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Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.5.2021
BP1

Konsept

BP2

Planlegge

BP3

BP5

Gjennomføre og avslutte
Virksomhetsstyring

ERP i
Sykehusapotekene
Strategi og standard for bruk
av multimedia
Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)
Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Samvalgsverktøy

Godkjent, men ikke startet:
• Registerverktøy for
forskning
• Erstatte EEG-systemet
Nervus
• Erstatte
kostdatasystemet Aivo
• Digitalisering av
eiendomsforvaltningen
• Regional
kommunikasjons- og
delingsplattform

Pause

Stopp

< 10 MNOK

ERP i
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

Regional data- og
analyseplattform

IKT for
forskning

Forskningsportalen

Verktøystøtte for nye
metoder

Avsluttet (i 2020 og 2021)

Verktøy og
tjenester

Modernisert
folkeregister
trinn 2

Modernisert
folkeregister
trinn 1

Digital hjemmeoppfølging
og prosessplattform

Entydig
strekkoding
(GS1)

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

Øvrige
Statistisk
logganalyse

100 - 250 MNOK

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Prosjekter i klinisk løsning per 31.05.2021
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 min journal

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

Som planlagt

BRUK

RISK

DRIFT

OMF

TID

KOST

Status i delportefølje kliniske løsninger
Navn

Fase

RHF - Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Planlegge

07.06.2021

RHF - Kjernejournal dokumentdeling

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling

Gjennomføre

07.06.2021

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

Planlegge

07.06.2021

075-2020

RHF - Regional EPJ journalinnsyn

Gjennomføre

07.06.2021

069-2018

RHF - Regional ambulansejournal

Gjennomføre

07.06.2021

123-2018

RHF - Regional doseovervåkingsløsning

Gjennomføre

07.06.2021

128-2020

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3

Gjennomføre

07.06.2021

103-2016 og 039-2020

RHF - Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

Planlegge

07.06.2021

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - Regional løsning for helselogistikk

Gjennomføre

03.06.2021

110-2019, 048-2021

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Gjennomføre

07.06.2021

128-2020

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Planlegge

04.06.2021

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Sist oppdatert

HSØ- styresak

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 er behandlet i fagdirektørmøtet 19. mai og 8. juni. Fagdirektørmøtet i Helse
Sør-Øst gir sin tilslutning til at HSØ fjerner sperrer for barn under 16 år mot Helsenorge slik at foreldre får tilgang
til digitale tjenester på vegne av egne barn. Det medfører at anbefalt endring i omfang inkludere alle tjenester, og
ikke kun innsynstjenesten, på vegne av barn.

Tiltak/Ansvar

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

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

Milepælsplan kliniske løsninger per 31.05.2021
2019

Regionalt vedtak

2020

H1

H2

H2

H1

SIV SS

SUN

Regional laboratoriedataløsning

VV

SI

SIV patologi, fase 3-4

Regional ambulansejournal

H2

H1

Innsyn
alle

Brev
SI

BP3.1

BP3

SS ST
SI
VV
Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

OUS

SS SI

ST

SiV

Brev
Brev Brev Brev Min journal SØ
Brev
MHH SiV AHUS
Mine henvisninger
VV

Brev Brev Brev
SS OUS ST

BP3.2

Regional løsning for

VV

Digitale Brev innbyggertjenester
SUN

BP3.3 helselogistikk

BP2

BP3
BP2 Regional laboratoriedata-

BP3

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
løsning Vestre Viken
Digital patologi

Nasjonal IKT-løsning for AMK

H2

Regional kurve og medikasjonsløsning
OUS

BP2

BP3.1

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

II Pause

2024

BP3

BP3
Klinisk legemiddelsamhandling

BP2

BP2

H1

2023

BP3 Regional
doseovervåkingsløsning
Regional
doseovervåkingsløsning

BP2

VV, SI

2022
H2

AHUS

Anskaffelse radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

Utsatt milepæl

BP3.2

Kjernejournal dokumentdeling

BP3

Fremdrift

BK1

Regional EPJ modernisering

BP3

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Ikke vedtatt

2021

H1

Regional EPJ journalinnsyn

ST

I regi av andre

Fase 5-9

H1

Stopp

2025
H
2

H1

H2

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i mai 2021
• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt (BK2):

• Planlagt prosjektavslutning er juni 2021.
• Omkobling av fagsystem til sikre grensesnitt pågår. I de tilfellene
fagsystem på noen helseforetak ikke er klare til omkobling før
prosjektavslutning, overleverer prosjektet omkoblingen til
Sykehuspartner forvaltning eller pågående aktuelt
oppgraderingsprosjekt.

• Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet har justert sin tidsplan for noen innføringstrinn
(leveranser) som følge av Norsk helsenett (NHN) har lagt frem en
første versjon av sin fremdriftsplan for nasjonal innføring.
• For Trinn A er teknisk løsning klar og testing pågår.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i mai 2021
• Digital utsending av brev

• 14. mai inntraff en alvorlig feil i DIPS brevløsningen ved Oslo universitetssykehus (OUS), hvor det ble sendt ut 560
tomme ventelistebrev og brevløsningen ble deaktivert. Dette påvirket løsningen for innbyggerdialog, da dialogen
starter med digitalt brev. Feilen har inntruffet ved Sykehuset i Vestfold (SiV). DIPS brevløsningen hos OUS og SiV er
oppgradert og i normal produksjon. Målsetningen er alle helseforetak er oppgradert før frysperioden starter
• Akershus universitetssykehus har innført brevløsningen til hele somatikken, og antall brev gjennom løsningen er
veldig tilfredsstillende.
• DIPS ved Sykehuset Østfold ble oppgradert og teknisk klargjort for Digital utsending av brev og pasientdialog 30.
mai, og oppstart er 9. juni.
• Innføringen av brevløsningen for Sunnaas sykehus inngår i foreslått utvidelse av prosjektet DIT Erstatte
MinJournal når brevprosjektet avsluttes i juni.

• Mine henvisninger:
• Løsningen ble innført ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus 1.juni. Alt fungerer som
planlagt.
• Erstatte MinJournal :
• Skjema for forespørsel om sperring av pasientjournal og bestillingsskjema for forbruksmateriell til
behandlingshjelpemidler er innført på Oslo universitetssykehus.
• Dialogløsning er innført ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus. Ved Sørlandet sykehus er
også bestillingsskjema for forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler innført
• Dialogløsning er innført på Akershus universitetssykehus 3. juni.
• Mine timeavtaler:
• Utredningsarbeidet som skal gi underlag for beslutning av teknisk løsning/arkitekturvalg er
utarbeidet og klar for behandling og behandles i regionalt arkitekturforum 3. juni

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i mai 2021
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Løsningsdesign og ROS for migreringsmiljø og for opplæringsmiljø er godkjent.
Løsningsdesign og ROS av PACS/VNA er til behandling i RSV 10. juni.
• Prosjektet jobber med delleveransene i spesifikasjonsfasen, og er i gang med
detaljering av delleveranser for utviklingsfasen. Første del av STIM felles
plattform er i rute, og prosjektet utarbeider og forankrer plan for leveranser av
miljøer på denne plattformen.
• Det er gjennomført informasjonsmøter med potensielle samhandlingsparter for
deltakelse ved innføring av samhandlingsløsning.

• Regional doseovervåkingsløsning

• Etablering av Dosetrack er i rute. Infrastruktur for testmiljø til gateway er
etablert på leveranseplattformen.

• Regional løsning for helselogistikk

• Prosjektet har arbeidet med avrop, med å bemanne med helseforetaksressurser,
og å starte ROS-arbeid både internt og med leverandør.
• Prosjektet vurderer også hvordan Akershus universitetssykehus, som allerede
har Imatis, kan ivaretas.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i mai 2021
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

• Porteføljestyret godkjente oppstart av gjennomføringsfase 1, BP3.1, den 2. juni.

• Klinisk legemiddelsamhandling

• P01 Legemiddeloverfølsomhetsreaksjoner er standardisert – Prosjektet er ferdig med det
som kan gjøres før Regional fagforvaltning har tid til å analysere behovet for varslinger av
interaksjoner og dobbelt-forskrivninger/forordninger
• P02 - ATC på enkeltvirkestoff kravspesifikasjonen er klar – milepæl nådd, omforent
kravspesifikasjon sammen med leverandør
• P03 - Produktkoder kravspesifikasjonen er klar – milepæl nådd
• SAFEST Gjennomføring har fått besluttet finansering av alternativ 2, utvikling av
grunnmur og produktkoder. Ernæring og virkestoffordinering er ikke inkludert i omfang
nå.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning

• I mai ble løsningen innført i Vestre Viken på Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu,
føde/barsel på Bærum og ved dagkirurgen i Drammen. Formell overlevering til
Sykehuspartner ble fullført i slutten av mai.
• Lokal styringsgruppe hos Sykehuset Innlandet har besluttet å innføre MetaVision på hele
Lillehammer sykehus i en pulje i november

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

• SLA oppgraderingen av LVMS til v 4.8 ble gjennomført 8. mai. Utfordringer i drift gjør at
styringsgruppen 4. juni besluttet at oppstart av livmorhalsprogrammet utsettes til over
sommeren selv om funksjonalitet og akseptansetest for løsning for livmorhalsprøver er
godkjent.
• Hovedoppstart for øvrig patologivirksomhet i Oslo universitetssykehus er fortsatt i
september. Begrunnelse for utsatt hovedoppstart er overordnet korona-situasjonen, som har
medført forsinkelser i interne forberedelser og prosjektarbeid, forsinkelser i ombygging ved
Rikshospitalet og i utstyrsleveranser
• Utsettelser ved Oslo universitetssykehus innebærer at oppstart ved Sørlandet sykehus og
Sykehuset Telemark må skyves til første kvartal 2022, og mindre forskyvinger for Sykehuset
Innlandet og Vestre Viken. Re-planlegging pågår.
• Ved Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark er konfigurasjon av testmiljøer i rute for
akseptansetest over sommeren og testcaser utarbeides. Det er fokus på prosess for å få opp
intern elektronisk rekvirering mot patologi fra DIPS-instanser ved de to helseforetakene.

• Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

• Vestre Viken besluttet 8. juni å ikke gå videre til gjennomføringsfasen (BP3) med regional
laboratoriedataløsning for kjemi og mikrobiologi. Prosjektet avsluttes i juni.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i mai 2021
• Regional ambulansejournal
• Ambulansejournalen er i stabil drift ved alle fire helseforetak som har innført løsningen.
• Ambulansejournal er tatt i bruk ved alle ambulanser ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Ved
Sørlandet sykehus brukes den av 24 av 32 ambulanser og ved Sykehuset Telemark utvidet de raskt til 11 av 33.
Opplæringen ved helseforetakene følger plan. Det er klargjort nettbrett til nesten alle ambulanser til de fire
helseforetakene.
• Prosjektet har testet versjon 21.5 av A-EPJ og godkjent versjonen fra Bliksund. Det utløser milepælen Kundens
godkjenning (CAT). Prosjektet har tatt en total gjennomgang av levert funksjonalitet opp mot kontrakt og
sammen med leverandøren er det utarbeidet en restanseliste på funksjonalitet og en endelig testrapport.
• Overlevering til Sykehuspartner drift og forvaltning pågår, men ble forsinket fordi Sykehuspartner Prehospital
IKT mente det var for mange restanser. Saken er eskalert, og prosjektet må forlenges til ut august.
• Sykehuset Østfold vil bli overført til den regionale plattformen rett over sommeren. Sykehuset i Vestfold og
Vestre Viken vil ta løsningen i bruk senere enn hva prosjektet planla av ulike årsaker.
• Avtalt tilleggsfunksjonalitet vil bli levert av leverandøren det neste året, og blir overlevert til den regionale
forvaltningen for oppfølging med midler fra prosjektet/avtalen.
• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Porteføljestyret besluttet 2. juni oppstart av gjennomføringsfasen til prosjektet (BP3) og oppstarten er i august.
• Det er risiko for økte kostnader til drift og forvaltning hos NHN. Avklaringer samt oppdatert fremdriftsplan for
AMK IKT forventes i løpet av juni. Spesifiseringsfasen i det nasjonale KAK-prosjektet er forsinket, og vil ikke
avsluttes 4. juni.
• Teknisk test av ny AMK IKT-løsning startet fra vårt regionale testmiljø 25. mai, i tråd med plan i det
interregionale prosjektet.

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene

Gjennomføre

04.06.2021

RHF - Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

09.06.2021

BRUK

03.06.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i delportefølje Virksomhetsstyring

• Det er fortsatt rød indikator på tid for regional økonomi- og logistikkløsning

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

Avvik

Konsekvens

• Ny dato for produksjonssetting av Oslo universitetssykehus har sterk avhengighet til Sykehuspartners arbeid med
å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger.

• Basert på foreløpige vurderinger fra Sykehuspartners arbeid med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier
av personopplysninger, forsinkes innføringen på Oslo universitetssykehus med ca. 12 måneder til 1. oktober
2022.

• Det vil bli gjort en oppdatering av et helhetlig planverk for innføringen av regional ERP ved Oslo
universitetssykehus etter sommerferien basert på resultatet fra:
1.

Tiltak/Ansvar

2.
3.

Sykehuspartners plan for å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger (Sykehuspartner er pt i
analyse- og designfase).
Resultat av gjennomført analysearbeid av nødvendige forbedringstiltak innenfor innkjøp- og logistikkområdet
Resultat av gjennomgang/verifikasjon av ERP prosessene med Oslo universitetssykehus

Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
• Planleggingsfasen går i henhold til plan

• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Det har vært en god oppstart av gjennomføringsfasen, og prosjektet går i henhold til plan..

• Regional data og analyseplattform (RDAP)
• Prosjektet er i samtaler med Sykehuspartner for å avklare fremtidig drift- og forvaltning av RDAP
• Klargjøring av datakilder pågår som planlagt, men Sykehuspartner er forsinket med oppsett av midlertidig miljø. Oppsett av
midlertidig miljø forventes ferdigstilt innen utgangen av juni. Prosjektet opprettet i slutten av april hyppigere kontaktpunkter med
Sykehuspartner for å sikre at leveransene ble utført som bestilt. Dette har resultert i økt fremdrift på Sykehuspartner sine
leveranser.

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Stabiliseringen ved innføringsprosjektet på Sørlandet sykehus er tilnærmet ferdigstilt og avslutningsaktiviteter pågår. Grunnet
pandemien og sykdom tar disse aktivitetene mer tid enn normalt og forventes å ferdigstilles etter sommerferien.
• Oslo universitetssykehus skal ta i bruk regional ERP 1. oktober 2022, ett år etter opprinnelig plan. I leveransen til Oslo
universitetssykehus inngår også leveranser fra Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. Av disse er Sykehuspartners arbeid med å
klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger den aktiviteten som påvirker tidsplanen mest. Sykehuspartner
er i en analyse og designfase, og skal deretter inn i en gjennomføringsfase. Det er konkludert med hvordan lovgrunnlaget skal tolkes,
og arbeid med å definere nivå på sikring pågår. Det vil i august bli gjort en oppdatering av et helhetlig planverk for innføringen av
regional ERP på Oslo universitetssykehus

Virksomhetsstyring milepælsplan per 31.05.21
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

09.06.2021

BRUK

09.06.2021

DRIFT

Gjennomføre

RISK

RHF - Forskningsportalen

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i delportefølje IKT for forskning

• Endringsanmodning for forskningsportalen ble godkjent i porteføljestyret 2. juni og rapportering
følger godkjent endring.
• Prosjektene i delporteføljen er fortsatt under restrukturering, og porteføljens Gantt-diagram er ikke
med i denne rapporten.

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode
• Forskningsportalen
• Endringsanmodning ble godkjent 2. juni
• Ferdigstilles med tentativ dag for innføring for fase 1 (utvikling og
produksjon) 25. juni 2021.
• Det er behov for å videreføre arbeidet i en fase 2 for videreutvikling.
• Beslutningsunderlag er under utarbeidelse for behandling i
porteføljestyret.
• Arbeider relatert til re-modellering av aktiviteter og tjenester under IKT
for forskning ble behandlet i styringsgruppemøte 12. mai 2021 med
anbefaling om videre arbeid med inndeling og gruppering

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode
Innstilling til omstrukturering av prosjektene innen forskningsområdet til en mer
logisk og forståelig sammenstilling av aktiviteter og tjenester er ivaretatt og ble vedtatt
i styringsgruppemøte 12. mai 2021.

• Verktøy og tjenester for forskning
• Det er høy aktivitet innen Verktøy og tjenester og er i ferd med å få på
plass leveranser.
• Elektronisk forskningslogg (ELN) skilles ut som et eget prosjekt og
fremmes som BP3-beslutningssak i porteføljesyret 23. juni.

RHF - Entydig strekkoding (GS1)

Gjennomføre

07.06.2021

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft

Gjennomføre

09.06.2021

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Gjennomføre

02.06.2021

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

Gjennomføre

11.06.2021

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

Planlegge

11.06.2021

RHF - Statistisk logganalyse

Gjennomføre

09.06.2021

BRUK

03.06.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status i øvrige prosjekter

• Fra og med neste rapport kommer prosjektet Nye integrasjonstjenester API inn i rapporten. BP2 ble fattet av
porteføljeansvarlig 25 mai.
• Prosjektet Digitalt oversettelsesverktøy ble vedtatt 2.juni i regionalt porteføljestyre, sak 041-2021, og har ikke
kommet i gang med rapportering
• IKT-løsning for screening tarmkreft og Interaktiv henvisning og rekvirering har fått rød indikator på tid siden
siste rapportering.
• 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

IKT-løsning for screening tarmkreft
• Kompleksiteten i, og organiseringen av, utviklingsarbeidet har medført flaskehalser som
har forsinket fremdriften
Avvik

Konsekvens

• Prosjektet må utsette oppstart av screening. Foreløpig er planen oppstart screening 1.
mars 2022, men dette samt nye innføringsplaner må forankres i de regionale
delprosjektene før dette kan fremmes for styringsgruppen.

• IKT-løsningen har fått økt budsjett i fra øremerkede midler.

Tiltak/Ansvar

• Omorganisering av arbeidet ble iverksatt i slutten av mai.
Vurdering av omfang av oppgaver som må løses før screeningoppstart.
Vurdert oppbemanning, men dette vil ikke løse problemet med forsinkelsen, da
opplæring av nye teammedlemmer vil redusere utviklingskapasitet

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR)
• Uavklarte merkantile og avtalemessige forhold fører til forsinkelse i leveranse av
skybasert interactor-tjeneste fra DIPS
Avvik

• Faren for at helseforetakene «mister» legekontor til private aktører øker på grunn av en
manglende skytjeneste
Konsekvens

• Pågående forhandlinger med DIPS for avklaring av de merkantile forholdene
Tiltak/Ansvar

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
• Faseplanen for planleggingsfasen ble godkjent 26. mai, og prosjektleder startet med å bemanne prosjektet
• Entydig strekkoding GS1
• Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til kvalifiserte leverandører 4. mai, i henhold til plan. Tilbudene på RFID-systemet og
hendelsesregisteret ble mottatt 31/5. Det kom tre tilbud på RFID-systemet og to på hendelsesregisteret. Etter å ha fått inn
tilbudene er det klart at prisene er mye høyere en budsjettert og vil føre til at prosjektet går utover kostnadsrammen. Det vil bli
utarbeidet med en endringsanmodning til porteføljestyret.
• Overlevering til drift i Sykehuspartner er prosjektets største risiko. Hvis Sykehuspartner ikke får definert eierskapet til
systemene og dermed ikke får allokert ressurser som kan følge prosjektet, vil ikke Sykehuspartner i tilstrekkelig grad bygge
kompetanse og motta nødvendig opplæring i systemene som skal anskaffes. Prosjektet har hatt jevnlige møter med
tjenesteporteføljeansvarlige i Sykehuspartner for å følge opp prosessen med å plassere eierskapet, og eierskapet ble forankret i
februar.
• Testingen av Proof of Concept i Tønsberg ble ferdig i mai og i henhold til plan

• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Prosjektet rapporterer rødt på risiko for at ScreenIT ikke vil kunne levere ønsket omfang til screeningoppstart 1. november.
Årsaken til dette er sykdom i teamet samt måten utviklingsarbeidet har vært organisert på som har medført dårlig effektivitet i
2021. Koronasituasjonen er delvis årsaken til dette som har forhindret effektiv kommunikasjon inn til og innad i teamet
• Prosjektet jobber med en utsettelse av screeningoppstart til mars 2022, og planen er å legge frem saken for styringsgruppen
21. juni. De regionale delprosjektene må behandle foreslåtte innføringsplaner i sine respektive styringsgrupper. Ny dato for
oppstart og innføringsplan legges frem for styringsgruppen etter sommeren.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

• Tidspunkt innføring ved Oslo universitetssykehus for egne rekvirenter er utsatt
til høsten 2021.
• Prosjektet gikk i produksjon med Interactor den 18. mars 21. Produksjonstest er
godkjent fra alle helseforetak (for Oslo universitetssykehus er det kun
sendeprøver), og tjenesten er under innføring på de fleste helseforetak.
Tjenesten framstår som stabil i drift, - og intuitiv for brukerne. Det pågår
fremdeles akseptansetest ved Oslo universitetssykehus.

• Flere legekontor er gått over til, og flere vil gå over til skybasert EPJ, og de kan
ikke ta Interactor i bruk før Interactor leveres på skyløsning. Det er økende risiko
for at helseforetakene mister legekontor til private aktører på grunn av
forsinkelse i etablering av Interactor sky.
• ROS for leveranse 2 (Interactor sky) er forsinket da Helse Sør-Øst er avhengig av
at leverandør svarer opp sikkerhetskravene for skytjenester.
DIPS sin pilotering av skytjenesten fremdeles er på hold grunnet merkantile
forhold. DIPS har ikke signert avtale med driftsleverandør i sky, 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 de fleste
aktivitetene er stilt i bero frem til 1. september.

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2
• Prosjektet arbeider med dokumentasjon av målarkitektur, referansearkitektur og
løsningsarkitektur i henhold til godkjent endringsordre.
• Prosjektet planlegger med å legge frem forslag til BP3-beslutning til porteføljestyret i september

• Statistisk logganalyse
• Tilbud fra leverandørene ble mottatt 5. mai.
• Prosjektet har mottatt prisestimat fra NHN på drift av tjenesten.
• Evaluering og anbefaling ble presentert for styringsgruppen 28. mai, og den stilte seg bak prosjektets vurdering
og anbefaling.
• Det er fortsatt utestående avklaringer er knyttet til kostnad på NHNs leveranse. Det foreligger et prisestimat,
men styringsgruppen ønsket at ble jobbet mer med dette for å avklare mulige områder der kostnadene kan
nedskaleres.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Statistisk logganalyse
• Endelig tilbud mottatt fra leverandørene 5. mai.
Prosjektet har mottatt prisestimat fra NHN på drift av tjenesten.
Evaluering og anbefaling ble presentert for styringsgruppen 28. mai, og den stilte seg bak
prosjektets vurdering og anbefaling.
• Det er utestående avklaringer er knyttet til kostnad på NHNs leveranse. Det foreligger et
prisestimat, men styringsgruppen ønsket at ble jobbet mer med dette for å avklare mulige områder
der kostnadene kan nedskaleres.

Milepælsplan øvrige prosjekt per 31.05.2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H2
BP3

BP2

BP3

H1

H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

Statistisk logganalyse

MF trinn 1

II

BP3

MF trinn 2

BP3

IKT-løsning screening for tarmkreft

BP2

BP3

BP2

Fremdrift

2022

BP2
BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2021

H1
BP2

Ikke vedtatt

IHR

Entydig strekkoding GS1

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

Digital hjemmoppfølging og prosessplattform

BP2

BP3

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

RHF - Samvalgsverktøy

Konsept

09.06.2021

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Konsept

10.06.2021

RHF - Verktøystøtte for nye metoder
RHF - Regional kommunikasjons- og delingsplattform

Konsept
Konsept

01.06.2021

RHF - Registerverktøy for forskning

Konsept

RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst

Konsept

RHF - Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022)

Konsept

RHF - Erstatte EEG systemet Nervus (EndOfLife)

Konsept

BRUK

09.06.2021

DRIFT

Konsept

RISK

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status for konsepter

• Oppstart av de nye konseptene som ble besluttet i porteføljestyre 5. mai er i mobiliseringsfasen og vil inngå i
rapporteringen når de er startet.
•

Erstatning for kostdatasystem har planlagt oppstart 2.august 2021

• Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr
• I henhold til revidert plan er BP2 den 28.juni 2021
• Samvalgsverktøy
• I henhold til revidert plan er BP2 den 28. juni 2021
• Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prosjektet har fått ny prosjektleder 27.mai 2021. Prosjektleder arbeider med å lage plan for det resterende arbeid ,
samt få gjort nødvendige avklaringer for gjenstående arbeid. Det meldes derfor gult på kost, tid og omfang.

Status for konsepter
• Verktøystøtte for nye metoder
• Styringsgruppen har besluttet å avslutte konseptutredningen. Konseptet ferdigstiller
konseptrapport og sluttrapport.
• Det legges fram sak om hvordan dette konseptet kan tas videre i et nasjonalt perspektiv i
AD møtet i august.

• Erstatning av kostdatasystem

• Konseptet er bemannet med prosjektleder og virksomhetsarkitekt
• Mandat og organisering er under arbeid
• Konseptutredningen har planlagt oppstart 2.august 2021

Milepælsplan konsepter 31.05 2021

I regi av andre

Regionalt vedtak

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2020
Q1

Q2

BP1

BP1

BP1

Forsinkelse

II Pause

2021
Q3

BP1

Fremdrift

Q4

Q1

2022

Q2

Q3

Strategi og standard for bruk av multimedia

BP2

Regionale standarder for
integrasjon av medisinsk-teknisk
utstyr

BP2

Samvalgsverktøy

BP2

Verktøystøtte for nye metoder

BP2

BP1

Stopp

Erstatning for
kostdatasystem

Q42

H1

H2

Pågående anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Entydig strekkoding GS1

Kjøp av GS1komponenter

2020-21

Kunngjort 24. november 2020.
Prekvalifisering 1. februar 2021.
Gjennomført dialogfase 1. februar til 4. mai 2021.
Tilbudsfase 4. – 31. mai 2021.
Planlagt kontraktsignering 27. august 2021.
Priser i mottatte tilbud er vesentlig over vedtatt budsjettramme.
Avklaringer for videre håndtering av dette pågår.

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.
Leverandør er valgt.
Planlagt kontraktsignering juni 2021.

ScreenIT

Midlertidig
koloskopijournal –
FastTrack fra DIPS

2021

Intensjonskunngjøring sendt ut.
Avtale ble signert av begge parter ultimo mai

Planlagte anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Digital hjemmeoppfølging Generelt verktøy for
og prosessplattform
prosessautomatisering

2021-22

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 gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni

2021

Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni

2021

Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

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

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 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
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
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre

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. 18
feb. 17
feb. 17
feb. 21
sep. 20
apr. 21
jan. 21
sep. 20
jun. 21

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

Kostnads- Styringsramme
ramme
33
7
9

32
7
9

45
35
249

42
33
188

51
26
126
338
450

45
23
115
325
415

201
203

183
186

28
1 801

26
1 628

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

30
6
8
10
38
32
159
124
34
42
20
96
310
388
302
87
8
171
173
7
25
1 525

31
10
8
10
38
32
158
121
37
45
16
126
321
388
302
87
4
171
173
7
25
1 564

Budsjett Regnsk.
Endring
Realisert
totalt pr. totalt pr.
progn.
verdi
d.d.
d.d.
30
5
8
2

1
1
-1

25
23

27
34
24
9
42
11
96
297
307
297
10
8
12
39
7

30
5
6
1
4
25
18
12
6
38
6
120
293
295
292
3
4
1
27
7

29
5
7
2
4
23
22
6
39
9
84
294

925

880

860

290
4
8
1
26
7

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
Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
Statistisk logganalyse
IKT-løsning for screening tarmkreft*
Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
Totalt for delportefølje øvrige prosjekter

Fase

Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre

Gjennomføre
Planlegge

Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge

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
mai. 21
jun. 20
mar. 20
mai. 21

des. 21
sep. 21

aug. 22
feb. 22
mar. 22
sep. 21
aug. 21
apr. 23
jan. 22
okt. 21

Kostnads- Styringsramme
ramme

129
39
796
964

116
35
776
926

38

38

38

38

46
38
7

43
35
6

61

50

151

135

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

4
104
32
776
915

4
104
25
776
908

38
4
42

37
3
40

43
33
6
7
4
44
69
8
214

42
27
6
7
4
50
66
8
210

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

-2
-2

1

4
10
8
24

*Nasjonal program for tarmscreening finansieres av øremerkede post 70-midler gitt over statsbudsjettet, oppfølging av midlene er lagt til avdeling Medisin
og Helsefag i Helse Sør-Øst RHF

1
17
24
705
747

11
10
690
712

10
11
685
707

33
4
37

36
2
38

36

18
24
5
5

13
16
3
5

21
21
2
4

19
46

6
44

119

87

4
44
1
98
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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

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
2,6
13
1,8
,9
3
16

Endring
progn.

Budsjett
totalt pr.
d.d.
1,9
2,8
2,2
2,1
1,7
2,2
13
1,6
1,0
3
15

Regnsk.
totalt pr.
d.d.
1,5
3,2
1,7
1,7
1,7
2,0
12
1,5
,9
2
14

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status
Digitale innbyggertjenester – erstatte MinJournal
• Prosjektet melder rød status på tid, omfang og kost, og endringsanmodning behandles i porteføljestyre 23.
juni.
• Prosjektet er avhengig av DIPS-oppgradering ved Sunnaas i november og Vestre Viken har bedt om å utsette
innføringen til høsten: Sluttmilepæl må forlenges fra juni til desember 2021.
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.
• 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.
• Journalinnsyn, BK1, er avsluttet og realisert verdi er beregnet til 60%.
• Prosjektet rapporterer rødt frem til avslutning i juni 2021.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status
Digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev
• Prognose er 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 er marginalt over budsjett på grunn av forsinkelser med produksjonssettinger hos Oslo universitetssykehus og Sørlandet
sykehus
Regional ambulansejournal
• Hovedårsakene til at prognosen er over budsjett skyldes at det ble funnet feil i løsningen som medførte utvidet testing. I tillegg har
forsinkede leveranser fra Sykehuspartner og sikkerhetsbrudd ved Sykehuset Innlandet ført til forsinkelser.
• Ambulansejournalen er nå stabil ved alle helseforetak som piloterer løsningen.
• Overlevering til Sykehuspartner drift er utsatt fra juni til august og innebærer økte kostnader.

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.
Statistisk logganalyse
• Tilbud er mottatt og har en høyere pris enn forutsatt/lagt til grunn i opprinnelig plan. Prognosen er oppdatert etter at prosjektet har
valgt leverandør.
Samvalgsverktøy
• Denne er minimalt over økonomisk ramme.
Strategi og standard for bruk av multimedia
• Her pågår det prosess for å gjøre nødvendige avklaringer mht. prognosen. Arbeid pågår. Konseptet er bemannet med ny

prosjektleder. Tentativt ferdig i august.

Porteføljeanalyse 2021
55
27

Gjenstående på budsjettpost «Til kommende
beslutninger» er på totalt 55 millioner kroner
• Dette er kun driftsmidler
Årsprognosen for pågående prosjekter er på 27
millioner kroner under årets budsjett for pågående
prosjekter
 29 millioner kroner under i investeringsmidler
 2 millioner kroner over i driftsmidler
Årsprognosen er blitt redusert fra 44 millioner kroner
til 27 millioner kroner siden siste rapportering. Dette
skyldes at det nå tas beslutninger på iverksettelse av
nye tiltak med grunnlag i prognoseavvik.

Porteføljeøkonomi
Prognose for 2021
Regional IKT-portefølje
Drift
Investering
Totalt

Faktisk hiå
36
217
253

Budsjett hiå
38
286
325

Avvik
-2
-69
-72

%-avvik
-6 %
-24 %
-22 %

Årsestimat Årsbudsjett
79
77
542
572
621
649

Avvik
2
-30
-27

%-avvik
3%
-5 %
-4 %

Denne inkl. konsepter, Prosjektporteføljen og Regionalt porteføljekontor for prosjektene
som er besluttet

• Hittil i år ligger den regionale porteføljen 72 millioner under budsjett (endret fra 51 millioner kroner i
foregående rapport), tilsvarende 22 % under budsjett.
Års prognosen er 27 millioner kroner under vedtatt budsjett tilsvarende 4 %.

• Avviket hittil i år skyldes i hovedsak forsinkelser og lavere gjennomføringsfart som følge av at
oppstart av neste fase kommer i gang senere/saktere, usikkerhet knyttet til periodiseringen og
koronapandemien.
• Årsprognosen har hensyntatt at det er tatt beslutninger på nye tiltak.

Avhengigheter
• Arbeidet med å etablere avhengighetsstyring i pågår, og
avhengigheter til andre prosjekter er en del av agenda når
porteføljeadministrator har dialogmøter med prosjektene.
• Det har i perioden vært fokus på å kartlegge avhengigheter i
porteføljen øvrige prosjekter.

Risiko
• Risiko oppdateres hvert tertial og er uendret siden forrige
rapportering.

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.

