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Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.10.2021
BP1

Konsept

BP2

Planlegge

BP3

ERP i
Sykehusapotekene

Regionalt kostdatasystem

Verktøy og
tjenester

Forskningsportalen

Registerverktøy for
forskning

Elektronisk
forskningslogg

Modernisert
folkeregister
trinn 2

Virksomhetsstyring

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)

Entydig
strekkoding
(GS1)

Øvrige
Statistisk
logganalyse

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

Digitalt
oversettelsesverktøy

Regionalt EEG-system – er
inkludert i MTU prosjektet

Pause

Stopp

< 10 MNOK

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

Innføring
tarmkreft HSØ

Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

ERP i
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

IKT for
forskning

Modernisert
folkeregister
trinn 1

Digital hjemmeoppfølging
og prosessplattform

Avsluttet (i 2020 og 2021)

Regional data- og
Analyseplattform
(første del av
gjennomføringsfasen)

Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Digitalisering av
eiendomsforvaltningen

Regional kommunikasjonsog delingsplattform

BP5

Gjennomføre og avslutte

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Prosjekter i klinisk løsning per 31.10.2021
Konsept

Planlegge
BP2

BP1

Gjennomføre og avslutte

Realisere (avsluttet i 2020 og 2021)
BP5

BP3
Kjernejournal
dokumentdeling

Regional EPJ
modernisering
(nytt konsept)

Regional EPJ
journalinnsyn
fase 1

Regional
laboratoriedataløsning
fase 3-4

Regional
laboratoriedataløsning Vestre Viken

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

Regional kurveog medikasjonsløsning fase 3

Klinisk
legemiddelsamhandling

Dialogmelding
HF- legekontor

HF-HF forenklet
henvisning

Digital samvalgsløsning

Regional løsning for
helselogistikk

Regional
standard for
lukket
legemiddelsløyfe

Nasjonal
IKT-løsning
for AMK

Regional ambulansejournal

Regional
laboratoriedataløsning,
fase 5-9

Pause

Stopp

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering
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Delportefølje kliniske løsninger
Navn

Fase

RHF - Digital patologi

Planlegge

05.11.2021

RHF - Digital samvalgsløsning

Planlegge

05.11.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Planlegge

05.11.2021

RHF - Kjernejournal dokumentdeling

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling

Gjennomføre

05.11.2021

115-2021

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

Gjennomføre

05.11.2021

075-2020

RHF - Regional EPJ modernisering

Konsept

01.11.2021

RHF - Regional doseovervåkingsløsning

Gjennomføre

05.11.2021

123-2018

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3

Gjennomføre

05.11.2021

128-2020

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

Gjennomføre

05.11.2021

103-2016 og 039-2020

RHF - Regional løsning for helselogistikk

Gjennomføre

05.11.2021

058-2012, 042-2017 og 039-2020

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Gjennomføre

05.11.2021

110-2019, 048-2021

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Planlegge

05.11.2021

Sist oppdatert

HSØ- styresak

128-2020

• Delporteføljen har stort sett god fremdrift, men en delleveranse knyttet til tjenester på vegne av barn gir røde indikator
på kostnad og tid for digitale innbyggertjenester – erstatte MinJournal.

• Det er rød risiko og stor usikkerhet knyttet til leveranser og avklaringer fra Norsk helsenett for Kjernejournal
dokumentdeling.

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 usikkerheten knyttet til gjennomføring av
leveransen tjenester på vegne av barn, som har stor avhengighet til Bufdir/Barnevernet.
Prosjektet har mottatt svar fra Bufdir, men det er fremdeles usikkerhet rundt tiltak og
iverksetting av dette hos Barnevernet.
• Samlet vurderingen er at prosjektet ikke kan levere denne leveransen innen vedtatt
tidsramme (31.12.2021) og budsjett.

Konsekvens

• Det er også behov for å revurdere omfang.

• Prosjektet anbefaler reduksjon av omfang og re-planlegging av leveransen tjenester på
vegne av barn. Beslutningssak er under forberedelse og er planlagt behandlet i
styringsgruppen 17. november.
Tiltak/Ansvar

Milepælsplan kliniske løsninger per 31.10.21
2019

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020

H1

H2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Ikke vedtatt

2021

H1

H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

H2

2024
H1

Regional EPJ journalinnsyn
BP3

Kjernejournal dokumentdeling

BP3
ST

BP2

Regional EPJ modernisering

SIV SS

SUN

Regional laboratoriedataløsning

VV

SIV patologi, fase 3-4

BP3

OUS

AHUS

OUS

VV, SI

BP2

Regional doseovervåkingsløsning

SS SI

ST

Innsyn
alle

Brev
SI

BP3.1

Brev Brev Brev
SS OUS ST

VV

SiV

BP3
Klinisk legemiddelsamhandling

BP2

SS ST
SI
VV
Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

BP3

BP3
BP2 Regional doseovervåkingsløsning

Regional ambulansejournal

BP3.3

BP3.2
Brev

Min journal Brev
SØ
Brev
Mine henvisninger
VV

Brev
Brev
Digitale innbyggertjenester
MHH SiV AHUS

Brev
SUN

Mine timeavtaler

Regional løsning for BP3.3 helselogistikk

BP3.2

Fase 4

BP2 Regional standard for lukket BP3.1 legemiddelsløyfe
BP2

BP2

BP3.2

Regional laboratoriedataløsning VV

BP2.2

Nasjonal IKT-løsning for AMK

Regional EPJ modernisering

Regional kurve og medikasjonsløsning

SI

Anskaffelse radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

BP3

BP3

BP3

Digital patologi

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
BP3 Digital samvalgsløsning

Strategi og standard for bruk av multimedia BP3

II Pause

Fase 5-9

H2

Stopp

2025
H1

H2

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (1/8)
• Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet rapporterer rød risiko fordi Norsk helsenett (NHN) har omorganisert og flyttet
ansvaret for tjenesten fra en linje til en annen. Det har ført til stopp i fremdrift og usikkerhet
rundt aktiviteter som NHN skal gjennomføre i sin rolle som nasjonal leder av initiativet
dokumentdeling gjennom kjernejournal.
• Mangel på planer og fremdrift hos NHN gjør at prosjektet bruker lenger tid og økte kostnader
på nødvendige avklaringer. Det gir også forsinkelser samt økt kostnad for etablering av den
tekniske løsningen og påvirker overordnet status.
• Saken er eskalert fra prosjektet og følges opp i møter med NHN og Direktoratet for e-helse.

• Regional EPJ modernisering

• Sykehuspartner er leveranseansvarlig og prosjektet inngår i den regionale IKT-porteføljen.
• Prosjektet startet opp medio oktober og er i konseptfasen i oktober og november. Det jobbes
med å få på plass ressurser, styrende dokumenter og budsjett som input til usikkerhetsanalyse og videre behandling av faseoverganger.
• Videre jobbes det med å definere faggrupper for standardiseringen, samt å konkretisere
hvordan dagens forvaltning av DIPS skal være ut prosjektperioden.
• Prosjektet behandles i styret i Helse Sør-Øst 25 november og planleggingsfasen vil
gjennomføres fra 1. desember 2021 ut februar 2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (2/8)
• Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger:
• Martina Hansens Hospital kan inkluderes i prosjektomfanget innenfor
eksisterende styringsramme hvis prosjektet blir forlenget 3 måneder ut februar
2022. Saken legges frem for behandling i styringsgruppen på neste møte.
• Aktiviteter innen opprinnelig omfang går som planlagt. Det gjelder både
spørreundersøkelse og overlevering til drift og forvaltning.
• 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.
• Kostnader knyttet til forlengelsen og økning i totalprognosen skal behandles på
styringsgruppemøte i november, og prosjektet melder overordnet gul status
som følge av at prognose ligger over budsjett.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (3/8)
• Digitale innbyggertjenester - Erstatte MinJournal:
• Prosjektet rapporterer overordnet rødt på tid og kost fordi det er forsinkelse og
usikkerhet knyttet til leveransen tjenester på vegne av barn, se
avviksbeskrivelse.
• Leveranser i perioden inkluderer:
• Løsning for pasientdialog er innført for Vestre Viken.
• Ettersending av brev ble aktivert som planlagt 28. oktober for alle foretak, men måtte rulles
tilbake grunnet alvorlig feil hos Norsk helsenett. Feilretting pågår.
• Omfang av resterende skjema er i all hovedsak avklart og besluttet. Arbeidet med tilpassing,
implementasjon og test er påbegynt.
• Digitale brev og pasientdialog for Sunnaas er klar for i produksjonsoppgradering 7.
november, og for videre aktivering og innføring fra 15. november. Tilrettelegging av Regional
koordinerende enhet (RKE) på Sunnaas skjer i etterkant.
• Det er fremdeles utfordringer med å finne en god teknisk løsning for Skjema om
helseopplysninger - uavhengig av time. Behov for bistand fra DIPS.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (4/8)
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet har ferdigstilt spesifikasjonsfasen en måned etter kontraktsfestet plan og er nå over i
utviklingsfasen og iht. revidert plan. Leveranser for utviklingsfasen er identifisert.
Forskningsløsning beholdes som eget leveranseområde.
• Etablering og installasjon av prosjektmiljøene går i all hovedsak som planlagt. Det har vært en
oppgradering av allerede etablerte miljøer nå i oktober 2021. Men det er noen tekniske
utfordringer med tilgang til OUS-klienter etablert i Forskningsveien for Sectra. Dette har forsinket
enkelte oppgaver med konfigurering av utviklingsmiljø og forberedelsesaktiviteter for område
migrering. Neste kritiske milepæl er produksjonsmiljø etablert 1.desember 2021. Denne
leveransen er i rute.
• Som følge av revidert plan er prosjektet forlenget til mars 2024. Det jobbes med en ny prognose
som gjenspeiler forlengelsen. Den skal presenteres i styringsgruppemøtet 17. november.

• Regional doseovervåkingsløsning
• Prosjektet er i rute i henhold til revidert plan som ble besluttet i styringsgruppa 28. oktober. Det
betyr at tre foretak starter å ta i bruk løsningen før årsskiftet og siste er ferdig med
godkjenningsperioden tidlig i mars. Sykehuset i Vestfold er første foretak, og tar i bruk løsningen i
uke 48.
• Systemtest er gjennomført uten alvorlige feil og akseptansetest startet 1. november.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (5/8)
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)
• Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til forslag til rammeverk for innføring av LLS på
helseforetakene.
• Simulering av arbeidsprosesser er gjennomført på Sykehuset Østfold (SØ) og Akershus
universitetssykehus (Ahus), inklusiv en fullskala simulering ved simulatorsenteret på Ahus. Det er
tilslutning fra Sykehuset Telemark (ST) til å gjennomføre pilot, men piloter på Oslo
universitetssykehus (OUS) utsettes til neste fase. Lokalt testanlegg på MetaVision 6.15 er satt opp.
• Klinisk legemiddelsamhandling
• Styret i Helse Sør-Øst ga sin tilslutning til oppstart av gjennomføringsfase 2 den 21. oktober 2021,
sak 115-2021.
• Fase 2 startet 25.10.21. De viktigste leveransene i fasen er:
• Kravspesifikasjon klar til å sendes til leverandørene DIPS og MetaVision for sømløs legemiddelsamhandling, håndtering av
legemiddelreaksjoner, integrasjoner og dobbeltforskrivninger.
• Sikre at PLL og SAFEST vil ivareta Helse Sør-Øst sine behov gjennom samarbeid med de nasjonale prosjektene.
• Besluttet målearkitektur klinisk legemiddelsamhandling

• SAFEST gjennomføring har levert leveranse 0: Grunnmur. Den anses å ha høy kvalitet. Design for
SAFEST produktkoder leveransepakker er godkjent.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (6/8)
• Regional kurve- og medikasjonsløsning
• 12. oktober ble MetaVision innført på Gjøvik sykehus og Solås rehabilitering på Sykehuset
Innlandet. Siste pulje i foretaket, Lillehammer sykehus, er 16. november der innføring hos
Revmatismesykehuset også inngår i henhold til endringsordre.
• Siste innføring av MetaVision hos Vestre Viken var 28. september og ELS-perioden ble
avsluttet 8. oktober. Delprosjektet for innføring hos Vestre Viken er avsluttet
• Regional løsning for helselogistikk
• Helselogistikk har flere gule indikatorer på tid, omfang og risiko og noen leveranser er
forsinket i forhold til opprinnelig plan:
• RSV-behandling av område B og C er forsinket med to uker, og behandling av område A seks uker.
• Prosjektet STIM Test varslet om at testplattformen som helselogistikk planla å bruke ikke blir ferdig i tide
(risiko R-01890). Prosjektet jobber med en alternativ plan for å få på plass testplattform. Dette fører til en
forsinkelse i forhold til opprinnelig plan, og prosjektet kartlegger konsekvenser av dette.
• Spesifikasjoner for område C har hatt noe mangelfull kvalitet fra leverandøren sin side, og dermed tatt mer
tid enn planlagt. Dette er eskalert til leverandør, og det er gjort tiltak for å sikre leveranser.

• Prosjektet er i siste del av spesifikasjonsfase, som har som sluttleveranse godkjent RoS og
spesifikasjon. I oktober er det levert iterasjoner av disse dokumentene.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (7/8)
• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Årsakene til driftsproblemene etter SLA-oppgradering 8. mai 2021 er funnet og rettet i overgangen til
oktober. Etter to ukers stabil drift ble ELS-perioden etter SLA-oppgradering offisielt avsluttet 14.10.21.
• Livmorhalsprogrammet ved Oslo universitetssykehus tok i bruk LVMS 1. november 2021 og registrerer nå
prøver i systemet.
• LVMS-versjon 4.8.5 er den versjonen som både Sørlandet sykehus, Sykehuset Telemark og Oslo
universitetssykehus del 2 vil benytte ved oppstart i henholdsvis januar, februar og mars 2022. Versjonen
skal settes i produksjon av SLA-prosjektet 2. desember. Den ble installert i testmiljøet 4. oktober og testes
nå i parallell av alle foretak i drift sammen med foretakene i prosjekt.

• Digital patologi

• Prosjektet rapporter til styringsgruppen i regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4. Oppdatert plan for
planleggingsfasen ble godkjent i styringsgruppen 28. oktober. Dokumentet skal revideres etter møte med
alle foretak 25. november.
• Det er gjennomført 1:1 møter med alle helseforetakene, foruten Sykehuset Innlandet som avventer.
Møtene gir en introduksjon til prosjektet og ser særlig på gevinster og nytte. Alle helseforetakene er bedt
om å vurdere ressurser til planleggingsarbeidet. Så langt er det ikke fristilt mer enn 1 patolog og 2 IKTressurser.
• I møte med Sectra er det påbegynt arbeid med å klargjøre omfanget av opsjonen for digital patologi som er
fremforhandlet i "RAD-avtalen«. Det antas at helseforetakene ikke kan benytte seg av vilkårene i avtalen
før de tar i bruk det regionale mediearkivet.
• Det er behov for en avklaring ang eksisterende løsning i Vestre Viken og hvordan den eventuelt skal
videreføres i henholdsvis regional lab og digital patologi.

Status og leveranser i kliniske løsninger oktober 2021 (8/8)
• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Mottaksprosjektet melder overordnet gul risiko selv om det er rød risiko for mangelfull kommunikasjonsløsning i fase 2.
• Prosjektstyret for AMK IKT-prosjektet besluttet 21. oktober å anvende dagens ICCS som kommunikasjonsintegrasjon som en
løsning for fase 1, med formål å sikre pilotering ved AMK Bergen og AMK Oslo i henhold til plan i november 2022.
• Norsk helsenett (NHN) vil fremover ivareta rollen som driftsleverandør for AMK og GIS, men ikke rollen som interregional
tjenesteintegrator. Regionene må dermed i samarbeid ivareta forvaltningsrollen og interregional koordinering av denne.
• Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen i AMK IKT-prosjektet fordi flere av restansene fra detaljspesifisering
av fase 1 fortsatt gjenstår. Omforent fremdriftsplan forventes å foreligge ila 2021.
• Kost settes til gult fordi prosjektperioden for det interregionale prosjektet er forlenget og det gir utslag i oppdatere estimater
for felleskostnader.

• Strategi og standard for bruk av multimedia
• Bemanning av prosjektet har startet.
• Prosjektet kan få testmiljø tidligst 1. kvartal 2023 fra RAM-prosjektet. Det betyr det at PoC planlagt i 4. kvartal 2022 ikke kan
gjennomføres som planlagt. Prosjektet arbeider med tiltak.
• Prosjektet har jevnlige møter med Sectra for å forstå mulighetene løsningen kan tilby. Noe kartlegging av MTU’er har startet.

• Digital samvalgsløsning
• Prosjektet har fått tilnærmet alle nødvendige ressurser til prosjektet.
• Prosjektet jobber mot tre hovedleveranser i planfasen: Anskaffelse, Design og arkitektur, og Endring og gevinster. Planlagt BP3beslutning er 24. februar, men de 1-2 første ukene av november vil gjøre oss i stand til å vurdere realismen i denne tidsplanen.
Det er særlig omfanget av design og arkitektur som er avgjørende.

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene

Gjennomføre

07.11.2021

RHF - Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

07.11.2021

Det meste er i henhold til plan i delporteføljen

BRUK

02.11.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
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Regionalt vedtak

2020
H2

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

2021

H1

H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

H2

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)
Sørlandet sykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
BP3.1

BP 3.0

RDAP 1.0

RDAP 1.0

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF

BP3.2

RDAP 2.0

BP3

ERP Sykehusapotekene

Planfase

BP2

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

II Pause

2024
H1

Stopp

2025
H2

H1

H2

Status og leveranser i virksomhetsstyring oktober (1/2)
• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Arbeidet med å oppdatere et helhetlig planverk for innføringen på Oslo universitetssykehus er mer
omfattende enn forventet, og dette arbeidet vil fortsette i november. Vedtatt plan er å innføre løsningen ved
Oslo universitetssykehus 1. oktober 2022.
• Sykehuspartner er i ferd med å ferdigstille analyse- og designfasen for klargjøring av regional ERP for særlige
kategorier av personopplysninger.

• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Prosjektet er i henhold til plan. Designfase er avsluttet. Løsningsbeskrivelser og avtalt funksjonelt design er
overlevert til Sykehusapotekene HF. Fasegodkjenning behandles i styringsgruppen 18. November.

Status og leveranser i virksomhetsstyring oktober (2/2)
• Regional data- og analyseplattform (RDAP)
• Prosjektet er i henhold til oppdatert plan
• Første helseforetak har signert DPIA og fått tilgang til egne data i RDAP
• Styringsgruppen har vedtatt å utsette forberedelser og gjennomføring av anskaffelse av sky-tjeneste (RDAP
2.0). Fokus i 2022 vil være å fortsette arbeidet med å innarbeide nye datakilder og sluttbrukerleveranser i
eksisterende miljø (RDAP 1.0)
• Målsetting er at Sykehuspartner skal overta ansvaret for videreutvikling av RDAP fra årsskiftet 2022-2023.

• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
• Prosjektet er i henhold til oppdatert plan med BP3 behandling 24. februar 2022
• Prosjektet jobber med modeller for organisering og finansiering. Resultatet legges frem til styringsgruppen
medio november.

Delportefølje IKT for forskning
Navn

Fase

RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN)
RHF - Forskningsportalen
RHF - Registerverktøy for forskning
RHF - Verktøy og tjenester for forskning

Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge

• Delporteføljen har byttet prosjektledelse og har prioritert å sette seg inn i prosjektene i
denne perioden. Det er derfor ikke gjennomført rapportering i delporteføljen per 31. oktober.

• 26. oktober fikk registerverktøy for forskning godkjent oppstart av planleggingsfasen (BP2),
og vil rapportere fra og med neste periode.

Som planlagt

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Milepælsplan IKT for forskning 31.10 2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Fremdrift

2021
H2

Q1

Q2

II Pause

2022
Q3

Q4

H1

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

Fase 2

Regional Filsluse
BP3

BP3.1

Verktøy og tjenester for forskning

Forsinkelse

II

Elektronisk forskningslogg (ELN)
BP3

Registerverktøy for BP3
forskning

Stopp

2023
H2

H1

H2

Status og leveranser i IKT for forskning oktober (1/2)
• Forskningsportalen
• Prosjektet har i månedsskiftet oktober/november byttet prosjektleder, og gjennomfører nå en
fullstendig revidering av tidligere planer. Det vil bli lagt frem en endringsanmodning til
porteføljestyret 8. desember 2021. Revidert plan skal sikre etablering av «Forskningsportalen 1.0»,
samt en oversikt over fremtidig behov for utvikling til neste versjon «Forskningsportalen 2.0».

Status og leveranser i IKT for forskning oktober (2/2)
• Verktøy og tjenester for forskning
• Det pågår omstrukturering av Verktøy og Tjenester til forskningstjenester. Videre arbeid innenfor
dette området er satt på pause inntil detaljering og avklaring av finansiering er på plass.
• Aktiviteter og avklaringer for en eventuell anskaffelse av et forskeradministrativt system er
igangsatt.

• Elektronisk forskningslogg
• Konkurransegrunnlaget har blitt oppdatert etter referansegruppens ønske om økt
brukervennlighet for være i stand til å kunne skille leverandørenes besvarelser der de er
forholdsvis teknisk like.
• I møte 28. oktober gav styringsgruppen sin tilslutning til å be om tilbud fra leverandørene.
• Oppdatert konkurransegrunnlag ble oversendt jurist for godkjennelse av endringer, men på grunn
av sykdom har vi fått en forsinkelse på 2 uker.
• Oppdatering av prosjektplanen medfører ny sluttdato fra 31. mars 2022 til 18. mai 2022.

RHF - Digitalt oversettelsesverktøy

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - Entydig strekkoding (GS1)

Gjennomføre

05.11.2021

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft

Gjennomføre

08.11.2021

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ

Gjennomføre

02.11.2021

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Gjennomføre

05.11.2021

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

Gjennomføre

01.11.2021

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

Planlegge

01.11.2021

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API)

Planlegge

18.10.2021

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr fra BP2

Planlegge

05.11.2021

RHF - Statistisk logganalyse

Gjennomføre

07.11.2021

BRUK

01.11.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Delportefølje øvrige prosjekter

Avvik: Entydig strekkoding (GS1)
Avvik

• Prosjektet fikk tilbud fra leverandørene i begynnelsen av juni, og prisene for
kjøpslisensene lå mye høyere enn prosjektets budsjett. Dialogen med leverandørene ble
derfor gjenåpnet og nytt konkurransegrunnlag ble sendt ut i september. I det nye
konkurransegrunnlaget ble noen krav skilt ut som opsjoner i et forsøk på å redusere
prisen. De nye prisene er lavere enn de originale, men fortsatt over budsjett.
• Tilbudene var over antatt budsjett og prosjektet vil overskride over kostnadsrammen,
samt at den ekstra runden med tilbud forsinket anskaffelsen med fem måneder

Konsekvens

• Prosjektet forbereder en sak til porteføljestyret 8.12.2021 om en forlengelse av
prosjektet sammen med økt budsjett på 13,4 millioner kroner for å kunne gjennomføre.
Tiltak/Ansvar

Avvik: IKT-løsning for screening tarmkreft
Avvik

• Prosjektet kan ikke avslutte som planlagt 31.12.2021 på grunn av at nødvendige
leveranser for oppstart og utrulling av IKT-løsningen for tarmkreftscreening ikke er
ferdigstilt.
• Forsinkelsene skyldes pandemisituasjonen, sykdom, sentrale ressurser har sluttet og at
det er en mer krevende og kompleks løsning enn antatt ved oppstart

Konsekvens

• På grunn av varslet forsinkelse, betydelige kostnadsøkninger og at beslutning om
forlengelse av prosjektet enda ikke er tatt, rapporterer delprosjekt IKT fortsatt rødt
• Som følge av nødvendig forlengelse av prosjektet er det behov for en kostnadsøkning
på 29,5 millioner i 2022.
• Styringsgruppen har godkjent ny tidsplan med en milepæl for oppstart tarmscreening 01.05.22, og med
prosjektslutt 30.11.22 for å ferdigstille nødvendige leveranser til oppstart og utrulling av tarmscreening i Norge.

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har lagt frem et endringsbehov med en kostnadsøkning på 29,5 millioner kroner for styringsgruppen i
oktober som følge av en utvidelse av utviklingstiden med litt over 11 måneder. Dette må besluttes i Interregionalt
AD-møte etter innstilling fra styringsgruppen.
• Prosjektet har utarbeidet en detaljert rapport inklusiv hvilke kontroller prosjektet har etablert på økonomi og
fremdrift. Denne rapporten skal legges frem av SG-leder for det interregionale AD-møtet i november.

Milepælsplan øvrige prosjekt per 31.10.2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

Allokering er fullført.
Arbeid er i gang i prosjektgrupper
for leveransene.

Statistisk logganalyse

H1

BP2

Modernisert folkeregister trinn 2

BP2

IKT-løsning screening for tarmkreft BP2

BP3
BP2

Interaktiv henvisning og rekvirering
Digital hjemmoppfølging og prosessplattform

Digitalt oversettelsesverktøy

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2021
H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

H2

BP3

BP2

Modernisert folkeregister trinn 1

Entydig strekkoding GS1

Ikke vedtatt

BP3
BP3?

BP3

BP2

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

BP3

BP3

BP2

BP3

Innføring tarmkreftscreening HSØ
BP3 Nye integrasjonstjenester API
BP3

Regional std. Int. MTU

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

Status og leveranser i øvrige prosjekter, oktober (1/5)
• Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
• Prosjektet har fått tilslutning om oppstart av gjennomføringsfasen i styringsgruppen. Alle ledelsesprodukter
etter styringsgruppemøtet ble satt til 0.9 versjon og prosjektet jobber nå aktivt med å forberede og
gjennomføre aktiviteter knyttet til "veien til porteføljestyremøtet" som er 08.12.2021

• Digitalt oversettelsesverktøy

• Prosjektet kunngjorde anbudskonkurransen 27.10,og har dermed fullført milepæl 1.
• Oppdatering av prosjektets fremdrift på interregionalt IKT-direktørmøte 25.10.
• Prosjektgruppemøte 1.10. Gjennomgikk utkast til kravspesifikasjon, innledning til kravspesifikasjon og
konkurransebestemmelsen.
• Styringsgruppen godkjente konkurransepapirer

• Entydig strekkoding GS1
• Nye tilbud ble mottatt innen fristen 8.10.
• Alle leverandørene leverte tilbud også denne gangen. Vi fikk to tilbud på RFID-systemet, tre på EPCIS og to på
lokasjonsregisteret.
• Evalueringen av tilbudene er ferdig, og styringsgruppen og prosjekteier har godkjent prosjektets innstilling til
valg av leverandører.

Status og leveranser i øvrige prosjekter, oktober (2/5)
• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Re-estimering og prioritering av gjenstående oppgaver er ferdig
• FastTrack koloskopijournal utvides til synkron sending av koloskopirapport

• Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst
• Løsningsdesign og ROS er ferdig forankret. Planlagt godkjennelse medio oktober er satt i bero i
påvente av endringsordre for synkrone integrasjoner.
• Feilsøking og testing av labsvar for både Sykehuset Telemark og Vestre Viken pågår.
• Det er gjennomført koordineringsmøte med Helse Midt.

Status og leveranser i øvrige prosjekter, oktober (3/5)
• Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr
• Prosjektet er i mobiliseringsfasen, og prosjektet har fått utvidet omgang til å inkludere
konseptfasen for EEG.
• Prosjektet ligger i den regionale IKT-porteføljen, og Oslo universitetssykehus har
gjennomføringsansvaret. Prosjektstaben er videreført og utvidet med deltakere fra Oslo
universitetssykehus.
• Styringsgruppen er konstituert, og vil få innkalling til seminar i styringsgruppearbeid.

• Nye integrasjonstjenester API
• Prosjektet er bemannet og arbeidet med leveransene er i gang.

Status og leveranser i øvrige prosjekter, oktober (4/5)
• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
• Prosjektet har gjennomført replanlegging med utgangspunkt i estimert leveransedato (3.
desember) fra DIPS for når skymiljøet vil være klart for å gå i gang med testing.

• Styringsgruppen har godkjent ny tidsplan etter re planlegging, og denne innebærer at
prosjektet forlenges til ut juni 2022. Denne forlengelsen gjennomføres innenfor tidligere
vedtatt budsjett.
• Estimert leveransedato fra DIPS er kun kommunisert muntlig og er ennå ikke dokumentert i
SSA-L-avtalen. DIPS påpeker at det er risiko forbundet med å nå estimert leveransedato.
• På grunn av usikkerhet knyttet til når skymiljøet vil være klart, er det fremdeles betydelig
risiko i prosjektet med hensyn til tidsplan for etablering av skytjeneste.
Tidsplan er imidlertid satt til grønn da det nå rapporteres i forhold til revidert tidsplan der
prosjektet er forlenget ut juni 2022.
• SSA-L-avtale for tjenesten er ikke ferdigstilt. Det skal ikke forhindre arbeidet med etablering
av teknisk miljø for skyløsningen.

Status og leveranser i øvrige prosjekter, oktober (5/5)
• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst trinn 1
• Prosjektet har ferdigstilt og avsluttet de oppgavene som var mulig å gjennomføre uten tilgjengelige planer og
dokumentasjon på nytt API fra Norsk helsenett (NHN).
• Styringsgruppen besluttet 21.10.2021 at endringsomfang for gjennomføringsfasen modernisert folkeregister
trinn 1 avklares innen medio desember.

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst trinn 2

• Prosjekt modernisert folkeregister må ta høyde for endringer i planer og dokumentasjon fra NHN, og må
avklare hvilke konsekvenser det har for pågående trinn i prosjektet.
• Styringsgruppen besluttet 21.10.2021 at planleggingsfasen modernisert folkeregister trinn 2 forlenges ut
desember 2021.

• Statistisk logganalyse

• Prosjektet rapporterer rødt på risiko og på innføring (analysefunksjon). Det vil bli rapportert mer detaljert på dette i
neste rapport.
• Spesifikasjonsdokumentasjon og dokument for løsningsdata er godkjent, og utviklingen er startet
• Anbefaling om overordnet forvaltningsmodell er presentert for styringsgruppen. Behandling er utsatt til 7. desember.
• Det er bestilt HW for produksjonsmiljø hos NHN.
• Leveransene i delprosjekt integrasjon har startet.
• Oppdatering av DPIA med innspill fra konserntillitsvalgte har startet.

BRUK

DRIFT

RISK

OMF

TID

KOST

Status for delportefølje konsepter
Navn

Fase

RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst

Konsept

05.11.2021

RHF - Regionalt kostdatasystem

Konsept

01.11.2021

RHF - Registerverktøy for forskning (konsept)
RHF - Regional kommunikasjons- og delingsplattform

Konsept
Konsept

05.11.2021

Denne ble stoppet (dvs gjennomføres ikke) av Porteføljeansvarlig den 26.10

RHF - Regionalt EEG system - er inkorporert i PRJ08314

Konsept

Overføres i omfanget for prosjektet Regional standard for integrasjon av MTU

Sist oppdatert

• Generell kommentar

• Alle konseptutredningene som ble besluttet i porteføljestyre 5. mai er behandlet. Det er ikke besluttet gjennomført flere nye konsepter.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Konseptet ligger noe etter plan. Det har vært utskifting av prosjektleder.
• Regionalt kostdatasystem
• Konseptutredningen er i henhold til plan for arbeidet. Det planlegges med beslutning om oppstart av planfasen (BP2) i desember 2021.
• 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.
• 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 Microsoft 365 og Sykehuspartners
løsning for regionalt intranett.
• Regionalt EEG system
• Porteføljeansvarlig besluttet 26.10 å inkludere konseptutredningen til prosjektet regional standard for integrasjon av MTU.
• Arbeidet følges opp videre i dette prosjektet i delportefølje øvrige prosjekter.

Milepælsplan konsepter 31.10 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

Q2

2022
Q3

Strategi og standard for bruk av multimedia

Q4

H1

H2

BP2

Regionale standarder for
integrasjon av medisinsk-teknisk
utstyr

BP2

Regional løsning for
samvalgsverktøy

BP2

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

BP1

BP1

BP1

Stopp

Erstatning for
kostdatasystem

BP2

Digitalisering av
eiendomsforvaltningen
i Helse Sør-Øst
Registerverktøy
for forskning
Regional
kommunikasjon og
delingsplattform

BP2

BP2
BP2

Planlagte anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

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

Generelt verktøy for
prosessautomatisering
Verktøy for APImanagement
Verktøy til erstatning
for Læringsportalen

2021-22

Prosjektet er i planfase, og anskaffelse skjer etter BP3.

2021-22

Prosjektet er i planfase, og anskaffelse skjer etter BP3.

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

Digital patologi

Funksjonalitet for
digital patologi

2022

Pågår avklaringer av hvordan avtalen med Sectra skal forstås

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

Verktøy for samvalg

2021

Mellomvare for
integrasjon

2021

Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni. Planlegger
anskaffelse etter BP3.
Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni. Planlegger
anskaffelse etter BP3.

Kostdatasystem

2021

Det er gjennomført RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

Digitalisering av
eiendomsforvaltningen i
Helse Sør-Øst
Registerverktøy for
forskning

Løsninger for
digitalisering av
eiendomsforvaltning
Registerverktøy for
forskning

2021

Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

2022

Det er gjennomført juridiske vurderinger og anskaffelsestrategi for området.
RFI er gjennomført.

Pågående anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Entydig strekkoding GS1

Kjøp av GS1komponenter

2022

Priser i mottatte tilbud er vesentlig over vedtatt budsjettramme. Reforhandling
med leverandører er gjennomført.
Evalueringen av nye tilbud er ferdig, og styringsgruppen og prosjekteier har
godkjent prosjektets innstilling til valg av leverandører.

Elektronisk
forskningslogg

Kjøp av løsning

2021

Digitalt
oversettelsesverktøy

Digitalt
2021-2022
oversettelsesverktøy

Anskaffelsen pågår med kvalitetssikring av endelig kravspesifikasjon

Prosjektet kunngjorde anbudskonkurransen 27.10

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.
Følgende er eskalert til Sykehuspartner:
• Det er ressursmangler til
arbeidsflate/klientpakking. Dette er
oppgaver som er under 10% og som
ikke bookes i Clarity, men bestilles
som oppgaver i HP-SM. Dette er
derfor ikke synlig i
ressursoversikten.

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 (oppstart 2021)
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
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
mai. 18
feb. 17
feb. 17
feb. 21
apr. 21
jan. 21
jun. 21
sep. 21

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

Kostnads- Styringsramme
ramme

10
9

10
9

45
35
84
249

42
33
74
188

26

23

338
450

325
415

201
203
28

183
186
26

1 677

1 513

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

5
6
10
8
10
42
32
70
159
34
124
20
10
310
388
302
87
171
173
25
9
1 536

5
4
10
8
11
42
33
70
162
38
123
16
3
320
388
302
86
171
186
24
9
1 552

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

-1
1
1

70
3
4
-1

1
3
8
8
8
32
2
45
15
30
17

Realisert
verdi

8
8
5
17
33

1
7
8
6
17
31

36
15
21
12

14
24
15

3
-1
-1
12
1
22

307
332
302
31
38
71
6
9
928

314
312
299
12
30
55
4
1
870

313
297
17
30
48
6
1
835

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
Digitalt oversettelsesverktøy
Totalt for delportefølje øvrige prosjekter

Start

Slutt

Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre

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

feb. 22
okt. 21
feb. 23
sep. 23

Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge

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

jan. 22
des. 21
jan. 22
des. 21

Fase

Fullt prosjektløp
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge
Planlegge
Gjennomføre
Planlegge
Gjennomføre

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

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

Kostnads- Styringsramme
ramme

39
796
129
964

35
776
116
926

8
38

6
38

45

44

46
38
7

43
35
6

61

50

6
157

6
141

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

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

4
32
776
104
915

4
32
776
104
915

3
32
719
32
786

2
21
699
21
742

2
18
691
20
731

6
38
1
4
48

6
37

5
37

1
36

1
34

4
46

3
39

3
37

65
43
33
6
7
4
3
44
8
5
217

95
56
30
5
7
4
5
49
8
5
264

65
35
30
5
7
4
2
34
8

60
20
22
4
7

24
24
3
7

18
5

13
7

190

137

80

3
47

3

3
1
14
5

2

22

Realisert
verdi

Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen

Samlet sett er prognosen for alle konseptene lik budsjettet for konsepter i 2021

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status
Entydig strekkoding
• Prognosen er over kostnadsrammen, årsaken er dyrere anskaffelse enn budsjettert. Endringsordre vil bli behandlet i
porteføljestyret 8. desember.
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
30 millioner kroner over budsjett. Prosjektet er en del av program for nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og
inngår ikke i prosjektporteføljen, men finansieres ved øremerkede midler som bevilges på årlig basis.
Digitale innbyggertjenester – erstatte MinJournal
• Prognosen er marginalt over styringsrammen. Årsaken er forsinkelse i arbeidet og usikkerhet knyttet til innføring av
tjenester på vegne av barn. Dette har resultert i at prognosen dekker forlenget prosjekt med to måneder. Prosjektet
anbefaler reduksjon av omfang og re-planlegging av leveransen Tjenester på vegne av barn. Beslutningssak er under
forberedelse og er planlagt behandlet i styringsgruppemøte 17. november.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status
Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger
• Prognosen er marginalt over budsjett. Det jobbes med tiltak for å komme innenfor budsjettrammen. Prosjektet forlenges trolig med tre
måneder for å inkludere Martina Hansens Hospital (MHH). Innføring for MHH er inkludert i prognosen, men foreløpig ikke besluttet i
prosjektets styringsgruppe.

Digitale innbyggertjenester – mine timeavtaler
• Prognosen er 1 million kroner over budsjett som følge av behov for økt ressursinnsats fra Norsk helsenett i planfasen, samt at
prosjektet har fått beslutning om forlenget planleggingsfase med to måneder.
Klinisk legemiddelsamhandling
• Gjennomføringsfase 1 ble avsluttet 2 millioner kroner over budsjett.
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Prognosen er 4 millioner kroner over budsjett. Dette skyldes at prosjektperioden for det interregionale prosjektet er forlenget, noe
som gir utslag i oppdaterte estimater for felleskostnader.
Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3
• Prognosen 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 har utarbeidet revidert plan og er forlenget til og med mars 2024. Prognosen er tett oppunder styringsrammen, og prosjektet
mangler flere ressurser for å kunne sikre ønsket fremdrift. Knapphet på ressurser internt medfører en større andel eksterne ressurser.
Statistisk logganalyse
• Prognosen er tilnærmet styringsrammen som følge av merforbruk i anskaffelsen og høyere utgifter til leie av infrastruktur fra Norsk
helsenett enn budsjettert.

Porteføljeanalyse 2021 per oktober
MNOK
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Årsprognose
Pågående prosjekter har en prognose på 87
millioner kroner under budsjett.
 77 millioner kroner under i investeringsmidler
 9 million kroner under i driftsmidler
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Hittil i år
Regnskapet for den regionale IKT-prosjektporteføljen
er 100 millioner kroner under periodisert årsbudsjett
for vedtatte prosjekter.
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Tilgjengelige midler
 60 millioner kroner i investeringsmidler
 46 millioner kroner i driftsmidler
 Inntil 20 millioner kroner av
investeringsmidlene er omdisponert til
regionale forbedringstiltak
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Porteføljeramme 2021
Påløpte kostnader

jun
jul
aug
Fordelt årsbudsjett
Prognose (akkumulert)

sep

okt
nov
Prognoseutvikling

des

Årsbudsjett (akkumulert)

Periode

Ufordelt årsbudsjett
Budsjettposten «til kommende beslutninger» utgjør
totalt 19 millioner kroner.
 -17 millioner kroner i investeringsmidler (trekker
på tilgjengelige midler/prognoseavvik)
 37 millioner kroner i driftsmidler

Risiko per andre tertial
Risiko
1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur

Meget stor

> 90 %

2. Leveranser fra leverandører
Stor

Sannsynlighet

7a. Overlevering til forvaltning

7a

65 – 90 %

7b. Avhengighet til forvaltning av EPJ (DIPS)
Moderat

8

35 – 65 %

8. Mangel på nøkkelkompetanse

7b

9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon

1
Liten

10 – 35 %

2

9

10. Koronasituasjonen

10

Meget liten

< 10 %

Marginal

Liten

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Konsekvens

• Risikomatrisen oppdateres per tertial og er ikke endret 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.

