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RHF - Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 06.08.2021Planlegge

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional EPJ journalinnsyn 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional ambulansejournal 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 09.08.2021Gjennomføre

Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

HSØ- styresak

075-2020

069-2018

123-2018

128-2020

103-2016 og 039-2020

058-2012, 042-2017 og 039-2020

110-2019, 048-2021

128-2020

Status i delportefølje kliniske løsninger

• Porteføljeansvarlig godkjente gjenopptagelse av planleggingsfasen 
for digital patologi i juni. Det vil rapporteres på prosjektet fra 
neste periode.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det har vært en misforståelse i perioden 14. oktober 2020 og 8. mars 2021 om budsjettet og styringsrammen for EPJ journalinnsyn.
Misforståelsen var at budsjett og styringsramme var endelig godkjent og satt lik kostnadsramme på 126 millioner gjennom 
behandling i porteføljestyret 10. september 2020, sak 019-2020. Den videre saksgangen la opp til beslutning av alternativ 3, som
innebar videreføring av BK2 sikre grensesnitt og avslutning av BK1 journalinnsyn, og hadde en prognose på 126,7 millioner. I 
perioden har det vært rapportert grønt på økonomi men dette ble endret fra rapporteringen i februar.

• Prosjektet rapporterer rødt på økonomi etter at de den 8. mars ble informert om at styringsrammen fortsatt er 115 millioner kroner, 
og at styringsrammen og budsjett ikke ble endret til 126 millioner kroner gjennom beslutningen av alternativ 3.

Regional EPJ journalinnsyn

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

• Prosjektet ble avsluttet i juni 2021. Sluttrapport behandles i styringsgruppen i august. Ingen tiltak iverksettes.

Uendret siden forrige rapportering
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• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt (BK2):
• Prosjektet har avsluttet alle aktiviteter og sluttrapport behandles i august.
• Realisert verdi for journalinnsyn (BK1) var 60% da den ble stoppet. Realisert verdi for BK2 er 

113%. Dette påvirker samlet realisert verdi for BK1 og BK2 og realisert verdi for prosjektet er 
lavere enn regnskap og påløpt budsjett.

• Prosjektet har innført BK2 sikkerhetsbasis på alle ni helseforetak i Helse Sør-Øst.
• Kravspesifikasjon, design, utvikling av fagsystem og test for omkobling til sikre grensesnitt er 

utført for alle planlagte fagsystem i BK2. De fleste ble også innført, men ikke alle. Resterende 
overføres til Sykehuspartner ved avslutning av prosjektet.

• Kjernejournal dokumentdeling
• Norsk helsenett legger nå til grunn at kildene vil ha ansvar for å logge utlevering av referanser til 

en samlet dokumentliste og krav om flere informasjonstyper i HelseID sikkerhetsbevis for å 
dokumentere grunnlaget for oppslag i journaldokumenter.

• Det fører til behov for utvikling i DIPS og oppgradering av flere DIPS-komponenter, slik at 
foretakene kan gjøre en utvidet logging og adekvat oppfølging av eksterne oppslag.

• Endringsordre i omfang og kostnad er godkjent i styringsgruppesak 2021-38. Prosjektet vil 
utarbeide ny fremdriftsplan innenfor gjeldende tidsramme og redusere omfang innenfor 
videreutviklingsaktiviteten for å holde seg innfor styringsrammen på 41,6 millioner kroner.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



• Digital utsending av brev 
• Prosjektet har avsluttet aktiviteter, og sluttrapport (BP5) behandles i august. 
• Løsningene ble innført for Sykehuset Østfold 9. juni (4 avdelinger) og for Vestre Viken 16. juni. Begge 

rapporterer at de er meget fornøyd med oppstartsperioden. 
• Antall brev sendt gjennom løsningen økte markant i juni.
• Nyeste versjon av brevløsning i DIPS som skal forhindre at feil med tomme/blanke brev inntreffer, ble 

oppgradert ved alle helseforetak før frysperioden. Denne versjonen legger også til rette for bl.a. 
ettersending av brev ved ikke lest. 

• De nye ventelistebrevmalene ble innført og tatt i bruk for Sunnaas HF i juni. Restanse for innføring av 
brevløsningen hos Sunnaas HF vil bli ivaretatt av prosjektet for erstatning av MinJournal. 

• Overlevering til alle helseforetak inkludert Sykehuspartner er gjennomført. Overlevering til regional 
forvaltning gjenstår.  

• I løpet av ferieperioden er det avdekket feil/mangel i brevløsningen som medfører at mottakere av 
brev på helsenorge.no, som ikke har krysset av for viktige varsler i sitt varslingsoppsett, ikke vil motta 
varsel om nytt brev. Denne mangelen/feilen gjelder kun brev som ikke inneholder time/innkalling. 
Avsender/helsepersonell i DIPS blir varslet dersom ikke mottaker er blitt varslet, og kan derfor følge 
opp manglende varsling til pasient. Feilen/mangelen medfører merarbeid for helsepersonell.

• Mine henvisninger: 
• Løsningen ble innført ved Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus 1. juni. Løsningen 

fungerer som planlagt.
• Test- og produksjonsmiljøene er klare for test og aktivering i produksjon for pulje 2.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



• Erstatte MinJournal : 
• Prosjektet fikk tildelt ny kostnads- og styringsramme i porteføljestyret den 23. juni, 

status er nå grønn på alle indikatorer i forhold til nytt budsjett og ny plan. 
• Prosjektet har innført dialogløsningen på OUS, SS, AHUS, SI, SØ, SiV og ST, de siste 4 

i juni. Bestillingsskjema er innført til OUS og SS. Sperreskjema er innført til OUS. 
Restanser i forhold til opprinnelig omfang er da kun innføring av dialogløsningen til 
VV og SUN som er planlagt til høsten.

• Det er nå besluttet å tilgjengeliggjøre alle digitale innbyggertjenester på vegne av 
barn og innføre rutine for akuttsperre som et risikoreduserende tiltak. Det er siden 
besluttet at det er  Bufdir som skal sette akuttsperre på barn, dette reduserer risiko 
tidligere identifisert. 

• Restanser og endringsønsker fra brev-prosjektet er nå tatt inn i omfang for erstatte 
MinJournal. Dette inkluderer helseopplysningsskjema uten time, ettersending av 
brev og innføring av brev til Sunnaas sykehus.

• Mine timeavtaler: 
• Anbefalt løsningsalternativ for teknisk realisering ble presentert og tilsluttet i 

SPARK 14. juni og RARK 15. juni . Valg av løsningsalternativ (teknisk realisering) 
ble besluttet i styringsgruppemøtet 16. juni.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS  
• Spesifikasjonsfasen er forlenget med 1 måned, ut september, i forhold til 

kontraktsfestet plan. Foreløpig revisjon av plan tilsier at det fortsatt vil være 
mulig med oppstart høsten 2022. Tid er prioritert styringsparameter. Prosjektet 
jobber med kuttliste hvis det blir behov for å prioritering av funksjonalitet.

• ROS av RIS-løsningen fikk tilslutning i regional sikkerhetsvurdering (RSV) 8. juli. 
• Midlertidig opplæringsmiljø er under ferdigstilling og planlagt tatt i bruk primo 

september 2021.

• Regional doseovervåkingsløsning
• Prosjektet er 2 - 3 uker forsinket. Dette skyldes forsinkelser knyttet til design, 

godkjenning og etablering av infrastruktur. Revidert plan vil bli lagt fram for 
styringsgruppa i slutten av august.

• Infrastruktur for løsning er etablert både hos Sectra og Sykehuspartner. 
• Løsningen er installert og testing kan starte i august, noen uker senere enn 

planlagt.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 
• Porteføljestyret godkjente oppstart av gjennomføringsfase 1, BP3.1, den 2. juni. 

Oppbemanning og forberedelse pågår fram mot starten av september. 
• Det pågår avklaring av om prosjektet må dekke kostnader til utvikling i 

MetaVision.

• Klinisk legemiddelsamhandling
• Prosjektet har presentert målarkitektur i RARK og skal tilbake for beslutning 12. 

august. Det jobbes godt med målarkitektur og veilederarbeidet for pasientens 
legemiddelliste, samt forberedelse til BP3.2 beslutning i september.

• Det pågår avklaring av om prosjektet må dekke kostnader til utvikling i 
MetaVision.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning
• Den 1. juni ble MetaVision innført på Elverum sykehus ved Sykehuset Innlandet.

• Regional løsning for helselogistikk
• Avrop på rammeavtale for de tre delområdene ble gjennomført i juni.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)
• Oppgraderingen av LVMS til v 4.8 ble gjennomført 8. mai, men det er fortsatt 

feilmeldinger og utvidet supportperiode (ELS) er ikke avsluttet. Prosjektet avventer 
Sykehuspartner og tilbakemelding fra de tre helseforetakene i drift når det gjelder 
driftsstatus og anbefaling om innføring ved OUS. 

• Ombygging og utstyrsleveranser ved OUS er i hovedsak fullført.
• Oppstart i OUS for prøver til Livmorhalsprogrammet er planlagt 23. august . 

Funksjonalitet og akseptansetest for innføring av løsning for prøver til 
Livmorhalsprogrammet er godkjent

• Oppstart for den øvrige virksomheten ved OUS er justert til 27. september. 
Akseptansetest ved OUS har avdekket feil i andre deler av løsningen. innføring kan gjøres 
nå, men det forutsettes at rettelser og forbedringer leveres i senere versjoner

• Hovedoppstart for OUS 27. september innebærer at oppstart ved Sørlandet sykehus og 
Sykehuset Telemark må skyves til 1. kvartal 2022. Det kan også bli mindre forskyvinger 
for Sykehuset Innlandet og Vestre Viken.

• Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken 
• Vestre Viken besluttet 8. juni å ikke gå videre til gjennomføringsfasen med regional 

laboratoriedataløsning for kjemi og mikrobiologi fordi de vurderte risikoen for høy 
frem til frysperioden for nytt sykehus i Drammen. Prosjektet ble avsluttet i juni. 

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



• Regional ambulansejournal

• Ambulansejournalen er i stabil drift ved alle fire helseforetak som har innført løsningen. Nærmere 100.000 journaler er nå dokumentert gjennom A-
EPJ.

• Løsningen er tatt i bruk av alle ambulanser ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Telemark. Ved Sørlandet sykehus bruker 
alle ambulansestasjoner driftet av helseforetaket løsningen, men det gjenstår åtte private stasjoner/ambulanser som vil ta løsningen i bruk ila 
august. Opplæringen ved de ulike helseforetakene er ferdigstilt og alle nettbrett er nå klargjort og levert. Prosjektet opprettholder tett oppfølging av 
alle helseforetakene. 

• Overlevering til Sykehuspartner drift og forvaltning ble stoppet før sommeren, og Sykehuspartner driftet løsningen gjennom sommeren på «best 
effort». Løsningen fungerte som normalt i perioden. Endelig overlevering gjenstår og målsetningen er at det gjennomføres i august.

• Helse Sør-Øst har godkjent leveransen fra Bliksund: PEPJ versjon 21.5. Dermed er milepælen kundens godkjenning utløst.

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

• Prosjektstyret for det interregionale AMK IKT-prosjektet vedtok den 24. juni å godkjenne detaljspesifikasjonen også for kartløsningen (GIS), samt 
endret oppsett og tilhørende årlige rammer for drift for GIS (medfører årlig økning i driftskostnadene fra 14,6 MNOK til 16,4 MNOK). Avklaringer 
knyttet til hvorvidt helseregionene vil bli belastet for NHNs etableringskostnader allerede i prosjektfasen eller som en del av fremtidige 
tjenestepriser forventes i løpet av august.

• Spesifiseringsfasen i det nasjonale KAK-prosjektet er forsinket, og vil pågå ut september i år. Fremdriftsplan for AMK-løsningen må korrigeres 
grunnet KAK-forsinkelsen. 

• Installasjon av AMK-løsning i kundens testmiljø ble godkjent i juni og betalingsmilepæl utløst, mens installasjon av GIS-løsningen gjenstår.

• ROS av AMK IKT klient-forvaltning ble godkjent i RSV 24. juni. Prosjektstyret for det interregionale AMK IKT-prosjektet 24. juni opprettholdes likevel 
gjeldende tidspunkt for oppstart av pilotering (1. november 2022) inntil videre

• Mottaksprosjektet melder fortsatt gul risiko med utgangspunkt i 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 også stor usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen både i det 
interregionale AMK IKT-prosjektet og det nasjonale KAK-prosjektet

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i juli 2021



Status i delportefølje Virksomhetsstyring

• Det er fortsatt rød indikator på tid for regional økonomi- og logistikkløsning
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Kringlebotn, BeritRHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 04.08.2021Planlegge

Sydtveit, KristinRHF - ERP løsning for Sykehusapotekene 11.08.2021Gjennomføre

Holm, FinnRHF - Regional data- og analyseplattform 09.08.2021Gjennomføre

Haugli, TerjeRHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 09.08.2021Gjennomføre



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Pandemisituasjonen har medført store forsinkelser og merkostnader for de to siste innføringsprosjektene 
(Sørlandet sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF). 

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

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 

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

• Det vil bli gjort en oppdatering av et helhetlig planverk for innføringen av regional ERP ved Oslo 
universitetssykehus HF i august basert på resultatet fra: 

1. Sykehuspartners plan for å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger (Sykehuspartner er pt i 
analyse- og designfase).

2. Resultat av gjennomført analysearbeid av nødvendige forbedringstiltak innenfor innkjøp- og logistikkområdet

3. Resultat av gjennomgang/verifikasjon av ERP prosessene med Oslo universitetssykehus HF



Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

• Delprosjekt 1 Organisasjon: Nå-situasjon i alle HF kartlagt, med fokus på ressursbruk og teknologi. 
Delprosjekt 2 Teknologi: Ifm anskaffelse av et LMS(Learning Management System) er krav-prosessen er i gang sammen med 
Sykehusinnkjøp. Anskaffelsesprosedyre er besluttet (dialogbasert) og første heldags-workshop m/definering av krav basert 
på behovsanalysen i konseptfasen er gjennomført. Målet er å ha 70% av de funksjonelle kravene på plass innen juni.

• ERP-løsning for Sykehusapotekene

• Prosjekt går som planlagt, og er i spesifikasjonsfasen og planlagte arbeidsmøter er gjennomført. Oppsettet prototype og 
utarbeidelse av løsningsbeskrivelser pågår.

• Regional data og analyseplattform (RDAP)

• Teknisk etablering av midlertidig miljø er ferdigstilt. Oppdateringer i miljøet vil utføres ved behov.
DPIA er ferdigstilt for godkjenning i helseforetakene for kliniske data.

• Styringsgruppen besluttet tre måneder  forlengelse av innværende fase (RDAP 1.0) til februar 2022 for å få mer erfaring 
med midlertidig miljø før neste beslutningspunkt (RDAP 2.0) 

• Det jobbes fortsatt med avklaringer rundt oppbemanning av drift- og forvaltning av løsningen i Sykehuspartner.



Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Stabiliseringen ved innføringsprosjektet på Sørlandet sykehus er tilnærmet ferdigstilt og avslutningsaktiviteter forsøkes 
avsluttet i august. Grunnet pandemien og sykdom tar disse aktivitetene mer tid enn normalt. 
Innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus er avhengig av andre separate prosjekter. Det pågår utviklingsaktiviteter i 
SP Regional ERP-tjeneste og i Helse Sør-Øst RHF. Grunnet forsinkelser i disse prosjektene vil det i august bli gjort en 
oppdatering av planverket. Sykehuspartners arbeid med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier av 
personopplysninger er utviklingsaktiviteten som er mest styrende for ny tidsplan. Det planlegges ut fra at Oslo 
universitetssykehus HF tar i bruk regional ERP 1. oktober 2022,  ett år senere enn opprinnelig planlagt.

• Regionale ERP prosesser ble gjennomgått med Oslo universitetssykehus innen juni som planlagt. Oppfølgingspunkter vil bli 
inkludert ved oppdatering av planer 

• Konvertering av data inn i akseptansetestmiljø for Oslo universitetssykehus HF ble gjennomført i juni som planlagt. Brukere 
på Oslo universitetssykehus får tilgang 16. august til lokalt datalager med konverterte data. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg 
bestilt løsning for å levere data fra Eye-share til lokalt datalager fra TietoEvry. Dataene forventes tilgjengeliggjort i første 
versjon i løpet av august. 



Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1     H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppVirksomhetsstyring milepælsplan per 31.07.21

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

BP3.1

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Sørlandet sykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

BP3

BP3.2 BP3.3

Planfase

RDAP 2.0 RDAP 3.0

BP3

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

RDAP 1.0Regional data- og analyseplattform (RDAP)

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF

ERP Sykehusapotekene

DigUt

BP2

Kommentar til fremdrift RDAP:
Styringsgruppen har besluttet å forlenge inneværende gjennomføringsfase med ca 3 måneder. Dette for å gi mer erfaringer med
leveranser gjennom midlertidig miljø samt innhente erfaringer fra relevante eksterne organisasjoner. Dette vil igjen ha positiv
effekt på kvaliteten i beslutningsgrunnlag for RDAP 2.0 (BP 3.2). Forlengelsen på ca 3 måneder kan gjøres innenfor bevilget
økonomisk ramme. 



Status i delportefølje IKT for forskning

• Endringsanmodning for forskningsportalen ble godkjent i porteføljestyret 2. juni og rapportering 
følger godkjent endring.
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 10.08.2021Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 10.08.2021Gjennomføre

RHF - Verktøy og tjenester for forskning 10.08.2021Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Forskningsportalen er vesentlig forsinket grunnet krav fra informasjonssikkerhet 
relatert til filsluse og antivirusløsning, samt forsinkelser i overlevering til 
Sykehuspartner drift og forvaltning

Forskningsportalen

• Filsluse samt sikkerhetsløsning med antivirus er sentral tjeneste for å opprettholde 
sikkerhet og kvalitet i Forskningsportalen. Manglende filsluse i OUS og Sykehuspartner 
medfører vesentlig funksjonsbegrensing. Sikre arbeidssoner i Forskningsportalen kan 
ikke tas i bruk.
Status for Tid justert til "Mindre Avvik" som følge av justert styringsramme.

• Prosjektet følger opp aktiviteter og bistår Sykehuspartner fagenheter med tilstrekkelig 
bistand for å utføre og ferdigstille løsningsbeskrivelser, ROS og implementering av 
tjenestene. RIF bistår i forhandling og etablering av tjenesten i Sykehuspartner.



• Forskningsportalen
• Anskaffelse og implementering av filsluse under progresjon, midlertidig 

redusert fremdrift grunnet krav til forent løsningsdesign/ROS i tillegg til 
detaljering av brukerscenarier for filsluse ved Oslo universitetssykehus og 
Regional Filsluse. 

• Det er høy aktivitet med ferdigstillelse av Forskningsportalen og av fase 1, 
utvikling og produksjon. Opprinnelig plan produksjonssetting og 
overføring til forvaltning, 23. juni er utsatt til 20. august, på grunn av  det 
samlede risikobildet  

• Forskningsportalen videreføres umiddelbart etter fase 1 til fase 2 for 
ivaretakelse av restanser/backlogg. Plan for neste fase legges frem for 
behandling i porteføljestyret. 

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode



• Verktøy og tjenester for forskning
• Det er høy aktivitet innen Verktøy og tjenester og er i ferd med å få på plass leveranser. 

• PoC på analyseplattform fremlegges som beslutningssak for gjennomføring i ledergruppe Teknologi for 
eHelse 16. august 2021.

Forskernett har igangsatt et forprosjekt for planlegging av migrering av OuS Forskernett til 
Forskningsportalen.
Andre pågående prosjekter under verktøy og tjenester er

• Eksperimentell diagnostikk, Intenvensjonssenteret, Pilotprosjekt i STHF, Kardiologisk bildebehandling, 
StrokeSENS/CRAI, MedInsight og BigMed.

• Forskeradministrativt System (FAS): Det lages en aktivitets- og implementeringsplan som skal innlemmes i 
Forskningsportalen fase 2; Videreutvikling. Konseptutredning og foranalyserapport utarbeidet, presentert og  godkjent 
som BP2-sak i styringsgruppemøte for IKT for Forskning 16. juni 2021.

• Electronic Lab notebook
• Det er utarbeidet nødvendige arbeidspakker som styringsdokumenter, business case, overordnet 

løsningsdesign, faseplan samt kravspesifikasjon.
Det er samkjøring med IKT for Forskning og Oslo Universitetssykehus for å rette kravspesifikasjon skarpt 
i forhold til mulighet for endirekte anskaffelse.

• Architecture Definition Document (ADD) er godkjent i Sykehuspartner Arkitekturråd 31. mai og i 
Regionalt Arkitekturråd 10. juni 2021

Leveranser i delportefølje IKT for forskning siste periode



2019 2020 2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan IKT for forskning 01.07 2021

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur

Regional Filsluse

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

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Antivirus (ICAP/FireEye) 

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

BP3

Forskningsportalen
Videreutvikling

BP3

BP3

BP2

BP4

Delporteføljen er fortsatt under restrukturering



• Digitalt oversettelsesverktøy er under etablering og kommer inn i porteføljen på 
augustrapporteringen.

• Nye integrasjonstjenester API, og Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 
er fortsatt i mobiliseringsfasen og rapportering begynner fra og med august.

• Det er fortsatt uavklarte forhold hos Norsk helsenett for flere av prosjektene:
• Forvaltning og drift av løsning for statistisk logganalyse
• Forsinket leveranse av infrastrukturleveranser til IKT-løsning for screening tarmkreft
• Drift av persontjenesten  som leveranse til modernisert folkeregister som følge av 

Schrems II-dommen

Status i øvrige prosjekter
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RHF - Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform 01.08.2021Planlegge

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 09.08.2021Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 08.08.2021Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 09.08.2021Planlegge

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 09.08.2021Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 06.08.2021Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 06.08.2021Planlegge

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) Planlegge

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 10.08.2021Gjennomføre



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Forsinkelser i prosjektet på grunn av: 

• Korona-situasjonen som har forhindret effektiv kommunikasjon inn til og innad i teamet

• Organisering av utviklingsarbeidet har medført flaskehalser. Tiltak er iverksatt, men ikke hatt 
effekt ennå.

• Sykdom i teamet på sentrale medlemmer har ytterligere svekket effektiviteten i teamet

IKT-løsning for screening tarmkreft

• Prosjektet jobber med å anslå en ny dato for screeningoppstart, som skal legges frem for 
styringsgruppen 30. august.

• Omorganisering av arbeidet, forbedre prosessene i utviklingsarbeidet, og oppmøte på 
prosjektkontoret 3 ganger i uken, og i henhold til  smittevernregler

• Vurdert omfang av oppgaver som må løses før screeningoppstart.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Uavklarte merkantile og avtalemessige forhold fører til forsinkelse i leveranse av 
skybasert interactor-tjeneste fra DIPS

• Risiko for at etablering og ibruktakelse av Interactor skytjeneste fra DIPS ikke vil kunne 
nås i prosjektets gjennomføringsfase.

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR)

• Prosjektets hovedleveranse 2 (skytjenesten) vil ikke bli levert. Helseforetakene vil miste 
en betydelig andel legekontor med tilhørende økonomisk tap.

• Intensjonskunngjøring er publisert på Doffin. Høyt fokus fra HSØ RHF på at avtalen 
ferdigstilles så snart som mulig

Uendret siden forrige rapport 



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prognosen er basert på den hardwarespesifikasjon som SAS leverte i tilbudet, samt de priser som NHN gav på 
denne spesifikasjone tilsier et budsjettsprekk på  7,5 millioner kr

• Fremdriften er forsinket grunnet komplekse avtaleforhold, sikkerhetskrav og ny runde med prøvetilbud fra 
leverandørene

• Inntil andre helseregioner har forpliktet seg til å ta i bruk Statistisk logganalyse, vil ikke Norsk helsenett ta ansvar 
for applikasjonsforvaltning av løsningen, kun basis drift og applikasjonsdrift. 

Statistisk logganalyse

• Det er dialog med SAS og NHN i spesifikasjonsfasen for å få prisen ned. Pris på Hardware er basert på leie som 
inkluderer support. Det jobbes også for å se om deler av dette skal mellomfinansieres av RHFet og belastes HFene.

• Planlagt sluttdato i 2022 vil bli forskjøvet med 3-4 måneder, og har behov for økt ramme med 1,3 millioner kroner 
i driftsmidler.
Sykehuspartner er bedt om å ta et midlertidig ansvar for applikasjonsforvaltning av løsningen for egen region, og 
blir underleverandør til Norsk Helsenett, samtidig som Sykehuspartner er kunde. Sykehuspartner og må bygge 
midlertidig kompetanse på applikasjonen da de ikke har ressurser til å ta et slikt ansvar.

• Re-planlegge når nye prøvetilbud fra leverandørene foreligger 19. april og avklare budsjettmessige konsekvenser 
av forsinkelsen.  Tyngre involvering av juridisk hos Sykehusinnkjøp knyttet til kompleksitet i avtaleforholdet. 
Tiltaket sikrer forhøyet kvalitet på anskaffelsesgrunnlaget, som senere i prosjektet vil bidra til at justert plan ikke 
overskrides.

• Prosjektet vil sammen med Sykehuspartner, og valgt løsningsleverandør, avklare ressurs- og kompetansebehov 
for applikasjonsforvaltning, og  det må videre etableres apparat og rutiner for applikasjonsforvaltning, samtidig 
som det tas høyde for at ordningen kan bli langvarig. Varigheten avhenger av når andre helseregioner velger å ta i 
bruk løsningen, samt hvilke valg Norsk helsenett da vil foreta.

Uendret siden forrige rapportering



• Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform: Planleggingsfasen har nettopp startet 

• Entydig strekkoding GS1
• Anskaffelsen:

• Tilbudene på lokasjonsregisteret ble mottatt i begynnelsen av juni. Totalt sett fikk vi tre tilbud på RFID-systemet, to på hendelsesregisteret og to på 
lokasjonsregisteret.

• Det er avsatt 11 MNOK til innkjøp av de tre IKT-systemene i budsjettet. Etter å ha fått inn tilbudene er det klart at prisene er mye høyere en budsjettert og 
prosjektet kan ikke anskaffe basert på mottatte tilbud.

• I samråd med prosjekteier har det blitt bestemt at konkurransegrunnlaget skal revideres for å identifisere og eventuelt ta ut prisdrivende elementer. Dialogfasen 
har blitt gjenåpnet og ny tilbudsrunde er i gang.

• Proof of Concept er nå avsluttet

• Målbilde for innkjøp og logistikk:  De reviderte godkjente dokumentene ble sendt ut i juni og aktiviteten er nå avsluttet. 

• Overlevering til drift i Sykehuspartner er prosjektets største risiko. Hvis Sykehuspartner ikke får definert eierskapet til 
systemene og dermed ikke får allokert ressurser som kan følge prosjektet, vil ikke Sykehuspartner i tilstrekkelig grad bygge 
kompetanse og motta nødvendig opplæring i systemene som skal  anskaffes. Sykehuspartner jobber nå med å få ansatt nye 
ressurser som kan ta rollen som tjenesteansvarlig, og det er viktig at rollen er  på plass i løpet av høsten slik at prosjektet kan 
sikre en god overgang til drift og forvaltning

• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Prosjektet rapporterer at utviklingen av IKT-løsning (ScreenIT applikasjonen) har hatt svak fremdrift i 2021: 

• Pålagt hjemmekontor har hindret nødvendig og effektiv kommunikasjon

• Flaskehalser prosjektet og sykdom i har forverret situasjonen

• Prosjektet jobber med å anslå en ny dato for screeningoppstart, som skal legges frem for styringsgruppen 30. august. Det er 
arbeides med endring i organisering og prosesser. 

• Nasjonalt prosjekt skal legge frem forslag til utrullingsplaner for nasjonal utberedelse som skal bearbeides i de regionale 
delprosjektene før man tar sikte på å beslutte dette i styringsgruppen i september

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode



• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
• Interactor on-premise er satt i produksjon for alle helseforetak (for OUS: 

kun sendeprøver), og tjenesten er under innføring på alle helseforetak.
Det er gode tilbakemeldinger fra rekvirenter som har tatt tjenesten i bruk. 
Det pågår ennå akseptansetest for OUS.

• Flere legekontor er gått over til, og flere vil, gå over til skybasert EPJ, og de 
kan ikke ta Interactor i bruk før Interactor sky kan leveres. Det er økende 
risiko for at helseforetakene mister flere legekontor til private aktører pga
forsinkelse i etablering av Interactor sky.

• Avtale med DIPS vedr Interactor sky er forsinket, og forhandlinger pågår 
ennå i samarbeid mellom HSØ, Helse Vest og Helse Nord.
DIPS sin pilotering av skytjenesten er ikke gjenopptatt i påvente av 
signering av avtale. Dette forsinker videre detaljert leveranseplanlegging 
av skytjenesten.

• Governance-modell for tjenesten er ennå ikke avklart i HSØ RHF. Dette 
kan føre til forsinket overlevering til Sykehuspartner.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode



• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1
• Prosjektet er replanlagt i henhold til ny gjennomføringsplan hos MF Helse programmet, og de fleste 

aktivitetene er stilt i bero frem til 1. september.

• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2  
• Prosjektet forbereder saksunderlag  til BP3-beslutning til porteføljestyret 29 september

• Statistisk logganalyse 
• Tildeling og kontraktsignering med SAS Institute og Norsk Helsenett sluttført i juni, som planlagt.

Forberedelsesfasen er gjennomført.

• Foreløpig prisestimat fra NHN på hardware, infrastruktur og drift av tjenesten er fremlagt for styringsgruppen 
og det jobbes videre med dette i prosjektet Det er fortsatt utestående avklaringer er knyttet til kostnad på NHNs
leveranse. Det foreligger et prisestimat, men styringsgruppen ønsket at ble jobbet mer med dette for å avklare 
mulige områder der kostnadene kan nedskaleres..

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode



Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1     H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppMilepælsplan øvrige prosjekt per 31.07.2021

Statistisk logganalyse

MF trinn 1

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

BP3

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

MF trinn 2BP3

BP3

BP2

BP3

BP3BP2

BP2

BP2

BP2

IHRBP2 BP3

Digital hjemmoppfølging og prosessplattform BP2 BP3

II

BP3Digitalt oversettelsesverktøy

Innføring tarmkreftscreening HSØ

SG



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

• Konseptet Verktøystøtte for nye metoder er fullført, og vi avventer videre beslutning

• Erstatning av kostdatasystem 
• Konseptet er bemannet med prosjektleder og virksomhetsarkitekt fra 02. august
• Mandat ble godkjent 09. august  

• Digitalisering av bygg og eiendom 
• Konseptet er bemannet med prosjektleder og virksomhetsarkitekt fra 16. august
• Mandat er under utarbeidelse 

• Registerverktøy for forskning
• Det planlegges med en forenklet konseptutredning
• Prosjektleder er bemannet
• Mandat planlegges godkjent 16. august

Status for konsepter
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RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr (konsept 10.08.2021Konsept

RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst Konsept

RHF - Erstatning for EEG systemet Nervus (EndOfLife) Konsept

RHF - Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022) Konsept

RHF - Regional kommunikasjons- og delingsplattform Konsept

RHF - Registerverktøy for forskning Konsept

RHF - Samvalgsverktøy 09.08.2021Konsept

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 10.08.2021Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder 30.06.2021Konsept



• Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr 
• Styringsgruppen ønsket mer tid til å gjennomgå dokumentene. Beslutningsprosessen er derfor skjøvet 

til over sommerferien, med planlagt styringsgruppemøte 19. august, og BP2-beslutning  23. august.

• Samvalgsverktøy
• Konseptutredningen la fram sin anbefaling som planlagt 28. juni 2021. 
• Det er normalt porteføljeansvarlig som tar beslutning om oppstart av planfasen. (BP2), På grunn av 

dissens mellom regionalt arkitekturråd og konseptutredningens anbefaling legges beslutningen til 
porteføljestyret 1. september. Prognosen er derfor noe høyere enn planlagt. 

• Strategi og standard for bruk av multimedia 
• Det meldes gult på kost, da det har medgått mer tid til å koordinere med andre prosjekter. (Regional 

radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus og konseptutredningen for Regionale 
standarder for integrasjon av medisinsk- teknisk utstyr.  Prognosen er derfor høyere enn planlagt. 

• Planlagt styringsgruppemøte 19.august og BP2 6. september.

Status for konsepter



2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan konsepter 31.07 2021

Strategi og standard for bruk av multimedia

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-teknisk 
utstyr

BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP2

BP2Samvalgsverktøy

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

BP1

BP1

BP1

Erstatning  for 
kostdatasystem

BP1

Digitalisering av bygg 
eiendomsforvaltning

BP1

BP1 Registerverktøy 
for forskning



Pågående anskaffelser
Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Entydig strekkoding GS1 Kjøp av GS1-
komponenter

2020-21 Priser i mottatte tilbud er vesentlig over vedtatt budsjettramme. Reforhandling 
med leverandører pågår. Nye tilbud forventet medio oktober 21.

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

2020-21 Kontrakt signert 21.juni som planlagt. Det pågår avklaringer av prismodell.

ScreenIT Midlertidig 
koloskopijournal –
FastTrack fra DIPS

2021 Avtale signert 21.  mai



Planlagte anskaffelser
Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Digital hjemmeoppfølging
og prosessplattform

Generelt verktøy for 
prosessautomatisering

2021-22 Anskaffelsen er i planfase.

Nye integrasjonstjenester
API – del 1

Verktøy for API-
management

2021 Det er gjennomført leverandørkonferanse

Anskaffelse er planlagt kunngjort i september
Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

Verktøy til erstatning 
for Læringsportalen

2021 Det er planlagt leverandørkonferanse

Digital patologi Funksjonalitet for 
digital patologi

2022 Anskaffelsen kan fortsette når anskaffelsen av regional multimedia er fullført og 
når den blir prioritert.

Samvalg Verktøy for samvalg 2021 Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2021 Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni

Kostdatasystem Kostdatasystem 2021 Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen i 
Helse Sør-Øst

Løsninger for 
digitalisering av 
eiendomsforvaltning

2021 Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

Registerverktøy for 
forskning

Registerverktøy for 
forskning

2021 Det planlegges med juridiske vurderinger og anskaffelsestrategi for området. 



Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen

Ressursbehov for de kommende 
månedene er under kontroll

Halvparten av det nåværende gapet 
skyldes i hovedsak at kontraktene 
med  innleie fra helseforetakene 
ikke er signert, men ressursene er 
tilgjengelige. Resten av gapet er 
fordelt på alle kategorier av 
ressursbehov, og det jobbes med å 
lukke gapene



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

• Helseforetakene har omprioritert enkelte av 
ressursene som var avgitt til den regionale IKT-
porteføljen til koronarelaterte oppgaver i eget 
helseforetak.

• Tallene dekker kun prosjektressurser, og ikke 
deltagelse i styringsgrupper og 
referansegrupper.



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 jun. 22 5 5 5

Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev Gjennomføre aug. 18 jun. 21 33 32 30 31 30 31 30

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal Gjennomføre des. 20 jun. 21 7 7 10 10 5 5 5

Digitale Innbyggertjenester - mine henvisninger Gjennomføre okt. 20 jun. 21 9 9 8 8 8 7 8

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Planlegge feb. 21 des. 21 10 10 3 2 2

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 45 42 42 41 3 6 9

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre mai. 20 des. 23 35 33 32 32 32 28 26

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 249 188 159 159 1 38 28

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 34 34 -2 12 11 11

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 124 124 3 26 18 23

Regional ambulansejournal Gjennomføre jan. 19 des. 21 51 45 42 43 -2 42 40 41

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 feb. 22 26 23 20 16 13 7 9

Regional EPJ journalinnsyn Gjennomføre sep. 18 aug. 21 126 115 96 125 -1 96 123 96

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføre mai. 18 des. 21 338 325 310 321 300 307 296

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 jan. 23 450 415 388 388 314 302

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 Gjennomføre feb. 17 okt. 21 302 302 302 297 294

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4 Gjennomføre feb. 21 jan. 23 87 87 13 4 6

Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken Planlegge sep. 20 jun. 21 8 4 8 4 8

Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken Planlegge sep. 20 jun. 21 8 4 8 4 8

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 nov. 22 201 183 171 171 17 3 10

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 des. 23 203 186 173 173 47 35 31

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 26 25 25 1 1 1

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 1 801 1 628 1 537 1 565 5 964 935 912

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Realisert 

verdi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse Planlegge apr. 21 des. 21 4 4 2 1

ERP Løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 sep. 23 129 116 104 104 22 15 12

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 okt. 21 39 35 32 35 10 28 14 14

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 796 776 776 776 711 694 688

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 964 926 915 919 10 762 722 715

Delportefølje IKT for forskning

Forskningsportalen HSØ Gjennomføre jan. 18 des. 21 40 38 38 38 1 34 38 38

Verktøy og tjenester Planlegge jan. 19 sep. 21 4 4 2 4 3 3

ELN - Elektronisk forskningslogg Gjennomføre aug. 21 des. 21 8 6 6 6 6

Totalt for delportefølje IKT for forskning 47 44 48 49 9 38 41 41

Delportefølje Øvrige prosjekter

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 aug. 22 46 43 43 42 20 16 21

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 feb. 22 38 35 33 26 -1 26 17 22

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 Gjennomføre nov. 20 mar. 22 7 6 6 6 5 4 2

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 Planlegge des. 20 sep. 21 7 7 6 6 5

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API) Planlegge mai. 21 aug. 21 4 4 2

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 apr. 23 61 50 44 52 2 22 12 6

IKT-løsning for screening tarmkreft Gjennomføre mar. 20 jan. 22 69 68 53 49

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Planlegge mai. 21 okt. 21 8 8 2 1

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 151 135 214 214 2 135 104 57

Budsj. 

totalt

 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt



Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr des. 20 sep. 21 2,0 2,0 2,0 1,9

Digital hjemmeoppfølging okt. 20 mar. 21 2,8 3,2 2,8 3,2

Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser okt. 20 mar. 21 2,2 1,7 2,2 1,7

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API) okt. 20 mar. 21 2,1 1,7 2,1 1,7

Samvalgsverktøy jan. 21 sep. 21 1,9 2,2 1,9 2,0

Strategi og standard for bruk av multimedia sep. 20 sep. 21 2,4 2,6 2,4 2,3

Registerverktøy for forskning aug. 21 des. 21 ,5 ,5 1 ,0 ,0

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 des. 21 2,0 2,0 2 ,0 ,0

Erstatning for EEG systemet Nervus (EndOfLife) sep. 21 des. 21 1,0 1,0 1 ,0 ,0

Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022) sep. 21 des. 21 1,0 1,0 1 ,0 ,0

Regional kommunikasjons- og delingsplattform sep. 21 des. 21 1,0 1,0 1 ,0 ,0

Sum 19 19 6 13 13

Verktøystøtte for nye metoder * nov. 20 jun. 21 1,6 1,8 1,6 1,5

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse **
 okt. 20 apr. 21 1,0 ,9 1,0 ,9

Sum 3 3 3 2

Totalt konsepter 21 21 6 16 15

* Finansieres via øremerkede midler av medisin og helsefag

** Finansieres via forbedringsporteføljen

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt
Budsj. 

totalt

 Progn. 

totalt 



Regional EPJ journalinnsyn
• Det har vært en misforståelse i perioden 14. oktober 2020 og 8. mars 2021 om budsjettet og styringsrammen for EPJ 

journalinnsyn. Misforståelsen var at budsjett og styringsramme var endelig godkjent og satt lik kostnadsramme på 126 
millioner gjennom behandling i porteføljestyret 10. september 2020, sak 019-2020. Den videre saksgangen la opp 
til beslutning av alternativ 3, som innebar videreføring av BK2 sikre grensesnitt og avslutning av BK1 journalinnsyn.

• Prosjektet rapporterer rødt på økonomi etter at de den 8. mars ble informert om at styringsrammen fortsatt er 115 
millioner kroner, og at styringsrammen og budsjett ikke ble endret til 126 millioner kroner gjennom beslutningen av 
alternativ 3.

• Prosjektet rapporterer rødt frem til avslutning. Prognosen er nå 125 millioner kroner.

Forskningsportalen HSØ
• Nødvendig avklaring av planleggingsfasen for fase 2 har medført at det er påløpt kostnader ut over vedtatte rammer for 

fase 1. Det gjøres nå avklaringer mht. rammer for planleggingsfasen Forskningsportalen HSØ fase 2 og videre utvikling av 
prosjektporteføljen innen IKT for forskning. 

Statistisk logganalyse
• Det jobbes med estimatene etter valg av leverandør.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev
• Prognosen er marginalt over budsjett. Hovedårsaken er knyttet til behov for gjennomgå alle ventelistebrevene. Det er også 

behov for justere skjemaløsningen etter evalueringen.
• BP5-behandlingen ble utsatt til august.

Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger
• Prognosen er marginalt over budsjett på grunn av forsinkelser med produksjonssettinger hos Oslo universitetssykehus og 

Sørlandet sykehus
• Det jobbes med tiltak for komme innenfor budsjettrammen.

Regional ambulansejournal
• Hovedårsakene til at prognosen er over budsjett skyldes at det ble funnet feil i løsningen som medførte utvidet testing. I 

tillegg har forsinkede leveranser fra Sykehuspartner og sikkerhetsbrudd ved Sykehuset Innlandet ført til forsinkelser.
• Ambulansejournalen er nå stabil ved alle helseforetak som piloterer løsningen.
• Overlevering til Sykehuspartner drift er utsatt fra juni til over sommeren og innebærer økte kostnader.

Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3

• Hovedårsakene til at prognosen er over budsjett skyldes inngått tilleggsavtale med leverandør for kjøp av bistand utover 

fastpris, og behov for større andel frikjøpte ressurser fra helseforetakene.

Regional data og analyseplattform
• Første del av gjennomføringsfasen er forlenget med ca. tre måneder for å få mer erfaringer med leveranser fra midlertidig 

miljø samt innhente erfaringer fra relevante eksterne organisasjoner.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter i prosjektporteføljen med gul status



• Hittil i år
• Regnskap hittil i år er likt med budsjettet på 8 millioner kroner

• Prognose
• Prognosen er på 15 millioner kroner. Dette tilsvarer budsjett. Inkludert i 

årets prognose er alle konseptene som ble vedtatt i porteføljestyremøte 5. 
mai.

• Samvalgsverktøy og Strategi og standard for bruk av multimedia har noe 
høyere prognose enn tildelte midler. Dette skyldes en forlenget 
beslutningsprosess. Økt prognose tas innenfor totalrammen for konsepter. 

• Konsekvensen er at noen nye konsepter, eller deler av de, må utsettes til 
2022.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på konsepter i prosjektporteføljen



Porteføljeanalyse 2021

Årsprognosen for pågående prosjekter er på 17 
millioner kroner under årets budsjett for pågående 
prosjekter
 25 millioner kroner under i investeringsmidler
 8 millioner kroner over i driftsmidler

Gjenstående på budsjettpost «Til kommende 
beslutninger» er på totalt 51,6 millioner kroner
 Dette er kun driftsmidler. 52

17

Tilgjengelige midler
- For investeringer er det tilgjengelig  

25 millioner kroner, 
prognosemidler.

- For driftsmidler er det 43,6 
millioner kroner tilgjengelig (Til 
kommende beslutninger 51,6 mill. 
minus prognosen på 8 mill.) 



Porteføljeøkonomi 
Prognose for 2021

Det gjenstår 51,6 millioner kroner i driftsmidler innenfor budsjettrammen på Ikke fordelt ramme 
– til kommende beslutninger
Prognosen for prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen viser en behov som er 8 
millioner over tildelt budsjett. 
Dette medfører at det gjenstår 43,6 millioner kroner i driftsmidler til kommende beslutninger. 

Det er tatt beslutninger (BP1, BP2, BP3 og endringer for 142,6 millioner kroner. Dette er 
finansiert innenfor budsjettrammen for den regionale IKT-porteføljen.

Invest. Drift Sum

Budsjett konseptfasen 15 000         15 000         

Budsjett pågående prosjekter i 2021 487 771       32 526         520 297       

Ikke fordelt ramme - til kommende beslutninger 84 129         85 174         169 303       

TOTALT RAMME FOR REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 571 900       132 700       704 600       

Økonomisk ramme på beslutninger hiå 109 020       33 564         142 584       

Finansiert ved flytting av prosjekter med prognose under årets budsjett 24 891         24 891         

Gjenstående ikke fordelt ramme -              51 610         51 610         

Regionale IKT-prosjektportefølje
Budsjett 2021



• Hittil i år er den regionale porteføljen 77 millioner under budsjett tilsvarende 19 % under budsjett.
Års prognosen er 17 millioner kroner under vedtatt budsjett tilsvarende 3 %. Dette fordeler seg med 25 
millioner kroner under på investeringsbudsjettet og 8 millioner kroner over på driftsbudsjettet.

• Avviket hittil i år skyldes i hovedsak forsinkelser og lavere gjennomføringsfart som følge av at 
oppstart av neste fase kommer i gang senere/saktere, usikkerhet knyttet til periodiseringen og 
koronapandemien.

Porteføljeøkonomi 
Prognose for 2021

IKT-drift, tall i tusen kroner Faktisk hiå Budsjett hiå Avvik %-avvik Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

Konsepter 8 299 8 182 493 6 % 15 000 15 000 0 %

Regional IKT - prosjektportefølje 316 365 393 525 -77 186 -20 % 610 708 627 235 -16 526 -3 %

SUM 324 664 401 707 -76 693 -19 % 625 708 642 235 -16 526 -3 %



• Arbeidet med å vedlikeholde avhengighetene mellom prosjektene i 
IKT-porteføljen er nå en integrert del av porteføljestyringen i 
Helse Sør-Øst RHF. 

• Det skjer ved at avhengigheter til andre prosjekter er en fast del av 
agendaen når porteføljeadministrator har dialogmøter med 
prosjektene. Avhengighetsmatrisen oppdateres i disse møtene.

• ….

Avhengigheter
Må oppdateres



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

• Oppdatert riskooversikt kommer i IKT-porteføljerapport per 
august.

Risiko



Toleransegrenser

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurderes ulike tiltak

RØD
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.


