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Prosjekter i IKT-porteføljen per 30.9.2021
BP1

Konsept

BP2

Planlegge

BP3

ERP i
Sykehusapotekene

Registerverktøy for forskning

Regionalt kostdatasystem
Digitalisering av
eiendomsforvaltningen

Godkjente, men ikke startet:
• Regionalt EEG-system
• Regional kommunikasjonsog delingsplattform

Virksomhetsstyring

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)

Elektronisk
forskningslogg

Modernisert
folkeregister
trinn 2

Modernisert
folkeregister
trinn 1
Entydig
strekkoding
(GS1)

Øvrige
Statistisk
logganalyse

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

Digitalt
oversettelsesverktøy

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

Innføring
tarmkreft HSØ

Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr

Stopp

< 10 MNOK

ERP i
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

IKT for
forskning

Forskningsportalen

Digital hjemmeoppfølging
og prosessplattform

Pause

Avsluttet (i 2020 og 2021)

Regional data- og
Analyseplattform
(første del av
gjennomføringsfasen)

Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Verktøy og
tjenester

BP5

Gjennomføre og avslutte

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Prosjekter i klinisk løsning per 30.9.2021
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

BRUK

DRIFT

RISK

Sist oppdatert
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TID
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Delportefølje kliniske løsninger
HSØ- styresak

RHF - Digital patologi

Planlegge

07.10.2021

RHF - Digital samvalgsløsning

Planlegge

07.10.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Gjennomføre

07.10.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Gjennomføre

08.10.2021

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Planlegge

07.10.2021

RHF - Kjernejournal dokumentdeling

Gjennomføre

07.10.2021

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling

Gjennomføre

07.10.2021

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

Gjennomføre

07.10.2021

075-2020

RHF - Regional doseovervåkingsløsning

Gjennomføre

30.09.2021

123-2018

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3

Gjennomføre

07.10.2021

128-2020

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

Gjennomføre

07.10.2021

103-2016 og 039-2020

RHF - Regional løsning for helselogistikk

Gjennomføre

07.10.2021

058-2012, 042-2017 og 039-2020

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Gjennomføre

07.10.2021

110-2019, 048-2021

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Gjennomføre

07.10.2021

128-2020

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Planlegge

07.10.2021

• Regional EPJ modernisering er et konsept som er lagt inn i porteføljen og vil rapporteres på fra neste
periode.
• Konseptfasen fullføres i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. november 2021.
• Planleggingsfasen gjennomføres fra 1. desember 2021 til 28. februar 2022.
• Sykehuspartner er leveranseansvarlig og prosjektet inngår i den regionale IKT-porteføljen.
Som planlagt

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Milepælsplan kliniske løsninger per 30.09.2021
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

Kjernejournal dokumentdeling

BP3
ST

BP2

Regional EPJ modernisering

BP3

SIV SS

SUN

Regional laboratoriedataløsning

VV

SIV patologi, fase 3-4

BP3

OUS

AHUS

OUS

VV, SI

BP2

Innsyn
alle

Brev
SI

BP3.1

Brev Brev Brev
SS OUS ST

Regional doseovervåkingsløsning

SS SI

Klinisk legemiddelsamhandling

BP2

SS ST
SI
VV
Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

BP3

BP2 Regional doseovervåkingsløsning
BP3

Regional ambulansejournal

ST

VV

SiV

BP3

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 legemiddelsløyfe
BP3.1
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

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021
• Kjernejournal dokumentdeling

• Den siste måneden har prosjektet hatt spesielt fokus på oppdateringer til
helhetlig løsningsbeskrivelse og bruksvilkår, avklaringer omkring
informasjon til befolkningen, definere minimumsleveranser fra Norsk
helsenett (NHN), søke avklaringer hos NHN og etablering av teknisk
løsning.
• NHN har avsluttet sitt forrige prosjekt, og aktiviteter knyttet til
dokumentdeling gjennom kjernejournal skal fra og med oktober 2021
gjennomføres i linjen i NHN. Det gir liten fremdrift og usikkerhet knyttet
til de aktiviteter som NHN skal gjennomføre i sin rolle som nasjonal leder
av initiativet. Det fører til at det regionale kjernejournalprosjektet melder
rød risiko knyttet til forutsetninger for gjennomføring, og påvirker også
tid til avklaringer i det regionale prosjektet.
• Saken er eskalert fra prosjektet og følges opp i møte med Direktoratet for
e-helse og programstyret for digital samhandling.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021
• Mine henvisninger:
• Løsningen ble innført ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus 1. juni
og resterende helseforetak 2. september. Løsningen fungerer nå som planlagt.
• Prosjektet har laget spørreundersøkelse for evaluering fra både pasienter og
helsepersonell.
• Overlevering til forvaltning har startet.
• Martina Hansens Hospital har meldt interesse for løsningen.
• Mine timeavtaler:
• I september har prosjektet gjennomført en todagers workshop med NHN, hvor
gjennomgang og forankring av brukerhistorier, funksjonelle avklaringer og
informasjonsmodell var tema. De har også ferdigstilt kartleggingsmal for bruk i
helseforetakene.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021 (1/6)
• Erstatte MinJournal :

• Bestillingsskjema forbruksmateriell for behandlingshjelpemidler ble innført på Akershus
universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold 20. september i henhold til plan. Dette skjema
er nå tatt i bruk i 4 helseforetak, og tre andre helseforetak er i prosess for å avklare behov
for skjemaet.
• Aktiviteter for innføring pasientdialog for Vestre Viken helseforetak er gjennomført og klart
for produksjonssetting 21. oktober.
• Helseforetakene vurderer om de skal ta i bruk anmodningsskjema om sperring av journal.
(Dette skjema er tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus)
• Det er mindre forsinkelser i arbeidet med innføring av digital utsending av brev og
pasientdialog ved Sunnaas Sykehus, men samlet vurdering er at planlagt produksjons- og
oppstartsdato ikke påvirkes.
• Tilrettelegging for brev og dialog for Regional koordinerende enhet (RKE) på Sunnaas har
startet, men her er det større utforinger og dato for innføring er usikker.
• For tjenester på vegne av barn er den største usikkerheten knyttet til tiltak hos Bufdir og
Barnevernet. Prosjektet har fått bekreftet at Bufdir er i gang med dette arbeidet og at helse
Sør-Øst vil få svar innen utgang av uke 42, da det også kan avholdes et møte. Samlet status
er gjennomgått og drøftet med alle lokale prosjektledere, og det er bred enighet om at
planlagt dato for åpning av tjenesten 4. november er urealistisk, og det ble antydet 4 ukers
utsettelse. Prosjektet vil re-planlegge, og løfter revidert plan til neste styringsgruppemøte.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021 (2/6)
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Spesifikasjonsfasen er forsinket med 1 måned, ut september, i forhold til kontraktsfestet plan.
• Prosjektet jobber nå etter revidert plan godkjent i styringsgruppemøtet 22.09.21. Endringer i plan innebærer en forlengelse av
prosjektet med 3-6 måneder i forhold til opprinnelig planlagt. Omfanget totalt sett for prosjektet er ikke redusert, leveranser er
kun utsatt til stabiliserngsfasen i 2023. Økonomiske konsekvenser i tilknytning til dette er under utredning. Prosjektet har
fortsatt en høy risikoprofil og jobber med tiltak.
• Godkjenningen av revidert plan inkluderte også tiltak for å redusere risiko knyttet til oppstart høsten 2022. Det omfatter
reduksjon av omfang som inkluderes ved oppstart høsten 2022, og godkjenning av radiologiløsning kun for Oslo
universitetssykehus ved oppstart.
• Etablering og installasjon midlertidig opplæringsmiljø og utviklingsmiljø ferdigstilt. Etablering migreringsmiljø ferdigstilt

• Regional doseovervåkingsløsning
• Prosjektet er forsinket og vurderer det som lite sannsynlig at løsningen er innført ved alle helseforetak i 2021. Styringsgruppa
besluttet ny plan for gjennomføring i møte 16. september. I planen skal utrulling til Sykehuset i Vestfold starte i november, 2
måneder forsinket, og utrulling er planlagt avsluttet i februar 2022. Prosjektet er i dialog med Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (DSA).
• Systemtest er i gang iht den nye planen. Integrasjoner mot Sectra RIS/PACS i Sykehuset i Vestfold og tilgangsstyring med
føderert tilgang og single sign-on er levert til systemtest.
• Risiko er satt til gul grunnet usikkerhet om prosjektet kan levere tilstrekkelig omfang innen tidsfristen gitt inntrufne
forsinkelser.
• Løsningen vil ikke kunne levere fullstendige data fra SS HF, VV HF og ST HF fordi prosjektet ikke får etablert HL7-integrasjoner
mot RIS. HL7 Integrasjoner mot AGFA RIS/PACS er ikke bestilt da mottatt tilbud ikke kunne aksepteres pga pris. Konsekvensen
av dette er at STHF vil rapportere stråledoser og aktivitet på linje med andre foretak, men at de vil måtte påregne mer manuell
korreksjon og noe mangelfulle metadata som høyde, vekt og graviditet

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021 (3/6)
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

• Prosjektet har startet arbeidet med planlegging av piloter, simulering av arbeidsprosesser og utvikling av rammeverk
for innføringsmetodikk. Det har vært arbeidsmøter med alle helseforetakene som skal gjennomføre pilot.
• Klinisk legemiddelsamhandling

• Porteføljestyret anbefalte 29. august oppstart av gjennomføringsfase 2 (BP3.2) i sak 066-2021. Saken planlegges videre
behandlet i styret i Helse Sør-Øst 21.oktober. Økonomi er gul siden fasen 1 er forlenget med en måned.
• SAFEST Gjennomføring har fått finansiering av leveranse 2 i 2021(resterende av opprinnelig planlagte leveranser).
• Regional kurve- og medikasjonsløsning

• Prosjektet fullførte innføring av MetaVision hos Vestre Viken i september gjennom innføringene ved Drammen sykehus
føde/barsel 21. og psykisk helsevern og rusbehandling 28. september
• Regional løsning for helselogistikk

• Prosjektet er i siste del av spesifikasjonsfase, som har som sluttleveranse godkjent RoS og spesifikasjon. Prosjektet er
godt i gang med alle aktiviteter, inkludert tidlig oppstart av aktiviteter knyttet til overlevering til linjen. Prosjektet er
forsinket med 2 uker for RoS av område B og C, og 6 uker forsinket for område A. Dette vil forsinke milepæl «M02
Spesifiseringsfase ferdig» men vil ikke forsinke sluttmilepæl.
• Ressurser fra alle organisasjoner er på plass og det oppleves at det er et svært godt samarbeid på tvers av helseforetak,
leverandør, Sykehuspartner og regionalt prosjekt.
• Avhengigheter til andre pågående prosjekt og initiativ har blitt tydeligere, og det har vært mye dialog med pågående
tekniske prosjekter som det er sterk avhengighet til. Prosjektet vil i kommende fase fokusere på å ferdigstille
spesifikasjonsfasen og forberede for utviklingsfasen.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021 (4/6)
• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Den regionale løsningen ble oppgradert 8. mai. I etterkant ble det betydelige driftsproblemer
for helseforetakene som har løsningen i drift. Det førte til utsettelse av innføring av løsningen
ved Oslo universitetssykehus. Rotårsaken er identifisert og tiltak for stabilisering i
produksjonsmiljøet ble implementert 28.09.21 av Sykehuspartner.
• Fase 4: System- og integrasjonstest er avsluttet for Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark.
Testrapport oversendes til godkjenning av helseforetakene før oppstart av akseptansetest i
uke 42.
• Prosjektet planlegger oppstart for livmorhalsprogrammet ved Oslo universitetssykehus 1.
november 2021 forutsatt stabilt driftsmiljø og rettepatch implementert av Sykehuspartner 21.
oktober.
• Forbedringsønsker knyttet til LVMS-versjon 4.11 ble overlevert leverandøren 30.september
etter god dialog med foretakene i drift og foretakene i prosjektet.

• Digital patologi

• Den 28. juni ble oppstart av planleggingsfasen for restartet prosjekt for digital patologi
godkjent av porteføljeansvarlig.
• Planfasen har startet med avklaringer av rammer og forutsetninger, og prosjektaktiviteten vil
øke fra oktober.
• Prosjektet rapporter til styringsgruppen i regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 inntil
annet blir besluttet.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021 (5/6)
• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Mottaksprosjektet melder fortsatt gul risiko på grunn av påkrevde tiltak knyttet til varsel fra Norsk helsenett
(NHN) om økte kostnader både knyttet til etablering og fremtidig drift av ny interregional AMK IKT-løsning.
Det er stor usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen både i det interregionale AMK IKT-prosjektet og det
nasjonale prosjektet kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK). Spesifiseringsfasen i
HDOs KAK-prosjekt er ytterligere forsinket til medio november. Veivalg knyttet til integrasjon mot
kommunikasjonsløsning i AMK IKT-prosjektets første utviklingsfase forventes avklart i løpet av oktobernovember i år. Parallelt pågår oppdatering av fremdriftsplan i tråd med innspill fra mottaksprosjektene.
Vedtaket i prosjektstyret for AMK IKT-prosjektet i juni opprettholder likevel 1. november 2022 som
tidspunkt for oppstart av pilotering. Eventuelle konsekvenser av dette vil synliggjøres når nødvendig
underlag foreligger.
• Tilbakemelding på KAK funksjonelle krav og akseptansekriterier for AMK og akuttmottak er oversendt HDO.
Mottaksprosjektet har også gitt innspill både til prioritering av innhold i iterasjon 2 og 3, samt til oppdatert
fremdriftsplan for AMK IKT utviklingsfase 1.
• Del-ROS for AMK IKT testmiljø ved AMK-sentralene ble godkjent i Regionalt sikkerhetsvurderingsteam (RSV)
per 5. oktober. PC-er for bruk i test av ny AMK IKT- og KAK-løsning ved AMK-sentralene er levert og
forventes klargjort ila. året.
• Avklaringer omkring grensesnitt for kommunikasjon som grunnlag for målbildet som ligger i AMK IKTprosjektet pågår fortsatt. Overordnet gul risiko for mottaksprosjektet opprettholdes i påvente av nevnte
avklaringer

Leveranser delportefølje kliniske løsninger september 2021 (6/6)
• Strategi og standard for bruk av multimedia

• Prosjektet fikk godkjent oppstart av planfasen (BP2) 6. september. Planfasen er
planlagt å vare til 1. oktober 2022. Den ble godkjent med ett restansepunkt :
Tydeliggjøring av leveranser/omfang samt estimering av kostnader til
gjennomføringsfasen og et anslag på et langtidsperspektiv for hva
multimedieløsningen vil koste helseforetakene å ta i bruk i årene som kommer.
• Bemanning av prosjektet har startet.
• Felles styringsgruppe med MTU-prosjektet oppløses, og foretakene er invitert til
deltagelse i ny styringsgruppe.

• Digital samvalgsløsning

• Prosjektet fikk tilslutning til oppstart av planfasen (BP2) 1. september.
Planleggingsfasen var opprinnelig planlagt å vare ut desember 2021, men
grunnet utsatt oppstart og utfordrende bemanningssituasjon er fasen nå planlagt
å vare frem til BP3-beslutning i porteføljestyret 24. februar 2022.
• Prosjektet vil ikke ha fremdrift før flere ressurser er på plass, og melder gul
risiko knyttet til bemanning.

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene

Gjennomføre

06.10.2021

RHF - Regional data- og analyseplattform

Gjennomføre
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RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Gjennomføre

07.10.2021
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19.10..2021
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2024
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2025
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Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
• Delprosjekt 1 Organisasjon: Styringsgruppen har bedt om at det utarbeides forslag til organisering og
finansiering av ulike modeller på regional utvikling og forvaltning av Digitale læringselementer.
• Delprosjekt 2 Teknologi: Forberedelser til anskaffelse av et Learning management system (LMS) pågår.
Arkitekt på plass, og vil sørge for at anskaffelsesgrunnlaget er i samsvar med arkitekturprinsipper i Helse SørØst.
• Som en følge av ønsket om å utarbeide flere modeller for organisering og finansiering i delprosjekt 1, samt at
arkitekt i delprosjekt 2 kom på plass senere enn planlagt, har prosjektet anbefalt styringsgruppen å forlenge
inneværende fase med 2 måneder. Det vil si BP3 beslutning i februar 2022 i stedet for desember 2021. Denne
forlengelsen kan gjøres innenfor tildelt ramme, og behandles av styringsgruppen 22. oktober.

• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Prosjekt er i henhold til plan. Utviklingsmiljø etablert, oppsett av prototype ferdig.
• Prosjektet rapporterer økt risiko knyttet til avhengighet til prosjektet som skal flytte basis drift av
Sykehusapotekene sine IKT-løsninger til Sykehuspartner (VOSS-prosjektet), og uavklart fremdrift med VOSS.
Det er iverksatt tiltak for å avklare dette.

Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Regional data- og analyseplattform (RDAP)
• I september har fokus vært å produksjonssette data fra DIPS og MetaVision i RDAP-løsningen for bruk i helseforetakene.
• Prosjektet følger opp det enkelte helseforetak ift signering av DPIA (som er en forutsetning for at helseforetaket kan ta i
bruk data fra RDAP-løsningen)
• Ift ferdigstillelse av sluttbrukerløsninger har det oppstått en mindre forsinkelse knyttet til en bestilling av felles indikatorer
fra MetaVision. For øvrig er prosjektet iht plan.

• Prosjektet rapporterer prognose lik styringsramme

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Som en følge av at det er vedtatt å flytte innføring av regional ERP på Oslo universitetssykehus HF til 1. oktober 2022,
rapporterer prosjektet ikke lenger rødt på fremdrift.
• I september har den sentrale aktiviteten vært oppdatering av planverk. Dette arbeidet ferdigstilles og fremlegges
styringsgruppen 15. oktober.
• Styringsgruppen besluttet i møte 28. september at ressursinnsatsen i leveranseprosjektet, mottaksprosjektet og den
regionale ERP-tjenesten skal økes i tråd med foreløpige konklusjoner fra oppdateringen av planverket. Videre ba
styringsgruppen om at fremdrift for andre forbedringsaktiviteter avstemmes opp mot påviste avhengigheter for innføring av
regional ERP på Oslo universitetssykehus HF 1. oktober 2022.
• Risiko knyttet til eventuell forsinkelse av Sykehuspartners leveranse for klargjøring av regional ERP for særlige kategorier
av personopplysninger er redusert fra forrige rapportering.

RHF - Verktøy og tjenester for forskning

Planlegge

09.09.2021

RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN)

Gjennomføre

09.09.2021

BRUK

09.09.2021

DRIFT

Gjennomføre

RISK

RHF - Forskningsportalen

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Delportefølje IKT for forskning

• Delporteføljen gjennomgår fortsatt en restrukturering av innhold, samtidig som den
ferdigstiller de aktivitetene som pågår
• Det er gjennomført en grundig vurdering av hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt
for delprosjekt Forskningsportalen. De økonomiske konsekvensene er anslått til å utgjøre
totalt 7,5 millioner kroner. I forbindelse med nedstengingen av landet i mars 2020 ble
sentrale ressurser fra Sykehuspartner omprioritert. Usikkerhet om pandemiforløpet har gitt
en kort planleggingshorisont, hvor øvrige ressurser har blitt videreført og jobbet med å få på
plass nødvendig basis infrastruktur. Pandemien har totalt medført ni måneders forsinkelse av
prosjektet. Som følge av vedtatt koronakompensasjon går status på kost fra rød til grønn og
samlet status fra rød til gul.
Som planlagt

Mindre avvik

Større avvik

Informasjon mangler

Milepælsplan IKT for forskning 30.09 2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Fremdrift

2021
H2

Q1

Q2

Q4

H1

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

Fase 2

Regional Filsluse
BP3

BP3.1

II

Elektronisk forskningslogg (ELN)
BP3

II Pause

2022
Q3

Verktøy og tjenester for forskning

Forsinkelse

Stopp

2023
H2

H1

H2

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode
• Forskningsportalen
• Prosjektet har endret de røde indikatorene for kost og tid siden forrige rapport. Det skyldes at
prosjektet har fått tilført Covid 19-midler for å dekke opp for overskridelser og forsinkelser
grunnet koronasituasjonen. Ny tidsplanen er revidert og godkjent i styringsgruppen
• Forskningsportalen ble satt i produksjon 20. august med restanser. Det er nå 10 brukere og inntil
30 prosjekter i portalen. Videre innføring er fortsatt avhengig av noe videreutvikling og at filsluse
implementeres.
• Anskaffelse og implementering av filsluse pågår. Det er redusert fremdrift på grunn av krav til
omforent løsningsdesign og ROS, og i tillegg må brukerscenarier for filsluse ved Oslo
universitetssykehus HF og regional filsluse detaljeres.

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode
• Verktøy og tjenester for forskning
• Det pågår omstrukturering av Verktøy og Tjenester til forskningstjenester herunder inkludert detaljering
av aktiviteter. 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
• Prekvalifisering av leverandører utsendt 07. juli 2021 med frist for besvarelse 07. august 2021.
• Besvarelse fra 4 leverandører med påfølgende selektering der samtlige besvarelser er vurdert som med
tilstrekkelig kvalitet til å kunne delta i konkurransen samt at besvarelser er kategorisert som tilstrekkelig
for å kunne gjennomføre anbudskonkurranse..
• Referansegruppen foretar evaluering av leverandørenes besvarelse herunder inkludert kravspesifikasjon
i tillegg til prosjektering og pris.
• Planlegging av videre prosess med prosjekt, referansegruppe samt Sykehusinnkjøp.

RHF - Digitalt oversettelsesverktøy

Gjennomføre

19.10.2021

RHF - Entydig strekkoding (GS1)

Gjennomføre

07.10.2021

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft

Gjennomføre

19.10.2021

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ

Gjennomføre

15.10.2021

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Gjennomføre

06.10.2021

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

Gjennomføre

07.10.2021

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

Planlegge

07.10.2021

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API)

Planlegge

18.10.2021

RHF - Statistisk logganalyse

Gjennomføre

07.10.2021

BRUK

01.10.2021

DRIFT

Planlegge

RISK

RHF - Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Delportefølje øvrige prosjekter

• Det forsinkelse for IKT-løsning for screening tarmkreft, se neste
side.

IKT-løsning for screening tarmkreft
Avvik

Konsekvens

• Prosjektet har ferdigstilt færre leveranser enn planlagt og er sterkt forsinket på grunn av
pandemi og sykdom, sentrale ressurser har sluttet og mer krevende og kompleks
løsning enn antatt ved oppstart

• Prosjektet kan ikke avslutte som planlagt 31.12.2021 på grunn av at nødvendige
leveranser for oppstart og utrulling av tarmscreening ikke er ferdigstilt.
• Som følge av nødvendig forlengelse av prosjektet av samme grunn er det behov for en
betydelig kostnadsøkning i 2022.
• Prosjektet har lagt frem et en ny tidsplan for styringsgruppen med en milepæl for oppstart
tarmscreening 01.05.22 (besluttet av styringsgruppen) og med prosjektslutt 30.11.22 for å
ferdigstille nødvendige leveranser for å sikre 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.

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR)
• Avtale for Interactor sky er betydelig forsinket
Avvik

• Teknisk miljø for skytjenesten er betydelig forsinket, og dato er ikke avklart

• Prosjektet vil måtte bruke lenger tid enn planlagt. Dette vil gi økte prosjektkostnader.
Konsekvens

• Underlag for replanlegging blir forsinket for beslutning, og kan påvirke tilgang på
ressurser
• Helseforetakene mister legekontor til privat konkurrent
• Høyt fokus på å ferdigstille merkantile avklaringer (HSØ RHF)

• Ferdigstille teknisk miljø for skytjenesten (DIPS)
Tiltak/Ansvar

• Prosjektet oppdaterer styrende dokumenter med ny tidsplan og legge disse fram til
beslutning

Milepælsplan øvrige prosjekt per 31.09.2021
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

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

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
• Prosjektet har nå kommet godt i gang med planfasen, og de fleste ressursene er på plass. Teamet for
anskaffelsesprosessen og prosess og fag har begynt å utarbeide sine leveranser. Det er fortsatt usikkerhet
knyttet til sikkerhet- og forvaltningsressurser fra Sykehuspartner.

• Digitalt oversettelsesverktøy

• BP3 godkjent i porteføljestyret 29. september.
• Det er fortsatt uavklart vedrørende Sykehuspartner sin rolle og ressursbruk i prosjektet og videre drift.

• Entydig strekkoding GS1
• Anskaffelsen: Tilbudene på lokasjonsregisteret ble mottatt i begynnelsen av juni. Det ble levert tre tilbud på
RFID-systemet, to på hendelsesregisteret og to på lokasjonsregisteret. Kostnadene for innkomne tilbud er for
høye. Nye tilbud er mottatt, prosjektet vil bli forlenget, og en ny sak vil bli presentert til porteføljestyret 8.
desember.
• Proof of Concept er avsluttet
• Målbilde for innkjøp og logistikk er avsluttet

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Styringsgruppen behandlet den 30.08.21 et forslag om ny dato for oppstart pilotfase 01.05.22 og en puljevis
utrullingsplan fra august 2022 med full nasjonal dekning innen mai 2023. Dette ble besluttet i styringsgruppen
den 27.09.21 etter forankring i de regionale delprosjektene.
• Delprosjektleder med ansvar for oppfølging av utviklingsteamet er på plass.

• Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst
• Forankret revidert utrullingsplan i regional styringsgruppemøte 15. september.
• Utarbeidet løsningsdesign med tilhørende ROS som begge er forankret og skal til beslutning
• Identifisert flere avklaringsbehov knyttet til integrasjoner fra kreftregisteret sender henvisning til
koloskopiundersøkelse til de har fått koloskopijournal og labsvar tilbake samt henvisningsflyt, adressering og
organisasjon internt i sykehusene
• Sykehuspartners patologi- og integrasjonsmiljø samarbeider med avdeling for klinisk patologi i VVHF for å
analysere, konfigurere og brøyteteste digitale labsvar til Kreftregisteret. Tilsvarende pågår det test av meldinger
fra SP til KREG for STHF.
• Mottatt tilbakemelding på tekniske koordinatorene på alle unntatt OUS HF.
• Estimering av integrasjon FastTrak koloskopijournal – Gastronet

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
• Flere legekontor har gått over til skybasert EPJ og kan ikke ta DIPS Interactor
i bruk før Interactor sky kan tilbys. Dette har medført at flere legekontor har
gått over til å bruke privat leverandør for laboratorietjenester.
• Etablering av tjenesten Interactor sky er betydelig forsinket, hovedsakelig på
grunn av at avtale for tjenesten ikke ble ferdigstilt og signert i løpet av våren
2021 som opprinnelig planlagt.
• DIPS vil benytte underleverandør på privat sky for drift av tjenesten, og
etablering av teknisk miljø er påbegynt. Det er ikke klart når leveransen er
ferdig, og det forsinker videre detaljert leveranseplanlegging i prosjektet.
• Det gjenstår fortsatt flere avklaringer vedrørende regional
forvaltningsmodell for tjenesten i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner, og
dette medfører forsinkelse i prosessen for overlevering.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst trinn 1

• Ved oppstart trinn 1 etter pause (september 2021) gjenstod det fremdeles utviklingsoppgaver hos NHN, og deler av
deres leveranse ble flyttet til mars 2022. Prosjektet har derfor hatt begrenset fremdrift i september.
• I slutten av september fikk prosjektet ny informasjon fra NHN, der de vil tilby et REST API for distribusjon av
folkeregisterinformasjon. Det foreligger ikke nye planer fra NHN, og det er usikkerhet rundt hvilke leveranser de vil
lage, og når de blir tilgjengelig for konsumenter i test- og produksjonsmiljø

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

• Sak om oppstart gjennomføringsfasen BP3 ble trukket 29. september 2021 basert på ny informasjon fra NHN om
endring i leveranser. De vil tilby en ny type integrasjon for distribusjon av folkeregisterinformasjon (REST API), og
trenger tid før planer vedrørende endringen blir tilgjengelig for konsumentene. Prosjektet må ta høyde for endringene,
og må avklare hvilke konsekvenser de har for pågående løsningsdesign
• Det vil bli laget en sak til styringsgruppen om forlenget planleggingsfase for modernisert folkeregister trinn 2

• Statistisk logganalyse

• Dokumentasjon fra spesifikasjonsfasen er overlevert fra SAS Institute for tilbakemelding fra prosjektet.
• SAS har installert programvaren i testmiljø hos Norsk Helsenett.
• Forslag til regional forvaltningsmodell er sendt ut på høring, med frist 6. oktober.
•

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til etablering av applikasjonsforvaltning og det er høy risiko for at Sykehuspartner må bygge opp kompetanse som ikke
finnes pr. i dag.

• Første styringsgruppemøte med løsningsleverandør tilstede er gjennomført.
• Presentasjon av status for IKT-direktørmøtet 27. september.
• Det er gjennomført et innledende møte mellom prosjektet, Sykehuspartner, Sykehusinnkjøp og Norsk Helsenett om
etablering av SSA-D.

RHF - Registerverktøy for forskning
RHF - Konsepter ressursbehov - 2022

Konsept
Konsept

07.10.2021

RHF - Regional kommunikasjons- og delingsplattform

Konsept

RHF - Regionalt EEG system

Konsept

BRUK

12.10.2021

DRIFT

Konsept
Konsept

RISK

RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
RHF - Regionalt kostdatasystem

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status for konsepter
30.09.2021

• Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr
• Konseptutredning for regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr er ferdigstilt, og leveransene er godkjent av
styringsgruppen.
• Porteføljeansvarlig besluttet 6. september oppstart av planfasen (BP2).
• Ansvar er gitt til Oslo universitetssykehus. Prosjektet skal ligge som en del av den regionale IKT porteføljen og rapportere til
porteføljestyret. Beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen (BP3) skal tas av porteføljestyret.
• Prosjektet følges opp videre i delportefølje øvrige prosjekter

• Strategi og standard for bruk av multimedia
• Konseptutredning for strategi og standard for bruk av multimedia er ferdigstilt, og leveransene er godkjent av styringsgruppen.
• Porteføljeansvarlig besluttet 6. september oppstart av planfasen (BP2).
• Prosjektet følges opp videre i delportefølje kliniske løsninger.

• Digital løsning for samvalgsverktøy
• Konseptutredningen for samvalgsverktøy er ferdigstilt, og leveransene er godkjent av styringsgruppen. Porteføljestyret besluttet 1.
september oppstart av planfasen (BP2).
• Prosjektet følges opp videre i delportefølje kliniske løsninger.

Milepælsplan konsepter 30.09 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

Status for konseptene
• 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 gjennomføres en forenklet konseptutredning
• Konseptutredningen er i henhold til plan plan for forenklet konseptutredning. Det planlegges med beslutning
om oppstart av planfasen (BP2) i oktober 2021.
• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Mandat for konseptutredningen er godkjent av porteføljeansvarlig.
• Første styringsgruppemøte er avholdt.
• Konseptutredningen er i henhold til plan plan for arbeidet.

Konseptutredninger som ble besluttet i porteføljestyre 5. mai er i mobiliseringsfasen og startes
fortløpende. De vil inngå i rapporteringen når de er startet. Følgende er fortsatt i mobiliseringsfasen:
• Regional kommunikasjon og delingsplattform

• Konseptutredningen er bemannet med prosjektleder og virksomhetsarkitekt.
• Mandatet er under utarbeidelse og planlegges godkjent i oktober

• Regionalt EEG system

• Mobilisering pågår med bemanning av prosjektleder og virksomhetsarkitekt
• Mandatet er under utarbeidelse og planlegges godkjent i oktober

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

Anskaffelsen er i planfase.

2021

Det er gjennomført leverandørkonferanse

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

Digital patologi

Funksjonalitet for
digital patologi

2022

Pågår avklaringer

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

Verktøy for samvalg

2021

Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni

Mellomvare for
integrasjon

2021

Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni

Kostdatasystem

2021

Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

Digitalisering av
eiendomsforvaltningen i
Helse Sør-Øst
Registerverktøy for
forskning
Digitalt
oversettelsesverktøy

Løsninger for
digitalisering av
eiendomsforvaltning
Registerverktøy for
forskning
Digitalt
oversettelsesverktøy

2021

Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

2021

Det er gjennomført juridiske vurderinger og anskaffelsestrategi for området.
RFI er gjennomført.
Kunngjøring etter september.

2021

Pågående anskaffelser
Prosjekt
Entydig strekkoding GS1

Anskaffelse
Kjøp av GS1komponenter

Tidspunkt
2020-21

Kommentar
Priser i mottatte tilbud er vesentlig over vedtatt budsjettramme. Reforhandling
med leverandører pågår. Nye tilbud er mottatt. ny sak vil bli presentert til
porteføljestyret 8. desember.

Elektronisk
forskningslogg

Kjøp av løsning

2021

Anskaffelsen pågår og kvalitetssikring av endelig kravspesifikasjon

Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen
Ressursbehov for de kommende
månedene er under kontroll.
Halvparten av det nåværende gapet
skyldes i hovedsak at kontraktene
med innleie fra helseforetakene
ikke er signert, men ressursene er
tilgjengelige. Resten av gapet er
fordelt på alle kategorier av
ressursbehov, og det jobbes med å
lukke gapene.

Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

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

Start

Slutt

aug. 21
sep. 21
des. 20
okt. 20
feb. 21
apr. 21
mai. 20
jul. 20
jul. 20
jul. 20
jan. 19
jan. 21
mai. 18
feb. 17
feb. 17
feb. 21
apr. 21
jan. 21
jun. 21
sep. 21

jun. 22
jan. 22
jun. 21
jun. 21
des. 21
apr. 22
des. 23
des. 24
des. 23
des. 24
des. 21
feb. 22
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
249

42
33
188

51
26
338
450

45
23
325
415

201
203
28

183
186
26

1 644

1 484

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

5
6
10
8
10
42
32
159
34
124
42
20
310
388
302
87
171
173
25
9
1 410

5
5
9
8
10
42
33
158
34
124
45
16
321
388
302
87
171
173
23
9
1 418

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

5

1

1
-1

-2
9
13

1
7
8
6
32
43
15
29
42
16
305
326
302
24
30
63
4
8
892

Realisert
verdi

7
8
4
13
32
34
13
20
44
10
311
308
299
9
24
46
3

13
24
41
14
309

843

836

7
8
5
13
29

295
11
23
41
4

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen
Prosjekt (tall i millioner kroner)
Delportefølje virksomhetsstyring
Digitale løsninger for utdanning og kompetanse
ERP Løsning for Sykehusapotekene
Regional data- og analyseplattform
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
Totalt for delportefølje virksomhetsstyring
Delportefølje IKT for forskning
Elektronisk forskningslogg (ELN)
Forskningsportalen
Verktøy og tjenester for forskning
Totalt for delportefølje IKT for forskning
Delportefølje Øvrige prosjekter
Entydig strekkoding (GS1)
Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR)
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2
Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr
Statistisk logganalyse
IKT-løsning for screening tarmkreft
Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
Digitalt oversettelsesverktøy
Totalt for delportefølje øvrige prosjekter

Fase

Planlegge
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre

Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge

Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføre
Planlegge
Planlegge
Planlegge
Gjennomføre
Fullt prosjektløp
Planlegge
Gjennomføre

Start

Slutt

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

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

aug. 21
jan. 18
jan. 19

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

jan. 22
des. 21
des. 21

aug. 22
feb. 22
mar. 22
sep. 21
aug. 21
des. 21
apr. 23
nov. 22
okt. 21
mar. 23

Kostnads- Styringsramme
ramme

129
39
796
964

116
35
776
926

8
38

6
38

45

44

46
38
7

43
35
6

61

6
157

50

6
141

Budsj.
totalt

Progn.
totalt

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

Realisert
verdi

4
104
32
776
915

4
104
32
776
915

-3
-3

3
28
32
716
778

1
18
18
697
735

2
18
17
691
728

6
38
4
48

3
37
3
44

-3
-3
-1
-6

3
37
4
43

41
3
44

34
3
36

43
33
6
7
4
3
44
65
8
5
217

42
25
5
6
4
3
49
94
8
5
242

33
29
5
7
4
1
25
62
6

18
20
4
6

24
23
2
7

14
55
2

9

172

120

70

-1
-1

3

5
5

4

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 EEG systemet Nervus (EndOfLife)
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

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

sep. 21
mar. 21
mar. 21
mar. 21
sep. 21
sep. 21
des. 21
des. 21
des. 21
des. 21
des. 21

nov. 20
okt. 20

jun. 21
apr. 21

2,0
2,8
2,2
2,1
1,9
2,4
,5
3,0
1,0
1,4
1,0
20
1,6
1,0
3
23

2,1
3,2
1,7
1,7
2,1
2,8
,5
3,0
1,0
1,4
1,0
21
1,8
,9
3
23

Endring
progn.

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

1

1

1

Budsjett
totalt pr.
d.d.
2,0
2,8
2,2
2,1
1,9
2,4
,2
,9
,3
,3
,3
15
1,6
1,0
3
18

Regnsk.
totalt pr.
d.d.
2,1
3,2
1,7
1,7
2,1
2,8
,3
,3
,0
,6
,1
15
1,5
,9
2
17

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status
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
29,5 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.

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 komme innenfor budsjettrammen.
Digitale innbyggertjenester – mine timeavtaler
• Prognosen er marginalt over budsjett som følge av behov for økt ressursinnsats fra Norsk helsenett i planfasen.
Klinisk legemiddelsamhandling
• Fase 1 er forlenget med en måned på grunn av behandling i styret i Helse Sør-Øst. Teknologiledelsen har besluttet at
utviklingskostnader knyttet til kurve og elektronisk pasientjournal skal inkluderes i prosjektkostnader og det øker
totalkostnadene for klinisk legemiddelsamhandlingsprosjekt over det dobbelte. Totalen for hele prosjekt går over 100
millioner kroner.
Regional ambulansejournal
• Prognosen er 3 millioner kroner over budsjett etter at det er gjort avsetninger på 1,1 millioner kroner for ikke forfalte
lisenser i 2022, videreutvikling på 1,85 millioner kroner og avsetning til opplæring for Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken på
0,1 millioner kroner. Prosjektet ble avsluttet 31.august 2021, men restforpliktelser føres på prosjekt.

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.
Statistisk logganalyse
• Prognosen er 5 millioner kroner over budsjett som følge av merforbruk i anskaffelsen og høyere utgifter til leie av
infrastruktur fra Norsk helsenett enn budsjettert.

Porteføljeanalyse 2021 per september
46
72

97

Hittil i år
Regnskapet for den regionale IKTprosjektporteføljen er 97 millioner kroner under
periodisert årsbudsjett for vedtatte prosjekter.
Årsprognose
Pågående prosjekter har en prognose på 72
millioner kroner under budsjett.
• 73 millioner kroner under i investeringsmidler
• 1 million kroner over i driftsmidler
Dette er økning i underforbruk på 28 millioner
kroner siden forrige rapportering
Tilgjengelige midler
• 73 millioner kroner i investeringsmidler
• 45 millioner kroner i driftsmidler
Ufordelt årsbudsjett
Budsjettposten «til kommende beslutninger»
utgjør totalt 46 millioner kroner og består kun
av driftsmidler.

Avhengigheter
• Prosjektene i IKT-porteføljen har kartlagt avhengigheter til hverandre og andre initiativ.
Avhengighetene avklares, og følges opp løpende. Blant annet sjekkes rapporter fra STIM opp
mot forventede leveransetidspunkt til prosjektene og tiltak tas ved behov.
• Formålet med avhengighetsstyringen er å identifisere og håndtere forventninger,
forutsetninger og behov knyttet til andre utenfor prosjektet tidlig nok til å få innfridd eller
levert disse i tide, eller alternativt planlegge tilnærminger som hindrer store konsekvenser.
• Avhengigheter inngår som tema i månedsrapportering, på dialogmøter med
porteføljekontoret og i økende grad i rapportering til styringsgruppene.
• Nye prosjekter i porteføljen innlemmes i arbeidet.

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.

