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Oppdatert prioriteringsliste
• Det var en feil i behandling av innkommet svar fra Sykehuset i
Vestfold i sak 032-2020 i porteføljestyret om prioritering av
porteføljen.
• Dette er justert og oppdatert
• Det har ikke fått noen konsekvens for beslutninger så langt

Oppdatert prioriteringsliste

Resultatene fra SiV var tolket feil, og ny prioritering er som vist i tabellen over
Det har ikke hatt noen konsekvens for arbeidet med prioriteringen

Toleransegrenser
Parameter

GRØNN

GUL

RØD

Ved gul rapportering vurderes ulike tiltak

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 =
Ibruktagelse og
gevinstrealisering

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

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

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) mtp.
forberedelse til ibruktagelse 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.

Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.1.2021
BP1

Konsept

BP2

Digital hjemmeoppfølging

Planlegge

BP3

ERP i
Sykehusapotekene

BP5

Gjennomføre og avslutte
Virksomhetsstyring

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)

Regional data- og
analyseplattform

Digitalisering og
automatisering av
arbeidsprosesser

Forskningsportalen

Nye integrasjonstjenester del 1 (API)
Strategi og standard for bruk
av multimedia

IKT for
forskning

Verktøy og
tjenester

Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr

Verktøystøtte for nye
metoder

Modernisert
folkeregister
trinn 2

Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Modernisert
folkeregister
trinn 1

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Entydig
strekkoding
(GS1)

Statistisk
logganalyse

Øvrige
IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

Pause

Stopp

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering

Avsluttet (i 2020)
ERP i
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

Prosjekter i klinisk løsning per 31.01.2021
Planlegge
BP2

Gjennomføre og avslutte

Realisere (avsluttet i 2020 og 2021)
BP5

BP3
Nasjonal
IKT-løsning
for AMK

Regional EPJ
journalinnsyn,
fase 1

Regional
laboratoriedataløsning Vestre Viken

Regional
laboratoriedataløsning
Fase 3-4

Regional
standard for
lukket
legemiddelsløyfe

Regional EPJ
modernisering

Kjernejournal:
Dokumentdeling

Dialogmelding
HF- legekontor

HF-HF forenklet
Henvisning

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Regional
doseovervåkingsløsning

Digitale
innbyggertjenester erstatte MinJournal

Digitale
innbyggertjenester mine henvisninger

Digitale
innbyggertjenester hovedprosjekt

Digitale
innbyggertjenester digital utsending av brev

Anskaffelse
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Regional kurveog medikasjonsløsning, fase 3

Regional løsning for
helselogistikk
Digital
patologi

Regional ambulansejournal

Regional
laboratoriedataløsning,
fase 5-9

Pause

Stopp

Klinisk
legemiddelsamhandling

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering

BRUK

DRIFT

Status i delportefølje kliniske løsninger

Porteføljeadministrativ vurdering:
Det er i hovedsak god fremdrift i delporteføljen kliniske løsninger, og det er ingen av prosjektene som
rapporterer røde indikatorer ved utgangen av januar 2021

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021
• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt (BK2):
• Prosjektet har hatt fremdrift i tråd med gjeldende plan siste måned.
Arbeid med sikkerhetsbasis foregår fortsatt på Sykehuset Østfold,
Sunnaas sykehus og Sykehuset i Vestfold.
• Omkobling av fagsystemer til sikre grensesnitt pågår på alle foretak.

• Regional EPJ modernisering:
• Plan for videre arbeid er levert fra prosjektet og har vært diskutert i
teknologiledermøtet 27.01.2021 og i porteføljestyremøtet 28.01.2021.
• Prosjektet venter på føringer for videre arbeid. Ressurser er fristilt fra 1.
april for å holde vedtatt kostnadsramme.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021
• Kjernejournal dokumentdeling :

• Ordinær utprøving er nå ferdig. Løsningen er godt mottatt og det er
oppdaget få feil.
• Aktiviteter i prosjektets gjennomføringsfase 1 er ferdigstilt.
• Risiko knyttet til videre gjennomføring og beslutningsunderlag har økt da
Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett i et møte 28. januar formidlet
ønske om annen tilnærming til innføring enn forslaget fra Helse Sør-Øst.
• Underlag for neste gjennomføringsfase ble behandlet i styringsgruppen 5.
februar 2021.
Styringsgruppen støtter foreslått tilnærming. Styringsgruppen ba
prosjektet følge opp nødvendig dialog og avklaringer i samarbeid med
direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett før saken legges frem for
porteføljestyret.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021

Digitale innbyggertjenester
• Digital utsending av brev:

• Sykehuset i Vestfold tok løsningen i bruk fra 25. januar.
• Sørlandet Sykehus har tatt i bruk digital utsending av brev fra DIPS RIS, og de avdelinger
som benytter denne modulen av DIPS. Nå er løsningen innført på alle avdelinger.
• Evalueringen har påvist at vi må se nærmere på at 23% av respondentene ved Oslo
universitetssykehus og 11% ved Sørlandet sykehus har meldt at de ikke har mottatt
varsel om at brev er mottatt digitalt. Det er opprettet en arbeidsgruppe for å jobbe med
dette.
• Overlevering til Sykehuspartner er gjennomført, men prosjektet venter endelige aksept
og signering.

• Mine henvisninger:

• Det har vært gjennombrudd for bruk av syntetiske data i test (KIRD-miljøet). Videre
tidsplan blir justert.

• Erstatte MinJournal :

• BP3 ble godkjent i porteføljestyret 28. januar. Tjenester for erstatning av MinJournal
innføres på alle helseforetak i løpet av våren 2021.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021
• Regional doseovervåkingsløsning

• Oppstartsmøte med leverandør ble avholdt 27. januar

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Prosjektet er i forberedelsesfasen og jobber med organisering og
bemanning av prosjektet, prosjektrutiner, leveranseomfang og planer
sammen med leverandøren Sectra. Det er også påbegynt aktivitet på noen
av leveransene i spesifiseringsfasen.
• Første konstituerende styringsgruppemøte ble gjennomført 20. januar
2021.

• Regional løsning for helselogistikk

• Grunnlag for BP3.3 er under ferdigstilling sammen med leverandører
• Den viktigste beslutning som prosjektet står ovenfor er utvelgelse av
pilotforetak. Antall pilotforetak er drivende for kostnadene.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe:
• Fase 2 i dialogkonferansen gjennomført med 1:1 møte med leverandørene
• Utkast til strategi for endringsledelse presentert styringsgruppen.
• Fra neste møte vil styringsgruppen for klinisk legemiddelsamhandling slås sammen med
styringsgruppen for lukket legemiddelsløyfe for å sikre representasjon fra alle helseforetakene.

• Klinisk legemiddelsamhandling:
• Prosjektets oppdaterte plan og leveransebeskrivelse har fått tilslutning i styringsgruppen.
• Fra neste møte vil styringsgruppen for klinisk legemiddelsamhandling slås sammen med
styringsgruppen for lukket legemiddelsløyfe for å sikre representasjon fra alle helseforetakene.
• SAFEST : NetCompany har satt seg inn i det som er gjort hittil, og varslet store forsinkelser i
forhold til planen Sopra Steria hadde satt opp. Det jobbes med en revidert plan for SAFEST. Klinisk
legemiddelsamhandling vil vurdere konsekvensene når planen foreligger.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021
• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Systemintegrasjonstest for Oslo universitetssykehus ble avsluttet i uke 4.
Oppstart av akseptansetest er planlagt i uke 7.
• Oppstartsmøter og opplæring for Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark
gjennomføres.
• Problemene med talegjenkjenning på Akershus universitetssykehus ser ut til å
være løst.

• Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

• Prosjektet har i løpet av januar ferdigstilt kartleggingen av medisinsk biokjemi
på alle lokasjoner i Vestre Viken.
• For fagområdet mikrobiologi har man ikke fått startet opp med kartleggingen,
grunnet høyt korona-press for avdelingen. Det legges en intensivert plan for å
hente inn forsinkelsen.
• I tillegg er arbeidet for avklaring av migreringsomfang startet opp, og avklaring
av fremtidig modell for instanser i den regional laboratoriedataløsningen har
startet.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger januar 2021
• Regional ambulansejournal:
• Ambulansejournalen har vært stabil ved alle tre helseforetak som piloterer
løsningen. Piloten gjennomføres med produksjonsdata. Overordnet erfaring fra
pilot er at ingen vil tilbake til papir og blyant.
• Ansvaret for «Incident-prosess» er overført til Sykehuspartner drift og
forvaltning fra 1. februar 2021.
• Ny versjon 20.11.4 mottas 3. februar 2021 og skal testes i uke 6 2021. I uke 8
skal Bliksund levere versjon 21.2, fire uker forsinket. Denne versjonen skal være
versjonen hvor Helse Sør-Øst aksepterer leveransen, og hvor blant annet
akuttmottaksmodulen blir tatt i bruk

• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst:
• Detaljspesifikasjon for ny interregional AMK IKT-løsning (fase 1-funksjonalitet)
ble levert 1. februar 2021, for behandling i prosjektstyret 11. februar 2021.
Restanser på flere områder planlegges håndtert av det interregionale AMK IKTprosjektet i løpet av februar 2021.

Fremdriftsplan for delportefølje kliniske løsninger

RHF - VIS Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre

10.02.2021

RHF - VIS Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

10.02.2021

BRUK

10.02.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - VIS ERP løsning for Sykehusapotekene

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i delportefølje VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Sørlandet sykehus tok i bruk regional økonomi- og logistikkløsning 1.februar
• Prosjektet ved Oslo universitetssykehus har blitt sterkt forsinket på grunn av koronapandemien.
Videre er prosjektet avhengig av fremdriften i flere prosjekter i Sykehuspartner med leveranser til
regional ERP-tjeneste. Det er spesielt prosjektet i Sykehuspartner som har ansvar for flytting av
løsningen til kontekst 4.1 for å håndtere særlige kategorier personopplysninger og
forbedringstiltakene i Helse Sør-Øst RHF som er mest styrende for etablering ny tidsplan.

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Pandemisituasjonen har medført store forsinkelser og merkostnader for de to siste innføringsprosjektene ved
Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus (OUS). Førstnevnte går i produksjon 1. februar.

Avvik

• Ny dato for OUS blir klar når Sykehuspartner har ferdigstilt plan- og designarbeidet for å klargjøre regional ERP
for særlige kategorier av personopplysninger i juni. Dette arbeidet har blitt sterkt forsinket pga Corona. Det er en
forutsetning for at OUS skal kunne ta i bruk regional ERP at løsningen ligger i kontekst 4.1.

• Planlagt sluttdato for på Oslo universitetssykehus, 1.10.2021 vil ikke kunne nås. Sluttdato for det regionale ERPprosjektet vil måtte forlenges tilsvarende.

Konsekvens

• Sykehuspartner har indikert en forventet forsinkelse på ca 12 måneder, men det er stor usikkerhet knyttet til
dette estimatet da Sykehuspartner sier arbeidet har vist seg å være vesentlig mer komplisert og omfangsrikt enn
forventet. Endelig avklaring mht dato for produksjonssetting av OUS vil komme i juni. Basert på den indikerte
varigheten på forsinkelsen, opprettholder det regionale ERP-prosjektet en prognose lik styringsrammen.
• Re-planlegging av arbeidet med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger er
gjennomført, og det er etablert relevante eskaleringslinjer for de aktiviteter som skal gjennomføres frem mot juni.
Arbeidet virker nå å være under god styring og kontroll.

Tiltak/Ansvar

• Det iverksettes tiltak i linjen i Helse Sør-Øst RHF der det hentes inn en spesialist i ca 3 måneder (medio februar –
medio mai) for å bistå med prioriterte leveranser på innkjøp og logistikkområdet. Dette er forbedringstiltak i
linjen (eksempelvis forbedringer i varedataprosessen og grunndata) og som gjelder alle helseforetak. Et antall av
disse må være innført før OUS tar i bruk løsningen. Arbeidet i linjen med disse forbedringstiltakene har også hatt
forsinkelser som følge av pandemisituasjonen.

Leveranser i delportefølje VIS siste periode
• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Løsningen ble satt i produksjon ved Sørlandet sykehus 1. februar
• Prosjektet jobber med å ferdigstille oppdatert plan for innføringsløpet ved Oslo
universitetssykehus etter at prosjektet for å tilrettelegge for særlige kategorier av
personopplysninger har fremlagt en komplett plan.

• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Ekstern usikkerhetsvurdering er gjennomført og juridiske spørsmål er avklart .

• Regional data og analyseplattform
• Midlertidig løsning ble godkjent ved behandling av regional sikkerhetsvurdering (RSV)

Leveranser i delportefølje VIS neste periode
• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Ferdigstille styringsdokumenter for mottaksprosjektet i Sykehusapotekene.
• Behandle BP3-dokumentene til leveranseprosjektet i styringsgruppemøte 10. februar 2021

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Ferdigstille oppdatert plan for innføringsløpet ved Oslo universitetssykehus etter at prosjektet for
å tilrettelegge for særlige kategorier av personopplysninger har fremlagt en komplett plan.

• Regional data- og analyseplattform
• Det midlertidige miljøet vil være klar for utvikling. fra 15. februar 2021

VIS Milepælsplan per 31. januar 2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

2021
H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)
Sørlandet sykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
BP2

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

BP3.2
BP3.1

RDAP 1.0

BP3.3

RDAP 2.0

RDAP 3.0

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF
BP3

Planfase

ERP Sykehusapotekene
Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

Status i delportefølje RIF

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Det er fortsatt avvik i fremdrift som følge av prioriterte endringstiltak knyttet til Covid-19 i
Sykehuspartner.
• RIF vil lage saksfremlegg for behandling i porteføljestyret i 2. kvartal 2021 på det gjenstående
behovet for løsninger innen forskning

Forskningsportalen
• Anskaffelse av filsluse er ytterligere forsinket som følge av juridisk betenkning og
utlysning med intensjonskunngjøring i EU i januar 2021
Avvik

• Fremdrift og leveranseplan forventes å kunne bli avtalt med leverandør når forhandling
kan gjenopptas (i uke 7)
• Filsluse er sentral tjeneste for å opprettholde sikkerhet og kvalitet i forskningsportalen.
Manglende filsluse medfører vesentlig funksjonsbegrensing.

Konsekvens

• Sikre arbeidssoner i forskningsportalen kan ikke tas i bruk

• Prosjektet føler opp aktiviteter og bistår Sykehuspartner fagenheter med tilstrekkelig
bistand for å utføre og ferdigstille løsningsbeskrivelser, ROS og implementering av
tjenestene.
Tiltak/Ansvar

• Prosjektet bistår i forhandling og etablering av tjenesten i Sykehuspartner

Leveranser i delportefølje RIF siste periode
• Forskningsportalen
• Det er etablert sikker tilgangsstyring til tjenesteområde i OUS datasenter
«OUS Forskernett» etter krav fra informasjonssikkerhetsavdelingen.
Forskningsportalen (pilot) er satt i produksjon for Oslo universitssykehus
31. januar

• Verktøy og tjenester
• Arbeider med beslutningsunderlag for ny BP3-beslutning som planlegges
fremmet til porteføljestyret mai

Milepælsplan - Regional IKT for Forskning

Status i øvrige prosjekter (oppdater palett Stat logganalyse gml)

Porteføljeadministrativ vurdering
• Med unntak av statistisk logganalyse går det meste i henhold til plan.
• Det er uavklarte forhold hos Norsk helsenett for flere av prosjektene:
• Forvaltning og drift av løsning for statistisk logganalyse
• Forsinket leveranse av infrastrukturleveranser til IKT-løsning for screening
tarmkreft
• Drift av persontjenesten som leveranse til modernisert folkeregister som følge
av SchremsII-dommen

Statistisk logganalyse*
Avvik

• Inntil andre helseregioner har forpliktet seg til å ta i bruk statistisk logganalyse, vil ikke
Norsk Helsenett ta ansvar for applikasjonsforvaltning av løsningen, kun basis drift og
applikasjonsdrift. Når andre helseregioner skal kobles på løsningen, vil dette bli vurdert
på nytt av Norsk Helsenett. Avtaleforholdene mellom Sykehuspartner, Norsk Helsenett
og løsningsleverandøren skal imidlertid etableres som planlagt iht. styringsdokumentet.
Avklart i møte med administrerende direktør i Norsk Helsenett 15. desember 2020.
• Sykehuspartner må ta et midlertidig ansvar for applikasjonsforvaltning av løsningen for egen
region, og blir underleverandør til Norsk Helsenett, samtidig som Sykehuspartner er kunde.

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Endringen innebærer at Sykehuspartner må ta en større rolle, både i prosjektet og potensielt en
periode etter prosjektavslutning i 2022. Sykehuspartner har i dag ikke ressurser til å ta et slikt
ansvar, og må bygge midlertidig kompetanse på applikasjonsforvaltning av løsningen.

• Prosjektet vil sammen med Sykehuspartner og valgt løsningsleverandør avklare ressursog kompetansebehov for applikasjonsforvaltning, herunder hva som Sykehuspartner må
etablere selv og hva som eventuelt kan løses ved innleie av kompetanse fra
løsningsleverandøren. Det må videre etableres apparat og rutiner for
applikasjonsforvaltning, samtidig som det tas høyde for at ordningen kan bli langvarig.
Varighet avhenger av når andre helseregioner velger å ta i bruk løsningen, samt hvilke
valg Norsk Helsenett da vil foreta.

*Uendret siden forrige rapport

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Entydig strekkoding GS1

• Anskaffelsen for GS1 er nå i kvalifiseringsfasen hvor planen er å sende invitasjon til
konkurransepreget dialog den 5.februar
• Proof of Concept pågår

• IKT-løsning for screening tarmkreft

• Tilbud på anskaffelsen av logistikkpartner er mottatt og konkurranseprosessen kjøres.

• Modernisert folkeregister

• Delprosjektet fødselsnummer i realtid har sendt ut forespørsel til alle helseforetak hvor
det bes om aksept av produksjonssetting,

• Statistisk logganalyse

• Den avklarte forvaltningsmodellen med Norsk Helsenett (NHN) i desember utfordres av
NHN, og Sykehuspartner må ta midlertidig applikasjonsforvaltning av løsningen

• Interaktiv henvisning og rekvirering

• DIPS stoppet i november pilotering av skytjenesten på grunn av juridiske forhold ved
Schrems II-dommen. Dette kan forsinke innføring av skytjenenesten
• Forsinkelse på leveranse av produksjonsmiljø gir risiko for tidsplanen for
produksjonssettingssetting.

Milepælsplan øvrige prosjekt per 31.01.2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

BP2

H1

BP3
BP2

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

Statistisk logganalyse

BP3 mottak og bruk trinn 1
Modernisert folkeregister,
BP3 Modernisert folkeregister, trinn 2

BP2
BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2021
H2

BP3

BP2

Ikke vedtatt

IKT-løsning screening for tarmkreft
BP3

Entydig strekkoding GS1

BP3
Interaktiv henvisning og rekvirering
IHR
BP2
BP3
Modernisert
folkeregister, mottak av fødselsnummer

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

Konsept

07.02.2021

RHF - Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
RHF - Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

Konsept
Konsept

07.02.2021

RHF - Samvalgsverktøy

Konsept

10.02.2021

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Konsept

12.02.2021

RHF - Verktøystøtte for nye metoder

Konsept

02.02.2021

SP RHF - HRØR Forprosjektet Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Konsept

01.02.2021

BRUK

RHF - Digital hjemmeoppfølging

DRIFT

Konsept

RISK

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status for konsepter

07.02.2021

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Konseptutredningene hadde forsinkelser med oppstarten, men går nå stort sett i
henhold til plan.
• Flere av konseptutredingene er mer komplekse og omfangsrike enn planlagt, og det er
risiko for at det vil bli forsinkelser

Milepælsplan konsepter 31.01 2021

I regi av andre

Regionalt vedtak

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2020
Q1

Q2

Forsinkelse

II Pause

2021
Q3

Q4

Q1

Q3

Digital hjemmeoppfølging

BP2

BP1

Digitalisering og automatisering av
arbeidsprosesser

BP2

BP1

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

BP2

Strategi og standard for bruk av multimedia

BP1

BP1

BP1

BP2

Regionale standarder for
integrasjon av medisinsk-teknisk
utstyr

BP2

Samvalgsverktøy

BP2

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

Digitale løsninger for utdanning og
kompetanse

BP2

Stopp

2022

Q2

BP1

BP1

Fremdrift

BP2

Q42

H1

H2

Pågående anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

I Sykehuspartner
Filsluse

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold – regional
løsning for alle HF
Kjøp av GS1
komponenter –
regional løsning

2021

Planlagt kontraktsinngåelse, estimert til 1,2 mnok, medio januar 2021.

2020-21

Kunngjort 24. november 2020.

Entydig strekkoding GS1

Prekvalifisering 1. februar 2021.
Planlagt dialogfase 1. februar til 4. mai 2021.
Planlagt tilbudsfase 4. – 31. mai 2021.

Statistisk logganalyse

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold – regional
løsning med mulighet
for bruk nasjonalt

2020-21

Planlagt kontraktsignering 27. august 2021.
Kunngjort 8.mai 2020.
Prekvalifisering gjennomført 19. juni 2020.
To leverandører levert løsningsforslag til 2. september 2020.

Dialogfase pågår februar/mars 2021
Planlagt kontraktsignering primo april 2021

Planlagte anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Regional standard for
lukket legemiddelsløyfe

Kjøp av legemiddelproduksjonsutstyr

2021

Det er gjennomført leverandørkonferanse 1. kvartal 2021.

Digital patologi

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold – regional
løsning for alle HF
Verktøy for
prosessautomatisering

2022

Tidspunkt og omfang for gjennomføring av anskaffelse er under vurdering.
Anskaffelsen kan fortsette når anskaffelsen av regional multimedia er fullført og
når den blir prioritert.

Digitalisering og
automatisering av
arbeidsprosesser
Nye integrasjonstjenester Verktøy for APIAPI – del 1
management

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

Digitale løsninger for
Verktøy til erstatning
utdanning og kompetanse for Læringsportalen

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

ScreenIT

2021

Ikke startet - Intensjonskunngjøring under planlegging

Midlertidig
koloskopijournal –
FastTrack fra DIPS

Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen
RHF
Gapet i ressursbehov for januar og
februar er kraftig redusert i forhold
til forrige rapport.
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Behov FTE

Fast allokering FTE

Gap FTE

jun

Halvparten av det nåværende gapet
skyldes i hovedsak at kontraktene
med innleie fra helseforetakene
ikke er signert, men ressursene er
tilgjengelige. Resten av gapet er
fordelt på alle kategorier av
ressursbehov, og det jobbes med å
lukke gapene

* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og øvrige prosjekter

Det er ikke laget oppdatert ressursrapport etter tertialrapporteringen i januar.

Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter
• Helseforetakene har omprioritert enkelte av
ressursene som var avgitt til den regionale IKTporteføljen til koronarelaterte oppgaver i eget
helseforetak.
• Tallene dekker kun prosjektressurser, og ikke
deltagelse i styringsgrupper og
referansegrupper.

Økonomi i delportefølje kliniske løsninger, totalt
Prosjekt

Fase

Start

Slutt

K-

S-

ramme ramme
Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt
Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev
Gjennomføre
Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal
Gjennomføre
Digitale Innbyggertjenester - mine henvisninger
Gjennomføre
Kjernejournal dokumentdeling
Gjennomføre
Klinisk legemiddelsamhandling
Gjennomføre
Nasjonal IKT-løsning for AMK
Fullt prosjektløp
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
Fullt prosjektløp
Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt
Interregionalt
Regional ambulansejournal
Gjennomføre
Regional doseovervåkingsløsning
Gjennomføre
Regional EPJ journalinnsyn
Gjennomføre
Regional EPJ modernisering
Gjennomføre
Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3
Gjennomføre
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4
Gjennomføre
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3
Gjennomføre
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4
Gjennomføre
Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken
Planlegge
Regional løsning for helselogistikk
Gjennomføre
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre
Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
Planlegge
Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

aug. 18
des. 20
okt. 20
aug. 19
mai. 20
jul. 20
jul. 20
jul. 20
jan. 19
jan. 21
sep. 18
mai. 19
mai. 18
feb. 17
feb. 17
feb. 21
sep. 20
nov. 20
jan. 21
sep. 20

jun. 21
jun. 20
jan. 21
apr. 20
aug. 21
des. 24
des. 24
des. 23
des. 21
feb. 21
jun. 21
feb. 20
des. 21
jun. 21
jun. 21
des. 22
mai. 21
jan. 21
des. 23
mai. 21

33
7
9
29
35
243

51
26
126
54
338
450

32
7
9
28
33
184

45
23
126
54
325
415

203

186

1 604

1 466

Budsj.
totalt
30
6
8
27
31
159
124
34
42
20
126
54
310
387
302
86
8
4
173
7
1 394

Progn. Endring Budsjett Regnsk. Realisert
Totalt progn. pr. d.d. pr. d.d.
verdi
31
5
7
27
28
155
122
33
42
20
126
54
322
387
302
86
5
4
173
7
1 395

1
-1
-1
19
1

2
1
1
-2
171
190

30
2
5
26
18
23
18
6
36
2
112
51
268
277
274
3
3
4
8
5
872

27
1
3
26
17
13
10
4
30
1
109
51
257
269
269
2
2
9
4
822

27
2
4
26
13
12
4
32
1
97
51
274
269
3
3
6
4
829

Økonomi i delporteføljene, totalt
Prosjekt
Delportefølje virksomhetsstyring
Regional data- og analyseplattform
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
ERP løsning for Sykehusapotekene
Totalt for delportefølje virksomhetsstyring
Delportefølje IKT for forskning
Forskningsportalen HSØ
Verktøy og tjenester
Totalt for delportefølje IKT for forskning
Delportefølje Øvrige
Entydig strekkoding (GS1)
Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR)
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2
Statistisk logganalyse
Totalt for delportefølje øvrige prosjekter

Fase
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge

Gjennomføre
Planlegge

Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre

Start

Slutt

jan. 21
mai. 13
sep. 20

aug. 21
feb. 23
apr. 21

jan. 19
N/A

okt. 20
okt. 20
nov. 20
des. 20
jun. 20

feb. 21
N/A

aug. 22
feb. 22
nov. 21
mai. 21
nov. 22

KSramme ramme

Budsj.
totalt

Progn.
Totalt
30
776
,4
806

39
796

35
776

835

810

32
776
,4
807

34
N/A
34

32
N/A
32

32
4
36

31
2
32

46
38
7

43
35
6

43
33
5
5
44
130

39
24
5
3
42
113

61
151

50
135

Endring Budsjett Regnsk. Realisert
progn. pr. d.d. pr. d.d.
verdi
20
3
0
23

6
673
0
679

1
673
,0
674

2
674

0

30
4
34

29
1
30

27
1
28

9
12
3
3
11
38

4
7
1
1
3
17

9
12
2
2
3
28

-3
-8
-2
-1
-14

676

Økonomi konsepter
IKT-drift, tall i tusen kroner
Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr
Digital hjemmeoppfølging
Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
Samvalgsverktøy
Strategi og standard for bruk av multimedia
Til kommende konseptbeslutninger og endringer
Sum konseptporteføljen

Faktisk hiå Budsjett hiå
91
466
311
273
231
107
1 478

91
466
311
273
231
107
1 364

Avvik
-

Årsestimat Årsbudsjett
1 353
1 071
1 361
1 257
1 500
973
7 485
15 000

1 353
1 071
1 361
1 257
1 500
973
7 485
15 000

Avvik
0
0

Alle konseptene som ble vedtatt i porteføljestyret 06-2020 er nå i gang. Overgang til planleggingsfasene
(BP2) er forventet i løpet av første halvår 2021.
I tillegg til konseptene i tabellen over som finansieres innenfor den regionale IKT-porteføljen inngår også følgende
konsepter i konseptportføljen:
• Nye metoder – finansieres via øremerkede midler hos medisin og helsefag
• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse – finansieres via forbedringsporteføljen

Kommentarer økonomi
• Kostnadsramme, styringsramme og budsjett totalt er blitt indeksregulert for de prosjektene dette
gjelder.
• For enkelte prosjekter medfører dette at de går fra gult til grønt.
• Det er en generell positiv økonomisk utvikling i porteføljen hvor det nå er kun tre prosjekter som
rapporterer gult og ingen røde.
• Digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev
• Hovedårsaken til økning i prognosen er knyttet til behov for gjennomgå alle ventelistebrevene og å justere lenker i
brevene.
• Det er også behov for justere skjemaløsningen etter evalueringen.
• I tillegg er det utført mindre justering av ressursbehovet fremover, samt noe høyere kostnad på frikjøp.
• Prosjektet holder seg innenfor styringsrammen.

• Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3
• Hovedårsakene til at prognosen er over budsjett skyldes inngått tilleggsavtale med leverandør for kjøp av bistand
utover fastpris, og behov for større en andel frikjøpte ressurser fra helseforetakene. Prognosen
er innenfor styringsrammen.

• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
• Planfasen av prosjektet tar lenger tid enn planlagt og det medfører at prognosen for planfasen er over budsjett

Porteføljeprognose for 2021
Drift og IKT-investeringer, tall i tusen kroner
TOTALT REGIONAL IKT-PROSJEKTPORTEFØLJE

Faktisk
Budsjett
%
Avvik
Årsestimat Årsbudsjett
hiå
hiå
avvis
45 751
66 635 -20 884 -31 %
550 181
548 612

%
avvik
1 570
0

Avvik

• Hittil i år ligger prosjektporteføljen 20,8 millioner under budsjett. Dette skyldes i hovedsak at
prosjekter som er i startfasen eller i oppstart av neste fase kommer i gang senere/saktere enn hva
som er lagt til grunn i planer.
• Årsprognosen per januar er stort sett i henhold til budsjett. Totalt ligger prognosen for porteføljen
2 millioner kroner over vedtatt budsjett.

Økonomisk virkning av beslutninger i 2021
Drift og IKT-investeringer, tall i tusen kroner

Ansvarlig

Til kommende beslutninger og endringer
Digitale innbyggertjenester - erstatning for MinJournal Porteføljestyret
Digitale innbyggertjenester - Mine timeavtaler
Porteføljeansvarlig
Til kommende beslutninger og endringer

•

Dato
28.01.2021
15.02.2021

Investering
84 129
4 720

79 409

Drift
78 174

Totalt

9 900

162 303
4 720
9 900

68 274

147 683

Tabellen over viser beslutninger tatt i 2021 som har innvirkning på porteføljens
ramme for kommende beslutninger og endringer.

