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Porteføljerapportens innhold
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• Dette er en forenklet rapport, og det er ikke tatt med beskrivelse av 
leveranser fra prosjektene. 

Generell informasjon
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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 31.07.2022
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Modernisert 
folkeregister

Entydig
strekkoding
(GS1)

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Statistisk 
logganalyse

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Digitale løsninger 
for utdanning og 
kompetanse

Elektronisk
forskningslogg

Regional data- og 
analyseplattform

Innføring 
tarmkreft HSØ

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Registerverktøy

Regionalt
kostdatasystem

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen

Regional kommunikasjons- og 
delingsplattform

Verktøystøtte for nye 
metoder

Inn i porteføljen

Mobilisering

Modernisert Folkeregister
trinn 1



< 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

Side 5 Endringer

Inn i porteføljen

Prosjekter i klinisk løsning per 31.07.2022



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

• Det er generelt god fremdrift i porteføljen, men 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. 

• I porteføljestyremøtet 9. juni fikk regional standard for lukket legemiddelsløyfe godkjent gjennomføringsfase 2 og porteføljestyret 
anbefalte gjennomføring av digital patologi .

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

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

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
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Navn
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D
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M

F

Fase R
IS

K

RHF - Digital patologi 05.08.2022Planlegge

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 04.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning fase 5 - 9 05.08.2022Planlegge

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 07.08.2022Planlegge

D
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T

B
R

U
K

Delportefølje kliniske løsninger



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 7

• 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.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er forsinkelser og økte kostnader i tilknytning til etablering av infrastruktur på ny 
leveranseplattform, flytting av omfang til stabiliseringsfasen, samt utviklingsobjekter 
som tidligere ikke har blitt utredet.

• Det er flyttet betydelig omfang til stabiliseringsfasen i 2023 som medfører økt prognose.

Avviksbeskrivelse:
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Utløst usikkerhetsreserve opp til kostnadsrammen er ikke tilstrekkelig for å dekke 
endret omfang og få ferdigstilt prosjektet.

• Prognose overskrider vedtatt kostnadsramme i april 2023.

• Prosjektet prioriterer utestående leveranser, planlegge stabiliseringsfasen i 2023 og vil 
legge frem endringsanmodning til beslutning i styringsgruppe og porteføljestyret og 
styret i høst.
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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 kurve- og medikasjonsløsning

Regional laboratoriedataløsning patologi, fase 3-4

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 BP3

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 31.07.22



Navn

• Styringsgruppen for regional økonomi- og logistikkløsning ERP besluttet i juli å utsette dato for oppstart 
på Oslo universitetssykehus med 4 måneder til 1. april 2023. Dette øker kostnadene sammenlignet 
med forrige rapportering, men er fortsatt under prosjektets styringsramme. 

• Porteføljestyret godkjent gjennomføring av prosjektet regionalt kostdatasystem og 9. juni.

Delportefølje virksomhetsstyring

Styresak

036-2013 og 026-2018

049-2021
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 05.08.2022Gjennomføre

RHF - ERP-løsning for Sykehusapotekene 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 05.08.2022Gjennomføre



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

Regional kostdata

BP3.1

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

ERP Sykehusapotekene

BP2

Milepælsplan virksomhetsstyring per 31.07.22



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje IKT for forskning

• 9. juni godkjente styringsgruppen for elektronisk forskningslogg og forskningsportalen utsatt 
ferdigstillelse til 30. november 2022 for begge prosjekter.

• Forskningsportalen rapporterer rødt på kost på grunn av uforutsette kostnader som medfører 
at total prognose er høyere enn vedtatt budsjett. 

Side 12

Navn
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R

IF
T

B
R

U
K

R
IS

K

RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy Gjennomføre 05.08.2022



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).

• Utarbeide endringsanmodning om å utløse usikkerhetsmargin opp til kostnadsrammen.
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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 Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur

Sikkerhetskomponenter (Antivirus, 
ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse

EO

Registerverktøy   

BP3

Milepælsplan virksomhetsstyring per 31.07.22



Navn

Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

• Prosjekt entydig strekkoding (GS1) rapporterer fortsatt rødt på tid på grunn av forsinkelser i leveranse av 
hardware for etablering av miljø på leveranseplattformen.

• Porteføljestyre anbefalte 9. juni å gjennomføre prosjektet regional standard for integrasjon av 
medisinteknisk utstyr. Det var til diskusjon om dette prosjektet skulle til styret eller ikke og konklusjonen 
ble at det ikke skulle til styret. Administrerende direktør fulgte opp anbefalingen og godkjente 
gjennomføring 9. august.

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

• 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.

144 -2021
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RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 05.08.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister 05.08.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester 05.08.2022Planlegge

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 05.08.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 05.08.2022Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 05.08.2022Gjennomføre

Gjennomføre
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Leveransen av servere i leveranseplattformen 1.5 (STIM) er et stort problem for framdriften. 
Servere er ved utgangen av juli levert, men konfigurasjonen (lastbalansering etc) er ikke klar. 
Systemleverandørene kan derfor ikke ta serverne i bruk, og dette gjør at prosjektet vil gå over på 
kost og tid.

Avviksbeskrivelse: 
Entydig strekkoding – GS1

• Installasjonen kommer ikke videre uten klargjorte servere. Dette gjør at installasjon, 
akseptansetest, overlevering og innføring blir forsinket.

• Leveransen av servere er eskalert til SPOC for leveranseplattformen i Sykehuspartner, til 
leveransekontoret for datasenter, samt til møtet for "ressurser, utfordringer og eskaleringer" i HSØ.

Side 16



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• I behandling av beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3.1) i ledergruppen RHF, ble det 
antatt at prosjektet skal opp til styrebehandling i Helse Sør-Øst den 25. august. Arbeid med  
planfasen ble derfor utvidet i forhold til opprinnelig plan. Det ble besluttet 9. august at prosjektet 
likevel ikke skal til styret og at planleggingsfasen da avsluttes ut juli.

Avviksbeskrivelse: 
Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr

• Kostnadene i planfasen er 6,2 millioner kroner mot 5,1 millioner kroner i budsjett.

• Ingen
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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 31.07.22



Status for konsepter

• 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.
• Konseptutredningen fokuserer nå på å ferdigstille utredningen med hvordan ta i bruk anskaffet løsningen i HSØ. 

Det er planlagt BP2 i løpet av august. 
• Videre arbeider personell fra konseptutredningen med å klargjøre dokumentene som skal legges til grunn for en 

anskaffelsesprosess.

• Verktøystøtte for nye metoder
• Konseptutredningen ble stanset juni 2021, etter møte i interregionalt IKT direktørmøte, hvor ønsket var at dette 

behovet løses i et nasjonalt perspektiv av Norsk helsenett.
• Norsk helsenett har nå gjentatt at de ikke ser at rollen det interregionale IKT-direktørmøtet ønsket de skal ta er 

innenfor deres mandat. Konseptutredningen har derfor endret forutsetning til at SP må ta ansvar for driften.
• Arbeidet er i gang, styringsgruppen er uforandret, og utredningen har vært bemannet fra Helse Sør-Øst sin side 

(prosjektleder og arkitekt). Arbeidet skal i stor grad bygge videre på arbeidet som allerede var gjort. Forutsetningen 
var da å bruke prosess og oppgaveplattformen. Det er uklart når denne kan tas i bruk for å løse behovet. I tillegg 
melder prosjektleder at det gjenstår mer arbeid enn forutsatt. Tidsplanen er derfor i ferd med å bli revidert. 

Navn
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RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst 05.08.2022Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder - del 2 05.08.2022Konsept
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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 31.07.22



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

01-2023 Planlegging av helselogistikk fase 4 går i Sykehuspartner i parallell med fase 3. Dette gjelder 
overlevering fra fase 3.

Regional laboratoriedataløsning 
patologi fase 3 og 4 

11-2022 Drift er overlevert. Dette gjelder overlevering av faglig forvaltning og videreutvikling. Det pågår 
avklaring av dette.

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.

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 08-2022 Overleveringen pågår
Det blir en periode med prosjektarbeid i parallell med drift og forvaltning fra SP

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

Registerverktøy 12-2022 Overlevering er avhengig av hvilken leverandør som velges. Er i prosess med Sykehuspartner.

Statistisk logganalyse 12-2022

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.

Innføring av screeningprogram 
for tarmkreft i HSØ

11-2022 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) 11-2022 Sykehuspartner har fått aksept for å ansette ressurs som skal forvalte løsningen. Det er fortsatt 
knyttet usikkerhet til om Sykehuspartner er klar til å overta forvaltningen.

Modernisert folkeregister 04-2023

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 Funksjonalitet for 
digital patologi

2022 Pågår avklaringer av hvordan avtalen med Sectra skal forstås og anskaffelse av 
skannere og skjermer. Drøfting med markedet pågår. 

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er i planfase. Noe forsinket på grunn av beslutning om behandling i 
Helse Sør-Øst styre i august 22. Planlegger anskaffelse etter BP3.

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.

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Forberedelse til dialogrunder med leverandører pågår.

Kostdatasystem Kostdatasystem 2022 Konkurransen ble utlyst 10. juni
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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

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Gjennomføre mar. 22 sep. 22 6 6 6 5 6 4 5

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 sep. 22 46 46 46 45 41 39 38

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 86 76 71 71 19 16 11

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 255 192 162 162 83 44 49

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 35 35 23 16 18

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 127 127 60 28 30

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 76 41 43

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

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 des. 23 453 418 390 392 10 374 343 343

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 jun. 23 282 269 260 260 119 90 89

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 207 207 207 236 30 123 132 119

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

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 nov. 22 9 10 6 5 4

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 2 383 2 186 2 043 2 063 38 900 755 752

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

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

Realisert 

verdi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse Gjennomføre mar. 22 mar. 23 13 12 11 11 2 1 2

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 des. 22 64 62 59 59 44 44 44

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 jun. 23 798 778 778 775 17 755 722 737

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

ERP løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 des. 23 132 118 106 106 72 58 55

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 1 017 979 962 959 17 873 825 838

Delportefølje IKT for forskning

Elektronisk forskningslogg (ELN) Gjennomføre aug. 21 nov. 22 8 7 6 4 3 6 2 1

Forskningsportalen Gjennomføre jan. 18 nov. 22 55 53 53 54 2 51 52 50

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

Totalt for delportefølje IKT for forskning 66 62 61 61 5 58 54 52

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 94 95 85 84

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 des. 22 30 26 23 23 15 10 8

Digitalt oversettelsesverktøy Gjennomføre sep. 21 mar. 23 6 6 5 4 -1 3 1 1

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 des. 22 58 58 58 58 3 38 38 47

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 sep. 22 38 36 33 32 33 30 30

Modernisert folkeregister Gjennomføre mar. 22 jun. 23 22 20 18 16 -2 6 2 5

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

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Planlegge sep. 21 aug. 22 5 7 5 6 6

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 mai. 23 62 51 45 49 -1 45 34 28

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 216 197 286 288 -3 235 208 127

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt



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 aug. 22 4 6 1 4 5

Totalt konsepter 4 6 1 4 5

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 30 millioner kroner, og i løpet av april 2023 vil kostnadsrammen være brukt opp. 

Overskridelsen skyldes forsinkelser og økte kostnader i tilknytning til etablering av infrastruktur på ny leveranseplattform. 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, 
porteføljestyret og styret

Regional standard for integrasjon av medisinsk teknisk utstyr
• BP3.1 ble godkjent i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 9.august 2022. Status rød skyldes økte kostnader i planleggingsfasen grunnet 

forlenget beslutningsprosess.

Forskningsportalen
• Påløpte kostnader for enkelte leveranser har blitt høyere enn forventet. Det lages endringsanmodning om å få utløst usikkerhetsmargin opp til 

kostnadsrammen.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4
• Prognosen er 2 millioner kroner over budsjett. Ny tidsplan for innføring ved Oslo universitetssykehus HF med forlengelse av prosjektet 

med et halvt år har medført en økning i prognosen på totalt 10 millioner kroner.

Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prognosen er 1 million kroner over budsjett. Prosjektet har replanlagt planfasen med en måned lenger varighet.

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

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.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



846

Porteføljeanalyse 2022 per juli

62

91

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

I ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF den 8. februar 
2022, sak 042-2022, ble det besluttet å øke 
porteføljerammen med mindreforbruket fra 2021 
med 100 millioner kroner. Det innebærer at 
porteføljerammen økes fra årsbudsjettet på 846 
millioner kroner til 946 millioner kroner.

Hittil i år (per juli) har pågående prosjekter et 
estimert overforbruk mot periodisert årsbudsjett på 
129 millioner kroner. I ledergruppen ble det lagt til 
grunn en overordnet prognosereduksjon på 120 
millioner kroner.

Det er per juli tatt beslutninger som for 2022 
medfører en økning i prognosen på 314 millioner 
kroner. Prognosen per juli utgjør 975 millioner 
kroner før overordnet prognosereduksjon. Etter 
prognosereduksjon vil 91 millioner kroner være 
disponibelt til endringsanmodninger og nye 
beslutningspunkt.

135

946

975



Ressurser



Totale ressurser fra Sykehuspartneransatte, innleide og 
helseforetakene
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• 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.

• Situasjonen er noe bedret for kapasitet 
og leveranser fra enhetene 
datakommunikasjon og arbeidsflate, 
som ble eskalert ved slutten av 2021, 
men tiltak har ikke hatt full effekt enda.



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.

I sum leveres det flere timer enn avtalt, men 
mindre enn behovet.



Ressurser fra helseforetakene og total fordeling
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• Fordeling av de totale ressurser 

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

SP ansatte
74

SP innleide
62

HF ressurser
29

Totalt 165



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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