), identitet og tilgangsstyring mv.

EPJ modernisering er avhengig av leveranseplattform 2.0 for testmiljø 15.10.22 og for OUS produksjon 1.2.23. Radiologi 
og multimedie ved OUS er avhengig av ny leveranseplattform v.1.5. Regionalt multimediearkiv er avhengig av leveransene 
til radiologi-prosjektet og en multi-foretaksløsning der alle HF kan hente og redigere. Digital patologi er avhengig av 
multimediearkivet og har store filstørrelser.

Flere prosjekter er avhengig av Windows10-utrulling iht plan, eksempelvis radiologi ved OUS, helselogistikk, 
laboratoriedataløsning patologi m.fl.

Andre eksempler: Helselogistikk er avhengig av trådløst nett og mobildekning, telecomplattform Avaya, mobile enheter, 
BigIP mv. AMK IKT er også avhengig av regional telecomplattform, oppgradert nett og redundant PingFed-løsning. Lukke 
tegemiddelsløyfe er avhengig av trådløst nett mv.

Regional IKT-
portefølje, KL

Sykehuspartner
testregime

Middels Med økende grad av regionale løsninger er det nå et vesentlig behov for et testregime og testplattform der prosjektene 
løpende kan få tilgang til oppdatert testmiljø også når regionale prosjekter pågår. Flere prosjekt er avhengig av å teste 
integrasjoner mot DIPS.

Regional IKT-
portefølje, 
kliniske 
løsninger

Sykehuspartner 
forvaltning og SLA 
oppgraderinger

God Flere prosjekter er avhengig av vellykkede oppgraderinger i Sykehuspartner iht. plan, eksempelvis LVMS-oppgradering til 
4.11 i stabil drift våren 2023, MetaVision 6.18 oppgradering 2. kvartal 2023, med planlagte integrasjoner og mobil løsning.

Avhengighet til at Sykehuspartner deltar i prosjektene og foretar nødvendige endringer som forberedelse til å ta ansvaret 
for forvaltning ved overlevering. Avhengighet også til tydelige roller og ansvarsfordeling, spesielt knyttet til fagforvaltning 
men også der andre enn SP har deler av drifts- og forvaltningsansvaret som i AMK-IKT.
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Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022-23 (1/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Regional data- og 
analyseplattform

12-2022 SP holder på med mobilisering og rekruttering for å bemanne tjenesten når de overtar 
forvaltningsansvaret.

Regional økonomi- og 
logistikkløsning (ERP)

04-2023 SP er klar for forvaltningsansvaret for samtlige helseforetak så snart løsningen er innført ved 
OUS

Regional løsning for 
helselogistikk

01 til 04-
2023

Helselogistikk fase 3-prosjektet overleverer til Sykehuspartner forvaltning.

Planlegging av helselogistikk fase 4-prosjektet i Sykehuspartner går i parallell med fase 3
Regional laboratoriedataløsning 
patologi fase 3 og 4 

12-2022 Drift er overlevert. Overlevering av faglig forvaltning og videreutvikling og avklaringer rundt 
dette pågår.

Kjernejournal dokumentdeling 11-2022 Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspart for dette arbeidet. Hva det betyr ved overlevering 
gjenstår å avklare. Overlevering til Sykehuspartner pågår.

Regional radiologiløsning og 
multimediearkiv ved OUS

12-2022 Det pågår avklaring av faglig forvaltning og ansvaret for dette.

Regional doseovervåkingsløsning 09-2022 Det er god dialog med forvaltning om overlevering og det gjenstår kun overlevering for to 
helseforetak.

Digitale løsninger for utdanning 
og kompetanse

06-2023 Leverandør er ikke valgt
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Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022-23 (2/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Forskningsportalen 09-2022 Utvikling/automasjon foregår fortsatt.

Elektronisk forskningslogg (ELN) 11-2022 Prosjektet har fått godkjent revidert tidsplan med planlagt overlevering i november.

Registerverktøy 02-2023 Overlevering er avhengig av hvilken leverandør som velges. Er i prosess med Sykehuspartner.

Statistisk logganalyse xx-202x

Det er fortsatt stor risiko knyttet til etablering av drift og forvaltning av løsning. NHN’s interne 
ROS vurderer teknisk løsningen til ikke å være akseptabel. Dette vil medføre forsinkelse i 
etablering av driftsmiljø og det er sannsynlig at Sykehuspartner må ta et enda større ansvar enn 
først forutsatt. Dato for overlevering er svært usikker.

Innføring av screeningprogram 
for tarmkreft i HSØ

10-2022 Overlevering går i henhold til plan

Tarmkreftscreening (IKT) 11-2022 Forberedelser og strategi for overlevering er i gang. God dialog med SP og KRG. 
Kravdokumentasjon under arbeid. 4 fra KRG er i med i teamet for å sikre overleveringen.

Entydig strekkoding (GS1) 01-2023 Infrastrukturleveranser er forsinket. Det er i tillegg fortsatt usikkerhet knyttet til om 
Sykehuspartner er klar til å overta forvaltningen.

Modernisert folkeregister 04-2023 Overlevering går i henhold til plan

Verktøystøtte nye metoder 12-2022 NHN vil ikke drifte løsningen.
Nasjonale løsninger skal normalt ikke driftes regionalt
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Planlagte anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Digital patologi Spesialmodul 
for digital patologi

Scannere

Utstyr patologens 
arb.plass

2022 Drøfting med markedet pågår. Beslutning om anskaffelsesprosess planlagt i 
september

Anskaffelse rammeavtale påbegynt. Målsetting om avtaleinngåelse Q1 2023.

Anbefalt utstyrsliste revideres. Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner skal 
innlemme det i vanlig produktkatalog som bestillingsvare

Regionale standarder for 
integrasjon av medisin-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er nå i gjennomføringsfase. Anskaffelse er påbegynt.

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen i 
Helse Sør-Øst

Løsninger for 
digitalisering av 
eiendomsforvaltning

2022 Det er besluttet at anskaffelse blir gjennomført i regi av Sykehusbygg HF.
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Pågående anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar
Prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging

Generelt verktøy for 
prosess-
automatisering

2022 Dialogrunder med leverandører pågår. 

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

Verktøy til 
erstatning for 
Læringsportalen

2022 Anskaffelsen pågår.

Forventes ferdig i løpet av oktober.

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Dialogrunder med leverandører pågår.

Kostdatasystem Kostdatasystem 2022 Konkurransen ble utlyst 10. juni og anskaffelsen pågår
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Økonomi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 aug. 22 5 4 5 4 5

Digital patologi Gjennomføre aug. 22 jun. 24 57 52 46 46 46

Digital samvalgsløsning Planlegge sep. 21 apr. 22 6 4 6 4 6

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Gjennomføre mar. 22 sep. 22 6 6 6 5 6 5 5

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 sep. 22 46 46 46 46 44 40 38

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 86 76 71 71 22 18 12

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 255 192 162 162 85 45 46

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 35 35 24 17 18

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 127 127 61 29 28

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 okt. 22 26 23 21 20 21 19 20

Regional EPJ modernisering Gjennomføre mar. 22 jun. 25 978 909 825 825 95 52 43

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9 Planlegge mar. 22 sep. 22 3 1 2 1 2

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 des. 23 453 418 390 390 -2 377 346 346

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 jun. 23 282 269 260 262 2 139 101 104

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 207 207 207 245 8 138 143 134

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 27 25 17 25 17 25

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jul. 22 okt. 23 16 14 13 13 1 1 1

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 nov. 22 9 10 7 6 5

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 2 440 2 238 2 095 2 120 53 974 802 793

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse Gjennomføre mar. 22 mar. 23 13 12 11 11 -1 3 1 4

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 des. 22 64 62 59 59 47 46 45

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 jun. 23 798 778 778 775 759 724 740

Regionalt kostdatasystem Gjennomføre jun. 22 mai. 23 9 8 8 7 1 1 1

ERP løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 des. 23 132 118 106 106 77 62 60

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 1 017 979 962 958 -1 887 835 849

Delportefølje IKT for forskning

Elektronisk forskningslogg (ELN) Gjennomføre aug. 21 nov. 22 8 7 6 5 6 2 2

Forskningsportalen Gjennomføre jan. 18 nov. 22 55 53 53 54 52 52 51

Registerverktøy Gjennomføre mar. 22 nov. 22 3 2 2 2 1 1 1

Totalt for delportefølje IKT for forskning 66 62 61 61 59 56 54

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 94 95 87 86

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 des. 22 30 26 23 23 18 12 13

Digitalt oversettelsesverktøy Gjennomføre sep. 21 mar. 23 6 6 5 4 4 1 2

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 des. 22 58 58 58 62 3 40 39 47

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 sep. 22 38 36 33 32 33 31 31

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 Planlegge des. 20 mar. 22 7 8 7 8 7

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API) Planlegge mai. 21 sep. 22 4 4 4 3 4

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Planlegge sep. 21 aug. 22 5 6 -1 5 6 6

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Gjennomføre aug. 22 mar. 23 20 17 15 14 14 1 1 1

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 mai. 23 62 51 45 54 5 45 35 30

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 243 220 314 317 17 257 231 149

Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt
 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Realisert 

verdi

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt



Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen

Prognosen til prosjektet ligger innenfor tilgjengelige midler for porteføljen. 
Konsepter ses under ett for avsatt budsjett som er estimert til 10 millioner kroner.

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 sep. 22 4 6 4 6

Totalt konsepter 4 6 4 6

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt Budsj. totalt  Progn. totalt 



Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prognosen overskrider kostnadsrammen med 38 millioner kroner, og indikerer at kostnadsrammen vil være brukt opp i løpet av mars 2023. 

Overskridelsen skyldes i hovedsak forsinkelser og økte kostnader i tilknytning til etablering av infrastruktur på ny leveranseplattform , samt 
behov for videreutvikling og tilpassing av løsningen. Dette har medført at prosjektet har flyttet en vesentlig del av omfanget til 
stabiliseringsfasen, og prosjektet har blitt forlenget med et halvt år. I tillegg er det behov for å utrede utviklingsobjekter definert i kontrakten, 
deriblant sperretjenester som den mest omfattende. Prosjektet re-prioriterer utestående leveranser, re-planlegger stabiliseringsfasen i 2023 
og vil legge frem endringsanmodning til beslutning i styringsgruppe og porteføljestyret.

Regional standard for integrasjon av medisinsk teknisk utstyr
• Status rød skyldes økte kostnader i planleggingsfasen grunnet forlenget beslutningsprosess. BP3.1 ble godkjent i ledergruppen i Helse Sør-Øst 

RHF 9. august 2022.

Forskningsportalen
• Påløpte kostnader for enkelte leveranser har blitt høyere enn forventet. Prosjektet har utstedt endringsanmodning 065-2022 for å få utløst 

usikkerhetsmargin opp til kostnadsrammen.

Statistisk logganalyse
• Prosjektet rapporterer rødt på tid og kost, hovedsakelig på grunn av forsinkelser og dermed økte kostnader, i tillegg er det uavklart hvor drift 

av løsning skal ligge.

Entydig strekkoding (GS1)
• På grunn av forsinkelser i plattfromleveranser fra Sykehuspartner, har ikke prosjektet midler til å fullføre planlagte aktiviteter. Dagens budsjett 

dekker behovet frem til ca. utgangen av året, og prosjektet antar at det kan avsluttes først i februar/mars 2023. Det jobbes med en 
endringsanmodning.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prognosen er 1 million kroner over budsjett, og er forlenget med en måned.

IKT-løsning for screening tarmkreft
• Prosjektet er en del av program for nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og inngår ikke i prosjektporteføljen, og finansieres ved 

øremerkede midler som bevilges på årlig basis. Prognosen er 0,1 million kroner over budsjett.

Registerverktøy
• Prosjektet blir to måneder forsinket grunnet større behov for å utarbeide spesifikasjoner før dialogbasert anskaffelse startes opp, 

prognosen er da over budsjett men innenfor styringsramme

Helselogistikk
• Beslutning om å inkludere innsjekk på flere ventesoner i Helselogistikk fase 3 fører til at prognose er 1,6 millioner kroner over budsjett.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



846

Porteføljeanalyse 2022 per august

86

Porteføljeanalysen for 2022 inkluderer hele den 
regionale IKT prosjektporteføljen, inklusiv konsept og 
regional forbedring.

Prognosen per august utgjør 938 millioner kroner, 
og pågående prosjekter har et estimert underforbruk 
mot periodisert årsbudsjett (946 millioner kroner) 
på 8 millioner kroner. Det vises for øvrig til 
porteføljeanalysesak hva gjelder nye beslutninger 
resten av året.

Prognosen ut året indikerer høyere gjennomsnittlig 
pådrag enn hittil i år. Det er usikkerhet knyttet til om 
det er mulig.

Avviket mellom påløpt hittil og budsjett hittil er 86 
millioner kroner med hhv. 29 millioner kroner til drift 
og 57 millioner kroner til investering. Dette er en 
økning på 24 millioner kroner sammenlignet med 
juli-tallene.

135

946

938



Porteføljeanalyser

37



Kvantitative gevinster, gjennomføringsrisiko og budsjett

Side 38

Dette er de prosjekter som skal opp til beslutning
8:   Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler
31: Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9



Kvalitative gevinster, gjennomføringsrisiko og budsjett

Side 39

Dette er de prosjekter som skal opp til beslutning
8:   Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler
31: Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9



Kvalitative gevinster, gjennomføringsrisiko og brukervolum
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Dette er de prosjekter som skal opp til beslutning
8:   Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler
31: Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9



Ressurser



Totale ressurser fra Sykehuspartneransatte, innleide og 
helseforetakene

Side 42

• Ressursbehov for de kommende 
månedene er under kontroll for de 
fleste områder.

• Gapet er fordelt på alle kategorier av 
ressursbehov, og det jobbes løpende 
med å lukke dette.

• Det er fortsatt noen flaskehalser som 
påvirker leveranser fra flere prosjekter. 
Spesielt innen datakommunikasjon og 
arbeidsflate.



Ressurser fra Sykehuspartneransatte og innleide
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Diagrammet viser: 

• Blått fjell
Viser bestilte ressurser

• Gul strek
Det som er tildelt

• Stolper
Det som er faktisk levert, fordelt på ansatte og 
innleide. Denne inneholder også tjenesteleveranser 
som ikke er bestilt som ressurser.



Ressurser fra helseforetakene og total fordeling

Side 44

• Fordeling av de totale ressurser 

Tallene dekker kun prosjektressurser, og ikke 
deltagelse i styringsgrupper og referansegrupper

SP ansatte
96

SP innleide
97

HF ressurser
48

Totalt 240



Risiko per andre tertial 2022
Risiko

1.   Modernisert og tilgjengelig infrastruktur

2.   Leveranser fra leverandører

7a. Overlevering til forvaltning

7b. Avhengighet til forvaltning i kombinasjon med prosjekt

9.   Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon

11. Strategisk innretning 

12. Gevinstrealisering

15. Tilstrekkelig gjennomføringskapasitet

17. Bruk av skytjenester levert av virksomheter utenfor 
Europa

De viktigste endringer i risikobilde siden siste tertialrapportering er:
• Risiko 2 økes i sannsynlighet som følge av at Norsk helsenett SF (NHN) ikke vil ta ansvar for drift og forvaltning av Statistisk logganalyse. Det er også fortsatt 

ikke etablert noen leveranseplan for kjernejournal dokumentdeling. 
• Risiko 9 økes i sannsynlighet. Det er økende utfordringer med leveranser av tjenester for flere regionale prosjekter, blant annet for entydig strekkoding, 

regional løsning for helselogistikk og regional radiologløsning og multimediearkiv. Det er også lange leveringstider på nytt utstyr som blant annet servere. 
• Risiko 15. Ingen endring i risiko, men med dagens inflasjon medfører det en reell reduksjon av den økonomiske rammen for porteføljen.
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4. Toleransegrenser for status



Vedlegg 1 – Leveranser fra prosjektene



Regional EPJ modernisering – 2. tertial

• DIPS Arena for psykisk helse og avhengighet (PHA) ble tatt i bruk 8. mai på Oslo universitetssykehus. 
Innføringen er gjennomført så godt som uten avvik og overlevert til forvaltning i Sykehuspartner og 
Oslo universitetssykehus. Prosjektet jobber med innføring for somatikk ved Oslo universitetssykehus i 
mars 2023.

• Regionale faggrupper for tilganger og pasientadministrasjon er etablert, og med det er alle faggrupper i 
gang.

• Prosjektet er forankret og formalisert ved Sykehuset Telemark og Betanien Hospital.

• Det er utført replanlegging på teknisk side og ikke-tidskritiske leveranser er flyttet ut i tid. Kritiske 
leveranser, det vil si leveranser for å opprettholde tid og kvalitet for selve utrullingene, håndteres som 
opprinnelig planlagt. Årsaken til replanleggingen er forsinket ferdigstillingstidspunkt for 
leveranseplattformen.

Status og leveranser i kliniske løsninger (1/10)
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Kjernejournal dokumentdeling

• Helse Sør-Øst ba i november 2021 Direktoratet for e-helse om å bidra til avklaringer om 
hjemmelsgrunnlag og dataansvar. Tilbakemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble 
mottatt 7. juni 2022. Det pågår nå drøftinger med Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF (NHN) og 
øvrige regioner om samordnet løsning og plan/tiltak. Behov for avklaringer har medført at prosjektet 
ikke lenger kan levere løsningen innenfor gjeldende tid og vil derfor søke om utvidete rammer for 
prosjektet.

• Nasjonalt samarbeid er gjenopptatt og organisert i tilknytning til behovsgruppen i Program digital 
samhandling (PDS)

• Samordning av krav til løsningen med øvrige regionale helseforetak (RHF) pågår. Behovsbeskrivelse er 
ferdigstilt og neste fase vil fokusere på løsning og tiltak i samarbeid med flere aktører i helsesektoren.

• Det har vært liten fremdrift knyttet til NHN sin rolle som leder av den nasjonale innføringen.

• Alle tekniske aktiviteter som kan utføres før samordnet løsning er ferdig drøftet og utført. Alle 
helseforetak er klargjort for å være både kilder og konsumenter. Prøvedriften har tatt i bruk 
løsningen for innhenting og logging av informasjon om aktuell behandlerrelasjon. Teknisk 
kommunikasjon med Oslo kommune fungerer, men enkelte testaktiviteter gjenstår.

Status og leveranser i kliniske løsninger (2/10)

Side 49



Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler
• Porteføljestyret godkjente 17. mars første del av gjennomføringsfasen (BP3.1). Omfanget inkluderte 

videreføring av pågående arbeid med prosessarkitektur og målarkitektur og løsning for tjenester på vegne 
av barn.

• Regionalt arkitekturråd godkjente prosessarkitekturen den 7. august og målarkitekturen 17. august 2022.
• Løsning for tjenester på vegne av barn ble åpnet for foreldres tilgang til dokumentasjon for egne barn 

under 12 år fra 1. juni, som planlagt. Tjenesten ble fulgt opp av prosjektet i noen dager før tjenesten ble 
overlevert til drift og forvaltning i linjen i Sykehuspartner.

• Neste beslutningspunkt (BP3.2) er planlagt til porteføljestyret 28. september.

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/10)
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Prosjektet har en høy risikoprofil, og melder rødt spesielt på leveranseområdene integrasjoner og teknisk. Det 
er forsinkelser på enkelte sentrale leveranser. Sectra sin system-/systemintegrasjonstest skulle vært ferdigstilt i juni, 
men er forsinket på grunn sene leveranser av funksjonalitet og integrasjoner, og har derfor restanser som nå 
gjennomføres i parallell med akseptansetest. På teknisk side har det vært behov for omlegging av lagringsløsning for 
servere, som har medført forsinket ytelsestesting.

• Bildemigrering fra Siemens har pågått siden mai 2022, og har nå kommet til året 2017 (startet på 2021). Det betyr at 
vi vil ha godt med historikk på pasientene til oppstart

• Det er avdekket noen funksjonelle svakheter i løsningen blant annet på løsning for talegjenkjenning, 
demonstrasjonsmøter og elektroniske brev.

• Omlegging av modaliteter til ny lastbalanseringsløsning er i rute, blant annet med omlegging ved Rikshospitalet og 
Ullevål helgen 3.-4.september 2022. Migrering av skannede dokumenter fra Siemens godkjent i produksjon.

• Detaljplaner for den første oppstartshelgen 21.-14.10.22 er påbegynt.

Regional doseovervåkingsløsning

• Innføring for Sykehuset Østfold er gjennomført i henhold til plan i august. Det gjenstår da kun innføring ved Vestre 
Viken og prosjektet kan avsluttes etter oppstart som er planlagt i september etter oppgradering av RIS/PACS.

• Det er klargjort for rapportering til Norsk Pasientregister etter en avklaring rundt hjemmel for slik rapportering. 
Foretakene kan nå starte rapportering i henhold til lokal beslutning.

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/10)
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Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)
• Porteføljestyret godkjent BP3.2 den 9. juni 2022. Gjennomføring av fase 2 startet.

• Rapport fra utprøvinger av pasientmerket og pasientbundet endoser i fase 1 godkjent av styringsgruppen.

• Det er forsinkelse på leveranse av integrasjonen mellom Delta og MetaVision fra leverandør.

Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)
• Direktoratet for e-helse har i møte erkjent at de tydelig må utrykke at SAFEST/DELE skal være felles nasjonal kilde 

for legemiddelinformasjon, samt få på plass plan og budsjett for mapping mellom FEST og SAFEST

• Leveranse 1 produktkoder er levert fra SAFEST/Statens legemiddelverk (SLV)

• MetaVision versjon 6.18, inkludert tilpasninger til produkkoder, er levert fra leverandør. Det forventes at 
oppgraderingen til 6.18 skjer i 2. kvartal 2023.

• Analyse og design av leveranse 2, administrert og produsert legemiddel, er startet i nasjonalt prosjekt SAFEST

• Prosjektet har utarbeidet og sendt høringssvar til Direktoratet for e-helses "Veileder for internasjonale standarder for 
legemiddelinformasjon" og sendt innspill til Direktoratet for e-helses "Styringsdokument for program pasientens 
legemiddelliste 1.82"

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/10)
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Regional løsning for helselogistikk

• Leverandørene har meldt forsinkelse for område B og C med opptil 10 uker på milepæl M3 Leveranse 
klar for kundens akseptansetest, planlagt 26. august. 

• DIPS AS sine push-leveranser kommer sannsynligvis senere enn forventet og knapphet på ressurser fra 
Sykehuspartner sin datakomavdelig fører til at klargjøring av leverandørenes test tar lengre tid enn 
planlagt. Kompenserende tiltak vil ikke være nok for å hindre forsinkelse i prosjektets resterende 
hovedmilepæler. Prosjektet jobber med utarbeide nye planer.

• Opplæring av forvaltningsressurser fra helseforetakene og fra Sykehuspartner er gjennomført.

• I andre tertial har styringsgruppen besluttet
• Omfangsendring - Nettbrett i område A - besluttet å bytte utprøving på innsjekksterminal med nettbrett, sak 18/2022

• Tjenestenivå for område A, B og C - besluttet Sykehuspartner sitt tjenestenivå for Helselogistikk til helseforetakene, sak 23/2022

• Innsjekk på poliklinikker - besluttet å inkludere innsjekk på flere ventesoner i Helselogistikk fase 3, sak 28/2022

• Det er inngått avtale om kjøp av lisenser og kontrakt om nye integrasjoner er signert med DIPS AS. 
DIPS er godt i gang med utvikling av nødvendig integrasjon for betaling

• Prosjektet har satt i gang arbeid med å vurdere konsekvenser for område A dersom løsningen må 
leveres uten amerikansk skyleverandør

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/10)
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Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Regional patologiløsning for Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark er overlevert til linjen og 
Sykehuspartner etter innføringen i januar og februar.

• Endret tidsplan ble vedtatt på styringsgruppemøtet 16. juni og ny totalprognose er innenfor budsjett. Ny tidsplan 
har gitt Oslo universitetssykehus utsettelse av videre innføring til høsten 2023 etter oppgradering til v4.11 som 
inneholder bedret funksjonalitet og rettinger. Det er god fremdrift i konfigurasjon og tekniske forberedelser til 
innføring ved Sykehuset Innlandet og Vestre Viken. Med endret prosjektplan har Vestre Viken fått utsatt oppstart fra 
februar til mai 2023 og har derav mer tid til sine forberedelser.

• Prosjektet er klare og godt i rute til å levere i henhold til plan, men kapasitetsutfordringene i patologiavdelingene er 
store og kan være til hinder for innføring av LVMS ved Sykehuset Innlandet i januar. Vestre Viken avventer 
avklaringer rundt digital patologi i sin vurdering av om planlagt tidspunkt for oppstart kan 
gjennomføres. Overordnet status på prosjektet er derfor gul.

Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9

• Prosjektet har gjennomført datainnsamling fra alle helseforetak, inkludert Sykehuspartner og andre aktører. Det er 
motstridene ønsker og behov, og det er vanskelig å finne omforente løsninger. Beslutningsunderlaget utarbeides 
fortløpende og vil bestå av et forenklet prosjektforslag og et saksfremlegg.

• Behandling i prosjektets styringsgruppe er planlagt 9. september og videre behandling i porteføljestyret 28. 
september.

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/10)
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Digital patologi

• Beslutning om oppstart av gjennomføringsfase og anskaffelse, BP3.,1 fikk tilslutning i porteføljestyret 9. 
juni og besluttet i styret i Helse Sør-Øst 25. august

• Oslo universitetssykehus skal være ett av to helseforetak i første fase. Helseforetak to skal besluttes 
innen 1. november

• Prosjektet har fått avtalt bistand fra Sykehusinnkjøp for gjennomføring av regional anskaffelse av 
(glass)skannere og modul for digital patologi. Oppstartmøte for anskaffelse (regional rammeavtale) av 
skannere er gjennomført.

• Det er avklart at LVMS ikke støtter digital patologi fra flere multimediearkiv (regionalt og lokalt).

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/10)
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Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

• Fremdrift i dette mottaksprosjektet har sterk avhengighet til leveranser fra det interregionale AMK IKT-
prosjektet. Mottaksprosjektet vurderer rød risiko på fremdrift grunnet manglende leveranser knyttet til 
tekniske avklaringer. Tidsplanen frem til planlagt oppstart ved AMK Oslo i mai 2023 er svært stram, 
selv etter utsettelsen fra november 2022 til mai 2023. Det er også bekymring omkring manglende 
forvaltningsverktøy.

• Prosjektstyret for det interregionale AMK IKT-prosjektet vedtok 16. juni at utviklingsfase 2 starter opp i 
januar 2023 forutsatt at leveranse til fase 1 gjennomføres til avtalt tid og med godkjent 
systemintegrasjonstest (SIT). Omforent fremdriftsplan for hele fasen forventes i løpet av høsten. 
Eventuell forlengelse av det interregionale prosjektet medfører økte felleskostnader og 
prosjektkostnader i mottaksprosjektet, men antas likevel å være innenfor budsjett.

• Vedtak i prosjektstyret for det interregionale AMK IKT-prosjektet andre tertial inkluderer 
kontraktendringer der deler av ICCS kommunikasjonsfunksjonalitet flyttes fra fase 2 til fase 1 (og noe 
motsatt vei) med tilhørende forflytting av kostnadene mellom fasene der dette utgjør en økning på 3.6 
millioner kroner for fase 1 med en tilsvarende reduksjon for fase 2. HSØs 40% andel utgjør 1,4 
millioner kroner. Prosjektstyret har også gitt tilslutning til Tjenestebeskrivelse NHN AMK v0.8 i juni. 
Etter videre behandling i NHN i august foreligger godkjent v1.0 av dokumentet. Gjeldende versjon 
legges frem for prosjektstyret 22. september

Status og leveranser i kliniske løsninger (9/10)
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Strategi og standard for bruk av multimedia

• Revidert prosjektplan med utvidelse av planleggingsfase ut 2022 ble godkjent av styringsgruppen den 29. mars. 
• Prosjektet er ferdig med forberedelsesfasen og har startet spesifikasjonsfase som planlagt. Plan for 

spesifikasjonsfase er utarbeidet sammen med Sectra.
• Vurderingskriterier for innføring av regional multimedieløsning ble forankret i styringsgruppen før sommeren -

både for rekkefølger på fagområde og helseforetak.
• Prosjektet har forberedt arbeidsmøte med alle helseforetakene den 7. september. Arbeidsmøtet vil anbefale hvilke 

helseforetak og hvilke typer utstyr og fagmiljøer som skal delta ved utprøving av multimedieløsning i 
prosjektperioden.

• Veileder for forberedelse til bruk av regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst er publisert på HSØs hjemmesider.

Status og leveranser i kliniske løsninger (10/10)
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/3)

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Verifisering av løsning er gjennomført, og det planlegges oppstart av brukerakseptansetest (UAT) 15. november

• Ny dato for produksjonssetting på Oslo universitetssykehus er 1. april 2023.

• Prosjektet er i henhold til plan og budsjett.

ERP-løsning for Sykehusapotekene

• Sykehusapotekene HF tok i bruk økonomimodulene av løsningen 1. september. Det har vært en vellykket 
produksjonssetting med få feil.

• Utrulling av innkjøp- og logistikkområdet skulle være ferdigstilt november 2023, men utsettes til februar 2024 som 
følge av en justert fremdriftsplan for nasjonal løsning for reseptur og butikkdata som skal innføres samlet med ERP.

• Prosjekt ERP for Sykehusapotekene opprettholder prognose lik budsjett
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (2/3)

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Teknisk løsning er ferdigstilt (med unntak av en egen instans på Oslo universitetssykehus sin infrastruktur som 
kommer i oktober). Systemeierskapet ble som en følge av det overført fra teknologisiden til brukersiden. 
Sammensetning av styringsgruppen ble endret tilsvarende.

• De fem første datakildene er etablert (DIPS, MetaVision, regional SAS-løsning med blant annet Paga-data, Gatsoft
og Partus). Det pågår avklaringer med DIPS modernisering om innarbeidelse av DIPS Arena.

• Det skal etableres ytterligere 5 datakilder i løpet av 2022: ERP, CMS, LVMS, NPR/NIMES og ambulansejournal. Det 
er meldt inn behov for en rekke flere datakilder som vil bli innarbeidet fortløpende i 2023.

• Prosjektet jobber med et antall felles innholdsleveranser

• HR-dashboards (i produksjon)

• Elektronisk kurve dashboards (i slutt testing)

• Ny konsernrapportering

• I tillegg er det meldt inn en rekke andre behov som vil bli løpende prioritert ut fra kapasitet

• Sykehuspartner bemanner opp for å overta ansvaret for forvaltning, drift og videreutvikling av RDAP fra 
1. januar 2023
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/3)

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)

• Prosjektet er i henhold til plan. Anskaffelse pågår. 

• Tre leverandører kvalifisert, og første runde dialogmøter pågår.

• Invitasjon til prøvetilbud sendes ut i september.

Regional løsning for kostdata

• Prosjektet er i henhold til plan. Anskaffelse pågår.

• Prekvalifisering er gjennomført, og fire leverandører deltar i den videre dialogen.

• Første løsningsforslag fra leverandørene kommer medio september.
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Forskningsportalen

I andre tertial har prosjektet ferdigstilt og overlevert Regional + OUS filsluse, Regional + OUS forskerarbeidsflate, 
forbedret brukerveiledninger i Forskningsportalen 1.0, og ROS behandlet bestilling av midlertidig tilgang til filsluse.

Prosjektet har en tjeneste utestående – automatisk serverdeployment – som forsinker overlevering av 
Forskningsportalen 1.0 til Sykehuspartner Forskning & Innovasjon.
Leveransen, som ble bestilt i 2019, skulle etter plan i ny endringsordre vært ferdigstilt 15. april 2022. Prosjektet har 
gjentatte ganger opplevd at tjenesten ikke fungerer, eller at utviklingen ikke har vært tilfredsstillende og har adressert 
dette gjentatte ganger til Sykehuspartner. Grunnet forsinkelser i denne leveransen, ble styringsgruppen informert om at 
ny dato for teknisk åpning var blitt satt til 25. august, med endelig produksjonssetting den 10. oktober 2022.

På tross av at det kun gjenstår automasjon av én innholdstjeneste, har det ikke lyktes prosjektet å få Sykehuspartner 
Forskning & Innovasjon til å overta tjenesten i sin helhet med dette som restanse.

Kommende leveranser:
• 6.-22.9: Ferdigstillelse av automatisk server deployment samt verifisering av at alle (andre) tjenester fungerer som 

de skal
• 23.9: Formell overlevering av forskningsportalen
• 26.9: Forskningsplattformen – teknisk åpen for alle (forutsatt at alle komponenter fungerer slik de skal)
• 10.10: Offisiell hoved åpning av Forskningsportalen 1.0

Status og leveranser i IKT for forskning (1/3)
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Elektronisk forskningslogg

Etter forrige tertialrapportering har prosjektet fått avklaring med referansegruppen på at bruk av 
skyløsning for kontekst 3 for særlige kategorier av personopplysninger innebærer risiko. Avvik til dette 
kan godkjennes av helseforetaket gjennom godkjenning fra informasjonssikkerhet og 
personvernombud. Databehandleravtalen er ferdigstilt og oversendt leverandør for signering. 
Prosjektplan er detaljert og justert i henhold til utvidet tidslinje med ferdigstillelse innen 30. november 
2022, som ble godkjent av styringsgruppen 9. juni.

Kommende leveranser:
• Løsningsdesign og ROS med løsning fra valgt leverandør for kontekst 3 behandles av RSV
• Databehandleravtalen må ferdigstilles og signeres av Sykehuspartner og Bio-Itech
• Leverandør foretar opplæring av superbrukere (04. - 10. oktober)
• Pilotering starter når prosjektet har gjennomført system- og integrasjonstest (13. - 19. oktober)
• Estimert dato for ibruktagelse er 15. november

Status og leveranser i IKT for forskning (2/3)
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Registerverktøy

Gjennomføringsfasen startet i mars 2022 med mål om å avslutte anskaffelse og implementering i løpet av 
året. Prosjektet har siden forrige tertialrapportering jobbet med kravspesifikasjon, og krav for 
informasjonssikkerhet ble ferdigstilt medio mai. Videre er det jobbet med løsningsdesign. Invitasjon til 
dialogkonferanse ble sendt ut 30. juni med svarfrist 15. august. Fire av fem leverandører har sendt svar på 
invitasjonen. Arbeid med kravspesifikasjon for digital samtykkeløsning på Helsenorge er påbegynt.

Kommende leveranser:
• September: Dialogkonferanser. 6. september Novanode og Ledidi, 8. september CSAM og Youwell.
• Oktober: Invitasjon til å inngi endelig tilbud og valg av leverandør
• 31. oktober: Frist for å levere kravspesifikasjon for digital samtykkeløsning på Helsenorge
• 1. november 2022 – 1. mars 2023: Produksjonssetting av registerverktøy, i første omgang til bruk i 

forskning.

Status og leveranser i IKT for forskning (3/3)
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Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

I andre tertial har prosjektet gjennomført dialogmøter med leverandørene. 

Mai: I starten av mai mottok prosjektet løsningsforslag fra leverandørene. En leverandør trakk seg før levering av 
løsningsforslag og det er nå tre leverandører videre i anskaffelsen.

Juni: Prosjektet gjennomførte dialogrunde 1 og påfølgende oppfølgingsmøter med leverandørene. 

August: Prosjektet gjennomførte dialogrunde 2 og oppfølgingsmøter med leverandørene pågår p.t. 

Prosjektet venter fortsatt på de juridiske vurderingene i regi av Helse Sør-Øst knyttet til skytjenester og Schrems 2 
problematikk. Pågående anskaffelse kombinert med forsinket juridisk vurdering medfører forsinkelse og re-
planlegging av prosjektet. Prosjektet jobber parallelt med å utarbeide alternativvurderinger i påvente av de juridiske 
vurderingene. Prosjektet vil kun kunne planlegge på kort sikt så lenge de juridiske vurderingene ikke foreligger.

Kommende leveranser:
• Prosjektet må re-planlegges
• Oppfølgingsmøter dialogrunde 2
• Oppdatert av underlag
• Planlegging av POC uke 41
• Styringsgruppemøte uke 37 - flyttes til etter at juridisk vurdering foreligger og omgjøres til informasjonsmøte

Status og leveranser i øvrige prosjekter (1/10)
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Digitalt oversettelsesverktøy

Siden forrige tertialrapportering har prosjektet arbeidet med inngåelse av rammeavtale mellom 
leverandør og Sykehuspartner på vegne av Helse Sør-Øst. Videre er det gjennomført test og justeringer av 
verktøyet.
ROS-analyse er foreløpig ikke startet.
Ingen helseforetak har ennå gjort avrop for 2023, men Sykehuset i Vestfold tester allerede i 2 avdelinger 
og ønsker oppstart i 4 nye avdelinger. Akershus universitetssykehus ønsker test i 3 avdelinger. Oslo 
universitetssykehus ønsker test i 2 avdelinger men vurderer test i flere.
Sykehuset Telemark har fått prosjektet i porteføljen og opprettet lokal prosjektleder. Sunnaas sykehus 
ønsker test i noen avdelinger, men ikke avklart hvilke.

Kommende leveranser:
• Oppstart test på flere/alle HF.
• Følge opp avrop i flere/alle HF.
• Overlevering av prosjektet til Sykehuspartner.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/10)
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IKT-løsning for screening tarmkreft

Tarmscreeningprogrammet sendte første utsendinger 9. mai til tusen deltakere i Vestre Viken og Sykehuset Østfold. 
Mottatt prøvesvar og koloskopirapporter fra de to første foretakene som har startet å bruke løsningen.

Versjon 1.3 av TAPAS er produksjonssatt og versjon 1.5 av TAPAS er levert til test.
Testing og godkjenning av integrasjoner gjennomført før oppstart i Helse Møre og Romsdal.

Det er besluttet plan for gjenstående leveranser og prosjektslutt er planlagt til 30. november. I henhold til avklart 
omfang for ScreenIt-prosjektet, er det avklart at prosjektet vil overlevere en backlogg av lavt prioriterte ønsker til 
Kreftregisteret som skal ha ansvar for videre utvikling, forvaltning og drift av IT-løsningene prosjektet har tatt frem.

Det var offisiell åpning av Tarmscreeningprogrammet den 22. august på Akershus universitetssykehus.

Kommende leveranser:
• Versjon 1.5 av TAPAS produksjonssettes
• Oppstart i Helse Møre og Romsdal

Status og leveranser i øvrige prosjekter (3/10)
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Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst

Pilotsykehusene tok i bruk løsning for klinisk koloskopi 2. mai, og tarmscreening koloskopi ved oppstart 
screening etter funn av positiv iFOBT i Kreftregistret (KRG) i juni. Support for å understøtte driften (ELS) 
pågår ut september for å overse flere koloskopirapporter til KRG. Prosjektet planlegger med overlevering 
til lokal og regional forvaltning i løpet av oktober. Forvaltningsroller er bekledd hos aktørene. 
Tarmscreeningprogrammets fagråd er tenkt videreført som regionalt fagnettverk. I nettverket er alle 
foretak representert. 

Leveranser for registrering av kapasitet og skopør, samt varsling av koloskopier som ikke kan 
gjennomføres, er utsatt av KRG til høsten.

Kommende leveranser:
• Dokumentasjon 
• Early Life Support for pilotsykehusene ut september 
• Overlevering til lokal og regional forvaltning
• Oppstart dialogmøter med pulje 3 og pulje 4 for avklaringer og ferdigstille konfigurasjon av foretakenes miljøer
• Planlegging og legge til rette for pulje 3 og pulje 4 høsten 2022; totalt 6 foretak
• Implementere evt. ny funksjonalitet fra DIPS FT/ KRG.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/10)
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Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr

Prosjektet har siden forrige tertialrapportering revidert underlag før BP3.1. Første utkast omhandlet en større anskaffelse av gateway for 
digital hjemmeoppfølging (PHG). Parallelt er det foretatt en kartlegging av alle helseforetakene som viser at det umiddelbare behovet for PHG er 
vesentlig mindre, det er derfor lagt opp til en pilotering med 10 000 enheter når PHG skal anskaffes. Gateway for MTU integrasjon fase 2 og 3 er 
tatt ut av budsjett. Pilotering vil skje i forbindelse med byggeprosjektene i Vestre Viken (NSD) og Oslo universitetssykehus (RAD og SBL).
I august var det formell oppstart av gjennomføringsfasen del 1 (anskaffelse), eksisterende ressurser videreført og nye er bestilt.
Invitasjon til konkurransepreget dialog for gatewayer er sluttført og lagt ut på Mercell.

Delprosjekt EEG har gjennomført en markedsdialog med god teknisk kartlegging som avdekket et misforhold mellom ønsket ambisjonsnivå og 
det markedet kan tilby. Målbildet er beskrevet i Strategisk plan for regional anskaffelse av EEG i Helse Sør-Øst. Arbeid med regional forvaltning 
av EEG er forsinket grunnet manglende tilgang på tjenesteporteføljeansvarlig (ikke besatt for tiden).

Kommende leveranser:
• Gateway
• September, forberedelser med revidering av kravspesifikasjoner, invitasjon til dialogfase
• Oktober/november, dialogmøter
• Desember, prøvetilbud, underlag til BP 3.2
• Januar-mars, underlag BP 3.2, forberedelser frem mot styremøte i Helse Sør-Øst 11.mars.

• EEG
• Strategisk plan for regional anskaffelse av EEG i HSØ skal gjennom lederforankring og godkjennes aug/sept. 22.
• Gjennomføring av markedsundersøkelse for klinikere september 2022
• Videre arbeid med kravspesifikasjon, ferdig tidlig høsten 2022

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/10)
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Nye integrasjonstjenester API

Leveranser så langt i 2022 har vært:
• Å utarbeide en API-strategi
• Konkurransegrunnlag og arkitektur
• Definere API-er
• Organisering for økt organiseringsevne
• Anskaffelsesstrategi
• Oppstart Design og RoS

Kommende leveranser:

Prosjektet har overlevert dokumentasjon for faseovergang til gjennomføringsfase (BP3). Porteføljestyret 
godkjente 8.september gjennomføring av prosjektet nye integrasjonstjenester med et budsjett på 14 
millioner kroner, styringsramme (P50) på 14,9 og kostnadsramme (P85) på 16,8 millioner kroner.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/10)
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Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Prosjektet hadde god fart i 2.tertial. Tjenesten DIPS Interactor sky ble pilotert på tre legekontor i mai og deretter 
godkjent 3. juli.
I perioden juni-august er DIPS Interactor sky installert på ca. 100 legekontor. De fleste av disse har skybasert EPJ, men 
øvrige EPJ-systemer har også vært representert.
Styringsgruppen besluttet i juni en justering i omfang: utvikling av nye integrasjon med Gerica under forutsetning av 
det kunne gjennomføres innenfor prosjektets budsjett og tidsplan. Gerica leveres av Tietoevry, og de startet utvikling i 
august. Gerica er i bruk på mange sykehjem i Helse Sør-Øst, og etablering av denne integrasjonen vil muliggjøre 
ytterligere gevinster ved at større deler av primærhelsetjenesten kan gå over til elektronisk rekvirering.
Teknisk utfordring med migrering av legekontor fra Interactor on-prem (ca 530) til Interactor sky er ikke løst. 
Sikkerhetsmekanisme hos Sykehuspartner hindrer migrering. Dette følges opp i Sykehuspartner etter prosjektets 
avslutning.

Kommende leveranser:

• Prosjektet planlegger avslutning den første uken i oktober.
Viktigste leveranser:
- Overlevering til Sykehuspartner og HSØ RHF
- Sluttrapport

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/10)

Side 70



Statistisk logganalyse 
Leverandøren SAS og Sykehuspartner sikkerhet har gjennomført en vurdering av NHN's ROS og er uenig i 
konklusjonene.
NHN står fortsatt ved at deres ROS avdekker alvorlige avvik på deres sikkerhetsprinsipper, noe som gjør at de ikke kan 
ta drift av løsningen.
Prosjektet mangler derfor driftsmiljø for løsningen etter at NHN har anmodet prosjektet om at drift av løsningen bør 
flyttes til Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF har sendt en bestilling til Sykehuspartner om å overta drift fra NHN. Det er 
fortsatt til vurdering hvem og hvorledes drift skal håndteres. 
Utviklingsprosjektet med SAS går etter plan. Samme gjelder delprosjekt integrasjon hos Sykehuspartner.
Prosjektet får ikke gjennomført systemintegrasjonstest, akseptansetest og utrulling før vi har et driftsmiljø på plass. 

Kommende leveranser:
• 16. september leveres SAS løsningen. 
• 14. oktober leverer SAS systemtestrapport for godkjenning.
• Alle andre kommende leveranser er satt på vent i påvente av å få avklart drift. Det vil si at etablere produksjonsmiljø, 

systemintegrasjonstest, akseptansetest og utrulling til helseforetakene sannsynligvis må flyttes ut i tid.
• Bytte av drift fra NHN til Sykehuspartner, vil medføre en endringsordre som omfatter forsinkelse, nytt design og 

etablering av miljø hos Sykehuspartner.
• Det må også besluttes om det skal være pause eller videreutvikling etter 16. september for SAS. 

Status og leveranser i øvrige prosjekter (8/10)
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Entydig strekkoding (GS1)

De viktigste hendelsene i andre tertial 2022 var som følger:
Løsningen var klargjort for leveranseplattformen 1.0, men i mai bestemte Sykehuspartner at 
løsningen skulle flyttes til leveranseplattformen 1.5. Det ble laget nytt løsningsdesign og ROS ble 
oppdatert.
Nye servere i leveranseplattformen 1.5 var klare 31. august slik at leverandørene kan starte 
installasjonen 1. september.

Målet var å avslutte prosjektet i oktober 2022, men på grunn av lang leveringstid på infrastruktur i 
leveranseplattformen 1.5, er prosjektet blitt forsinket. Prosjektet må derfor forlenges inn i 2023 for å 
gjøre ferdig det planlagte omfanget, og det arbeides med en endringsanmodning til porteføljestyret 
for å øke budsjett.

Kommende leveranser:
• Leverandørene starter installasjonen i september
• Planen er at systemene skal være installerte og konfigurerte medio november
• Akseptansetesten vil gjennomføres i desember, og overleveringen til Sykehuspartner vil bli gjennomført i 

januar.
• Installasjon av RFID-utstyr på Bærum sykehus, Sørlandet sykehus og Akershus universitetssykehus vil starte 

de neste månedene.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/10)
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Modernisert folkeregister
Prosjektet har etter beslutning om oppstart av gjennomføringsfase i mars, kommet godt i gang med 
utvikling, prosjektet er bemannet med bestilte ressurser og fremdrift er i henhold til plan.
Det er utfordringer med etablering av kjøremiljø for ikke-identifiserbare data (KIRD) på grunn av krav fra 
DIPS AS for ivaretakelse av nytt grensesnitt mot HSØ Persontjenesten. Dette medfører usikkerhet for DIPS 
som pilot for HSØ Persontjenesten (OPEN API). Avklaring av tjeneste-modell pågår. Prosjektet er klar til å 
sende ut DPIA med følgebrev.

Kommende leveranser:
• Utvikling API Gateway
• Utvikling regional folkeregisterkopi v2
• Utvikling HSØ persontjeneste
• Utvikling PID-validator
• Utvikling ferdigstilt oktober 2022
• Gjennomføre samlet test og verifisering, november 2022 tom januar 2023

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/10)
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Vedlegg 2 – Tidsplan per helseforetak

Det vises en side per helseforetak med antatt periode 
helseforetakene blir involvert i prosjektarbeid



Akershus universitetssykehus
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Oslo universitetssykehus
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Sunnaas sykehus
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Sykehusapotekene
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Sykehuset i Vestfold
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Sykehuset Innlandet
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Sykehuset Telemark
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Sykehuset Østfold
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Sykehuspartner
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Sørlandet sykehus
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Vestre Viken
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Vedlegg 3 - Forkortelser 



Ofte brukte forkortelser
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PID Personlig identifikator
PLL Pasientens legemiddelliste
RARK Regionalt arkitekturråd
RFID Radio frequency identification
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse
RSR Regionalt sikkerhetsfaglig råd
RSV Regionalt sikkerhetsvurderingsteam
SPARK Sykehuspartner arkitekturråd

API Application programming interface,
programmeringsgrensesnitt

ATC Anatomisk terapeutisk kjemisk
klassifikasjon

CAB Change Advisory Board
CMS Chemoterapy Management System 

løsning for medikamentell 
kreftbehandling

DHO Digital hjemmeoppfølging
ELS Early Life Support
EOL End of Life
DPIA Data Protection Impact Assessment
HDO Helsetjenestens driftsorganisasjon 

for nødnett
KAK Kommunikasjonsløsning for den 

akuttmedisinsk kjede
KRG Kreftregistret
NHN Norsk helsenett



Vedlegg 4 – Toleransegrenser for status 



Toleransegrenser

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurderes ulike tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

KOST Konsept: Prognose innenfor budsjett
Planlegging: Prognose innenfor budsjett
Gjennomføring: Prognose innenfor budsjett

Konsept: Prognose 0-15% over budsjett
Planlegging: Prognose 0-15% over budsjett
Gjennomføring: Prognose over budsjett, men innenfor 
styringsrammen (P50)

Konsept: Prognose mer enn 15% over budsjett
Planlegging: Prognose mer enn 15% over budsjett
Gjennomføring: Prognose over styringsrammen 
(P50)

TID Som planlagt eller bedre. 
Innenfor planlagt slakk.

Mindre avvik. 
Utenfor planlagt slakk.

Vesentlige avvik. 
Sluttemilepæl er truet.

OMF=
Omfang
(inkl. kvalitet)

Som planlagt eller ubetydelig endring i omfang. Litt dårligere enn avtalt, «ikke kritiske» leveranser tas ut 
av omfang ELLER det er forventning om økning i omfang.

Vesentlig reduksjon i omfang eller økt forventning til 
omfang.

RISK =
Risiko

Risikoeksponeringen i prosjektet er akseptabel 
(innenfor toleranse).
Prosjektleder vurderer at det er tilstrekkelig 
tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet er i grensen av det som 
kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder vurderer at det er usikkert om det er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet er over det som kan 
aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder vurderer at det ikke er tilstrekkelig 
tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

BRUK =
innføring og 
gevinstrealisering

Som planlagt eller ubetydelig endring i 
forberedelse til innføring og gevinstrealisering.

Litt dårligere enn planlagt mtp. forberedelse til innføring 
og gevinstrealisering, men det er fortsatt innenfor 
toleranse.

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) mtp. 
forberedelse til innføring og gevinstrealisering.

DRIFT =
Forberedelse til 
overlevering til 
forvaltning og drift

Forberedelse til overlevering til drift og 
forvaltning går som planlagt.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
noe forsinket, men det er fortsatt innenfor toleranse for 
avvik.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.
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