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RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger 06.09.2021Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 07.09.2021Planlegge

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional ambulansejournal 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 07.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 07.09.2021Gjennomføre

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

• Prosjektene digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev og regional EPJ 
journalinnsyn ble fullført og avsluttet i juni og rapporterer ikke denne måneden.

• Prosjektet digital patologi er gått over i planleggingsfase i august og vil rapportere i denne 
delporteføljen fra neste periode.

• Prosjektene samvalgsverktøy og strategi og standard for bruk av multimedia vil inngå i 
delporteføljen fra september. 

Delportefølje kliniske løsninger
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• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt (BK2):
• Prosjektet har avsluttet alle aktiviteter og sluttrapport er behandlet i august.
• Prosjektkostnaden ble 124 millioner. 
• 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 er overført til Sykehuspartner 
ved avslutning av prosjektet.

• Kjernejournal dokumentdeling
• Prosjektet har justert sin tidsplan for innføringstrinnene (A-D) som følge av at Norsk helsenett (NHN)  har lagt 

frem en første versjon av sin fremdriftsplan for nasjonal innføring. 
• Norsk helsenett legger nå også til grunn at kildene har ansvaret for å logge utlevering av referanser til en samlet 

dokumentliste. Det gir behov for flere informasjonstyper i HelseID sikkerhetsbevis for å dokumentere 
grunnlaget for oppslag i journaldokumenter. Det fører videre til behov for utvikling i DIPS og oppgradering av 
flere DIPS-komponenter, slik at helseforetakene kan gjøre en utvidet logging og oppfølging av eksterne oppslag.

• Endringsordre i omfang og kostnad er godkjent i styringsgruppesak 2021-38, og oppdatert fremdriftsplan, 
periodisert budsjett  innen styringsrammen på 41,6 millioner, og reduksjon av omfang innenfor 
videreutviklingsaktivteten ble godkjent av styringsgruppen 27. august 2021 sak 2021-45. 

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i andre tertial 2021



• Digital utsending av brev 
• Prosjektet er fullført og sluttrapport (BP5) ble behandlet i august. Kostnaden ble 300 000 kroner over 

budsjett, men under styringsrammen. Realisert verdi er 99%.
• Alle helseforetakene unntatt Sunnaas sykehuset har innført digital utsending av brev. Denne perioden 

er løsningene er innført for somatikken ved Akershus universitetssykehus i mai, Sykehuset Østfold (4 
avdelinger) og Vestre Viken i juni. Antall brev sendt gjennom løsningen har økt markant og er 
tilfredsstillende.

• Det er oppgradert til nyeste versjon av brevløsning i DIPS, som skal forhindre at feil med 
tomme/blanke brev inntreffer, ved alle helseforetak. Versjonen legger også til rette for bl.a. 
ettersending av brev ved ikke lest. 

• De nye ventelistebrevmalene ble tatt i bruk for Sunnaas sykehus i juni. Restanse for innføring av 
brevløsningen hos Sunnaas sykehus 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 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 fører til merarbeid for helsepersonell.

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

resterende helseforetak 2. september. Løsningen fungerer som planlagt, inkludert noe 
tidsavbrudd på Sunnaas sykehus grunnet oppsett av deres infrastruktur.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i andre tertial 2021



• Erstatte MinJournal : 
• Endringsanmodning  med ny kostnads- og styringsramme ble godkjent i porteføljestyret den 23. juni. 
• Prosjektet fikk samtidig utvidet omfang for å gjøre alle digitale innbyggertjenester tilgjenglige på 

vegne av barn. Som risikoreduserende tiltak er Bufdir ansvarlig for å sette akuttsperre. 
• Prosjektet tok videre inn restanser og endringer fra prosjektet for digital utsending av brev. Dette 

inkluderer helseopplysningsskjema uten time, ettersending av brev og innføring av brev til Sunnaas 
sykehus.

• Prosjektet er i rute for å innføre digital pasientdialog til alle helseforetak:  
• Prosjektet har innført dialogløsningen ved Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Akershus 

universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset  Østfold, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark, hvorav de 
siste 4 i juni. 

• Bestillingsskjema for forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler er innført på Oslo universitetssykehus og 
Sørlandet sykehus. 

• Skjema for forespørsel om sperring av pasientjournal er innført ved Oslo universitetssykehus. 
• Restanser i forhold til opprinnelig omfang er da kun innføring av dialogløsningen til Vestre Viken og Sunnaas 

sykehus,  som er planlagt til høsten.

• Mine timeavtaler: 
• Porteføljeansvarlig godkjente oppstart av planleggingsfasen (BP2) 15. februar 2021
• Styringsgruppen godkjente valg av løsningsalternativ (teknisk realisering) den 16. juni 
• Anbefalt løsningsalternativ for teknisk realisering ble gitt tilslutning til i SPARK 14. juni og RARK 15. 

juni.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i andre tertial 2021



• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS  
• Spesifikasjonsfasen er forsinket med 1 måned, ut september, i forhold til kontraktsfestet plan. 
• Detaljplaner som er laget for infrastruktur holdes. Utviklingsmiljøet var klart 1. september, en uke etter opprinnelig plan i

kontrakten. Infrastrukturen for produksjonsmiljøet vil være klar tre måneder etter kontraktens milepæl, så prosjektet er 
forsinket . Nye måldatoer for etablering av prosjektmiljøene danner utgangspunkt for forslag til revidert plan. Forslag til 
revidert plan presenteres i styringsgruppen 22. september og tilsier at det fortsatt vil være mulig med oppstart høsten 2022.

• Tid og kvalitet er prioriterte styringsparameter. Risiko er økt. 
• Prosjektet jobber med kuttliste med mål om å redusere omfang til oppstart og evt. levere funksjonalitet senere. Dette forslaget

legges frem for ledergruppen i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin 13. september, og i styringsgruppemøtet 22. september.
• Løsningsdesign og ROS for migreringsmiljø og for opplæringsmiljø er godkjent. 
• Midlertidig opplæringsmiljø er under ferdigstilling og planlagt tatt i bruk primo september 2021.

• Regional doseovervåkingsløsning
• Prosjektet er forsinket og vurderer det som lite sannsynlig at løsningen er innført ved alle helseforetak i 2021.
• Opprinnelig plan var å starte innføring 1.september. Dette må utsettes til 1. november slik at prosjektet er 2 måneder forsinket.
• Prosjektet og Helse Sør-Øst RHF er i dialog om dette med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
• Det har tatt vesentlig lengre tid å etablere infrastruktur og klargjøre løsning for systemtest enn planlagt. Det skyldes 

forsinkelser knyttet til design, etablere infrastruktur, utvikle integrasjoner og etablere tilgangsstyring. 
• Infrastruktur for testmiljø er på plass mens infrastruktur for produksjonsmiljø er under etablering.
• Prosjektet greier ikke å levere integrasjoner til tre helseforetak:

• Sørlandet sykehus: Dette skyldes at DIPS RIS som ikke lenger vedlikeholdes. Integrasjoner kan tas i bruk når 
helseforetaket har byttet RIS

• Vestre Viken: Dette skyldes at RIS skal oppgraderes til nytt fra Philips med planlagt oppstart 26. mars 2022
• Sykehuset Telemark: Dette skyldes at dialog med leverandør (AGFA) ikke er oppnådd.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i andre tertial 2021



• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 
• Porteføljestyret godkjente oppstart av gjennomføringsfase 1, BP3.1, den 2. juni. Oppbemanning og forberedelse pågår. De først møtene om 

planlegging av piloter er gjennomført med Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. 
• Det er besluttet at prosjektet må dekke utviklingskostnader i MetaVision. Det betyr økte prosjektkostnader, men de forpliktes sannsynligvis først 

etter neste faseovergang og kan behandles som en del av den beslutningen.

• Klinisk legemiddelsamhandling
• Milepælene er nådd for leveransene «P03 - Produktkoder kravspesifikasjonen er klar » og «P02 - ATC på enkeltvirkestoff kravspesifikasjonen er 

klar». Målarkitektur og veikart har fått tilslutning i regionalt arkitekturråd. 

• Styringsgruppen anbefalte 20. august oppstart av gjennomføringsfase 2 (BP3.2) i sak 041/21. Det er planlagt å behandle saken i porteføljestyret 29. 
september. 

• Regional kurve- og medikasjonsløsning
• Prosjektet har så langt i 2021, fullført innføring av MetaVision hos Vestre Viken og Sykehuset Innlandet i henhold til plan på tross av tidvis høyt 

smittetrykk i helseforetakene. Ved utgangen av august er 89% av puljene startet. Det gode samarbeidet mellom helseforetakene som hjelper 
hverandre med deling av erfaringer og skriftlig materiale relatert til innføringen fortsetter også i 2021. 

• Formell overlevering av lokal forvaltning i Vestre Viken og Sykehuspartner ble fullført før sommeren. Overlevering til lokal forvaltning hos Sykehuset 
Innlandet ble signert i august.

• Sykehuset Innlandet vil samarbeide med Revmatismesykehuset om deling av MetaVision database slik at løsningen kan innføres hos 
Revmatismesykehuset samtidig med oppstart på Lillehammer sykehus. Planen er å sluttføre innføringen hos Vestre Viken, Sykehuset Innlandet og 
Revmatismesykehuset og bidra med forberedelser til innføringen på Kongsvinger for Akershus universitetssykehus innen utgangen av 2021. 

• Regional løsning for helselogistikk
• Avrop på rammeavtale for de tre delområdene i fase 3 ble signert i juni; For område A, B og C for Sykehuset i Vestfold,  Vestre Viken og Sykehuset 

Telemark. For område A for OUS. 

• Prosjektet er i første del av spesifikasjonsfase, som har som sluttleveranse godkjent ROS og spesifikasjon. 

• Leverandørenes ressurser er på plass og prosjektet har økt sin aktivitet betydelig. Tidsmessig er noen delleveranser forsinket, men inntil videre ser 
dette ikke ut til å påvirke sluttdato. 

• Helseforetakene jobber godt sammen. Alle er godt i gang internt og har egne styringslinjer for sitt arbeid og jobber med å bemanne prosjektene.

• Sykehuspartner har ansatt to nye ressurser for å forberede Sykehuspartner på å levere helselogistikk i fase 4.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger i andre tertial 2021



• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)
• Prosjektet har gjennomført omfattende forberedelser for å ta løsningen i bruk ved Oslo 

universitetssykehus HF (OUS). Det inkluderer sikker føderert konsumering, oppdatert 
database og løsning for skanning, samt datagrunnlag for migrering av data fra DocuLive. 

• 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.

• Prosjektet planlegger nå med antatt oppstart for livmorhalsprogrammet ved OUS i 4. kvartal 
2021. Der er akseptansetest er godkjent, opplæring gjennomført og det er gjort klart for 
innføring.

• Akseptansetest for del 2 av innføringen ved OUS, er gjennomført og godkjenning gjenstår. 
• Fase 4 startet i februar ved Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Telemark HF og er nå i gang 

med testing av løsningen.

• 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 samlet risiko for høy 
frem til frysperioden for nytt sykehus i Drammen. Prosjektet ble avsluttet i juni. 

Leveranser delportefølje kliniske løsninger andre tertial 2021



• Regional ambulansejournal
• Ambulansejournalen (A-EPJ) er tatt i bruk ved alle ambulansestasjoner og i alle ambulanser ved Oslo 

universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark. A-EPJ har vært i stabil 
drift ved alle helseforetakene siden siste versjon av A-EPJ ble satt i produksjon i juni 2021. Opplæringen ved de 
ulike helseforetakene er ferdigstilt og alle nettbrett er nå klargjort og levert. 130.000 journaler er ferdigstilt 
gjennom A-EPJ.

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

• 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. Det arbeides videre 
med Sykehuspartner drift og forvaltning mot driftsovertakelse 15. september 2021. Flytting av Sykehuset 
Østfold fra gammel løsning til den regionale plattformen og oppstart ved Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken 
vil håndteres av linjen i Sykehuspartner.

• Kostnadsføring på prosjektet ble avsluttet 31.8.2021 og er under styringsrammen, men 3 millioner over 
budsjett,  og med 91% realisert verdi. Avslutning og sluttrapport skal behandles i styringsgruppen 25. oktober 
2021.

• Enheten Regionale IKT-løsninger i Helse Sør-Øst RHF vil ha ansvaret for den regionale funksjonelle 
forvaltningen av A-EPJ. Den skal blant annet følge opp funksjonelle restanser og lede prosessen for innføring av 
ny funksjonalitet. Kostnadene blir dekket delvis med midler fra prosjektet/avtalen og delvis av budsjetterte 
forvaltningsmidler.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger andre tertial 2021



• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Prosjektstyret for det interregionale AMK IKT-prosjektet godkjente i mars detaljspesifikasjon for AMK-løsningen med 

restanser. I juni godkjente de detaljspesifikasjonen også for kartløsningen (GIS), samt endret oppsett og tilhørende årlige 
rammer for drift for GIS. Det fører til økning i årlige driftskostnader fra 14,6 MNOK til 16,4 MNOK. Det er ikke avklart om 
helseregionene vil bli belastet for NHNs etableringskostnader allerede i prosjektfasen eller som en del av fremtidige 
tjenestepriser.

• Prosjektet er avhengig av HDOs KAK-prosjekt (kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede) og spesifiseringsfasen 
der er forsinket til ut september. Det er stor usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen både i det interregionale AMK IKT-
prosjektet og det nasjonale KAK-prosjektet. Likevel opprettholdes 1. november 2022 som tidspunkt for oppstart av pilotering 
av AMK-IKT.

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

• Porteføljestyret besluttet oppstart av gjennomføringsfasen til det regionale mottaksprosjektet i Helse Sør-Øst (BP3) 2. juni

• Del-ROS for regionalt testmiljø ble godkjent av Sykehuspartner 15. juni og del-ROS for klient-forvaltning ble godkjent i 
Regionalt sikkerhetsvurderingsteam (RSV) 24. juni. PC-er for bruk i test av ny AMK IKT- og KAK-løsning ved AMK-sentralene er 
bestilt og forventes levert ila september

• For tiden gjøres det avklaringer hvorvidt HDO kan levere et grensesnitt for kommunikasjon som grunnlag for målbildet som 
ligger i AMK IKT-prosjektet.

• Overordnet gul risiko for mottaksprosjektet opprettholdes i påvente av avklaringer på usikkerhetene nevnt over.

Leveranser delportefølje kliniske løsninger andre tertial 2021



• Det er fortsatt rød indikator på tid for regional økonomi- og logistikkløsning. Det er ingen 
ytterligere negativ utvikling fra sist statusrapport.

Delportefølje virksomhetsstyring
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 03.09.2021Planlegge

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene 06.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 10.09.2021Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 10.09.2021Gjennomføre



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Pandemisituasjonen har forsinket det siste innføringsprosjektet (ved Oslo universitetssykehus) med ca 1 år. 
Styringsgruppen besluttet i juni at ny dato 1. oktober 2022 er førende for det videre arbeidet.

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 

• Forlenget varighet på det regionale ERP-prosjektet. Økte kostnader som følge av dette er delvis kompensert via 
koronatiltaksordningen.

• Ny dato for produksjonssetting er senere enn start av frysperioder ved ny Storbylegevakt og byggeprosjektet på 
Radiumhospitalet, og det vil bli lagt frem  alternativer for styringsgruppen  28.september for hvordan dette kan 
håndteres.

• Det pågår en re-planlegging av de samlede aktiviteter som inngår i prosjektavtalen med Oslo universitetssykehus 
HF basert på føringen om produksjonssetting 1. oktober 2022. 

• Prosjektavtalen beskriver et antall utviklingsaktiviteter/forbedringstiltak, men at ikke alt vil være på plass før 
Oslo universitetssykehus HF tar i bruk løsningen. Resterende utviklings-/forbedringsarbeid vil bli prioritert i 
forbindelse med re-planleggingen. 



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

• Organisasjon: Nå-situasjon i alle helseforetakene er kartlagt, med fokus på ressursbruk og teknologi. Et 
regionalt team skal etableres, og prosjektet er kommet langt med å ferdigstille et utkast til mandat for teamet.

• Teknologi: Forberedelser til anskaffelse av et ‘Learning management system’ (LMS) pågår. Kravsetting har 
kommet langt, og er på høring. Sikkerhetskrav er definert, og anskaffelsesdokumentasjon utarbeides sammen 
med Sykehusinnkjøp. Det er besluttet å bruke dialogbasert anskaffelse. 

• ERP-løsning for Sykehusapotekene

• Prosjekt er i henhold til plan. Første versjon av løsningsbeskrivelser er overlevert Sykehusapotekene 
helseforetak for innspill.



Leveranser i delportefølje Virksomhetsstyring siste periode
• Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Sykehuspartner har utført teknisk etablering av midlertidig miljø (RDAP 1.0). Midlertidig miljø skal i påvente 
av en fremtidig skyløsning, vise tidlig verdi av RDAP ved å gi helseforetakene tilgang til egne data gjennom 
selvbetjeningsløsninger, samt levere felles analyseprodukter på tvers av regionen basert på bestillinger fra 
styringsgruppen. I midlertidig miljø inngår foreløpig kildesystemene DIPS og MetaVision. Uttrekkene er 
summen av de tabeller som i dag benyttes av Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus 
HF. Data fra nye kildesystemer innarbeides løpende i tråd med styringsgruppens prioriteringer.  Data 
oppdateres i sanntid der dette er relevant.

• Videre er det utviklet sluttbrukerleveranser innenfor HR-området basert på data fra Sykehuspartner. 
Det pågår kvalitetssikring forut for produksjonssetting. 

• Prosjektet har også etablert enkelte sluttbrukerleveranser basert på MetaVision data. Leveransene er definert 
av det regionale elektronisk kurve prosjektet (pt 10 indikatorer). 

• Ett helseforetak har fått tilgang til eget lokalt område i RDAP for å teste ut funksjonalitet og mulighetsrom i 
løsningen. 

• For å kunne ta i bruk RDAP, må DPIA’er være oppdatert i det enkelte helseforetak. 

• Instrukser for av-identifisering, anonymisering og sletting er under utarbeidelse, og vil bli løftet til regional 
sikkerhetsvurdering (RSV) i Sykehuspartner i slutten av september 2021.



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

• Sørlandet sykehus HF ble satt i produksjon 1. februar på den regionale ERP tjenesten. Prosjekt og forvaltning 
har støttet helseforetaket i stabiliseringsfasen, og prosjektet er nå avsluttet og overleveringsdokumentasjon er 
sendt Sykehuspartner for signering.

• Styringsgruppen besluttet i juni at produksjonssetting av Oslo universitetssykehus (OUS) på regional ERP 
1. oktober 2022 skal være førende i det videre arbeidet. Prosjektavtalen beskriver et antall 
utviklingsaktiviteter/forbedringstiltak, men at ikke alt vil være på plass før OUS tar i bruk løsningen. Et 
betydelig utviklings-/forbedringsarbeid er gjennomført, og det pågår en re-planlegging der resterende 
utviklings-/forbedringsarbeid vil bli gjenstand for prioritering. 

• Ferdigstillelse av klargjøring av regional ERP for av regional ERP for særlige kategorier av personopplysninger 
er fortsatt kritisk for å nå produksjonsdato 1.oktober 2022.



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 31.08.21

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. Dette for å gi mer erfaringer med
leveranser gjennom midlertidig miljø samt innhente erfaringer fra relevante eksterne organisasjoner. Dette vil ha positiv
effekt på kvaliteten i beslutningsgrunnlag for BP 3.2. 



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 09.09.2021Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 09.09.2021Gjennomføre

RHF - Verktøy og tjenester for forskning 09.09.2021Planlegge
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Delportefølje IKT for forskning

• Delporteføljen gjennomgår fortsatt en restrukturering av innhold samtidig som den 
ferdigstiller de aktivitetene som pågår



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Kostnadsoverskridelse på 6,6 millioner kroner (budsjettramme 37,5 millioner kroner og prognose 44,1 
millioner kroner)

• Forskningsportalen ble satt i produksjon 20. august. Formell overlevering til forvaltning er planlagt 1. 
desember. Omfanget er mer omfattende og kostnadene blir høyere enn tidligere antatt grunnet nødvendig 
videreutvikling av løsningen.

Forskningsportalen

• Budsjettet er ikke tilstrekkelig for å møte krav til utvikling  og automatisering før overlevering til 
Sykehuspartner. 

• Prognosen inkluderer arbeid i september og oktober.

• Prosjektet gjennomfører nå nødvendige utviklingsaktiviteter for endelig overlevering til forvaltning, 
uten tilstrekkelig finansiering.

• Det vil bli utarbeidet saksunderlag for videreutvikling av forskningsportalen som skal dekke alle 
nødvendige leveranser for å kunne overlevere forskningsportalen til Sykehuspartner formelt. Dette 
planlegges behandlet i november.



• Forskningsportalen

• Forskningsportalen ble satt i produksjon 20. august med restanser.
Det er nå 10 brukere og inntil 30 prosjekter i portalen. Videre innføring er avhengig av noe 
videreutvikling og at filsluse implementeres. 

• Anskaffelse og implementering av filsluse pågår, det er midlertidig redusert fremdrift grunnet krav 
til forent løsningsdesign og ROS i tillegg til detaljering av brukerscenarier for filsluse ved Oslo 
universitetssykehus HF og regional filsluse. 

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.

• Aktiviteter relatert til analyseplattform er igangsatt, og det er høy fokus fra forskningsmiljøer for å sikre 
en tilstrekkelig plattform for tungregning, kunstig intelligens og maskinlæring.

• Aktiviteter og avklaringer for en eventuell anskaffelse av et forskeradministrativt system er igangsatt.  

• Elektronisk forskningslogg

• Prekvalifisering av leverandører ble kunngjort 7. juli 2021 med frist for besvarelse 7. august 2021

• Samtlige 4 leverandører som leverte besvarelse er vurdert kvalifisert til å delta i konkurransen. 

• Konkurransen ble utlyst 20. august 2021.

• Overføring av denne skytjenesten til forvaltning kan bli utfordrende.  

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 31.08 2021 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP3

BP3

Elektronisk 
forskningslogg (ELN)

Verktøy og tjenester for forskning 

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur

Sikkerhetskomponenter (Antivirus, ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse



• Nye integrasjonstjenester API er i mobiliseringsfasen og rapportering begynner fra og med 
september.

Delportefølje øvrige prosjekter
Navn

K
O

STSist oppdatert TI
D

O
M

F

Fase D
R

IF
T

B
R

U
K

R
IS

K

RHF - Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform 01.09.2021Planlegge

RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 10.09.2021Planlegge

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 10.09.2021Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 04.09.2021Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 06.09.2021Planlegge

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 02.09.2021Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 30.08.2021Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 30.08.2021Planlegge

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 13.09.2021Gjennomføre



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Forsinkelser i prosjektet på grunn av: 

• Koronasituasjonen 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

• Forsinket screeningoppstart.

• 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.

• På bakgrunn av ny estimering av arbeidsomfang, er ny dato for screeningoppstart lagt 
frem for styringsgruppen 30. august. Ny dato for oppstart er nå 1. mai 2022.



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 innføring av Interactor skytjeneste fra DIPS ikke vil kunne nås 
i prosjektets gjennomføringsfase.

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR)

• Prosjektets gjennomføringsfase må forlenges. 

• Helseforetakene kan miste en betydelig andel legekontor med tilhørende økonomisk tap.

• Høyt fokus på merkantile avklaringer med leverandør.

• Høyt fokus på etablering av teknisk miljø hos leverandør.

• Prosjektet planlegger en endringsanmodning for en forlengelse av prosjektet.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prognosen ligger nær opp til styringsrammen. Dette skyldes at anskaffelsen medførte en økt kostnad på 1,7 
millioner kroner. Hardwarekostnaden inklusive drift er 3,9 millioner kroner over budsjett (1,5 millioner kroner).

• Anskaffelsen tok lenger tid enn planlagt.

• 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 

• Rapportering av fremdrift og omfang p.t. skjer i en brytningsfase mellom godkjent plan og kontraktfestede datoer.
Prosjektet er i rute i henhold kontraktfestede datoer. Prosjektet jobber kontinuerlig for å levere på kortere tid.
I henhold til SSA-T vil ny fremdriftsplan etableres og godkjennes i spesifikasjonsfasen, fremdrift vil deretter rapporteres i henhold til 
kontraktsfestede datoer.

• 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 må bygge midlertidig kompetanse på 
applikasjonen da de ikke har ressurser til å ta et slikt ansvar.

• Helse Sør-Øst ser på modell for hvordan prosjektet skal belastes med hensyn til leie og driftskostnader av 
infrastruktur. For andre prosjekter hvor Sykehuspartner anskaffer og drifter løsningen, er dette ikke en del av 
prosjektkostnaden.

• 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.



• 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. Det er identifisert og iverksatt aksjoner for å 
finne gode løsninger. 

• Kick-off for planfasen ble gjennomført 18.08.2021

• 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, og det er besluttet å gjennomføre en ny dialogrunde.

• Proof of Concept ble avsluttet som planlagt før ferien. De viktigste læringspunktene er: 

• RFID infrastrukturen fungerte i henhold til forventningene og det anbefales her at man går videre med pilotering hos 
helseforetak. 

• Wifi/BLE fungerte bra med tanke på presisjon, men vi må leve med en del forsinkelse i posisjoneringen. Presisjonen her 
er god nok for de fleste bruksområdene dersom sanntid ikke er viktig. 

• Bluetooth 5.1 hadde meget god ytelse på både presisjon og oppdateringsfrekvens,. Denne teknologien fungerte i 
tilnærmet sanntid. Erfaringen med Bluetooth 5.1 har blitt videreført til STIM, og STIM vil sørge for at det vil bli mulig å 
kjøpe inn aksesspunkter som støtter Bluetooth 5.1 i framtiden.

• Målbilde for innkjøp og logistikk:  Etter tilbakemeldinger fra innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst ble omfanget 
av de planlagte dokumentene noe endret. De ferdige dokumentene ble sendt ut i juni og aktiviteten er avsluttet. 

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode



• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Det er besluttet ny dato for oppstart screening og utrullingsplan; 1. mai 2022.

• Spesifikasjon for koloskopijournal er ferdig.

• Akseptansetest helsenorge.no ferdig

• Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst
• De kliniske forberedelser (personell og rom) er godt i gang

• Det er høy aktivitet for å løse flere avklaringsbehov avdekket i løsningsdesign og ROS knyttet til integrasjoner 
og informasjonsflyt fra Kreftregisteret.  

• Mange fagkompetanser er involvert og det er gode diskusjoner for å finne de beste løsninger for 
henvisningsflyt, adressering og organisasjon internt i sykehusene.

• Pilotsykehusene har utarbeidet et første utkast til regional henvisningsflyt for tarmscreeningshenvisninger fra 
Kreftregisteret.

• Sykehuspartners patologi- og integrasjonsmiljø samarbeider med avdeling for klinisk patologi i Vestre Viken for 
å analysere, konfigurere og brøyteteste digitale labsvar til Kreftregisteret.

• Mottatt tilbakemelding på tekniske koordinatorer på flere av sykehusene og avklart at helseforetakene selv skal 
dekke løpende vedlikehold og support.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode



• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
• Prosjektet gikk i produksjon med Interactor on-premise den 18. mars 2021. Løsningen har 

deretter blitt tatt i bruk av samtlige helseforetak i perioden mars-juni. Løsningen fungerer bra og 
er stabil, og brukerne rapporterer at løsningen er enkel og intuitiv.

• Helseforetakene er i god gang med å erstatte dagens IHR fra Evry med DIPS Interactor. Interactor
er også tatt i bruk for sendeprøver på tvers av helseforetak.

• Flere legekontor har gått over til skybasert EPJ og kan ikke ta 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, men etablering av teknisk 
miljø er ikke påbegynt. Dette forsinker videre detaljert leveranseplanlegging i prosjektet, og det er 
tvilsomt om prosjektets mål for skytjenesten kan nås i planlagt gjennomføringsperiode.

• Det gjenstår i tillegg flere avklaringer vedr regional forvaltningsmodell for tjenesten i Helse Sør-Øst 
RHF og Sykehuspartner, og dette medfører noe forsinkelse i prosessen for overlevering.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode



• Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst 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 Helse Sør-Øst trinn 2
• Kartlagt fremtidig behov hos interessenter for folkeregisterinformasjon som grunnlag for 

arkitekturbeskrivelsene.
• Leveransen av målarkitektur og veikart ble godkjent i RARK i juni 2021.
• Beslutningsgrunnlag for neste gjennomføringsfase er ferdigstilt og klart for behandling i porteføljestyret.

• Statistisk logganalyse 
• Gjennomfører workshops innenfor prosjektets fire delprosjekter.
• Anskaffelsesprosess gjennomført: Signert kontrakt med SAS Institute 24. juni.
• Forberedelsesfase gjennomført 2. juli.
• Kickoff med hele prosjektgruppen 17. august.
• Norsk helsenett har levert testmiljø 28. august.

• Digitalt oversettelsesverktøy
• Prosjektet går som planlagt. Beslutningsgrunnlag for gjennomføring er godkjent av styringsgruppen og klart til 

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

Påbegynt kravspesifikasjon.

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 31.08.2021

Statistisk logganalyse

MF trinn 1

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

BP3

Beslutningspunkt
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MF trinn 2BP3
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BP2

BP2

BP2

IHRBP2 BP3

Digital hjemmoppfølging og prosessplattform BP2 BP3

II

BP3Digitalt oversettelsesverktøy

Innføring tarmkreftscreening HSØ

SG

Nye integrasjonstjenester del 1 (API) BP3



• Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr 
• Konseptutredning for regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr er ferdigstilt.  Leveransene er 

godkjent av styringsgruppen. 
• Porteføljeansvarlig skal beslutte 6. september eventuell oppstart av planfasen (BP2).
• Ansvar for gjennomføring gis til Oslo universitetssykehus. Prosjektet skal ligge som en del av den regionale IKT 

prosjektporteføljen 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. Leveransene er godkjent av 

styringsgruppen.
• Porteføljeansvarlig skal beslutte 6. september eventuell oppstart av planfasen (BP2). Prosjektet følges opp videre i 

delportefølje kliniske løsninger.

• Samvalgsverktøy
• Konseptutredningen for samvalgsverktøy er ferdigstilt. Leveransene er godkjent av styringsgruppen juni 2021.
• Porteføljestyret skal beslutte 1. september oppstart av planfasen (BP2). Prosjektet følges opp videre i delportefølje 

kliniske løsninger.

Status for konsepter
Navn

K
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STSist oppdatert TI
D

O
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F

Fase D
R

IF
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B
R
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K

R
IS

K

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr (konsept 09.09.2021Konsept

RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst Konsept

RHF - Erstatning for EEG systemet Konsept

RHF - Erstatning for kostdatasystem 06.09.2021Konsept

RHF - Regional kommunikasjons- og delingsplattform Konsept

RHF - Registerverktøy for forskning Konsept

RHF - Samvalgsverktøy 09.08.2021Konsept

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 10.09.2021Konsept

10.09.2021



• Erstatning av kostdatasystem 
• Mandatet er godkjent av porteføljeansvarlig, og konseptutredningen er godt i gang 
• Styringsgruppen er etablert og hatt første møtet, referansegruppen har faste møter
• Konseptet rapporterer første gang nå i august

• Registerverktøy for forskning
• Det gjennomføres en forenklet konseptutredning
• Mandat er godkjent av porteføljeansvarlig og konseptutredningen er godt i gang
• Styringsgruppen er felles med IKT for forskning, og konseptet rapporterer første gang nå i august

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

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst  
• Konseptet er bemannet med prosjektleder og virksomhetsarkitekt fra 16. august
• Mandat planlegges godkjent tidlig september  

Status for nye 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 31.08 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 
eiendomsforvaltningen 
i Helse Sør-Øst

BP1

BP1 Registerverktøy 
for forskning

BP2

BP2

BP2



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

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. 

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Digitalt 
oversettelsesverktøy

2021 Kunngjøring etter september.



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.



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.



Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 jun. 22 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 9 6 6 6

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 5 3 3

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 45 42 42 41 9 10

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre mai. 20 des. 23 35 33 32 33 2 32 30 28

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 249 188 159 158 40 30

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

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 124 124 27 18 23

Regional ambulansejournal Gjennomføre jan. 19 des. 21 51 45 42 45 2 42 42 39

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 feb. 22 26 23 20 15 15 8 9

Regional EPJ journalinnsyn Gjennomføre sep. 18 aug. 21 126 115 96 124 -1 96 124 96

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføre mai. 18 des. 21 338 325 310 321 302 309 303

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 jan. 23 450 415 388 388 321 304

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 Gjennomføre feb. 17 okt. 21 302 302 302 298 295

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4 Gjennomføre feb. 21 jan. 23 87 87 19 6 7

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 22 16 23

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 des. 23 203 186 173 173 55 41 37

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 26 24,7 24,4 2 1 2

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 1 801 1 628 1 530 1 564 3 984 966 936

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen



Delportefølje virksomhetsstyring

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

ERP Løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 sep. 23 129 116 104 104 24 16 17

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 okt. 21 39 35 32 35 32 16 15

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 796 776 776 776 712 695 690

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 964 926 915 918 770 728 724

Delportefølje IKT for forskning

Forskningsportalen HSØ Gjennomføre jan. 18 des. 21 40 38 38 44 2 36 40 40

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

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

Totalt for delportefølje IKT for forskning 47 44 48 54 2 40 44 44

Delportefølje Øvrige prosjekter

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 aug. 22 46 43 43 42 32 17 24

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 feb. 22 38 35 33 25 -1 28 19 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 6

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

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 apr. 23 61 50 44 50 -3 23 13 7

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 4 1 2

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 151 135 214 211 -3 155 109 64

Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt
 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Realisert 

verdi

Budsj. 

totalt

Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen



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

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 2,1 1,9 2,1

Strategi og standard for bruk av multimedia sep. 20 sep. 21 2,4 2,7 2,4 2,7

Registerverktøy for forskning aug. 21 des. 21 ,5 ,5 ,1 ,2

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 des. 21 2,0 2,0 ,5 ,0

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

Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022) sep. 21 des. 21 1,4 1,4 ,0 ,3

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

Sum 19 19 1 14 14

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 22 22 1 16 16

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt
Budsj. 

totalt

 Progn. 

totalt 

Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen



Regional EPJ journalinnsyn
• Prosjektet rapporterte rødt frem til avslutning i august. Prosjektet endte på 124 millioner kroner som er 

innenfor kostnadsrammen på 126 millioner kroner. 

Forskningsportalen HSØ
• Nødvendig avklaring av videre utvikling av forskningsportalen har medført at det er påløpt kostnader ut 

over vedtatte rammer. Det jobbes med saksgrunnlag til porteføljestyret for videreutvikling av 
forskningsportalen som skal dekke nødvendige leveranser. 

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev
• Prosjektet er avsluttet med regnskap marginalt over budsjett.

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

universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF, og det jobbes med tiltak for komme innenfor 
budsjettrammen.

Klinisk legemiddelsamhandling
• Prognosen er marginalt over styringsrammen fordi fasen må forlenges med en måned. Teknologiledelsen 

har besluttet at utviklingskostnader knyttet til kurve og elektronisk pasientjournal skal inkluderes i 
prosjektkostnader og det øker totalkostnadene for klinisk legemiddelsamhandlingsprosjekt.

Regional ambulansejournal
• Prognosen er 3 millioner kroner over budsjett etter at det er gjort avsetninger på 4,6 millioner kroner for 

ikke forfalte lisenser i 2021 og 2022, videreutvikling på 1,85 millioner kroner og avsetning til opplæring 
for Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF på 0,1 millioner kroner. 

Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3
• Prognosen er 11 millioner kroner over budsjett. Hovedårsakene til dette skyldes inngått tilleggsavtale 

med leverandør for kjøp av bistand utover fastpris, og behov for større andel frikjøpte ressurser fra 
helseforetakene.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



• Regional data og analyseplattform

• Styringsgruppen har besluttet å forlenge inneværende gjennomføringsfase. 

• Statistisk logganalyse

• Det jobbes med estimatene etter valg av leverandør.

• Konsepter

• Det er en liten overskridelse på tre av konseptene, men totalt kommer alle konseptene i sum 
innenfor rammen av konseptutredninger

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



Porteføljeanalyse økonomi per august 2021

Gjenstående på budsjettpost «Til kommende 
beslutninger» er 56 millioner kroner (kun driftsmidler)

 Underforbruket har økt fra foregående rapportering 
som følge av nedjustert prognose for Regionalt 
porteføljekontor.

Årsprognosen for pågående prosjekter er 44 millioner 
kroner under årets budsjett for pågående prosjekter:
 47 millioner kroner under i investeringsmidler 

(denne er justert for en endret prognose etter rapporteringsfrist)

 3 millioner kroner over budsjett i driftsmidler

Tilgjengelige midler
- Investeringsmidler 47 millioner kroner 
- Driftsmidler 53 millioner kroner 

56

44



Hittil i år
• Den regionale IKT-prosjektporteføljen ligger hittil i år 90 millioner kroner under budsjett hittil i år for de 

vedtatte prosjekter. 
• I tillegg til dette kommer budsjettposten på «Ikke fordelt ramme - til kommende beslutninger» som per 

31.august er på 56 millioner kroner.  

Prognoseutvikling
• Trenden på prognoseutviklingen er at underforbruket øker. 

Prognosen er endret fra 27 millioner kroner under budsjett per juli til  44 millioner kroner under budsjett per 
august.

Porteføljeanalyse økonomi per august 2021
Kommentarer 



• 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. 

Avhengigheter



Risiko

Risiko

1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur

2. Leveranser fra leverandører

7a. Overlevering til forvaltning

7b. Avhengighet til forvaltning av EPJ (DIPS)

8. Mangel på nøkkelkompetanse

9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon 

10. Koronasituasjonen

• Det er et middels høyt risikonivå.

• Ved utgangen av august er den overlevering til forvaltning  største utfordringen i IKT-porteføljen 
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• Overlevering til forvaltning i Sykehuspartner (7a) har gitt flere utfordringer enn forventet i 
det siste tertialet til tross for iverksatte tiltak. I tillegg er det fortsatt uklare forhold mellom 
forvaltningsaktørene SP, NHN, HDO.

• Det er redusert sannsynlighet i risiko knyttet til leveranser fra eksterne leverandører (2)  
skyldes i hovedsak at forbedret samarbeid mellom prosjektene og linjen i dialogen med 
leverandørene.

• Økningen i mangel på nøkkelkompetanse (8) skyldes i hovedsak at oppstarten av nye 
sykehusbygg vil kreve ressurser som vil konkurrere med behovene til den regionale IKT-
porteføljen.

• Koronapandemien (10) påvirker fortsatt enkelte av prosjektene, men Helse Sør-Øst går nå 
gradvis tilbake til mer normal arbeidssituasjon og med fysisk oppmøte reduserer denne 
risikoen betraktelig.

De viktigste endingene i risikobildet



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.


