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Kliniske løsninger
Virksomhetsstyring
IKT for forskning
Øvrige prosjekter
Konsepter

Anskaffelser
Ressurser
Økonomi og porteføljeanalyse - utvidet fra denne rapporten
Avhengigheter – nytt fra denne rapporten

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 28.2.2021
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

IKT for
forskning

Forskningsportalen

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

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 28.02.2021
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 EPJ
modernisering

Kjernejournal
dokumentdeling

Dialogmelding
HF- legekontor

HF-HF forenklet
henvisning

Regional
standard for
lukket
legemiddelsløyfe

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Regional
doseovervåkingsløsning

Digitale
innbyggertjenestermine timeavtaler

Digitale
innbyggertjenester erstatte MinJournal

Digitale
innbyggertjenester mine henvisninger

Anskaffelse
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Digitale
innbyggertjenester digital utsending av brev

Digitale
innbyggertjenester hovedprosjekt

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

RHF - Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Gjennomføre

06.03.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Planlegge

05.03.2021

RHF - Kjernejournal dokumentdeling

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling

Gjennomføre

05.03.2021

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

075-2020

Planlegge

05.03.2021

RHF - Regional EPJ journalinnsyn

069-2018

Gjennomføre

12.03.2021

RHF - Regional EPJ modernisering

054-2019, 117-2019, 069-2020, 143-2020

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Regional ambulansejournal

123-2018

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Regional doseovervåkingsløsning

128-2020

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3

103-2016 og 039-2020

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

Planlegge

05.03.2021

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

058-2012, 042-2017 og 039-2020

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Regional løsning for helselogistikk

110-2019

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

128-2020

Gjennomføre

05.03.2021

Planlegge

05.03.2021

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Porteføljeadministrativ vurdering:
Det er i hovedsak god fremdrift i delporteføljen kliniske løsninger.
Regional EPJ journalinnsyn rapporterer rødt på kost.

BRUK

DRIFT

Sist oppdatert

RISK

Fase

TID

HSØ- styresak

OMF

Navn

KOST

Status i delportefølje kliniske løsninger

Regional EPJ journalinnsyn
Avvik

Avvik

Konsekvens

Konsekvens
Tiltak/Ansvar

Tiltak/Ansvar

• Det har vært en misforståelse mellom 14. oktober 2020 og 8. mars 2021 på hvorvidt
budsjett og styringsramme var endelig godkjent satt lik kostnadsramme på 126
millioner gjennom behandling i porteføljestyret 10. september 2020, sak 019-2020, og
påfølgende saksgang med beslutning av alternativ 3, som innebar videreføring av BK2
sikre grensesnitt og avslutning av BK1 journalinnsyn og hadde en prognose på 126,7
millioner. I perioden har det vært rapportert grønt på økonomi men dette endres ved
denne rapporteringen.
• Prosjektet rapporterer rødt på økonomi etter at de den 8. mars ble informert om at
styringsrammen fortsatt er 115 millioner kroner, og at styringsrammen og budsjett ikke
ble endret til 126 millioner kroner gjennom beslutningen av alternativ 3.

• Prosjektet følger plan for besluttet alternativ 3 om innføring av sikre grensesnitt, med
påløpt budsjett på 116 millioner og prognose på 126 millioner kroner

• Fortsatt rapportere rød på kost ut prosjektperioden.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger februar 2021
• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt (BK2):
• Arbeid med sikkerhetsbasis foregår hovedsakelig på Sunnaas sykehus og
Sykehuset i Vestfold. Omkobling av fagsystem til sikre grensesnitt pågår
på alle foretak.

• Regional EPJ modernisering:
• Plan for videre arbeid er levert fra prosjektet, men det jobbes nå med
alternative planer og prosjektet bidrar med noe ressurser inn i dette.
• Prosjektet venter på føringer for videre arbeid. Ressurser er fristilt fra 1.
april for å holde vedtatt kostnadsramme.

• Kjernejournal dokumentdeling
• Prosjektet har ferdigstilt sine leveranser og venter på beslutning i
porteføljestyret om neste fase den 25. mars

Leveranser delportefølje kliniske løsninger februar 2021
Digitale innbyggertjenester
• Digital utsending av brev:

• Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har innført løsningen i hele helseforetaket.
• Oppgradering på Akershus universitetssykehus 7. mars sammen med OCA ble stanset
grunnet gul beredskap på grunn av koronasituasjonen, noe som gir forsinkelser for
oppstart planlagt 15. mars.

• Mine henvisninger:

• Akseptansetest er gjennomført i februar, men produksjonssetting utsettes fra 18. mars til
15. april ved Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus grunnet prioritering av
MinJournal 18. mars.

• Erstatte MinJournal :

• Akseptansetest gjennomført for Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus.

• Mine timeavtaler:

• Oppstart av planleggingsfasen ble godkjent av porteføljeansvarlig 15. februar, og
prosjektet har startet arbeidet.
• Prosjektet mangler fortsatt faglig leder. Det kan påvirke fremdrift og kvalitet og øker
risiko.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger februar 2021
• Regional doseovervåkingsløsning
• Prosjektet har startet spesifikasjonsfasen sammen med leverandør

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet ligger noe i forkant i forhold til ferdigstillelse av
forberedelsesfasen og har startet enkelte aktiviteter i spesifiseringsfasen.

• Regional løsning for helselogistikk
• Prosjektet har levert underlag for beslutning om videreføring med tre
alternative ambisjonsnivå for neste fase.
• Det er planlagt behandling i porteføljestyret 25. mars.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger februar 2021
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
• Prosjektet arbeider frem mot BP3-behandling i porteføljestyret 2. juni.
• Den sammenslåtte styringsgruppen for klinisk legemiddelsamhandling og
regional standard for lukket legemiddelsløyfe har hatt sitt første møte, der
strategier for innføring og overlevering, pilotering og endringsledelse fikk
tilslutning.

• Klinisk legemiddelsamhandling
• Prosjektets totale risiko er endret fra gult til grønt. Det er fremdeles noe
usikkerhet for leveransene fra SAFEST, men bedre samhandling og enighet
mellom helseregionene og prosjektet nå etter at NetCompany har tatt over
gjennomføringen i SAFEST.

• Regional kurve og medikasjonsløsning
• Løsningen er innført på Vestre Viken for nyfødtintensiv, barn og ungdom på
Drammen sykehus

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

• Prosjektet har startet akseptansetest for Oslo universitetssykehus.
• Det er økt risiko knyttet til ombygging på Rikshospitalet med
ferdigstillelse 30 mai, samme dag som ibruktagelse LVMS, samt
forsinkelse i leveranser av brikettskrivere.
• Forberedelsen er startet ved Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark
og gjennomført opplæring av superbrukere.

• Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken
• Prosjektet har hatt en forsinket oppstart av kartlegging innen
mikrobiologi grunnet koronasituasjonen, men planlegger å hente inn
forsinkelsen og avslutning av aktiviteter iht plan.
• Prosjektet har sammen med regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4
ferdigstilt anbefaling om antall instanser av LVMS

Leveranser delportefølje kliniske løsninger februar 2021
• Regional ambulansejournal

• Løsningen er tatt i bruk ved Hamar ambulansestasjon
• Status på antall ambulanser som har tatt løsningen i bruk:
• 29 av 62 ved Oslo universitetssykehus
• 10 av 45 ved Sykehuset Innlandet
• 7 av 32 ved Sørlandet sykehus

• Nye versjoner er forsinket, men mottatt fra Bliksund, men avvises grunnet hhv manglende
funksjonalitet og A-feil.
• Prosjektet jobber med overlevering til drift i Sykehuspartner og overleveringen er forsinket.

• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

• Overgang til gjennomføringsfasen for mottaksprosjektet utsettes ytterligere to måneder til
juni 2021. Fremdriften i mottaksprosjektet har sterk avhengighet til det interregionale
prosjektet.
• Detaljspesifikasjon for ny interregional AMK IKT-løsning (fase 1-funksjonalitet) ble ikke
godkjent av prosjektstyret i det interregionale prosjektet 11. februar. Tilsvar fra leverandøren
ble levert 25. februar, med formål om ny behandling i prosjektstyret 11. mars 2021.
• Regionalt arkitekturråd (RARK) anbefalte 18. februar 2021 å svare ut fire tiltak knyttet til
arkitekturbeskrivelsen av ny interregional AMK IKT-løsning, som har større avvik fra
regionale krav til sikkerhet, integrasjon, multitenancy og tilgjengelighet.

Fremdriftsplan for delportefølje kliniske løsninger

01.03.2021

RHF - Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre

10.03.2021

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

10.03.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene

Sist oppdatert

OMF
BRUK

Fase

TID
DRIFT

Navn

KOST

Status i delportefølje Virksomhetsstyring

Porteføljeadministrativ vurdering

• Regional ERP 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
Avvik

Konsekvens

• Pandemisituasjonen har medført store forsinkelser og merkostnader for det siste innføringsprosjektet ved Oslo
universitetssykehus. Ny dato for Oslo universitetssykehus avhenger av 2 forhold:
A. Når Sykehuspartner har klargjort regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger
B. Når utviklingsaktivitetene i linjen i RHF og SP regulert i prosjektavtalen er ferdigstilt

• Planlagt sluttdato for Oslo universitetssykehus, 1.10.2021 vil ikke kunne nås. Sykehuspartner har indikert en
forsinkelse på ca 12 måneder for pkt A. Utviklingsaktivitetene i pkt B planlegges løst i løpet av de 12 mnd
forsinkelse som har oppstått ifm pkt A, og dermed ingen ytterligere forsinkelse. I juni skal det foreligge konkrete
planer for løsning på begge punkterne, og ny dato for innføring på OUS kan settes.

• Det er i 2020 gitt kompensasjon for oppståtte forsinkelser som følge av pandemisituasjonen, og prosjektet
opprettholder totalprognose lik styringsrammen (basert på antatt forsinkelse på 12 mnd).
• Avvik A: Re-planlegging av arbeidet med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger er
gjennomført. Arbeidet virker nå å være under god styring og kontroll.

Tiltak/Ansvar

• Avvik B: Re-planlegging pågår. Ressurssituasjonen er styrket og arbeidet virker nå å være under god styring og
kontroll

Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Løsningen ble satt i produksjon ved Sørlandet sykehus 1. februar
• Prosjektet ved Oslo universitetssykehus har blitt sterkt forsinket på grunn av
koronapandemien, og prosjektet jobber med å ferdigstille oppdatert plan for
innføringsløpet ved Oslo universitetssykehus.

• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Prosjektet er i henhold til plan og det forberedes sak for godkjenning av BP3 i styret i
Helse Sør-Øst.

• Regional data og analyseplattform
• Det er gjennomført innledende dialog med helseforetakene og det har resultert i at flere
foretak ønsker å koble seg opp til midlertidig/lokal løsning.
• Servere er bestilt og arbeidet med oppsett av midlertidig miljø pågår

Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring neste periode
• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Utarbeidet grunnlag for behandling i porteføljestyret og til styret i Helse Sør-Øst.

• 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
• Midlertidig miljø vil være klart for utvikling fra primo mars.

Virksomhetsstyring milepælsplan per 28.02.21
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

RHF - Verktøy og tjenester for forskning

Planlegge

12.03.2021

BRUK

12.03.2021

DRIFT

Gjennomføre

RISK

RHF - Forskningsportalen

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i delportefølje IKT for forskning

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Det er fortsatt avvik i fremdrift som følge av koronasituasjonen.
• Ny prosjektleder er rekruttert og har overlevering med avtroppende prosjektleder siste halvdel av
mars.
• Saksfremlegg planlegges for behandling i porteføljestyret i 2. kvartal 2021 på det gjenstående
behovet for løsninger innen forskning

Forskningsportalen
• Anskaffelse av filsluse er forsinket og det har vært usikkerhet om et mulig tidspunkt for
leveranse av tjenesten. Kontrakt er signert og leveranse kan startes etter påske.
Avvik

• Sykehuspartner har ansvar for den regionale filsluseetableringen, men i mangel av ressurser fra
Sykehuspartner er det prosjektet som har ledet denne etableringen

• 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

• RIF bistår i forhandling og etablering av tjenesten i Sykehuspartner
• Sykehuspartners roller og ansvar i etableringen av filsluse må tydeliggjøres og avklares.

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode
• Forskningsportalen
• Venter fortsatt på etablering av filsluse.

• Verktøy og tjenester
• Arbeider med beslutningsunderlag for ny BP3-beslutning pågår.
• Ny prosjektleder må sette seg inn i, og eventuelt justere, planverk og
beslutningsunderlag før saken fremmes til porteføljestyret.

Milepælsplan - IKT for Forskning
I regi av
andre

28. februar 2021
2019
H1

Regionalt vedtak

2020
H2

Ikke
vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2021

H1

H2

H1

2022
H2

H1

Fremdrift

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

H2

2024
H1

H2

II Pause

Stopp

2025
H1

H2

BP3

Forskningsportalen Helse Sør Øst – etablering og tilrettelegging av regional
infrastruktur

Filsluse
ICAP/FireEye

BP3

Verktøy /arbeidsflate/dialogtjeneste
/multisenterfunksjonalitet/maskinlæring

BP2

BP3

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

Forskningstjenester /samtykke
(avidentifisering og anonymisering /utdanning /
forskningsresultater tilbake til behandlingsforløp

Filsluse og ICAP er leveranser Sykehuspartner må levere før Forskningsportalen kan overleveres til Sykehuspartner drift

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft

Gjennomføre

05.03.2021

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Gjennomføre

08.03.2021

RHF - Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid

Gjennomføre

08.03.2021

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1

Gjennomføre

08.03.2021

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2

Planlegge

08.03.2021

RHF - Statistisk logganalyse

Gjennomføre

08.03.2021

BRUK

05.03.2021

DRIFT

Gjennomføre

RISK

RHF - Entydig strekkoding (GS1)

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i øvrige prosjekter

Porteføljeadministrativ vurdering
• Med unntak av statistisk logganalyse går det meste i henhold til plan.
• Det er fortsatt 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 Schrems II-dommen

Statistisk logganalyse – avvik på kostnad
Avvik

• Utestående avklaringer er knyttet til justering av driftsbudsjettet. Prosjektet vil ha et
overforbruk for drift på 1,3 mnok. for inneværende år grunnet forsinket anskaffelse.
Total prognose for drift er 3.5 mnok.

• Prosjektet har behov for økt ramme med 1,3 mnok i driftsmidler
Konsekvens

• Formalisert godkjenning av økt ramme på drift følges opp med porteføljeansvarlig.
Tiltak/Ansvar

Statistisk logganalyse – avvik på tid
Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Fremdriften er forsinket iht. plan grunnet komplekse avtaleforhold som skal landes,
sikkerhetskrav ifm. Schrems-II-dommen og ny runde med prøvetilbud fra
leverandørene.

• Estimert tildeling og kontraktsignering er siste halvdel av mai. Planlagt sluttdato i 2022
vil bli forskjøvet med 3-4 måneder som følge av dette. Estimert prosjektavslutning er
oktober 2022.

• Dag til dag planlegging og oppfølging. Involvering av Sykehuspartner sikkerhet, samt
NHN sikkerhet. Tyngre involvering av juridisk hos Sykehusinnkjøp knyttet til
kompleksitet i avtaleforholdet. Tiltaket sikrer forhøyet kvalitet på
anskaffelsesgrunnlaget, som senere i prosjektet vil bidra til at justert plan ikke
overskrides.

Statistisk logganalyse – avvik på omfang
Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

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

• Prosjektet vil sammen med Sykehuspartner, og valgt løsningsleverandør, avklare
ressurs- og 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.
Varigheten avhenger av når andre helseregioner velger å ta i bruk løsningen, samt hvilke
valg Norsk Helsenett da vil foreta

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Entydig strekkoding GS1

• Den største risikoen i prosjektet er knyttet til overlevering til drift i Sykehuspartner.
Dersom Sykehuspartner ikke får definert eierskapet til systemene og dermed heller ikke
får allokert ressurser som kan følge prosjektet, vil ikke Sykehuspartner i tilstrekkelig
grad bygge kompetanse og motta nødvendig opplæring i systemene som anskaffes.
Prosjektet har hatt jevnlige møter med porteføljeansvarlige i Sykehuspartner for å følge
opp prosessen med å plassere eierskapet, og en innstilling er nå klar for forankring i
ledergruppe 2.

• IKT-løsning for screening tarmkreft

• Det er fortsatt en forhøyet risiko for at Tarmscreening ikke får etablert QA- og
produksjonsmiljøene fra NHN i tide før screeningoppstart. Dette kan medføre utsettelse
av oppstart av screening.
• Helsenorge har også endret på sine prioriteringer som følge av bestilling av nye løsninger
for korona-testing, og dette medfører forsinkelse av leveransene til
Tarmscreeningprogrammet.

• Interaktiv henvisning og rekvirering

• Prosjektet planlegger produksjonssetting den 18. mars og er på plan i forhold til dette.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid
•

Leveransene ble produksjonssatt torsdag 18. februar, og det er ingen feil relatert til produksjonssettingen.

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1
•

Det er meldt om mulig forsinkelse hos NHN på bakgrunn av Schrems II - dommen i 2020 (bruk av skytjenester). Prosjektet har direkte
avhengighet til leveranseplanen som foreligger hos NHN og må replanlegge når ny prosjektplan foreligger. Revidert plan fra NHN skal
foreligge 4. mars

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2
• Prosjektet har arbeidet mye med omfangsavklaring for gjenstående aktiviteter i utvidet planleggingsfase. Prosjektet ønsker å arbeide så

nært opp til besluttet målbilde som mulig, men samtidig må det tas hensyn til at flere områder som målbildet er avhengig av skal
ferdigstilles av andre prosjekter. Dette påvirker utforming av løsningsdesign, og løsningen som er mulig å implementere vil skape teknisk
gjeld sett i forhold til valgt målbilde.

• Statistisk logganalyse
• Det er knyttet usikkerhet til prognose for 2021 og totalkostnad for prosjektet grunnet anskaffelse som pågår og at
løsningsleverandør ennå ikke er valgt.
• I anskaffelsesprosessen ble invitasjon til å levere prøvetilbud sendt til leverandørene, med leveringsfrist 1. februar.
Prøvetilbudene hadde for lav kvalitet til at prosjektet kunne gå videre til sluttføring av anskaffelsen. Ny runde med prøvetilbud
er nødvendig. Videre har det oppstått forsinkelser grunnet Schrems II-dommen og nye nødvendige sikkerhetskrav.
• Prosjektet har høy risiko knyttet til forvaltning. I tillegg til risikoen på teknisk forvaltning, beskrevet under avvik er også
faglig/funksjonell forvaltning av løsningen er uavklart. Det kan føre til at regionen blir avhengig av kompetanse fra
løsningsleverandøren for en operativ, permanent funksjon. Leverandøren må i så tilfelle også rekruttere slike ressurser.
Rekruttering og opplæring tar minimum 6 måneder. Jf. notat fra prosjektet til RHFet og sak i styringsgruppen 28.05. Ref. også
notat til prosjekteier 18.12.2020 med ytterligere behovsbeskrivelse og anbefalt tiltak.

Milepælsplan øvrige prosjekt per 28.02.2021
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 folkeregister, mottak av fødselsnummer
Modernisert

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

10.03.2021

RHF - Digital hjemmeoppfølging

Konsept

05.03.2021

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

Konsept
Konsept

05.03.2021

RHF - Samvalgsverktøy

Konsept

10.03.2021

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Konsept

08.03.2021

RHF - Verktøystøtte for nye metoder

Konsept

05.03.2021

SP RHF - HRØR Forprosjektet Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Konsept

04.03.2021

DRIFT

Konsept

RISK

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status for konsepter

05.03.2021

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Etter enkelte forsinkelser med oppstarten går nå stort sett konseptutredningene i
henhold til plan.
• Det er planlagt med BP2-overganger for alle av konseptutredningene i Q2 2021
• Noen av konseptutredingene er mer komplekse og omfangsrike enn planlagt, og det er
risiko for at det vil bli forsinkelser i enkelte av de

Milepælsplan konsepter 28.02 2021

I regi av andre

Regionalt vedtak

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2020
Q1

Q2

Forsinkelse

II Pause

2021
Q3

Q4

Q1

Digital hjemmeoppfølging

BP1

Digitalisering og automatisering av
arbeidsprosesser

BP2

BP1

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

BP2

Strategi og standard for bruk av multimedia

BP1

BP2

Samvalgsverktøy

BP1

Digitale løsninger for utdanning og
kompetanse

BP2

BP2

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

Q3

BP2

Regionale standarder for
integrasjon av medisinsk-teknisk
utstyr

BP1

BP2

Stopp

2022

Q2

BP1

BP1

Fremdrift

BP2

Q42

H1

H2

Pågående anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Filsluse

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

2021

Kontrakt signert 12. mars 2021

Entydig strekkoding GS1

Leveranseprosjekt starter 6. april
2020-21

Kunngjort 24. november 2020.
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.
Prøvetilbud avvist. Nye tilbud ventes. Dialogfase mars/april 2021
Planlagt kontraktsignering mai 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, forventet utsendelse
primo mars.

Midlertidig
koloskopijournal –
FastTrack fra Dips

Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen
Ressursbehov for de kommende
månedene er nå under kontroll
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

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.

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen
Prosjekt

Fase

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

Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Fullt prosjektløp
Interregionalt
Fullt prosjektløp
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge

Start

Slutt

aug. 18
des. 20
okt. 20
feb. 21
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
des. 21
aug. 21
des. 23
des. 24
des. 23
des. 24
des. 21
feb. 21
jun. 21
feb. 20
des. 21
jun. 21
jun. 21
des. 22
jun. 21
jan. 21
des. 23
mai. 21

Kostnads- Styringsramme
ramme
33
7
9

32
7
9

29
35
249

28
33
188

51
26
126
54
338
450

45
23
115
54
325
415

203

186

1 610

1 459

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

30
6
8
10
27
32
159
34
124
42
20
96
54
310
388
302
87
8
4
173
7
1 376

30
5
7
10
28
32
157
34
123
42
20
126
54
323
388
302
87
5
4
173
8
1 412

Budsjett Regnsk.
Endring
Realisert
totalt pr. totalt pr.
progn.
verdi
d.d.
d.d.

10
1
3
2
2
1
-1

1
1
1
-1

17

30
3
6
1
27
21
27
6
21
38
4
93
54
270
283
280
4
4
4
16
6
886

28
2
5

28
3
5

27
19
15
4
11
32
2
111
52
284
276
275
1
2
3
12
5
875

26
15
4
13
33
3
76
52
279
277
1
4
4
11
5
840

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen
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 prosjekter
Entydig strekkoding (GS1)
IKT-løsning for screening tarmkreft*
Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR)
Modernisert folkeregister fødsel
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
Gjennomføring
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre

Start

Slutt

jan. 21
mai. 13
sep. 20

okt. 21
feb. 23
apr. 21

jan. 18
jan. 19

okt. 20
mar. 20
okt. 20
nov. 19
nov. 20
des. 20
jun. 20

feb. 21
mai. 21

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

Kostnads- Styringsramme
ramme

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

Endring Budsjett Regnsk. Realisert
progn. totalt pr. totalt pr.
verdi

39
796

35
776

32
776

30
776

12
677

4
676

2
678

835

810

807

806

689

680

680

34

32
32

33
2
35

2

34

30
4
34

30
4
34

31
1
32

31
1
32

46

43
35

2
2
2

7

6

61
151

50
135

40
63
26
1
5
3
42
180

11
39
16
1
3
4
14
87

6
34
9
1
2
2
4
58

11

38

43
63
33
1
5
5
44
193

2

5

14
1
2
3
32

Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen
Konsept

Fase

Start

Slutt

Digital hjemmeoppfølging
Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr
Samvalgsverktøy
Strategi og standard for bruk av multimedia
Verktøystøtte for nye metoder
HRØR Forprosjektet digitale løsninger for utdanning og kompetanse
Sum finansiert i regional IKT-portefølje
Verktøystøtte for nye metoder *
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse **
Sum finansierte utenfor regional IKT-portefølje
Totalt konsepter
* Finansieres via øremerkede midler av medisin og helsefag
** Finansieres via forbedringsporteføljen

Konsept
Konsept
Konsept
Konsept
Konsept
Konsept
Konsept
Konsept

okt. 20
okt. 20
okt. 20
des. 20
jan. 21
sep. 20
nov. 20
okt. 20

mar. 21
mar. 21
mar. 21
apr. 21
mai. 21
mai. 21
jun. 21
apr. 21

Konsept
Konsept

mar. 20
sep. 20

Vår 2021
April 2021

Kostnads- Styringsramme
ramme

Budsj.
totalt
2,5
1,5
2,0
1,5
1,5
2,0
1,6
1,0
14
1,8

Progn.
totalt
2,8
2,2
2,1
1,5
1,5
2,0
1,8
,9
15
1,8

2
15

2
16

Endring Budsjett Regnsk. Realisert
progn. totalt pr. totalt pr.
verdi
2,1
2,6
1,3
1,4
1,7
1,3
1,3
,4
1,3
,6
1,7
1,5
,7
,7
,7
,6
11
9
,6
,6
1
11

1
10

• Alle konseptene som ble vedtatt i porteføljestyret 06-2020 pågår og forventes ferdig i løpet av
første halvår 2021.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen
Prosjekter som rapporterer prognose over styringsramme (Rød status)
• Regional EPJ journalinnsyn
• Det vies til behandling i porteføljestyret 10. september 2020, sak 019-2020 med påfølgende innspill og
beslutning av alternativ 3 som har en prognose på 126,7 millioner kroner. Prosjektet rapporterer nå rødt frem til
styringsrammen på 115 millioner kroner formelt blir godkjent til 126 millioner kroner.

• Forskningsportalen HSØ
• Filsluse er viktig sikkerhetstjeneste/komponent som Sykehuspartner HF (drift og forvaltning) er ansvarlig for å
levere. Forskningsportalen har Filsluse som innebygget sikkerhetskomponent i forbindelse med datautveksling til
og fra helseforetakene. Anskaffelsesprosess har blitt vesentlig mer omfattende enn tjenesten isolert var planlagt å
være til forskningsbrukere. Kontrakt for anskaffelsen ferdigstilles i uke 10. Implementering og utvikling av
tjeneste starter etter 6. april.
• Dette har medført merarbeid, forsinkelse i tid og økte kostnader.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen
Prosjekter som rapporterer prognose over budsjett (Gul status)
• Kjernejournal dokumentdeling
• Prosjektet jobber med aktiviteter knyttet til tilgangsstyring og planlegging av neste fase av prosjektet.
• Prosjektet har ikke økonomiske midler til å beholde dagens team mens beslutningsprosessen pågår,
konsulentkontrakter er sagt opp og aktuelle konsulenter arbeider halv tid ut mars måned.

• 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 andel frikjøpte ressurser fra helseforetakene.

• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
• Forlengelsen av prosjektet pga. beslutningsprosessen medfører at prognosen for planfasen er over budsjett men
innenfor +15%.

• Dato for BP3 i porteføljestyremøte er flyttet til 2.juni 2021

Porteføljeanalyse 2021
Prognose for året på de pågående prosjekter per
1. mars tilsier at det er 148 millioner
kroner tilgjengelig for kommende beslutninger.
Dette er fordelt på:
• Investeringsmidler 79 millioner kroner
• Driftsmidler 69 millioner kroner

Porteføljeøkonomi
Prognose for 2021
IKT-drift, tall i tusen kroner
Faktisk hiå Budsjett hiå
Sum regional IKT-portefølje*
118 265
153 186
* Denne inkl. konsepter, Prosjektporteføljen og Regionalt porteføljekontor

Avvik
-34 921

%-avvik
Årsestimat Årsbudsjett
-22,8 %
543 945
573 561

Avvik
%-avvik
-29 616
-36 %

• Hittil i år ligger regional porteføljen 34,9 millioner under budsjett, tilsvarende 22,8 %.
Årsprognosen er 29,6 millioner kroner under vedtatt budsjett tilsvarende 36 %.
• Dette skyldes i all vesentlighet redusert fremdrift i
•
•
•
•

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
Statistisk logganalyse

Avhengigheter
• Arbeidet med å etablere avhengighetsstyring i porteføljen er i gang.
• Avhengighetsmatrisen fokuserer på innbyrdes avhengigheter mellom de regionale
prosjektene og til byggeprosjekter, nasjonale prosjekter, STIM og prosjekter som
gjennomføres i linjen i Sykehuspartner
• For delportefølje kliniske løsninger er avhengigheter kartlagt og følges opp av
respektive prosjekter og regionalt porteføljekontor.
• Kartlegging av avhengighetene til prosjektene i delportefølje Øvrige har startet.
• Det er flest prosjekter som er avhengig av Sykehuspartners SLA oppgradering av
DIPS (OCA - Oracle, Classic og Arena)
• Regional EPJ modernisering er det regionale prosjektet som flest prosjekter har
kritiske avhengigheter til.
• STIM felles plattform trinn 1 og prosjekt for sikker føderert konsumering er det
mange prosjekter som er avhengig av.
• Av eksterne parter er det flest avhengigheter til leveranser fra Norsk Helsenett.

Avhengighetsmatrise

•

•
•

•
•

De regionale IKT-prosjektene

Avhengighetsmatrisen benyttes i den regionale IKT-porteføljen, og
er også tatt i bruk for STIM og for IKT i byggeprosjektene.
De regionale prosjektene står i kolonne 3, der de som er kartlagt er
markert grønt
Øverste rad viser de regionale prosjektene per IKT-delportefølje,
viktige initiativ i regi av Sykehuspartner forvaltning (svakt oransje),
initiativ i regi av eksterne parter eksempelvis SAFEST, PLL og
initiativer innen NHN (beige), prosjekter i Sykehuspartner som
STIM, SFK og Windows 10 (blått) og byggeprosjektene lengst til
høyre.
Avhengighetene er markert med pil opp der de regionale
prosjektene avhengig av leveranser fra initiativ i den øverste raden,
og pil ned dersom avhengighetene går motsatt vei.
Avhengigheten er beskrevet i kommentar i den enkelte celle eller til
høyre

•

Rød markerer en avhengighet med høy kritikalitet, gul middels og
grønn lav kritikalitet. Der det er pil men ikke farge i en celle,
markerer det uavklart avhengighet

•

Etter kartlegging med de regionale prosjektene avstemmes
avhengighetene med partene i øverste rad og følges opp i
prosjektene.

