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Status i delportefølje kliniske løsninger
Navn

Fase

RHF - Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev

Gjennomføre

07.05.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Gjennomføre

07.05.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Gjennomføre

07.05.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Planlegge

07.05.2021

RHF - Kjernejournal dokumentdeling

Gjennomføre

07.05.2021

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling

Gjennomføre

07.05.2021

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

Planlegge

07.05.2021

075-2020

RHF - Regional EPJ journalinnsyn
RHF - Regional ambulansejournal

Gjennomføre
Gjennomføre

07.05.2021

069-2018

05.05.2021

123-2018

RHF - Regional doseovervåkingsløsning

Gjennomføre

06.05.2021

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3

Gjennomføre

07.05.2021

RHF - Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

Planlegge

07.05.2021

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

Gjennomføre

07.05.2021

058-2012, 042-2017 og 039-2020

RHF - Regional løsning for helselogistikk

Gjennomføre

07.05.2021

110-2019, 048-2021

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Gjennomføre

07.05.2021

128-2020

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Planlegge

07.05.2021

Sist oppdatert

HSØ- styresak

128-2020
103-2016 og 039-2020

Avviket på Digitale innbyggertjenester – erstatte MinJournal har flere årsaker og inkluderer også en
endringsanmodning som er til behandling.

Avvik forrige måned på innføring av regional laboratoriedataløsning patologi ved Oslo universitetssykehus er
håndtert ved delt oppstart, der bruk for livmorhalsprogrammet starter før sommeren og øvrig patologi tar
løsningen i bruk i september.
Som planlagt

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Digitale innbyggertjenester – erstatte Min Journal
Avvik

• Prosjektet melder rød status på tid, omfang og kost, og endringsanmodning er til behandling.
• Det er avhengighet til DIPS-oppgradering ved Sunnaas i november, og Vestre Viken har bedt om å utsette
innføringen til høsten.
• Det er ønskelig å tilby alle tjenester på helsenorge til foreldre på vegne av barn. Opprinnelig omfang var å erstatte
innsynstjenesten.

• Det vil ikke være mulig å innføre løsningen til Vestre Viken og Sunnaas innenfor gjeldende tidsplan.

Konsekvens

• Det vil ikke være mulig å innføre alle tjenester på vegne av barn innenfor gjeldende rammer. Helseforetakene har
meldt at de trenger tid til å innføre rutine for akuttsperre og gjennomgå og oppdatere informasjon, opplæring,
prosedyrer med mer.

• Digitale tjenester på vegne av barn behandles i fagdirektørmøtet 19. mai. Det kan gi anbefalt endring i omfang til
å inkludere alle tjenester og ikke kun innsynstjenesten på vegne av barn.

• Styringsgruppen får saken til behandling 19. mai, og saken planlegges behandlet i porteføljestyret 23. juni.

Tiltak/Ansvar

Regional EPJ journalinnsyn
•

Det har vært en misforståelse i perioden 14. oktober 2020 og 8. mars 2021 om budsjettet og styringsrammen for EPJ journalinnsyn.
Misforståelsen var at budsjett og styringsramme var endelig godkjent og satt lik kostnadsramme på 126 millioner gjennom
behandling i porteføljestyret 10. september 2020, sak 019-2020. Den videre saksgangen la opp til 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 ble endret fra rapporteringen i februar.

•

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.

Avvik

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

Konsekvens

• Fortsatt rapportere rødt på kostnad ut prosjektperioden, det vil si ut juni 2021.

Tiltak/Ansvar

Uendret siden forrige rapportering
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Leveranser delportefølje kliniske løsninger ved tertial 1
• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt (BK2):

• Sikre grensesnitt - sikkerhetsbasis - er innført ved Sunnaas sykehus i mars og ved Sykehuset i
Vestfold i april. Med dette har prosjektet etablert sikkerhetsbasis på alle ni helseforetak.
Omkobling av fagsystem til sikre grensesnitt pågår på alle foretak.
• Planlagt prosjektavslutning er juni 2021. I de tilfellene fagsystem på noen helseforetak ikke er
klare til omkobling før prosjektavslutning, overleverer prosjektet omkoblingen til Sykehuspartner
forvaltning eller pågående aktuelt oppgraderingsprosjekt.

• Regional EPJ modernisering:

• Plan for videre arbeid er levert fra prosjektet og videre planleggingsarbeid gjennomføres som
linjeaktivitet. Aktiviteter i prosjektregi er satt på pause per 31. mars 2021.

• Kjernejournal dokumentdeling

• Utprøving av kjernejournal dokumentdeling ble startet 10. november 2020. Ordinær utprøving er
ferdig og over i prøveproduksjon. Løsningen er godt mottatt og det er oppdaget få feil. Aktiviteter i
prosjektets gjennomføringsfase 1 ble ferdigstilt 30. mars marginalt over budsjett.
• Den 25. mars godkjente porteføljestyret gjennomføringsfase 2 (BP3.2) i sak 022-2021, med et
budsjett på 38,5 millioner kroner, styringsramme (P50) på 41,6 millioner kroner og
kostnadsramme (P85) på 45 millioner kroner.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger ved tertial 1
• Digital utsending av brev
• Brevløsningen, skjemaløsning og nye ventelistebrevmaler er innført og tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset,
Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Betanien hospital, Sykehuset i Vestfold, Martina Hansen hospital
og Akershus universitetssykehus og bruken følges videre opp i helseforetakene.
• Kommende leveranser: Innføring av løsningene for Sykehuset Østfold og Vestre Viken er planlagt i juni. Innføring av brevløsningen
for Sunnaas Sykehus til høsten blir håndtert som restanse når prosjektet avsluttes i juni.

• Mine henvisninger:
• Løsningen ble ikke satt i produksjon ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus som planlagt fordi det ble oppdaget tre
funksjonelle avvik. Ny produksjonssetting ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus er 1.juni 2021.
• Styringsgruppen har godkjent forlengelse av prosjektet fra 30. juni til 30. november 2021 innen opprinnelig budsjett og med alle
hovedleveranser planlagt levert innen opprinnelig tidsramme. Målet med forlengelsen er å kvalitetssikre innholdet i tjenesten,
(herunder også forbedre skjema for rettighetsklage på helsenorge.no), og å få mulighet til å evaluere prosjektet i samarbeid med
Norsk helsenett.

• Erstatte MinJournal :
• Gjennomføringsfasen ble godkjent i porteføljestyret 28. januar med planlagt innføring av tjenester for erstatning av MinJournal på
alle helseforetak i løpet av våren 2021.
• Prosjektet har innført dialogløsningen på Oslo universitetssykehus 18. mars og Sørlandet sykehus 23. mars og har planlagt
innføring til ytterligere fem helseforetak før sommeren. Restanser i forhold til opprinnelig omfang er da kun innføring av
dialogløsningen ved Vestre Viken og Sunnaas .
• Bestillingsskjema for forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler er innført ved Sørlandet sykehus 29. april og planlagt innført
ved Oslo universitetssykehus før sommeren. Sperreskjema er planlagt innført ved Oslo universitetssykehus før sommeren.
• Prosjektet melder rød status på tid, omfang og kost, og endringsanmodning er til behandling. Tjenester på vegne av barn behandles
av fagdirektørmøtet 19.mai og endringsanmodning behandles i styringsgruppemøte samme dag. Endringsanmodningen
inkluderer å gjøre alle digitale innbyggertjenester tilgjengelig på vegne av barn og innføre rutine for akuttsperre som et
risikoreduserende tiltak. I tillegg omfatter endringsanmodningen tilført omfang for restanser fra digital utsending av brev. Det
betyr en utvidelse av prosjektet ut 2021, samt økning i prosjektets budsjett.

• Mine timeavtaler:
• Oppstart av planleggingsfasen ble godkjent av porteføljeansvarlig 15. februar og arbeidet har startet

Leveranser delportefølje kliniske løsninger ved tertial 1
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Gjennomføringsfasen for prosjektet startet 1.januar. Prosjektet har ferdigstilt
forberedelsesfasen og er over i spesifikasjonsfasen, som er planlagt ferdigstilt i slutten av
august 2021. Forberedelsesfasen inkluderte leveranser av styrende dokumenter,
prosjektprosesser og rutiner, samt identifisering og beskrivelse av leveranser i
spesifikasjonsfasen.
• Leveranser på kritisk linje har fokus og omfatter løsningsdesign med påfølgende ROS,
samt etablering av infrastruktur.

• Regional doseovervåkingsløsning

• Oppstartsmøte med leverandør ble avholdt 27. januar. Spesifikasjonsfasen har startet,
teknisk løsningsdesign er levert og godkjent av Sykehuspartner. Funksjonell spesifikasjon
er levert og ROS ble behandlet i RSV 29. april uten vesentlige merknader.

• Regional løsning for helselogistikk

• Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 22. april oppstart av fase 3 av helselogistikk i sak
048-2021. Fase 3 skal ta i bruk løsning for alle tre løsningsområder på 1-2
sengeposter/poliklinikker/akuttmottak for Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og
Vestre Viken. I tillegg skal Oslo universitetssykehus ta i bruk område A.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger ved tertial 1
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

• Den sammenslåtte styringsgruppen for klinisk legemiddelsamhandling og regional
standard for lukket legemiddelsløyfe er etablert.
• Planleggingsfasen er gjennomført og prosjektet arbeider frem mot BP3-behandling i
porteføljestyret 2. juni.

• Klinisk legemiddelsamhandling

• Arkitekturbeskrivelse for legemiddeloverfølsomhetsreaksjoner og
legemiddelsamhandling mellom DIPS, MetaVision og e-resept er utarbeidet.
• Kravspesifikasjon for produktkoder og ATC på enkeltvirkestoff er ferdig
• SAFEST gjennomføring og deres nye IKT leverandør har presentert ny plan som viser
store forsinkelser, med ferdigstillelse i september 2022 og økt budsjett. Endringen vil bli
behandlet i det interregionale IKT-ledermøtet og AD-møtet

• Regional kurve- og medikasjonsløsning

• 40 av 48 innføringspuljer i fase 3 er gjennomført.
• I 2021 har innføring av MetaVision ved Vestre Viken og Sykehuset Innlandet blitt
gjennomført i henhold til plan. Det utgjør 992 av 1270 senger/behandlingssteder ved
Vestre Viken og 481 av 1035 senger/behandlingssteder ved Sykehuset Innlandet.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger ved tertial 1
• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Ved Oslo universitetssykehus er det gjennomført omfattende forberedelser for å ta
løsningen i bruk. Det inkluderer sikker føderert konsumering, oppdatert database og
løsning for skanning, samt datagrunnlag for migrering av data fra DocuLive.
• LVMS v.4.8 er levert klar til oppgradering 8. mai og klar for innføring til bruk for
livmorhalsprøver ved Oslo universitetssykehus 7. juni. Resten av patologiavdelingen
utsetter innføring til september 2021.
• Ved Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark er opplæring av frikjøpte ressurser
gjennomført. Prosjektet har startet konfigurasjon av testmiljøer og prosess for å få opp
intern elektronisk rekvirering mot patologi fra DIPS-instanser ved de to helseforetakene.

• Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

• Prosjektet har kartlagt endringsbehov innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi ved alle
lokasjoner og er i ferd med å avslutte planleggingsfasen.
• Prosjektet har sammen med regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4
ferdigstilt anbefaling om antall instanser av LVMS.
• Grunnet forsinkelse knyttet til korona er BP3-beslutning forskjøvet til august.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger ved tertial 1
• Regional ambulansejournal

• Ambulansejournalen er nå i stabil drift ved alle tre helseforetak som piloterer løsningen. Piloten
gjennomføres i full produksjon og ca. 45.000 journaler er ferdigstilt. Løsningen er tatt i bruk ved 29 av 64
ambulanser ved Oslo universitetssykehus, 30 av 46 ved Sykehuset Innlandet og 14 av 32 ved Sørlandet
sykehus. Overordnet erfaring fra pilot er at ingen vil tilbake til papir og blyant.
• Overlevering til Sykehuspartner drift og forvaltning er i gang og prosjektet vil avsluttes i løpet av juni
2021.
• Regional ambulansejournal innføres ved Sykehuset Telemark med oppstart i mai. Sykehuset Østfold vil
bli overført til den regionale plattformen rett over sommeren. Deretter vil prosjektet avsluttes.
• Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken vil ta løsningen i bruk etter prosjektslutt og senere enn hva
prosjektet planla av ulike årsaker. Videre kontraktsfestet utvikling , som omfatter ytterligere
funksjonalitet, blir i hovedsak overlevert til den regionale forvaltningen med midler fra
prosjektet/avtalen.

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

• Mottaksprosjektet melder risiko om økte kostnader både knyttet til etablering og fremtidig drift av ny
interregional AMK IKT-løsning hos Norsk helsenett.
• Regionalt arkitekturråd (RARK) anbefalte 18. februar 2021 å svare ut fire tiltak knyttet til
arkitekturbeskrivelsen av ny interregional AMK IKT-løsning grunnet større avvik fra regionale krav til
sikkerhet, integrasjon, multitenancy og tilgjengelighet. Overordnede problemstillinger knyttet til
regionale integrasjoner er avklart, mens det innenfor de andre områdene fortsatt pågår aktiviteter opp
mot det interregionale prosjektet.
• Forenklet risikovurdering (ROS) av regionalt testmiljø for ny AMK IKT-løsning ble godkjent av
Sykehuspartner 15. mars.

Gjennomføre

10.05.2021

RHF - Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre

11.05.2021

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

10.05.2021

BRUK

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i delportefølje Virksomhetsstyring

• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse nettopp startet opp planleggingsfasen og har derfor
ikke kommet i gang med rapportering
• Det er fortsatt rød indikator på tid for de to prosjektene regional data- og analyseplattform og regional
økonomi- og logistikkløsning

Regional data- og analyseplattform (RDAP)
• Teknisk etablering av midlertidig miljø er forsinket grunnet utfordringer
Sykehuspartner har med å levere på bestillingene.
Avvik

Konsekvens

• Første del av gjennomføringsfasen ferdigstilles i henhold til den forutsatte tidsrammen,
men det blir kortere erfaringstid i fasen for helseforetakene med konsepter og løsninger.
Forsinkelsen resulterer ikke i merkostnader for første gjennomføringsfase

• Det er brukt mye ressurser fra prosjektet for å følge opp dette mot Sykehuspartner.
Forsinkelsen er eskalert til prosjekteier.
Tiltak/Ansvar

• Sykehuspartner gir forpliktende leveransedato for midlertidig miljø

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Pandemisituasjonen har medført store forsinkelser og merkostnader for de to siste innføringsprosjektene på
Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus.

Avvik

• Innføring ved Sørlandet sykehus er gjennomført, men ny dato for innføring ved Oslo universitetssykehus har
sterk avhengighet til Sykehuspartners arbeid med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av
personopplysninger. Sykehuspartner er i ferd med å gjennomføre en analyse- og designfase.

• Basert på foreløpige vurderinger forsinkes innføringen på Oslo universitetssykehus med ca. 12 måneder til 1.
oktober 2022.

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det vil i løpet av sommeren bli gjennomført en oppdatering av planverket for det regionale ERP-prosjektet basert
på resultater fra Sykehuspartners analyse- og designfase for å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av
personopplysninger samt oppdaterte planer for øvrige utviklingsaktiviteter regulert i prosjektavtalen med Oslo
universitetssykehus.

Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Gjennomføring av ERP for Sykehusapotekene ble godkjent i styremøtet 22. april og nå pågår det mobilisering av ressurser og
forberedelser til gjennomføringsfasen samt etablering av prototype.

• Regional data og analyseplattform
• Klargjøring av datakilder pågår som planlagt, men er forsinket med oppsett av midlertidig miljø. Prosjektet opprettet i slutten av
april hyppigere kontaktpunkter med Sykehuspartner for å sikre at leveransene ble utført som bestilt. I tillegg har inkludering av en
ny representant fra Sykehuspartner i styringsgruppen og eskalering av utfordringene via prosjekteier til Sykehuspartner har
resultert til god fremdrift på Sykehuspartner sine leveranser.

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Den viktigste hendelsen i første tertial er at løsningen ble innført ved Sørlandet sykehus 1. februar. Innføringen gikk bra, og etter 3
måneder stabilisering kan overlevering til Sykehuspartner påbegynnes og de siste aktivitetene med helseforetaket gjennomføres.
• De to siste innføringsprosjektene, Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus, har blitt sterkt forsinket på grunn av
koronapandemien. Det pågår utviklingsaktiviteter i separate prosjekter i Sykehuspartner og i Helse Sør-Øst RHF, i tillegg til den
løsningsutviklingen som skjer i ERP-prosjektet. Flere av disse er forsinket og må være ferdigstilt før Oslo universitetssykehus tar i
bruk løsningen,. Spesielt nevnes Sykehuspartners arbeid med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger,
som er den utviklingsaktiviteten som er mest styrende for ny tidsplan.
• Det planlegges med at Oslo universitetssykehus tar i bruk regional ERP 1. oktober 2022. Det er et år etter opprinnelig plan. Det vil
bli gjort en oppdatering av planverket for innføringsprosjektet i løpet av sommeren 2021.
• I tillegg er utvikling og enhetstest av release 4.2 av ERP-løsningen ferdigstilt som planlagt, og testing er påbegynt sammen med Oslo
universitetssykehus.

Virksomhetsstyring milepælsplan per 30.04.21
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Ikke vedtatt

2021

H1

H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

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

RDAP 1.0

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF

RDAP 2.0

RDAP 3.0

BP3

ERP Sykehusapotekene

Planfase

BP2

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

BP3.3

BP3.2

BP3.1

DigUt

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

RHF - Verktøy og tjenester for forskning

Planlegge

11.05.2021

BRUK

11.05.2021

DRIFT

Gjennomføre

RISK

RHF - Forskningsportalen

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i delportefølje IKT for forskning

• Prosjektene i delporteføljen er fortsatt under restrukturering.

Forskningsportalen
• Forskningsportalen er vesentlig forsinket grunnet krav til informasjonssikkerhet knyttet
til filsluse og antivirusløsning
Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Filsluse er sentral tjeneste for å opprettholde sikkerhet og kvalitet i Forskningsportalen.
Manglende filsluse medfører vesentlig funksjonsbegrensing. 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, samt at prosjektet bistår i forhandling og etablering av tjenesten i
Sykehuspartner
• Det utarbeides en endringsanmodning for å dekke kostnadene ved de nye
sikkerhetskravene.

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode
• Forskningsportalen
• Anskaffelse og implementering av filsluse pågår, med midlertidig redusert fremdrift
grunnet krav til omforent løsningsdesign/ROS i tillegg til detaljering av brukerscenarier
for filsluse ved Oslo universitetssykehus og regional filsluse. Anskaffelse av filsluse er
planlagt ferdigstilt før juli og implementasjon med test og ferdigstillelse tentativt 31.
desember 2021.

• Verktøy og tjenester
• Det er høy aktivitet innen verktøy og tjenester og delprosjektet øker hastigheten.
Inndeling av prosjektet med gruppering av aktiviteter og tjenester er utformet som en
endring som planlegges behandlet i styringsgruppen 12. mai 2021.
• Det er utarbeidet beslutningsgrunnlag (BP3) for Electronic lab notebook
• Arkitekturdokumentasjon er under utarbeidelse for behandling i regionalt arkitekturråd
12. mai 2021.
• Software Defined Data Center godkjent for produksjon og overtakelse av Sykehuspartner.

Milepælsplan forskning 31.03 2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Fremdrift

2021
H2

Q1

Q2

Forsinkelse

2022
Q3

Q4

H1

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur
BP3

Regional Filsluse

Antivirus (ICAP/FireEye)

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Videreutvikling

Forskningsplattform (Plattform, Programvare, Arbeidsflate, Multisenterstudie, Tjeneste Sensitive Data)
BP3

Forskningstjenester (Levende samtykke, Forskeradmin System, Registerdata, Helsedata )
BP2

BP3

II Pause

Stopp

2023
H2

H1

H2

Gjennomføre

07.05.2021

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft

Gjennomføre

10.05.2021

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Gjennomføre

07.05.2021

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

Gjennomføre

10.05.2021

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

Planlegge

05.05.2021

RHF - Statistisk logganalyse

Gjennomføre

10.05.2021

BRUK

RHF - Entydig strekkoding (GS1)

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i øvrige prosjekter

• Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform har akkurat startet opp planleggingsfasen og
har derfor ikke kommet i gang med rapportering
• 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
• Fremdriften er forsinket grunnet komplekse avtaleforhold, sikkerhetskrav og ny runde med prøvetilbud fra
leverandørene

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.

• Planlagt sluttdato i 2022 vil bli forskjøvet med 3-4 måneder, og har behov for økt ramme med 1,3 millioner kroner
i driftsmidler

Konsekvens

• Sykehuspartner er bedt om å ta et midlertidig ansvar for applikasjonsforvaltning av løsningen for egen region, og
blir underleverandør til Norsk Helsenett, samtidig som Sykehuspartner er kunde. . Sykehuspartner og må bygge
midlertidig kompetanse på applikasjonen da de ikke har ressurser til å ta et slikt ansvar.

• Re-planlegge når nye prøvetilbud fra leverandørene foreligger 19. april og avklare budsjettmessige konsekvenser
av forsinkelsen. 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.

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet vil sammen med Sykehuspartner, og valgt løsningsleverandør, avklare ressurs- og kompetansebehov
for applikasjonsforvaltning, og 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

Uendret siden forrige rapportering

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Entydig strekkoding GS1
• De områdene som prosjektet har hatt størst fokus på så langt i 2021 er:
• Overlevering til drift i Sykehuspartner. Dersom Sykehuspartner 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 eierskapet ble forankret i februar. Arbeidet med å utnevne tjenesteansvarlige i Sykehuspartner tar tid, men
vi fikk ressurser fra Sykehuspartner med i prosjektet for å gjøre QA på kravspesifikasjonen før utsendelse.
• Manglende tilbakemeldinger fra innkjøp og logistikk har forsinket arbeidet med målbilde-dokumentene. Prosjektet fikk
tilbakemeldinger på målbilde-dokumentene fra I&L i HSØ i april, dog to måneder etter plan. Dette gjør at vi sannsynligvis
ikke får gjort ferdig forankringsrunden for dokumentene før den innleide ressursen går ut av prosjektet

• Interaktiv henvisning og rekvirering
• Prosjektet gikk i produksjon med DIPS Interactor on-premise den 18. mars 2021. Løsningen ble da
innført ved Vestre Viken for både laboratoriefag og radiologi, samt sendeprøver til Oslo
universitetssykehus
• Sørlandet sykehus tok i bruk Interactor 6. april 2021
• Løsningen fungerer bra og er stabil, og brukerne rapporterer at løsningen er enkel og intuitiv. Det
pågår akseptansetest for øvrige helseforetak.
• Flere legekontor er i ferd med å gå over til skybasert EPJ, og kan ikke ta DIPS Interactor i bruk før
skyløsning kan leveres.
• DIPS sin pilotering av skytjenesten er fremdeles er på vent grunnet merkantile forhold. DIPS har
ikke signert avtale med driftsleverandør for skyløsningen, og dette forsinker videre detaljert
leveranseplanlegging.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1
• Prosjektet er replanlagt i henhold til ny gjennomføringsplan hos MF Helse-programmet, og
produksjonssetting og avslutning blir forsinket Q4 2021 til Q1 2022.
Høydepunkter 2021 for trinn 1:
• Testmiljø er ferdigstilt, og er i kontinuerlig oppdatering/vedlikehold i prosjektet.
• Ny integrasjon for å hente folkeregisterinformasjon via persontjenesten er utviklet mot NHN.

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2
• Prosjektet har arbeidet med å ferdigstille arkitekturbeskrivelser og løsningsdesign til behandling i
april, men dette er forsinket. Det er utarbeidet en risikovurdering av nåværende
arkitekturbeskrivelser og løsningsdesign slik de foreligger nå. Risikovurderingen er gjennomgått
med Helse Sør-Øst sine virksomhetsarkitekter, og arbeidet med å utforme arkitekturbeskrivelser
skal fortsette. Endringsordre for utvidelse av planleggingsfasen ble behandlet og godkjent av
porteføljeansvarlig 3. mai.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• IKT-løsning for screening tarmkreft
• På bakgrunn av endringsordre fra ScreenIT vedtok styringsgruppen 26. april å utsette oppstart av
tarmscreeningprogrammet fra 1. september til tidlig i november. Dette innebærer en utvidelse av
prosjektperioden til ut januar 2022 med tilhørende ny tidsplan og budsjett. Prosjektet rapporterer på gult
basert på utfordringer med å få ferdigstilt alle interne og eksterne leveranser for å rekke ny dato for å nå
screeningoppstart. Det er iverksatt tiltak for risikoene som bør ha en positiv effekt.
• Prosjektet har i første tertial fått etablert god dialog med de regionale delprosjektene for IKT-tilrettelegging
lokalt for screeningoppstart.
• Forsinkelsen over skyldes i stor grad at våre eksterne samarbeidsparter har prioritert leveranser i forbindelser
med den pågående Covid-19 pandemien
• Statistisk logganalyse
• Anskaffelsesprosessen pågår med to leverandører.
• Integrasjonsprosjektet i Sykehuspartner er igangsatt.
• Norsk helsenetts delprosjekt for drift og infrastruktur er operativt
• Mottaksprosjektene i helseforetakene er under etablering, og Sykehuspartner er nå involvert i utarbeidelsen av
regional forvaltningsmodell for løsningen

Milepælsplan øvrige prosjekt per 30.04.2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

BP2

2021
H2

BP3

BP2

H1

BP3
BP2

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

Statistisk logganalyse

BP3 mottak og bruk trinn 1
Modernisert folkeregister,
BP3

BP2
Modernisert folkeregister,
mottak og bruk trinn 2
BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Ikke vedtatt

MF trinn 2

IKT-løsning screening for tarmkreft
BP3

Entydig strekkoding GS1

BP3
Interaktiv henvisning og rekvirering
IHR
BP2

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Konsept

12.05.2021

RHF - Verktøystøtte for nye metoder

Konsept

03.05.2021

BRUK

07.05.2021

DRIFT

Konsept
Konsept
Konsept

RISK

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr
RHF - Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
RHF - Samvalgsverktøy

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status for konsepter
12.05.2021
10.05.2021

• Oppstart av nye konsepter som ble besluttet i porteføljestyre 5. mai er i mobiliseringsfasen og vil inngå i rapporteringen
når de er startet.
• Nye integrasjonstjenester API
• Konseptet ble lagt fram for BP2, men er ikke godkjent. Tentativ dato for ny BP2 beslutning er i mai.
• Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr
• Konseptutredningen har fått utvidet omfang. I henhold til revidert plan er BP2 den 28.juni 2021
• Samvalgsverktøy
• Konseptutredningen har fått utvidet omfang. I henhold til revidert plan er BP2 den 28. juni 2021
• Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prosjektet har vært uten prosjektleder siden 1. april 2021. Det arbeides med å få på plass ny prosjektleder. Det
rapporteres derfor rødt på tid. Det antas BP2 beslutning september 2021.

Status for konsepter
• Verktøystøtte for nye metoder
• Prosjektets mandat er i hovedsak rettet mot at en løsning etableres i Helse Sør-Øst. Det
er derfor behov for en utvidelse av prosjektets mandat og at Norsk Helsenett involveres i
arbeide med å utrede alternative løsninger for gjennomføring, drift og forvaltning
• Alternativer ble lagt frem som en diskusjonssak på interregionalt IKT-direktørmøte 26.
april. Det sentrale spørsmålet var om en ny løsning kunne etableres i Helse Sør-Øst eller
om det var føringer som tilsa at en ny løsning bør etableres i Norsk Helsenett. Det ble gitt
tydelige føringer i møtet om at prosjektet bør forfølge plassering av en løsning i Norsk
Helsenett nærmere.

Leveranser delportefølje konseptutredninger
• Digital hjemmeoppfølging og digitalisering og automatisering av
arbeidsprosesser

• Konseptfasen er gjennomført og BP2-beslutning er tatt
• De to konseptutredningene er i videreføringen i planleggingsfasen ett prosjekt med nytt
navn: Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
• Prosjektet følges opp i delportefølje Øvrige prosjekter

• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

• Konseptfasen er gjennomført og BP2-beslutning er tatt
• Prosjektet følges opp i delportefølje virksomhetsstyring

Milepælsplan konsepter 31.03 2021

I regi av andre

Regionalt vedtak

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2020
Q1

Q2

BP1

BP1

BP1

BP1

Forsinkelse

II Pause

2021
Q3

BP1

Fremdrift

Q4

Q1

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

2022

Q2

Q3

BP2

Strategi og standard for bruk av multimedia
Regionale standarder for
integrasjon av medisinsk-teknisk
utstyr
Samvalgsverktøy

Verktøystøtte for nye metoder

Stopp

BP2

BP2

BP2

BP2

Q42

H1

H2

Pågående anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Filsluse

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold

2021

Kontrakt signert 12. mars 2021

Entydig strekkoding GS1

Kjøp av GS1komponenter

2020-21

Kunngjort 24. november 2020.
Prekvalifisering 1. februar 2021.
Gjennomført dialogfase 1. februar til 4. mai 2021.
Planlagt tilbudsfase 4. – 31. mai 2021.
Planlagt kontraktsignering 27. august 2021.

Statistisk logganalyse

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

2020-21

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 juni 2021.

ScreenIT

Midlertidig
koloskopijournal –
FastTrack fra DIPS

2021

Intensjonskunngjøring sendt ut.
Avtaleutkast oversendt til leverandør.

Leveranseprosjekt starter 6. april

Planlagte anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Digital hjemmeoppfølging Generelt verktøy for
og prosessplattform
prosessautomatisering

2021

Det er gjennomført leverandørkonferanse

Nye integrasjonstjenester Verktøy for APIAPI – del 1
management

2021

Anskaffelse er planlagt kunngjort i september
Det er gjennomført leverandørkonferanse

Digitale løsninger for
Verktøy til erstatning
utdanning og kompetanse for Læringsportalen

2021

Anskaffelse er planlagt kunngjort i september
Det er planlagt leverandørkonferanse

Digital patologi

Funksjonalitet for
digital patologi

2022

Anskaffelsen kan fortsette når anskaffelsen av regional multimedia er fullført og
når den blir prioritert.

Samvalg

Verktøy for samvalg

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse i mai/juni

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse i mai/juni

Regionale standarder for Mellomvare for
integrasjon av medisinsk- integrasjon
teknisk utstyr

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

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 (tall i millioner kroner)

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 i Helse Sør-Øst
Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt
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 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
Fullt prosjektløp
Interregionalt
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge

Start

Slutt

aug. 18
des. 20
okt. 20
feb. 21
apr. 21
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
apr. 21
jan. 21
sep. 20

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

Kostnads- Styringsramme
ramme
33
7
9

32
7
9

45
35
249

42
33
188

51
26
126
54
338
450

45
23
115
54
325
415

201
203

183
186

1 827

1 656

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

30
6
8
10
38
32
159
124
34
42
20
96
54
310
388
302
87
8
4
171
173
7
1 558

31
10
8
10
38
32
157
121
36
45
17
126
53
321
388
302
87
4
4
171
173
7
1 598

Budsjett Regnsk.
Endring
Realisert
totalt pr. totalt pr.
progn.
verdi
d.d.
d.d.
1
3

-2
-1
-1

30
5
7
2
25
32
23
9
41
9
95
54
294
299
291
8
7
4

29
4
6
1
2
23
16
12
5
35
5
118
53
290
291
288
2
4
4

32
7
942

21
7
909

28
4
7
1
2
20
20
5
37
6
83
54
289
286
3
7
4

171

172

21
7
883

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen
Prosjekt (tall i millioner kroner)
Delportefølje virksomhetsstyring
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
ERP Løsning for Sykehusapotekene
Regional data- og analyseplattform
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
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)
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
IKT-løsning for screening tarmkreft
Totalt for delportefølje øvrige prosjekter

Fase
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre

Gjennomføre
Planlegge

Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre

Start

Slutt

apr. 21
apr. 21
jan. 21
mai. 13

des. 21
sep. 23
okt. 21
feb. 23

jan. 18
jan. 19

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

feb. 21
mai. 21

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

Kostnads- Styringsramme
ramme

129
39
796
964

116
35
776
926

34

32

34

32

46
38
7

43
35
6

61

50

151

135

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

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

4
104
32
776
915

4
104
26
776
910

4
104
-2

30
4
34

37
3
40

2

43
33
6
7
44
63
195

41
27
6
7
40
62
182

1
14
20
684
719

10
8
688
707
34
2
36

34

2

30
4
34

1
-3
1
4
-9
1
-5

16
22
4
4
18
48
112

11
14
3
4
6
44
82

17
17
2
4
4

106

8
684
693

34

44

Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen
Konsepter
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
Sum
Verktøystøtte for nye metoder *
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse **
Sum
Totalt konsepter
* Finansieres via øremerkede midler av medisin og helsefag
** Finansieres via forbedringsporteføljen

Start

Slutt

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

jun. 21
mar. 21
mar. 21
mar. 21
jun. 21
jun. 21

nov. 20
okt. 20

jun. 21
apr. 21

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

Endring
progn.

2,0
2,8
2,2
2,1
1,9
2,4
13
1,6
1,0
3
16

2,0
3,2
1,7
1,7
1,9
2,4
13
1,8
,9
3
16

1

1

1

Budsjett
totalt pr.
d.d.
1,7
2,8
2,2
2,1
1,4
2,0
12
1,4
1,0
2
14

Regnsk.
totalt pr.
d.d.
1,2
3,2
1,7
1,7
1,4
2,0
11
1,4
,9
2
13

• Alle konseptene som ble vedtatt i porteføljestyret i juni 2020 forventes ferdig i løpet av første
halvår 2021.
• Konseptene som ble godkjent startet i porteføljestyret i mai 2021 er ikke startet ennå.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status
Regional EPJ journalinnsyn
• Det vises til behandling i porteføljestyret 10. september 2020, sak 019-2020 med påfølgende innspill og beslutning av
alternativ 3 som har en prognose på 126 millioner kroner. Prosjektet rapporterer nå rødt frem til avslutning i juni.
Digitale innbyggertjenester – erstatte MinJournal

• Prosjektet melder rød status på tid, omfang og kost, og endringsanmodning er til behandling. Styringsgruppen får
saken til behandling 19. mai, og saken planlegges behandlet i porteføljestyret 23. juni.
Forskningsportalen HSØ
• Det er kommet ytterligere krav relatert til sikkerhet. Dette medfører nødvendig anskaffelse og implementering av
filsluse for sikker overføring av innhold til/fra Forskningsportalen samt antivirusløsning. Dette øker omfang av
prosjektet og endringsordre er til behandling.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status
Digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev
• Prognose marginalt over budsjett. Hovedårsaken er knyttet til behov for gjennomgå alle ventelistebrevene. Det er også
behov for justere skjemaløsningen etter evalueringen.

Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger
• Prognose marginalt over budsjett
Styringsgruppen har godkjent forlengelse av prosjektet fra 30. juni 2021 til 30. november 2021 innen opprinnelig
budsjett og med alle hovedleveranser planlagt levert innen opprinnelig tidsramme.
Regional ambulansejournal
• Hovedårsakene til at prognosen er over budsjett skyldes at det ble funnet feil i løsningen i flere leveranser som
medførte behov for utvidet testing. I tillegg har sikkerhetsbrudd ved Sykehuset Innlandet ført til forsinkelser.
Overlevering til drift er bak plan.
Klinisk legemiddelsamhandling
• Prognosen er marginalt over budsjett.
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. tid til beslutningsprosessen medfører at prognosen for planfasen er over budsjett.

Porteføljeanalyse 2021
60
47

51

Prognoseavvik hittil i år

Gjenstående på budsjettpost «Til kommende
beslutninger» er på totalt 60 millioner kroner.
Dette er kun driftsmidler.
Årsprognosen for pågående prosjekter er 47
millioner under årets budsjett.
• 42 millioner kroner i investeringsmidler
• 5 millioner kroner i driftsmidler
Per april er det totalt tilgjengelig 107
millioner kroner i 2021 til nytt prosjektarbeid
(oppstart/ endringer av nye prosjekter/faser)

Porteføljeøkonomi prognose for 2021
Investering og drift, tall i tusen kroner

Sum regional IKT-portefølje*

Faktisk hiå Budsjett hiå

213 438

264 972

Avvik

-51 534

%-avvik Årsestimat Årsbudsjett

-19 %

614 591

Avvik

661 282 -46 690

%-avvik

-7 %

* Denne inkl. konsepter, prosjektporteføljen og regionalt porteføljekontor

• Hittil i år ligger regional portefølje 51 millioner kroner under budsjett (økt fra 41 millioner kroner
i foregående rapport) tilsvarende 19 %.
• Årsprognosen er 47 millioner kroner under budsjett (økt fra 33 millioner kroner i foregående
rapport) tilsvarende 7 %.

• Dette skyldes i hovedsak forsinkelser og lavere gjennomføringsfart som følge av at oppstart
av neste fase kommer i gang senere eller med lavere fart, usikkerhet i periodiseringen og
koronapandemien.

Avhengigheter
• Arbeidet med å etablere avhengighetsstyring i pågår, og
avhengigheter til andre prosjekter er en del av agenda når
porteføljeadministrator har dialogmøter med prosjektene.
• Kliniske løsninger har innledet samarbeid med de som håndterer
avhengigheter i STIM-prosjektet

Uendret siden forrige rapport

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.

Risiko
• Risikobildet som rapporters til styret i Helse Sør-Øst legges til
grunn for risikorapporteringen til porteføljestyret.
• Risikobildet som rapporters til styret i Helse Sør-Øst oppdateres
med de risikoene som er identifisert i risikoworkshop med
delporteføljene i den regionale IKT-porteføljen

Uendret siden forrige rapport

Risikooversikt
Risiko

1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur
2. Leveranser fra leverandører
7a. Overlevering til forvaltning
7b. Avhengighet til forvaltning av EPJ
8. Mangel på nøkkelkompetanse
9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon

10. Koronasituasjonen

For beskrivelse av risiko, tiltak, ansvar og status, xxx-2021 vedlegg Riskobeskrivelse

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.

