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Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.12.2021
BP1

Konsept

BP2

Planlegge

BP5

Gjennomføre og avslutte

BP3

ERP i
Sykehusapotekene

Microsoft 365

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)

Virksomhetsstyring

Avsluttet (i 2020 og 2021)
ERP i
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

Regionalt kostdatasystem
Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Regional data- og
Analyseplattform

Digitalisering av
eiendomsforvaltningen
Verktøy og
tjenester

Forskningsportalen

Registerverktøy

Elektronisk
forskningslogg

Modernisert folkeregister
trinn 2

Modernisert Folkeregister
trinn 1

Regional kommunikasjons- og
delingsplattform

Verktøystøtte for nye
metoder

IKT for forskning

Øvrige

Prosessplattform og digital
hjemmeoppfølging

Statistisk
logganalyse

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Digitalt
oversettelsesverktøy

Entydig
strekkoding
(GS1)

Innføring
tarmkreft HSØ

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

Endringer

Pause

Stopp

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Inn i porteføljen

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Prosjekter i klinisk løsning per 31.12.2021
Konsept

Planlegge
BP2

BP1

Gjennomføre og avslutte

Realisere (avsluttet i 2020 og 2021)
BP5

BP3
Kjernejournal
dokumentdeling

Regional EPJ
journalinnsyn
fase 1

Regional EPJ
modernisering

Regional
laboratoriedataløsning
fase 3-4

Digital
patologi

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Regional
doseovervåkingsløsning

Anskaffelse
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Digitale
innbyggertjenestermine timeavtaler

Digitale
innbyggertjenester erstatte MinJournal

Digitale
innbyggertjenester mine henvisninger

Digitale
innbyggertjenester digital utsending av brev

Digitale
innbyggertjenester hovedprosjekt

Strategi og standard for
bruk av multimedia

Klinisk
legemiddelsamhandling

Regional
standard for
lukket
legemiddelsløyfe

Dialogmelding
HF- legekontor

HF-HF forenklet
henvisning

Digital samvalgsløsning

Regional løsning for
helselogistikk

Regional
laboratoriedataløsning Vestre Viken

Regional kurveog medikasjonsløsning fase 3

Nasjonal
IKT-løsning
for AMK i HSØ

Regional ambulansejournal

Regional
laboratoriedataløsning,
fase 5-9

Endringer

Pause

Stopp

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Inn i porteføljen

BRUK

DRIFT

RISK

OMF

TID

KOST

Delportefølje kliniske løsninger
Navn

Fase

RHF - Digital patologi

Planlegge

18.01.2022

RHF - Digital samvalgsløsning

Planlegge

18.01.2022

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Gjennomføre

18.01.2022

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Gjennomføre

18.01.2022

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Planlegge

18.01.2022

RHF - Kjernejournal dokumentdeling

Gjennomføre

18.01..2022

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling

Gjennomføre

18.01.2022

115-2021

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

Gjennomføre

18.01.2022

075-2020

RHF - Regional EPJ modernisering

Planlegge

18.01.2022

130-2021

RHF - Regional doseovervåkingsløsning

Gjennomføre

18.01.2022

128-2020

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3

Gjennomføre

18.01.2022

103-2016, 039-2018

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

Gjennomføre

18.01.2022

058-2012, 042-2017 og 039-2020

RHF - Regional løsning for helselogistikk

Gjennomføre

18.01.2022

110-2019, 048-2021

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Gjennomføre

18.01.2022

031-2019, 128-2020

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Gjennomføre

18.01.2022

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Planlegge

18.01.2022

Sist oppdatert

HSØ- styresak

• Avvik er beskrevet for de fem prosjektene med rød indikator på kost, tid eller omfang.

• I tillegg til prosjektinterne forhold er de røde avvikene knyttet til avhengigheter til eksterne parter som Norsk helsenett,
både på leveranser og kost, leveranser fra interregionalt AMK IKT-prosjekt, risiko knyttet til å gjøre tjenester på vegne
av barn tilgjengelige på helsenorge og ny leveranseplattform fra STIM.

Som planlagt

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Side 1 med 18 rader av 18

12.11.2021

Avviksbeskrivelse: Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Avvik

• Det er forsinkelse i arbeidet, og stor usikkerhet knyttet til gjennomføring av leveransen
tjenester på vegne av barn. Antatt tidspunkt for å gjøre tjenestene tilgjengelig er i juni
2022.

• Samlet vurderingen er at prosjektet ikke kan levere denne leveransen innen vedtatt
tidsramme (31.12.2021) og budsjett.
Konsekvens

• Prosjektet har en sak til fagdirektørmøtet i januar med en anbefalt løsning for tjenester
på vegne av barn.
Tiltak/Ansvar

• Det er utarbeidet sak til porteføljestyret 27. januar hvor det foreslåes en forlengelse av
prosjektet ut februar 2022 og med økning av budsjett. Restanser foreslås overlevert til
prosjektet Digitale innbyggertjenester – mine timeavtaler.

Avviksbeskrivelse: Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger
• Prosjektet har mottatt faktura fra Norsk helsenett (NHN) for drift og forvaltning av
tjenesten på 156.000 kroner som inntil videre er regnskapsført på prosjektet.
Avvik

• Det var ønskelig å tilby tjenesten for å vise status på henvisninger på helsenorge også for
Martina Hansens hospital, og styringsgruppen godkjente dette med prognose innenfor
styringsrammen.
• Prognosen er 400 000 kr over styringsrammen.

Konsekvens

• Prosjektet har levert mange av de tekniske forberedelsene for Martina Hansens hospital,
men vil avsluttes uten å implementere løsningen fordi det er avdekket behov for
ytterligere arbeid som gjennomføres som bestillinger til Sykehuspartner.
• Prosjekt mener at NHN ikke skulle fakturert dette separat, og jobber med avklaring med
NHN.

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet jobber med å redusere forbruk i januar og februar og vil i verste fall avsluttes
i februar 2022 med et lite overforbruk.
• Martina Hansen må bestille implementering av Sykehuspartner når forberedelse er
klare

Avviksbeskrivelse: Kjernejournal dokumentdeling
• Det er fortsatt to juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse.
Avvik

• Det foreligger ikke omforent plan for innføring sammen med Norsk helsenett SF. De vil
ikke forplikte planer før de juridiske avklaringene foreligger.
Konsekvens

• Prosjektets planer for innføring i mars 2022 vil ikke nås.
• Alle de tekniske forberedelsene i Helse Sør-Øst gjennomføres som planlagt.
• Juridiske avklaringer er eskalert til Direktoratet for e-helse som ha videre dialog med
HOD.

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet må avklare om det skal avsluttes i mars eller forlenges selv om det ikke
foreligger en omforent plan.

Avviksbeskrivelse: Regional radiologiløsning og multimediearkiv
ved OUS
• Etablering av de tekniske miljøene er forsinket og leveranseplattformen fra STIM er ikke
komplett (opprinnelig leveranse var august 2021).
Avvik

Konsekvens

• Prosjektet ble også pålagt endringsfrys etter sikkerhetshendelsen i desember 2021.

• Det er fokus på å holde fast på oppstart i oktober 2022 for å komme i forkant av eventuelle
frysperioder for byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF. Det har medført flere runder
med re-planlegging av aktiviteter og behov for å justere omfang til oppstart.

• Det er risiko for ytterligere forsinkelser i etablering av tekniske miljøer.
• Prosjektet får økt kostnad for å følge opp leveranser fra STIM.

• Noe av omfanget er flyttet fra gjennomføringsfasen i 2022 til stabiliseringsfasen i 2023.
Det omfanget som leveres i 2022 er et minimum av hva som kreves for å kunne ta
løsningen i bruk ved Oslo universitetssykehus HF.
Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har eskalert ressursutfordringer og forsinkelser og mangler i etablering av
leveranseplattformen i STIM til Sykehuspartner.

Avviksbeskrivelse: Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

Avvik

• Leverandøren (Locus) varslet om 6 måneder forsinket utvikling i desember. Dette
skyldes både forsinkelser i etablering av ny kommunikasjonsløsning (KAK) fra
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og endring til å integrere mot dagens
kommunikasjonsløsning (ICCS) og at leverandøren er forsinket med egen utvikling.
• Det blir forsinket innføring ved AMK Oslo og lengre og dyrere prosjektgjennomføring.

Konsekvens

• Det skal opprettes en integrasjon mot dagens kommunikasjonsløsning (ICCS).
Tiltak/Ansvar

• Det etableres et tettere samarbeid med leverandør i testgjennomføringen for å forsøke å
hente inn igjen noe av leverandørens forsinkelse i prosjektgjennomføringen.
• Det pågår fortsatt arbeid for å etablere ny plan.
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Status og leveranser i kliniske løsninger (1/9)
• Kjernejournal dokumentdeling

• Det pågår juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse og inntil disse er fullført vil ikke Norsk
helsenett (NHN) forplikte en innføringsplan.
• Mangel på planer og fremdrift hos NHN gjør at prosjektet bruker lenger tid og får økte kostnader på nødvendige
avklaringer, se avviksbeskrivelse.
• Prosjektet har levert løsningsdesign og ROS og fullført tekniske forberedelser for Vestre Viken, Sykehuset Innlandet,
Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark og Oslo universitetssykehus.
• De tekniske forberedelsene vil fullføres i mars 2022 for de tre resterende helseforetakene.

• Regional EPJ modernisering
• Prosjektet inngår i den regionale IKT-porteføljen og Sykehuspartner har tatt et utvidet leveranseansvar.
• Styret i Helse Sør-Øst godkjente 25. november planlegging av prosjektet regional EPJ modernisering innenfor en
økonomisk ramme på 30 millioner kroner, sak 130-2021. Overgang til gjennomføringsfasen er planlagt første kvartal
2022. Hensikten er raskere overgang til DIPS Arena, økt endringsevne med hyppigere oppgraderinger og mer effektiv
drift og forvaltning i Sykehuspartner HF.
• Prosjektets vil etablere en kostnadseffektiv, robust og sikker IKT infrastruktur, etablere en drift- og
forvaltningsstruktur for å kunne gjøre ny og forbedret funksjonalitet tilgjengelig for helseforetakene med en høy
frekvens, bygge videre på den funksjonelle malen utarbeidet for psykisk helsevern og rusbehandling og utarbeide
tilsvarende funksjonell mal for somatikken (regional standard).
• Full funksjonalitet for Arena innføres først til Oslo universitetssykehus HF og deretter innføres Arena i en konsolidert
løsning for de øvrige helseforetakene. Løsningen bygger på én felles installasjon med én felles instans for alle
helseforetak.
• Planleggingsfasen pågår ut februar og det planlegges behandling av overgang til gjennomføringsfasen i porteføljestyret
i februar og styret i mars.

Status og leveranser i kliniske løsninger (2/9)
• Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger:
• Leveranser i 2021:

• Testing og akseptansetest i nytt kjøremiljø for ikke re-identifiserbare data (syntetiske data).
• Status på henvisninger ble tilgjengelig på helsenorge.no for Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus 1.
juni og resterende helseforetak 2. september.
• Det er gjennomført spørreundersøkelse om bruk av tjenesten mot pasienter og om helsepersonell oppnår
gevinster.
• Det er innført forbedringer i klageskjema i oktober etter tilbakemeldinger fra helseforetakene.

• Prognosen er over styringsrammen, se avviksbeskrivelse.
• Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler:
• Prosjektets styringsgruppe har besluttet å utvide omfang for gjennomføringsfasen til også å
omfatte utarbeidelse av målarkitektur og å utvide planleggingsfasen til ut februar 2022.
• Hovedårsaken til behovet for forlengelse er knyttet til ressurssituasjonen både hos Norsk
helsenett og i Helse Sør-Øst.
• I 2021 har leveransene på tilpasning av løsning på helsenorge.no noe avvik i forhold til mål
om ferdigstilling i løpet av desember 2021. Leveransene fra planleggingsfasen på arkitektur
er komplette med unntak av prosessarkitektur, som er flyttet til gjennomføringsfasen.
• Prosjektet jobber med overgang til gjennomføringsfasen og behandling i porteføljestyret i
februar 2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/9)
• Digitale innbyggertjenester - Erstatte MinJournal:
• Leveranser i 2021:

• Pasientdialog for alle helseforetak i regionen, samt for Revmatismesykehuset og Betanien
hospital
• Brevløsningene for Sunnaas inkludert Regional koordinerende enhet (RKE). Med dette er nå
digital utsending av brev fra DIPS innført for alle helseforetak og sykehus i regionen.
• Bestillingsskjema for behandlingshjelpemidler på helsenorge.no for helseforetakene som
har ønsket å ta i bruk denne løsningen.
• Sperreskjema for journal for alle helseforetak og sykehus som har tatt i bruk Innsyn i
pasientjournal og logg på helsenorge.no
• Tilpasning av Skjema om helseopplysninger slik at det også er tilrettelagt for barn

• Prosjektet vil fullføre følgende tjenester i januar og februar:

• Ettersending av brev til øvrige helseforetak og sykehus. Oslo universitetssykehus er i pilot
for denne løsningen
• Tilpassing av importen av Skjema om helseopplysninger slik at skjema kan importeres før
time er oppsatt

• Leveransen tjenester på vegne av barn er forsinket og kan ikke leveres innenfor
prosjektets varighet, se avviksbeskrivelsen.

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/9)
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet har ferdigstilt spesifikasjonsfasen en måned etter kontraktsfestet plan og er over i utviklingsfasen.
Leveranser for utviklingsfasen er identifisert. Forskningsløsning beholdes som eget leveranseområde.
• Etablering og installasjon av test- og produksjonsmiljøene er forsinket, se avviksbeskrivelsen.
• Det har vært flere omganger med re-planlegging og omfang er flyttet fra gjennomføring i 2022 til 2023. Som
følge av revidert plan er prosjektet forlenget til mars 2024.
• Det er fortsatt risiko for forsinkelse i etablering av de tekniske miljøene og ytterligere forsinkelse kan medføre
utsatt innføring og økte kostnader.

• Regional doseovervåkingsløsning
• Doseovervåkningsløsningen ble i januar tatt i bruk av Akershus universitetssykehus og Sørlandet Sykehus. Det
har så langt ikke vært driftsproblemer for disse eller for Sykehuset i Vestfold, som tok løsningen i bruk i
desember.
• Prosjektet er forsinket fra opprinnelig plan men i rute i henhold til revidert plan besluttet i styringsgruppa.
Prosjektet vil ferdigstille utrulling til 6 av 8 foretak i løpet av mars. På grunn av avhengigheter til pågående
RIS/PACS-oppgraderinger må Vestre Viken HF utsettes til april og Sykehuset Østfold til juni. Det pågår
avklaringer om prosjektet kan avsluttes med overlevering av denne restansen til Sykehuspartner.
• Rapportering av Dosedata til NPR er fortsatt deaktivert i påvente av avklaring av hjemmelsgrunnlag.

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/9)
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)
• Utprøving av pasientbundet endose startet på Akershus universitetssykehus 31. januar.
• Endringsordre EA-01, som reduserer omfanget på IKT og test for piloter, ble godkjent av
styringsgruppen 4. februar.
• Det er planlagt utprøving av pasientmerket endoser på Sykehuset Telemark i uke 7 og Sykehuset
Østfold fra uke 11
• Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)
• Styringsgruppen har besluttet 3 måneders forlengelse av gjennomføringsfase 2. Årsaken er at DIPS
ikke har kapasitet til å starte utarbeidelse av løsningsforslag med prosjektet før august 2022 slik at
planen er utvidet med 6 måneder for delområde P04 - Legemiddelsamhandling –DIPS, MV og eResept. Budsjett er uendret.
• Målarkitektur og veikart P01 - Håndtering av legemiddelreaksjoner, interaksjoner og dobbeltforskrivninger er standardisert.
• Prosjektet og regional fagforvaltning har utarbeidet felles plan for arbeid med analyse av
alternativer for varsling av interaksjoner og dobbeltforskrivninger

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/9)
• Regional kurve- og medikasjonsløsning
• Prosjektet er lukket i henhold til plan etter BP5 beslutning i styringsgruppen 27. januar 2022.
• Regional kurve- og medikasjonsløsning er innført ved alle foretak med en ovelevert restanse på
Kongsberg.
• Kostnaden for fasen ble 320 millioner kroner, som er 5 millioner under styringsrammen. Avvik mot
totalbudsjettet skyldes hovedsakelig kostnader utover fastprisen i avtalen (SSA-T) med TietoEvry
etter at Helse Sør-Øst RHF signerte en tilleggsavtale i 2019 som gir en ekstrakostnad på 17
millioner kroner.
• Regional løsning for helselogistikk
• Spesifikasjonsfasen for område B, styring av pasientflyt og ressurser, ble avsluttet i
januar. Spesifikasjonsfasen for område A, innsjekk og betaling, er enda ikke avsluttet.
• Leveranser som er på kritisk linje er RSV-behandling av område A og opprettelse av testmiljø for
område B og C, intern kommunikasjon og varsling på mobil.
• Signering av SSA-V og DBA for område C fant sted 30. januar - Det er inngått avtale med Atea om
bistand fra spesialist i Avaya telefoniplattform 25. januar
• Helse Sør-Øst RHF har i januar mottatt ønske om å inkludere område B og C for Oslo
universitetssykehus HF. Konsekvensene av dette er under utredning.

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/9)
• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Sørlandet sykehus tok i bruk løsningen 17. januar. Sykehuset i Telemark er klare for
ibruktakelse 14. februar.
• Vestre Viken hadde oppstart i prosjekt 4. januar 2022 med opplæring. Sykehuset
Innlandet er godt i gang med kartlegginger i samarbeid med det tekniske delprosjektet og
bruker tid på å lære seg arbeidsflyten og bruken av LVMS.
• Prosjektet planlegger for flere deloppstarter for resterende patologivirksomhet ved Oslo
universitetssykehus.

• Digital patologi

Prosjektet følger plan mot beslutning av BP3, gjennomføring, i løpet av første halvår.
Dokumentasjon av As-Is prosesser er godkjent i referansegruppen.
Ca 50 deltok i ny presentasjon av løsningen i Region Skåne 27. januar, de fleste fra HF.
Styringsgruppen har besluttet at prosjektet skal jobbe for å få utarbeidet en regional
rammeavtale for (glass)skannere.
• Det er gjennomført vurdering av skjermer i samarbeid med pilotprosjektet ved Sykehuset
i Vestfold. Nyttig både for valg av utstyr og nettverksbygging.
•
•
•
•

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/9)
• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Som følge av forsinkelse i utvikling i regi av det interregionale AMK IKT-prosjektet, ble fase 1 besluttet forlenget
med 5 måneder av Prosjektstyret i januar. Pilotering ved AMK Oslo planlegges utsatt fra november 2022 til
medio mai 2023. Status på tid og overordnet risiko i mottaksprosjektet opprettholdes som rød inntil omforent
fremdriftsplan for AMK IKT-prosjektet foreligger også for utviklingsfase 2
• Eventuell forlengelse av det interregionale prosjektet medfører økte felleskostnader og prosjektkostnader i
mottaksprosjektet. Det er også usikkerhet knyttet til ekstra kostnader knyttet til behov for integrasjon mot ICCS
i test og opplæring.
• Det må besluttes hvordan drifts- og forvaltningskostnader knyttet til AMK og GIS-løsninger som fortsatt er
under etablering skal mellomfinansieres i perioden 2022-24 frem til løsningen tas i bruk. Dette er kostnader ut
over styrevedtatte besluttede prosjektkostnader
• Overordnet rød risiko er uendret siden forrige rapportering. Både AMK IKT-prosjektet og KAK-prosjektet er
forsinket. Omforent fremdriftsplan også for AMK IKT fase 2 ventes i februar-mars.

Status og leveranser i kliniske løsninger (9/9)
• Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prosjektet må re-planlegge tidslinje og leveransene sammen med leverandøren (Sectra) for å sikre
synkronisering av leveranseplanene i henhold til kontrakten.
• Det jobbes med å lage en veileder for bruk av regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst
• Prosjektgruppen har tett samarbeid og har en del overlappende arbeid med tilstøtende prosjekter som RAM,
EEG, MTU og digital patologi.
• Arbeid er startet for å svare ut punktene fra RARK som ble tatt opp under BP2 beslutning

• Digital samvalgsløsning
• Prosjektet har siste måned jobbet med kravspesifikasjon, spesielt den funksjonelle delen, revideringer av
arkitekturbeskrivelsen og forberedelse til SPARK og RARK og arbeidet med gevinstkart og
gevinstrealiseringsplan.
• Det kan vurderes å inkludere de andre regionene som opsjoner i en anskaffelse. Dette vil drøftes i det
interregionale IKT-ledermøtet i februar.

RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Gjennomføre

24.01.2022

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene

Gjennomføre

21.01.2022

RHF - Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre

20.01.2022

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

24.01.2022

RHF - Regionalt kostdatasystem

Planlegge
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Delportefølje virksomhetsstyring
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036-2013 og 026-2018

• Det fleste prosjektene er i henhold til plan i delporteføljen.

• Regionalt kostdatasystem er i oppstarten, og vil repportere status fra og med neste periode.
• Regional løsning for kostdata er nå overført til delportefølje Virksomhetsstyring.
Prosjektet har gjennomført konseptfase, og starter planfasen i januar 2022, og rapporteringen
begynner fra og med neste rapportering.

• Det planlegges med å overføre prosjektet Microsoft 365 fra Sykehuspartner til delporteføljen
Virksomhetsstyring den regionale IKT-porteføljen. Det vil bli fremmet en informasjonssak til
porteføljestyret i mars og en BP3-beslutningssak til styret i Helse Sør-Øst i juni.

Avviksbeskrivelse: Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Strukturelle endringer innad i prosjektet medførte en måneds forsinkelse opp mot siste vedtatte plan for
innføring 1. oktober 2022.

Avvik

• Det er ikke omforent status på kvaliteten av data for konvertering for Oslo universitetssykehus HF (OUS).
Konvertering er kritisk for oppstarten av OUS sin verifisering 14. mars 2022. Formålet med verifisering er å
kvalitetssikre varedataprosessen og redusere risiko ved overgang til regionale løsning.

• Prosjektet er ca. 1 måned forsinket
• Konsekvens av uenighetene rundt konvertering kan skape ytterligere forsinkelse

Konsekvens

• Det gjøres en kvalitetssikring i januar av prognosen for prosjektet, men det er allerede klart at prognosen vil ligge
under styringsrammen for prosjektet.

• Strukturelle endringer er gjennomført, og fremdrift er tilbake på ønsket nivå. I tillegg styrkes
prosjektorganisasjonen med en ny delprosjektleder.

Tiltak/Ansvar

• Konverteringsansvaret må delegeres til en person hos OUS som kan ta beslutninger per konverteringsobjekt og
levere på gitte datoer i planen.

Virksomhetsstyring milepælsplan per 31.12.21
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

H2

II Pause

2024
H1

Stopp

2025
H2

H1

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)
Sørlandet sykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
BP 3.0

EO

RDAP 1.0

RDAP 1.0

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF

Ansvaret for videre utvikling av RDAP
overføres Sykehuspartner fra 1.1.2023

BP3

ERP Sykehusapotekene

Planfase

BP2

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
BP2
Pilotprosjekt Teams
(M365)

BP3

M365
BP2

Regional kostdata

H2

Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/4)
• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Prosjektet har i andre halvår 2021 gjennomgått en re-planlegging og omorganisering. Hensikten med dette har vært å få en
mer helhetlig styring på alle* leveranser som inngår i innføringen av regional ERP-løsning på Oslo universitetssykehus HF.
Dette inkluderer sentrale leveranser innenfor varedataprosessen og master data management som tidligere var organisert
på utsiden av prosjektet. Leveranseprosjektet er nå samlokalisert med mottaksprosjektet i Forskningsveien (selv om det i
liten grad har latt seg gjennomføre i praksis så på grunn av pandemirestriksjoner).
• Re-planleggingen er omfattende og komplisert, og har tatt lenger tid enn forventet. I første omgang gjelder planen frem til
Oslo universitetssykehus HF starter verifisering av løsning 14. mars 2022. Videre plan, fra 14. mars og frem til at Oslo
universitetssykehus HF tar i bruk løsningen, er under detaljering og ressurssetting.
• To forhold gjør at prosjektet ved utgangen av året rapporterer vesentlig avvik på tid (se avviksbeskrivelse) for beskrivelse og
tiltak).
• Det gjøres en kvalitetssikring i januar av prognosen for prosjektet, men det er allerede klart at prognosen vil ligge under
styringsrammen for prosjektet.

*Ansvaret for å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger fortsetter som eget prosjekt under Sykehuspartners ledelse, og har tett dialog og
rapportering til prosjektleder og prosjekteier for regional ERP.

Status og leveranser i virksomhetsstyring (2/4)
• ERP-løsning for Sykehusapotekene
•
•
•
•
•

Planfasen ble avsluttet april 2021
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av gjennomføringsfasen 22. april 2021
Prosjektet er ved utgangen av 2021 i all hovedsak i henhold til plan for fremdrift
Prosjektet har en samlet kostnadsprognose innenfor vedtatt styringsramme
Design av løsning har pågått fra mai til oktober 2021, og prosjektet er nå inne i en fase med utvikling av
løsningen. Utvikling planlegges ferdigstilt i mai 2022.

• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)
• Prosjektet er i ferd med å avslutte planfasen. Det planlegges med BP3-behandling i porteføljestyret 28. februar.
Dette er noe etter opprinnelig plan, og skyldes behov for ytterligere vurderinger knyttet til den fellesregionale
tjenesten som skal etableres for DigUt.
• Fellesregional tjeneste anbefales lokalisert på et helseforetak
• Arkitektur godkjent og kravspesifikasjon for anskaffelse av teknisk løsning er utarbeidet

Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/4)
• Regional data- og analyseplattform (RDAP)
• Det legges frem en sak for porteføljestyret 28. februar om å forlenge gjennomføringsfasen ut 2022.
• Det er en planforutsetning at Sykehuspartner etablerer en ny tjeneste knyttet til RDAP og overtar ansvaret for
videre utvikling fra 1.1.2023.
• Sykehuspartner ble 6-7 måneder forsinket med etablering av teknisk løsning, noe som medførte at
helseforetakene ikke fikk forventet erfaringsgrunnlag med RDAP i 2021. Konsekvenser:
• Forsinket etablering av datakilder i løsningen
• Forsinket produksjonssetting av felles regionale indikatorer fra elektronisk kurve løsning. Det samme gjelder første pulje felles
regionale HR-indikatorer

• Leveranser i 2021:
• Teknisk løsning for RDAP er etablert og klargjort
• De tre første datakildene er innarbeidet (data oppdateres i sanntid der det er behov). Kildesystemene er: DIPS, MetaVision og regional
datavarehusløsning (med blant annet HR-data).
• Helseforetakene har selvbetjeningsløsninger for bruk av data fra RDAP etter hvert som godkjente DPIA foreligger. Ved utgangen av året
var det kun Sørlandet sykehus som hadde erfaring med bruk av RDAP i praksis. Flere HF godkjente egne DPIA i desember, og innføring
av RDAP er nært forestående for disse helseforetakene. Det forventes at alle HF benytter data fra RDAP i løpet av Q1 2022.

• Arbeidet med neste pulje kildesystemer pågår: ERP, Gatsoft, Nimes/NPR og Partus fødesystem. Det legges opp
til kvartalsvise beslutningsgrunnlag i styringsgruppen for hvilke datakilder og eventuelle felles
innholdsleveranser (indikatorer, rapporter og dashboards) som skal prioriteres.

Status og leveranser i virksomhetsstyring (4/4)
• Microsoft 365
• Det er i 2021 gjennomført et pilotprosjekt i Sykehuspartner der Microsoft Teams er innført for 7.500 brukere fordelt på alle
helseforetak
• Det er et pågående prosjekt i Sykehuspartner som planlegges overført inn i den regionale IKT-porteføljen under
delportefølje Virksomhetsstyring for å utvikle og ta i bruk Microsoft 365

• M365 består av 2 delprosjekter:
1. M365 Basis: Fortsette innføringen av Teams (fortsette der pilotprosjektet i Sykehuspartner sluttet)
2. M365 Enterprise: Tilgang til hele M365 "økosystem" av apper og løsninger (som erstatter en rekke utdaterte eksisterende løsninger
med til dels betydelig sikkerhetsrisiko).
3. P50 for begge delprosjektene er estimert til ca 150 millioner kroner fordelt på 2022 og 2023. Det er ikke satt av midler i den regionale
IKT-porteføljen til dette i 2022 og 2023.

• Det er nødvendig å gjennomføre en planfase for M365 Enterprise, og det vil bli lagt frem en samlet BP3-beslutningssak for
porteføljestyret og styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2022.
1. Sykehuspartner tar økonomisk risiko på å mellomfinansiere fortsatt utrulling av M365 Basis i foretaksgruppen parallelt med planfasen
for M365 Enterprise

• Regional løsning for kostdata
• Regional løsning for kostdata har høsten 2021 gjennomført konseptfase, og starter planfase i januar 2022.

RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN)

Gjennomføre

24.01.2022

RHF - Forskningsportalen

Gjennomføre

24.01.2022

RHF - Registerverktøy

Planlegge

24.01.2022
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Delportefølje IKT for forskning

• Delporteføljen har i løpet av desember vært gjennom en restrukturering. Hovedfokus er
etablering av forskningsportalen 1.0, samt anskaffelse av henholdsvis elektronisk
forskningslogg (ELN) og et registerverktøy som også vil kunne benyttes innenfor forskning.

• Porteføljestyret godkjente endringsanmodning i prosjekt forskningsportalen 8. desember
2021 og en ny revidert plan er på plass.

Som planlagt

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Milepælsplan IKT for forskning 31.12 2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1
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Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Fremdrift

2021
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Q2
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2022
Q3

Q4

H1

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur
Sikkerhetskomponenter (Antivirus, ICAP/FireEye)
Regional Filsluse
BP3

EO

Verktøy og tjenester for forskning

Forsinkelse

II

Elektronisk forskningslogg (ELN)
BP3

Registerverktøy

BP3
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2023
H2

H1

H2

Status og leveranser i IKT for forskning (1/3)
• Forskningsportalen
Leveranser i 2021:
• April: Formell overlevering av programvaredefinert datasenter (del av leveranseplattformen)
• April: Styringsform endret fra program til del-portefølje og ny prosjektleder tiltrer, samt skifte av testleder
• August: Ferdigstilt og produksjonssatt forskningsportalen hos Sykehuspartner
• November: Ny prosjektleder Heidi Furuheim tiltrer. Møter med de store forskningsklinikkene i OUS avholdes.
• Desember: Endringsanmodning godkjennes av porteføljestyret
• Desember: Tjenestedesigner allokeres til prosjektet og arbeidet med å definere forskerens brukerhistorier startes.
• Desember: Utarbeidet kommunikasjonsmateriale basert på brukerhistorien til forskeren Jenny. Historien viser hvordan en forsker kan
benytte seg av portal og innholdstjenestene for å raskt og sikkert kunne sette opp nødvendig IKT for sitt forskningsprosjekt. I tillegg
belyses hvordan hun kan samhandle med andre aktører innenfor HSØ samt hvordan filslusen muliggjør import og eksport av informasjon
eksternt (nasjonalt og internasjonalt).
• Desember: Utarbeidet ny, overordnet prosjektplan for gjenværende arbeide
Kommende leveranser:
• Baseline av revidert plan for Forskningsplattformen 1.0
• Filsluse infrastruktur
• Innspill oppdatert kommunikasjon og brukerhistorier
• Bestillingssystemet for lagring av forskningsdata
• Utrede plan. Innhold og styringsprosesser forankres med respektive fagmiljøer i Sykehuspartner, støtte for multisenterstudier (forstudie)

Status og leveranser i IKT for forskning (2/3)
• Elektronisk forskningslogg
Leveranser i 2021:
• Juni: Godkjennelse av BP3
• August: Pre-kvalifisering av leverandører
• Oktober: Dialogbasert anskaffelse, oppdaterte konkurransegrunnlag for enklere å kunne skille leverandørene fra hverandre. Aksept
fra styringsgruppen om å innhente tilbud.
• November: Tilbud mottatt fra leverandørene, evaluering og scoring iverksettes
• Desember: Prosjektet har fullført evaluering og scoring med referansegruppen. Anbefalt leverandør BioITech fremlegges
styringsgruppen som godkjenner kontraktsinngåelse. Vinner av tilbudet annonseres – ingen klager mottas
Kommende leveranser:
• Signering av kontrakt må gjennomføres
• Løsningsdesign og ROS oppdateres med løsning fra valgt leverandør for endelig godkjennelse i RSV.
• Prosjektet igangsettes og samarbeide med forvaltning iverksettes på nyåret.
• Oppstart av tjenesten er estimert til medio mai 2022.

Status og leveranser i IKT for forskning (3/3)
• Registerverktøy
Leveranser i 2021:
• Oktober: Besluttet oppstart av planfasen (BP2)

• Desember: Forberedte anskaffelse og utarbeidet ledelsesprodukter for beslutning av oppstart gjennomføringsfasen
BP3
Kommende leveranser:
• Beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3) i januar
• Prosjektet vil utlyse en anskaffelse av en SaaS løsning driftet av 3. parts leverandør der vi kravstiller at løsning
leveres i tråd med Helse Sør-Øst sine prinsipper for multitenancy (dette betyr ofte at det blir skyløsning)

RHF - Entydig strekkoding (GS1)

Gjennomføre

24.01.2022

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft

Gjennomføre

25.01.2022

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ

Gjennomføre

24.01.2022

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Gjennomføre

14.01.2022

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

Gjennomføre

03.01.2022

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

Planlegge

03.01.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API)

Planlegge

17.01.2022

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

Planlegge

03.01.2022

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr

Planlegge

24.01.2022

RHF - Statistisk logganalyse

Gjennomføre

18.01.2022

BRUK

11.01.2022

DRIFT

Gjennomføre

RISK

RHF - Digitalt oversettelsesverktøy

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

144 -2021

• Det meste i delporteføljen går i henhold til plan.
• Entydig strekkoding (GS1) rapporter rødt på risiko og drift fordi Sykehuspartner har ikke tilgjengelige ressurser for
kompetanseoverføring fra prosjektet, eller for å overta drift og forvaltning av systemene prosjektet anskaffer. Dette
er en trussel for overlevering til drift og forvaltning 30. juni 2022, og for videre innføring i helseforetakene.
Det er iverksatt flere tiltak som vil bli fulgt opp i kommende periode.

• Tilsvarende risiko rapporteres for statistisk logganalyse hvor det fortsatt er risiko knyttet til overlevering til drift og
forvaltning.

Milepælsplan øvrige prosjekt per 31.12.2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

Allokering er fullført.
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for leveransene.
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BP2
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BP2

IKT-løsning screening for tarmkreft BP2
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Entydig strekkoding GS1
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BP3

BP3

BP2

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

BP3

BP2
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BP3integrasjonstjenester API
Nye
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II Pause

2024
H1

H2
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2025
H1

H2

Status og leveranser i øvrige prosjekter (1/11)
• Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging
Leveranser i 2021:
• Konseptfasen ble avsluttet 26.03.21.

• Oppstart av planfasen (BP2) ble besluttet 28.05.21
• Utarbeidet underlag til prekvalifisering av tilbydere.
• Utarbeidet underlag til dialogfasene.
• Utarbeidet beskrivelser av arbeidsprosesser og informasjonsflyt.

• Arkitekturdokumentasjon og formelle ledelsesprodukter.
• BP.3.1 beslutning 08.12.21 av porteføljestyret og behandling i Styret til Helse Sør-Øst 16.12.21.
• Oppstart av gjennomføringsfase 1 (BP3.1) 17.12.21.
• Publisering av konkurranse for anskaffelse av prosessplattform 21.12.21.

Kommende leveranser:
• Oppstartsmøte/kick-off: 11.01.22
• Frist for forespørsel om deltagelse: 28.01.22
• Frist for å stille spørsmål til kvalifiseringsprosessen/konkurransegrunnlaget 17.01.2022
• Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert 28.01, klokken 12:00.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/11)
• Digitalt oversettelsesverktøy
Leveranser i 2021:
• September: Godkjent oppstart av gjennomføringsfase (BP3)
• Oktober: Prosjektet kunngjorde anbudskonkurransen 27.10.
• Desember:
- To leverandører leverte tilbud på anbudskonkurransen, og begge er med videre i prosessen

- Sykehuspartner har allokert en ressurs til prosjektet, og er involvert i anskaffelsen
- Prosjektleder holdt innlegg om prosjektet til Regionalt innsatsteam for pasientsikkerhet (RIT) 17.11.21
Kommende leveranser:

• Det er planlagt dialogmøter med leverandørene i uke 3
• Neste leveranse er å inngå kontrakt. Det var i BP3 estimert til februar 2022, men grunnet valg av
dialogbasert prosedyre er ny tidsramme mai 2022.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/11)
• IKT-løsning for screening tarmkreft
Leveranser i 2021:

• Omorganisering i prosjektet gjennomført og testutvikler inn i teamet

• Lagt frem ny dato for oppstart screening og utrullingsplan
• FHIR spesifikasjon for koloskopijournal ferdig.
• Akseptansetest helseNorge.no ferdig
• Ny produkteier

• Avklart henvisningsmal screeningkoloskopier
• Besluttet modernisert design på midlertidig koloskopijournal på DIPS FastTrak
• Omlegging til PREG fullført
• FAT av Fasttrak Koloskopijournal utført/godkjent 22.12
Kommende leveranser:

• Ferdigstille Invitasjon og utsending prøvekit.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/11)
• Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst
Leveranser i 2021:
• De kliniske forberedelser (personell og rom) i foretakene er godt i gang. Hvert foretak har nå en koordinator som sammen med den
kliniske prosjektdeltageren er ansvarlig for innføring i sitt foretak. Foretakene er bedt om å oppgi leder for sitt screeningsenter og
lokale roller for styring og forvaltning.
• Design og ROS er godkjent av foretakene (RSV) og vi er i gang med å bygge testmiljøer og tilrettelegge for rapport til kreftregistret
(KRG.) Vi fortsetter gjennomgang av henvisningsforløp, roller, koloskopijournal, og integrasjoner sammen med pilotsykehusene SØHF
og VVHF, og vil prøve ut om tiltak for å forhindre forsendelse til KRG er tilstrekkelig.
VVHF tester selv elektronisk patologisvar til KRG i samarbeid med KRG.
Kommende leveranser:
• Lukke gjenstående avklaringer knyttet til mottak av henvisning til koloskopi og det videre forløpet samt dokumentasjon av
administrative rutiner.
• Bygge og klarstille testmiljøer for piloter og utvikle web service for FHIR rapporter.
• Identifisere og detaljere håndtering av feil og avklare supportmodell mellom driftsleverandør, DIPS og KRG

• Testplanlegging sammen med pilotsykehus, delprosjekt IKT, og DIPS og KRG.
• Kartlegge foretaksspesifikk informasjon og behov for tilganger.
• Innføre elektronisk patologisvar for VVHF og utarbeide frase/disposisjon for patologisvar til bruk i LIMS for alle foretak.
• Etablere forvaltningsmodell for tarmscreening.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/11)
• Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr
Leveranser i 2021:
• September: Beslutning om oppstart planfase (BP2)
• Det er etablert fire arbeidsstrømmer:
1.

Plan for MTU IKT på kort sikt, kravspesifikasjonen oppdateres, og dialog pågår med øvrige prosjekter som er i anskaffelse

2.

Anskaffelse av gateway

3.

Standardisere på 11073 SDC på lang sikt

4.

Anskaffelse EEG.

• Sentrale ressurser for gjennomføring av alle 4 arbeidsstrømmer har blitt allokert og er nå i gang med sitt arbeid frem mot BP3
Kommende leveranser:
• Januar: Oppdatert kravspesifikasjon 1.3 til v 2.0,
• Januar: Konstituering arbeidsgruppe EEG
• Januar: Dialogmøter RFI digital hjemmeoppfølging
• Januar: Oppstart usikkerhetsanalyse
• Februar: Gjennomføring av usikkerhetsanalyse, ADD, SPARK, RARK underlag til BP3 i april

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/11)
• Nye integrasjonstjenester API
Leveranser i 2021:
• Juni: Beslutning om oppstart av planfase (BP2)

• August: Prosjektet legges til Sykehuspartner. Prosjektleder er på plass.
• September/Oktober: Etablering av prosjektet, allokering av ressurser
• November/desember: Arbeidet med kravspesifikasjon i gang og sendt til interessenter for kvalitetssikring. Arbeid
med målarkitektur påbegynt.

Kommende leveranser:
• Ferdigstillelse leveranse 2. Målarkitektur integrasjon
• Utarbeide underlag for beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3) i april.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (8/11)
• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
Leveranser i 2021:
• Mars 2021: Hovedleveranse 1, regional versjon av Interactor on-prem, ble tatt i bruk hos Vestre Viken

• April-mai 2021: Tjenesten ble testet og tatt i bruk på sendeprøver til OUS og de øvrige 7 helseforetakene
• November/desember 2021:
• OUS tok Interactor i bruk også for egne rekvirenter.
• Tjenesten ble overlevert til helseforetakene. Overlevering til Sykehuspartner pågår.

• Løsningsdesign og ROS for hovedleveranse 2, Interactor sky, er utarbeidet.
Kommende leveranser:
• Leveranse 2, Interactor sky, etableres i testmiljø og i produksjon.

• Godkjenning av ROS.
• Akseptansetest og pilotering
• HSØ sin godkjenning av tjenesten.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/11)
• Statistisk logganalyse
Leveranser i 2021:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januar: Ny ressurs fra NHN på SSA-V. NHN tar sterkere styring i anskaffelsen (positivt). Vurdering av Schrems II og hvordan det påvirker
konkurransen.
Februar: Tilbakemelding på oppdaterte prøvetilbud fra tilbyderne, med dialogrunder på prøvetilbudene inklusive sikkerhet.
Mars: Oppdaterte Bilag i SSA-T og SSA-V til leverandørene inklusive nye krav til sikkerhet. Ny dialogrunde med tilbakemelding fra tilbyderne.
April: Utsendelse av endelig forespørsel til tilbyderne.
Mai: Endelig tilbud fra tilbyderne. Evaluering av tilbudene.
Juni: Tildelingsbrev til tilbyderne. SAS Institute ble tildelt kontrakten. Tildelingen ble ikke påklaget.
August: Kickoff med SP, SAS og NHN, oppstart av løsningsspesifikasjonsfasen
Oktober: Godkjenning av spesifikasjonsfasen (MP 4), godkjent 14. oktober med noen restanser/avvik (logging, pålogging, microsegmentering)
November: Utfordringer knyttet til kryptering av database avdekket.
Desember: Eskalering til leder av styringsgruppen på at "MP6 Produksjonsmiljøet ferdig" neppe vil nås. Oppfølgingsmøter med leverandøren.
Prosjektets forslag til forvaltningsmodell og innplassering av regional fagforvaltning levert til styringsgruppen 7. desember. Ligger til beslutning
i linjen i Helse Sør-Øst.

Kommende leveranser:
• Oppdatering av DPIA
• Godkjenning av revidert plan som følge av forsinkelser på MP6
• Fortsatt utvikling av funksjonell del av løsningen (SAS' flere sprinter)
• Oppstart av systemtest
• Ferdig etablert infrastruktur hos NHN
• Klargjøring av kildedata for OUS og Sørlandet sykehus for initiell last og test
• Oppdatert designdokumentasjon godkjent
• ROS-godkjenning hos NHN og HSØ
• Fagsamling med mottaksprosjektledere

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/11)
• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst trinn 1
Leveranser 2021:
• Testmiljø er ferdigstilt, og er i kontinuerlig oppdatering/vedlikehold i prosjektet våren 2021.

• Ny integrasjon for å hente folkeregisterinformasjon via Persontjenesten (HL7 FHIR) er utviklet mot NHN våren 2021.
• Prosjektet ble satt på pause i juni, juli og august 2021 pga. manglende leveranser og feil i tjenesten fra NHN.
• Prosjektet ble startet opp med full bemanning i september 2021.
• NHN varsler endring i leveranse og planer for persontjenesten september 2021, og prosjektbemanningen i prosjektet
blir nedskalert.
• Prosjektet avslutter påbegynte oppgaver, og ferdigstiller dokumentasjon oktober 2021.
• Resterende leveranser fra modernisert folkeregister trinn 1 slås sammen med modernisert folkeregister trinn 2.
• Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet oppgaver som var mulig å gjennomføre uten tilgjengelige planer og
dokumentasjon på nytt API fra NHN.
Kommende leveranser:

• Formell overlevering av dokumentasjon og avsluttede oppgaver til avdeling integrasjonstjenester.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (11/11)
• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst trinn 2
Leveranser 2021:
• Omfangsavklaring med prosjekteier for planleggingsfasen av modernisert folkeregister trinn 2
• Godkjent utvidet planleggingsfase i april, med BP3 i september i stedet for juni 2021. Årsak: behov for utarbeidelse
av mål-, referanse- og applikasjonsarkitektur samt veikart for grunndata forvaltning av person i Helse Sør-Øst.
• Målarkitektur og veikart godkjent av RARK i juni 2021
• Ledelsesdokumenter inn mot BP3 godkjent av styringsgruppen august 2021
• NHN varsler endring i leveranse og planer for persontjenesten i september 2021, og BP3 saken til porteføljestyret
blir trukket 28. september. Prosjektet arbeider med replanlegging og vurdering av teknologi og legger frem forslag til
ny gjennomføringsfase for styringsgruppen i desember 2021.
• I desember besluttet styringsgruppen sammenslåing av oppgaver fra trinn 1 og trinn 2 i ny gjennomføringsfase med
oppstart mars 2022. Planleggingsfasen blir utvidet inntil BP3 er gjennomført i februar/mars 2022
• Styringsgruppen besluttet 17.12.2021 at finansiering på trinn 1 og trinn 2 i prosjektet skulle ses under ett.
Styringsrammen for trinn 1 kan benyttes for finansiering frem til BP3 i februar/mars 2022.
Kommende leveranser:
• Løsningsdesign og ROS
• Ledelsesdokumenter for BP3 Modernisert folkeregister
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Status for konsepter
31.12.2021

• Generell kommentar

• Konseptutredninger som ble besluttet i porteføljestyre 5. mai er behandlet. Det ligger ikke flere nye konsepter besluttet for
gjennomføring.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Konseptutredningen pågår. Konseptutredningen vil utvides og ferdigstilles våren 2022. Det pågår avklaringer ift prosjekt i
Sykehusbygg.

• Regionalt kostdatasystem
• Konseptutredningen for regionalt kostdatasystem er gjennomført. BP2 ble tatt 03.01.2022.

• Registerverktøy for forskning

• Det er gjennomført en forenklet konseptutredning. Beslutning om oppstart av planfasen ble tatt av porteføljeansvarlig 26.10.2021.
• Prosjektet følges opp videre i delportefølje IKT for forskning – nytt navn er registerverktøy.

• Regional kommunikasjon og delingsplattform

• Porteføljeansvarlig besluttet 26.10.2021 at denne konseptutredningen ikke startes/settes på vent
• Begrunnelse for dette er bla at det pågår mange tilstøtende tiltak i Sykehuspartner, bla innføring av Office 365 og Sykehuspartners
intranett.

• Regionalt EEG system

• Porteføljeansvarlig besluttet 26.10 å inkludere konseptutredningen i prosjektet regional standard for integrasjon av MTU.
• Arbeidet følges opp videre i dette prosjektet i delportefølje øvrige prosjekter.

Status på konsepter
•

Strategi og standard for bruk av multimedia

•
•

•

Samvalgsverktøy

•
•
•

•

•

Konseptutredningen for verktøystøtte for nye metoder er gjennomført.
Konseptutredningen ble stanset juni 2021, etter møte i Interregionalt IKT direktørmøtet hvor det er ønskelig at dette behovet løses i et nasjonalt
perspektiv.
Det ble bedt om at saken ble tatt videre med Norsk Helsenett.

•
•

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse er gjennomført. BP2 ble tatt 27.04.2021.
Prosjektet følges opp videre i delportefølje virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

DHO og prosess og oppgaveplattform

•
•
•

Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr er gjennomført. BP2 ble tatt 06.09.2021.
Prosjektet følges opp videre i delportefølje øvrige prosjekter.

Verktøystøttefor nye metoder

•
•
•

Konseptutredningen for Samvalgsverktøy er gjennomført. BP2 ble tatt 01.09.2021 i porteføljestyret.
Prosjektet følges opp videre i delportefølje kliniske løsninger.

Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr

•
•
•

Konseptutredning for strategi og standard for bruk av multimedia er gjennomført. BP2 ble tatt 06.09.2021.Prosjektet følges opp videre i
delportefølje kliniske løsninger.

Konseptutredningen for Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform er gjennomført. BP2 ble tatt 19.04.2021.
Prosjektet følges opp videre idelportefølje øvrige prosjekter. Prosjektet heter nå Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging.

Nye integrasjonstjenester del 1 (API)

•
•

Konseptutredningen for Nye integrasjonstjenester del 1 (API) er gjennomført. BP2 ble tatt 25.05.2021.
Sykehuspartner har fått ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet følges opp i delportefølje øvrige prosjekter.

Milepælsplan konsepter 31.05 2021

I regi av andre

Regionalt vedtak

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2020
Q1

Q2

Q4

Q1

Q2

II Pause

Integrasjonsplattform (API)

BP2

BP1

DHO og prosess og oppgaveplattform

BP2

BP1

Strategi og standard for bruk av multimedia

Q4

H1

H2

BP2

Regionale standarder for integrasjon
av medisinsk-teknisk utstyr

BP2

Samvalgsverktøy

BP2

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

Stopp

2022
Q3

BP1

BP1

Forsinkelse

2021
Q3

BP1

BP1

Fremdrift

Erstatning for
kostdatasystem

BP2

Digitalisering av bygg
eiendomsforvaltning
Registerverktø
y for forskning

BP2

Regional
kommunikasjons og
delingsplattform
Regionalt EEG
system

BP2

Forbedringsporteføljen
• 8. desember 2021 ble det besluttet i porteføljestyremøtet (sak 089-2021) at
porteføljestyring skal omfatte forbedringsporteføljen fra og med 2022.
• Fra og med neste porteføljerapportering vil rapporten derfor inneholde
rapportering på forbedringsporteføljen.
• Rapporteringen vil kun inneholde status på den regionale
forbedringsporteføljen
• Lokale forbedringstiltak som Sykehuspartner leverer til enkelthelseforetak blir ikke
inkludert i rapporteringen

• Det pågår mange forbedringstiltak. Rapporteringen på forbedringsporteføljen
vil bli begrenset til de viktigste tiltakene innen forbedring.
• Det vil bli en overordnet oppsummering samt beskrivelse av de viktigste
leveransene og hvilken verdi de gir til foretaksgruppen.

Planlagte anskaffelser
rosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Nye integrasjonstjenester
API – del 1
Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Verktøy for APImanagement
Verktøy til erstatning
for Læringsportalen

2022

Prosjektet er i planfase, og anskaffelse skjer etter BP3.

2022

Det er planlagt leverandørkonferanse

Digital patologi

Funksjonalitet for
digital patologi

2022

Pågår avklaringer av hvordan avtalen med Sectra skal forstås og anskaffelse av
skannere og skjermer.

Regional løsning for
samvalgsverktøy
Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr
Kostdatasystem

Verktøy for samvalg

2022

Mellomvare for
integrasjon

2022

Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni. Planlegger
anskaffelse etter BP3.
Prosjektet er i planfase. Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i
mai/juni. Planlegger anskaffelse etter BP3 i april 22.

Kostdatasystem

2022

Det er gjennomført RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

Digitalisering av
eiendomsforvaltningen i
Helse Sør-Øst
Registerverktøy

Løsninger for
digitalisering av
eiendomsforvaltning
Registerverktøy

2022

Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse

2022

Det er gjennomført juridiske vurderinger og anskaffelsestrategi for området. RFI
er gjennomført. BP3 er planlagt jan. 22

Pågående anskaffelser
Prosjekt
Entydig strekkoding GS1

Anskaffelse
Kjøp av GS1komponenter

Tidspunkt
2021-22

Kommentar
Leverandører er valgt og kontrakten er til signering.

Elektronisk
forskningslogg

Kjøp av løsning

2021-22

Leverandør er valgt og kontrakten er til signering.

Digitalt
oversettelsesverktøy

Digitalt
2021-22
oversettelsesverktøy

Prosessplattform og
Generelt verktøy for
digital hjemmeoppfølging prosessautomatisering

2021-22

Prosjektet kunngjorde anbudskonkurransen 27. oktober. To leverandører
leverte tilbud på anbudskonkurransen, og begge er med videre i prosessen.

Anskaffelsen ble kunngjort 21. desember 2021 og frist for å levere forespørsel
om å delta i anskaffelsen er 28. januar 2022.

Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen
Ressursbehov for de kommende månedene er under
kontroll for de fleste områder, men enkelte
ressursutfordringer er eskalert.
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.

Eskaleringer til Sykehuspartner i november og
desember er fortsatt ikke løst på tross av tiltak, og gir
forsinkelser i flere prosjekter :
• Datakommunikasjon, nettverk: Kapasitet til
brannmursåpninger på ny plattform. Sårbarhet på
nøkkelkompetanse.
• Arbeidsflate/klientpakking: Det er verken kapasitet
til innleie til regionale prosjekter eller til utføring
av det prosjektene skal bestille som oppgaver fra
linjen.

Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter
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
Digital patologi
Digital samvalgsløsning
Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal
Digitale Innbyggertjenester - mine henvisninger
Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler
Kjernejournal dokumentdeling
Klinisk legemiddelsamhandling
Klinisk legemiddelsamhandling
Nasjonal IKT-løsning for AMK
Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
Regional doseovervåkingsløsning
Regional EPJ modernisering
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 løsning for helselogistikk
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
Strategi og standard for bruk av multimedia
Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

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

Start

Slutt

aug. 21
sep. 21
des. 20
okt. 20
feb. 21
apr. 21
mai. 20
okt. 21
jul. 20
jul. 20
jul. 20
jan. 21
okt. 21
des. 21
mai. 18
feb. 17
feb. 17
feb. 21
apr. 21
jan. 21
jun. 21
sep. 21

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

Kostnads- Styringsramme
ramme

10
9

10
9

45
35
84
249

42
33
74
188

26

338
450

23

325
415

201
203
28

183
186
26

1 677

1 513

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

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

5
6
10
8
11
42
32
70
159
34
124
20
10
30
310
388
302
87
171
173
25
9
1 479

5
4
11
9
11
42
33
69
158
34
124
17
1
26
320
388
312
76
174
186
22
9
1 484

2
5
10
8
9
28
32
6
50
18
32
19
10
7
310
344
302
42
50
87
10
9
995

-4
10
10
-2

3

1
2
10
9
9
25
33
5
35
11
24
14
1
2
320
316
296
20
44
72
7
1
906

Realisert
verdi
2
3
7
8
9
26
31
2
14
27
17
2
318
297
23
44
56
9
1
898

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen
Prosjekt (tall i millioner kroner)
Delportefølje virksomhetsstyring
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
Regional data- og analyseplattform
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
ERP løsning for Sykehusapotekene
Totalt for delportefølje virksomhetsstyring
Delportefølje IKT for forskning
Elektronisk forskningslogg (ELN)
Forskningsportalen
Registerverktøy for forskning
Verktøy og tjenester for forskning
Totalt for delportefølje IKT for forskning
Delportefølje Øvrige prosjekter
IKT-løsning for screening tarmkreft
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)
Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr
Statistisk logganalyse
Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
Totalt for delportefølje øvrige prosjekter

Fase

Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre

Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge

Fullt prosjektløp
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge
Planlegge
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre

Start

Slutt

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

feb. 22
feb. 22
feb. 23
nov. 23

aug. 21
jan. 18
okt. 21
jan. 19

des. 19
okt. 20
okt. 20
nov. 20
des. 20
mai. 21
sep. 21
jun. 20
mai. 21
des. 21

jun. 22
jun. 22
jan. 22
okt. 21

nov. 22
okt. 22
jun. 22
mar. 22
des. 21
feb. 22
apr. 22
apr. 23
des. 21
okt. 21

Kostnads- Styringsramme
ramme

39
796
129
964

35
776
116
926

8
55

6
53

62

59

57
38
7

56
35
6

61

50

30
193

26
174

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

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

4
32
776
104
915

4
33
776
104
916

6
51
1
4
61

6
51

13

3
60

13

65
56
33
6
7
4
5
44
8
22
249

94
56
30
4
9
3
5
49
7
22
279

1

1

1
-1
-1
1

22
22

Realisert
verdi

4
32
726
30
791

3
27
700
28
758

3
19
697
28
747

6
39
1
4
50

1
38
3
42

1
39
1
3
44

65
23
32
5
7
4
3
37
8

67
22
24
4
7
1
1
24
7

36
25
3
7
2
2
19
8

184

158

103

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
Registerverktøy for forskning
Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022)
Regional kommunikasjons- og delingsplattform
Sum
Verktøystøtte for nye metoder *
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse **
Sum
Totalt konsepter

Start

Slutt

Budsj. totalt

Progn. totalt

Endring
progn.

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

sep. 21
mar. 21
mar. 21
mar. 21
sep. 21
sep. 21
okt. 21
feb. 22
des. 21
okt. 21

2,0
2,8
2,2
2,1
1,9
2,4
,5
4,3
1,4
1,0
21
1,6
1,0
3
23

2,1
3,2
1,7
1,7
2,1
2,9
,4
4,3
1,4
,3
20
1,8
,9
3
23

1

nov. 20
okt. 20

jun. 21
apr. 21

1

1

Budsjett
totalt pr.
d.d.
2,0
2,8
2,2
2,1
1,9
2,4
,4
1,8
,8
,8
17
1,6
1,0
3
20

Regnsk.
totalt pr.
d.d.
2,1
3,2
1,7
1,7
2,1
2,9
,4
1,2
1,0
,3
17
1,5
,9
2
19

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status
Digitale innbyggertjenester – erstatte MinJournal
• Prognosen er 0,9 millioner kroner over styringsrammen. Årsaken er at prosjektet ikke kan levere del-leveransen "Tjenester på vegne av
barn" innen vedtatt tidsramme og budsjett. I tillegg er det merforbruk og forsinkelser i andre del-leveranser. Prosjektperioden avsluttes
28.02.2022, men det vil kunne bli en forsinkelse på inntil 6 måneder. Prosjektet foreslår tre alternativer: 1) avslutte prosjektet med restanse,
2) avslutte prosjektet og overlevere restansen til prosjektet mine timeavtaler, og 3) holde prosjektet åpent videre. Prosjektet anbefaler
alternativ 2, men dette alternativet forutsetter at BP3 for mine timeavtaler blir godkjent.
Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger
• Prognosen er marginalt over styringsrammen. Dette skyldes hovedsakelig at vi har mottatt faktura på forvaltning fra NHN. Prosjektet mener
faktureringen er avvikende praksis, og at vi skal be om kreditnota. I tillegg har prosjektet merforbruk i forbindelse med kartlegging av det
tekniske behovet for Martina Hansens Hospital.
IKT-løsning for screening tarmkreft
• Prosjektet har lagt frem en plan med oppstart av tarmscreening i mai 2022 og prosjektslutt i november 2022. Prognosen er 29 millioner
kroner over budsjett. Prosjektet er en del av program for nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og inngår ikke i prosjektporteføljen, og
finansieres ved øremerkede midler som bevilges på årlig basis. Det interregionale AD-møtet har blitt orientert om utsettelse av
screeningoppstart og kostnadsøkning. Selv om budsjettøkning formelt ikke blir behandlet før i 2022, rapporterer prosjektet
gul økonomistatus.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status
Regional løsning for helselogistikk
• Prognosen er 2,8 millioner kroner over budsjett. Dette skyldes at styringsgruppen har godkjent spesifikasjonsfase for område C, samt
økte kostnader på grunn av merarbeid og forsinkelser knyttet til RoS og RSV.
Klinisk legemiddelsamhandling
• Gjennomføringsfase 1 ble avsluttet 2 millioner kroner over budsjett.
Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3
• Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av januar 2022 og har en prognose som er 10 millioner kroner over budsjett. 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 radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet mangler flere ressurser for å kunne sikre ønsket fremdrift. Knapphet på ressurser internt medfører en større andel eksterne
ressurser. Etablering av de tekniske miljøene er forsinket og leveranseplattformen fra STIM er ikke komplett. Prosjektet har
utarbeidet revidert plan og er forlenget til og med mars 2024.
Statistisk logganalyse
• Prognosen er tilnærmet styringsrammen som følge av merforbruk i anskaffelsen og høyere utgifter til leie av infrastruktur fra Norsk
helsenett enn budsjettert.
Modernisert folkeregister trinn 1 og trinn 2
• Finansiering ses under ett for prosjekt modernisert folkeregister trinn 1 og 2.
Løsningen som allerede er utviklet må forkastes på grunn av eksterne endringer fra NHN. Prosjektet er derfor under re-planlegging.
Regional data- og analyseplattform
• Prognosen er 1 million kroner over budsjett frem til behandling av endringsanmodning for utvidelse av omfang og ramme i
porteføljestyret i februar 2022.

Økonomi i regional portefølje 2021
Resultat

Delportefølje konseptutredninger
IKT-drift, tall i millioner kroner
Digital hjemmeoppfølging
Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr
Samvalgsverktøy
Strategi og standard for bruk av multimedia
Registerverktøy for forskning
Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022)
Regional kommunikasjons- og delingsplattform
Ufordelt konsept
Sum konsept

Årsestimat

Årsbudsjett

1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
15

2
1

13

Avvik

1
1
1

-1
-3
-2

%-avvik
36 %
-32 %
-30 %
44 %
43 %
91 %
-19 %
-15 %
2%
-67 %
-100 %
-13 %

Hittil i år
•

Faktisk 2021 er 13 millioner kroner som er to millioner kroner lavere enn budsjett.

•

Digital hjemmeoppfølging, digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser, Nye integrasjonstjenester del 1 - API,
samvalgsverktøy, regional standard for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr og strategi, registerverktøy for forskning og
standard for bruk av multimedia er ferdigstilt.

•

Erstatning for kostdatasystem fikk BP2 3.januar 2022. Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst pågår og er
planlagt ferdigstilt i mai 2022. Regionalt EEG system er overført til regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk
utstyr og Regional kommunikasjons- og delingsplattform er besluttet å ikke starte.

Delportefølje kliniske løsninger (drift og investeringer)
Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner
Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i HSØ
Automatisk tildeling fødselsnummer Trinn 2
Digital patologi
Digital samvalgsløsning
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 i Helse Sør-Øst
Regional ambulansejournal
Regional doseovervåkingsløsning
Regional EPJ journalinnsyn
Regional EPJ modernisering
Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4
Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken
Regional løsning for helselogistikk
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
Strategi og standard for bruk av multimedia
Sum

Årsestimat
-1

Årsbudsjett

Avvik
-1

%-avvik

1
2
5
9
6
9
29
23
16
13
14
18
8
66
34

2
5
4
9
5
9
32
20
15
14
18
18
23
68
39

-1
-4
1

-44 %
-69 %
31 %
0%
7%
2%
-11 %
16 %
8%
-4 %
-24 %
0%
-64 %
-3 %
-12 %

20
3
48
72
11
1
406

31
6
52
85
15
1
469

-3
3
1
-1
-4
-15
-2
-5
-11
-3
-4
-13
-3
-63

-35 %
-49 %
-8 %
-15 %
-23 %
-5 %
-14 %

Delportefølje kliniske løsninger (drift og investeringer)
Hittil i år
Regnskap per desember 2021 utgjør 406 millioner kroner, og er 63 millioner kroner under årsbudsjettet. Størstedelen av avviket er
knyttet til et fåtall prosjekter:
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS – mangler ressurser for å sikre ønsket fremdrift. Etablering av de tekniske
miljøene er forsinket og leveranseplattformen fra STIM er ikke komplett. Det er fokus på å holde oppstart i oktober 2022 fast for å
komme i forkant av frysperiode for byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF. Det har medført flere runder med
replanlegging av aktiviteter og behov for å justere omfang til oppstart. Samlet mindreforbruk hittil utgjør 13 millioner kroner.
• Regional doserapporteringsløsning – har et mindreforbruk på 4 millioner kroner. Ifølge siste prognose vil prosjektet gjennomføres 3
millioner kroner rimeligere enn totalbudsjettet.
• Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 – er forsinket som følge av koronapandemien, og har
måttet utsette produksjonssettingen ved Oslo universitetssykehus HF. Dette påvirker også fremdriften for prosjektets fase 4, og har
medført et lavere pådrag i 2021
• Kjernejournal dokumentdeling – planer har blitt revidert og omfang av videreutvikling er noe redusert.
• Regional løsning for helselogistikk – prosjektet har brukt færre midler enn estimert til nå. Dette kommer hovedsakelig av at Imatis
ikke har kunnet bemanne annet enn med prosjektleder og en liten andel arkitektressurs. Det har blitt løst nå.
• Regional EPJ modernisering har fått finansiering fra RHFet til å ferdigstille konseptfasen i løpet av oktober og november. Dette ble
gjennomført 9 millioner kroner rimeligere enn den økonomiske rammen. Planleggingsfasen med oppstart i desember har hittil et
mindreforbruk på 5 millioner kroner.

Delportefølje virksomhetsstyring (drift og investeringer)
Prosjekter finansiert på 104500
Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
Regional data- og analyseplattform
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
Sum

Årsestimat
3
27
29
59

Årsbudsjett
4
31
40
75

Avvik
-1
-4
-11
-16

%-avvik
-32 %
-13 %
-27 %
-21 %

Årsestimat
28
28

Årsbudsjett

Avvik
28
28

%-avvik

Prosjekter finansiert utenfor 104500
Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner
ERP Løsning for Sykehusapotekene
Sum

Hittil i år
Regnskap per desember 2021 for prosjekter med regional finansiering utgjør 59 millioner kroner, 16 millioner kroner under
årsbudsjettet på 75 millioner kroner.
Regnskap per desember 2021 for ERP Løsning for Sykehusapotekene HF, finansiert med lokale midler fra Sykehusapotekene HF, utgjør
28 millioner kroner.
• Regional data- og analyseplattform – første del av gjennomføringsfasen er strukket ut i tid, for å få tilstrekkelig erfaringsgrunnlag fra
innholdsleveranser i RDAP før oppstart av neste del av gjennomføringsfasen.

Delportefølje IKT for forskning (drift og investeringer)
Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner
Elektronisk forskningslogg (ELN)
Forskningsportalen
Registerverktøy for forskning
Verktøy og tjenester for forskning
Sum

Årsestimat

Årsbudsjett

Avvik

%-avvik

2
11

6
10
1
1
17

-4
1

-74 %
9%
-54 %
59 %
-19 %

2
14

1
-3

Hittil i år
Regnskap per desember 2021 utgjør 14 millioner kroner, og er 3 millioner kroner under årsbudsjettet.
•

Elektronisk forskningslogg (ELN) – anskaffelsen er strukket ut i tid, og medfører senere milepælsbetaling ved inngåelse av kontrakt.

Delportefølje øvrig (drift og investeringer)
Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner
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)
Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr
Statistisk logganalyse
Modernisert folkeregister fødsel
Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
Digitalt oversettelsesverktøy
Sum

Årsestimat
20
19
4
6
1
1
21

Årsbudsjett
20
20
4
6
4
3
22

Avvik

7

8
1
88

-1
-1
-9

79

-1

-3
-2
-1

%-avvik
-1 %
-6 %
-12 %
0%
-74 %
-58 %
-6 %
25 %
-9 %
-63 %
-11 %

Hittil i år

•

Faktisk 2021 ble 79 millioner kroner – 9 millioner kroner under budsjett. Entydig strekkoding fikk godkjent endringsordre i
desember, av den grunn er budsjett og faktisk lik ved årsslutt. For statistisk logganalyse har underforbruk i 2021
omdisponert til andre prosjekter. For nye integrasjoner – del 1 (API) er det forsinket oppstart som er grunnen til avviket.
Kun mindre endringer på de resterende prosjektene.

Oppsummering
• De regionale IKT-investeringene er per desember 104 millioner
kroner lavere enn budsjett.
• Flere prosjekter har lavere fremdrift enn opprinnelig planlagt,
blant annet som følge av koronapandemien, knapphet på ressurser
og omprioriteringer som følge av driftsutfordringer.
• I tillegg skyldes noe av avviket en annen betalingsstruktur til
leverandører og at anskaffelsesfaser tar lengre tid enn planlagt.
• For regionale forbedringstiltak er faktiske investeringer 13
millioner kroner høyere enn budsjett. Dette ble omdisponert til
forbedringstiltak ila 2021.

Risiko per tredje tertial
Risiko
1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur
2. Leveranser fra leverandører
7a. Overlevering til forvaltning
7b. Avhengighet til forvaltning i kombinasjon med
prosjekt

8. Mangel på tilstrekkelig nøkkelkompetanse
9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon
10. Koronasituasjonen

Det har vært noe bevegelse i risikobildet siden siste tertialrapportering.
De viktigste endingene i risikobildet er at risikoen for at modernisert og tilgjengelig infrastruktur ikke er på plass (1) har økt signifikant, og er
nå i rød sone.
Økningen i mangel på nøkkelkompetanse (8) skyldes i hovedsak at oppstarten av nye sykehusbygg vil kreve ressurser som vil konkurrere med
behovene til den regionale IKT-porteføljen.
Den siste utviklingen i koronapandemien (10) med Omikron-varianten har ført til at risikoen har økt noe siden forrige tertial.

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.

