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RHF - Digital patologi 07.02.2022Planlegge

RHF - Digital samvalgsløsning 07.02.2022Planlegge

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger 07.02.2022Avslutte

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 07.02.2022Planlegge

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 07.02.2022Planlegge

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 07.02.2022Avslutte

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 07.02.2022Planlegge
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Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Side 1 med 18 rader av 18

Delportefølje kliniske løsninger
HSØ- styresak

075-2020

128-2020

103-2016, 039-2018

058-2012, 042-2017 og 039-2020

110-2019, 048-2021

031-2019, 128-2020

• Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 er avsluttet etter innføring av MetaVision til alle foretak i regionen. Dette er siste 
rapportering for prosjektet. 

• Avvik er beskrevet for de tre prosjektene med rød indikator på kost, tid eller omfang. I tillegg til prosjektinterne forhold er avvikene knyttet 
til eksterne parter som Norsk helsenett, juridiske avklaringer i Direktoratet for e-helse og HOD og leveranser fra interregionalt AMK IKT-
prosjekt.

• Prosjektet regional radiologi-løsning og multimediearkiv ved OUS har ikke lengre rødt avvik på tid, men fortsatt rød risiko knyttet til 
leveranseplattform fra STIM.

115-2021

130-2021



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har mottatt faktura fra Norsk helsenett (NHN) for drift og forvaltning av 
tjenesten på 156.000 kroner som inntil videre er regnskapsført på prosjektet.

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

Avviksbeskrivelse: Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger

• Prognosen er over styringsrammen.

• Prosjektet har levert mange av de tekniske forberedelsene for Martina Hansens hospital, 
men vil avsluttes uten å implementere løsningen fordi det er avdekket behov for 
ytterligere arbeid som gjennomføres som bestillinger til Sykehuspartner.

• Prosjekt mener at NHN ikke skulle fakturert de 156.000, men forsøk på avklaringer har 
ikke ført frem.

• Prosjektet jobber med å redusere forbruk i februar og vil i verste fall avsluttes i februar 
2022 med et lite overforbruk på 0,4 millioner kroner.

• Martina Hansen må bestille implementering av Sykehuspartner når forberedelsene er 
klare



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er fortsatt to juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse. 

Avviksbeskrivelse: Kjernejournal dokumentdeling

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

• Prosjektets planer for innføring i mars 2022 vil ikke nås. Alle de tekniske forberedelsene i Helse Sør-Øst 
gjennomføres som planlagt.

• Videre innføring av løsningen må settes på pause frem til det juridiske er avklart.  Eksisterende bruk kan 
fortsette.

• Juridiske avklaringer er eskalert til Direktoratet for e-helse som ha videre dialog med 
HOD. 

• I sak 69/22 - videre fremdrift - besluttet styringsgruppen at prosjektet skal ferdigstille 
teknisk løsning og legge frem sak om eventuell forlengelse av prosjektet for å kunne 
starte Trinn A-D og følge opp Helse Sør-Øst sin rolle som hovedsamarbeidspart til NHN 
innenfor dokumentdeling



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Leverandøren (Locus) varslet om 6 måneder forsinket utvikling i desember. Dette 
skyldes forsinkelser i etablering av ny kommunikasjonsløsning (KAK) fra 
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og endring til å integrere mot dagens 
kommunikasjonsløsning (ICCS) og at leverandøren er forsinket med egen utvikling.

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

• Det blir forsinket innføring ved AMK Oslo og prosjektgjennomføringen vil ta lengre tid 
og bli dyrere .

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

• Det skal etableres et tettere samarbeid med leverandør i testgjennomføringen for å 
forsøke å hente inn igjen noe av leverandørens forsinkelse i prosjektgjennomføringen. 

• Det pågår fortsatt arbeid for å etablere ny plan.
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• Kjernejournal dokumentdeling
• Det pågår juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse og inntil disse 

er fullført vil ikke Norsk helsenett (NHN) forplikte en innføringsplan.
• HOD gir føring om at videre innføring av løsningen må settes på pause frem til juridiske 

avklaringer er gjort. Eksisterende brukere kan fortsette.
• Mangel på planer og fremdrift hos NHN gjør at prosjektet bruker lenger tid og får økte 

kostnader på nødvendige avklaringer, se avviksbeskrivelse.
• Prosjektet har levert løsningsdesign og ROS og fullført tekniske forberedelser for Vestre 

Viken, Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset 
Telemark og Oslo universitetssykehus. De tekniske forberedelsene vil fullføres i mars 
2022 for de tre resterende helseforetakene.

• Regional EPJ modernisering
• Underlag til BP3-beslutning er i hovedsak ferdigstilt, og kvalitetssikring pågår. Det planlegges 

behandling av overgang til gjennomføringsfasen i porteføljestyret 28. februar og til styret i 
Helse Sør-Øst i mars.

• Noen gjennomføringsaktiviteter er påbegynt i planleggingsfasen som forutsatt. Dette gjelder 
innføring for psykisk helsevern og rusbehandling for Oslo universitetssykehus, samt noen 
tekniske aktiviteter. 

Status og leveranser i kliniske løsninger (1/9)



• Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger:
• Prognosen er over styringsrammen, se avviksbeskrivelse.
• Prosjektet har arbeidet med overlevering til Sykehuspartner og HSØ RHF
• Prosjektet avsluttes som planlagt 28. februar, med presentasjon av rapport til 

styringsgruppen 9. mars. 

• Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler:
• 20. oktober 2021 besluttet styringsgruppemøtet å forlenge planleggingsfasen 

ut februar 2022
• Regionalt arkitekturråd behandlet prosjektet 19. januar og godkjente 

arkitekturen
• 26. januar anbefalte styringsgruppen å fremme sak til porteføljestyret for 

oppstart av gjennomføringsfasen. 
• Behandling av oppstart av gjennomføringsfasen er utsatt til 17. mars, da det 

ikke var rom i møtet 28. februar som planlagt. På grunn av prosjektets 
omfang vil saken behandles videre av styret i Helse Sør-Øst.

Status og leveranser i kliniske løsninger (2/9)



• Digitale innbyggertjenester - Erstatte MinJournal:
• 27.januar vedtok porteføljestyret endring av budsjett,  og besluttet at  ansvaret 

for videreføring av restanser knyttet til  Tjenester på vegne av barn skal 
overføres til planlagt gjennomføringsfase av prosjektet Mine timeavtaler. 
Prosjektet melder derfor ikke lengre avvik på tid og kost. Det er avklart at alle 
helseforetak ønsker å aktivere tjenester på vegne av barn som behandlet i 
fagdirektørmøtet.  

• Ettersending av brev ble aktivert 20. januar for alle helseforetak og private 
sykehus som benytter digital utsending av brev fra DIPS

• Prosjektet vil fullføre følgende tjenester:
• Ettersending av brev til øvrige helseforetak og sykehus. Oslo universitetssykehus er i pilot 

for denne løsningen
• Tilpassing av importen av Skjema om helseopplysninger slik at skjema kan importeres før 

time er oppsatt

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/9)



• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet har passert en viktig milepæl med levering av produksjonsmiljø (enkelte elementer 

gjenstår) klart nok for start grunnkonfigurasjon. Konfigurasjon i produksjonsmiljø danner grunnlaget 
for etablering av alle øvrige prosjektmiljøer i videre planer.  

• Prosjektet har høy risiko i med aktivitetene på kritisk linje for å nå sluttmilepæl med oppstart høsten 
2022. Risikoen er først og fremst knyttet til forsinkelse i leveranser fra STIM, etablering av de 
kommende tekniske miljøene og sårbarhet ift. kapasitet på kompetanse på ny regional 
leveranseplattform. Saken er eskalert til Sykehuspartner, og første miljø er levert.

• Regional doseovervåkingsløsning
• Doseovervåkningsløsningen ble i januar tatt i bruk av Akershus universitetssykehus og Sørlandet 

sykehus. Det har så langt ikke vært driftsproblemer for disse eller for Sykehuset i Vestfold, som tok 
løsningen i bruk i desember.

• Prosjektet er i rute i henhold til revidert plan og vil ferdigstille utrulling til 6 av 8 foretak i løpet av 
mars. 

• På grunn av avhengigheter til pågående RIS/PACS-oppgraderinger må Vestre Viken utsettes til april og 
Sykehuset Østfold til juni. Det pågår avklaringer om prosjektet kan avsluttes med overlevering av 
disse restansene til Sykehuspartner.

• Rapportering av dosedata til NPR er fortsatt deaktivert i påvente av avklaring av hjemmelsgrunnlag.

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/9)



• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)

• Utprøving av pasientbundet endose startet på Akershus universitetssykehus 31. januar.

• Endring (EA-01) som reduserer omfanget på IKT og test for piloter, ble godkjent av styringsgruppen 
4. februar.

• Det er planlagt utprøving av pasientmerket endoser på Sykehuset Telemark i uke 7 og Sykehuset 
Østfold fra uke 11

• Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)

• Styringsgruppen har besluttet 3 måneders forlengelse av gjennomføringsfase 2. Årsaken er at DIPS 
ikke har kapasitet til å starte utarbeidelse av løsningsforslag med prosjektet før august 2022. 
Planen er derfor utvidet med 6 måneder for delområde P04 - Legemiddelsamhandling –DIPS, MV og 
e-Resept. Budsjettet er uendret.

• Målarkitektur og veikart P01 - Håndtering av legemiddelreaksjoner, interaksjoner og dobbelt-
forskrivninger er standardisert.

• Prosjektet og regional fagforvaltning har utarbeidet felles plan for arbeid med analyse av 
alternativer for varsling av interaksjoner og dobbeltforskrivninger

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/9)



• Regional kurve- og medikasjonsløsning

• Prosjektet er fullført i henhold til plan etter BP5-beslutning i styringsgruppen 27. januar 2022.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning er innført ved alle foretak med en mindre restanse på 
Kongsberg.

• Kostnaden for fasen ble 320 millioner kroner, som er 5 millioner under styringsrammen. Avvik mot 
totalbudsjettet skyldes hovedsakelig kostnader utover fastprisen i avtalen (SSA-T) med TietoEvry
etter at Helse Sør-Øst RHF signerte en tilleggsavtale i 2019 som gir en ekstrakostnad på 17 
millioner kroner.

• Regional løsning for helselogistikk

• Spesifikasjonsfasen for område B, styring av pasientflyt og ressurser, ble avsluttet i 
januar. Spesifikasjonsfasen for område A, innsjekk og betaling, er enda ikke avsluttet. Fasen for 
område C, intern kommunikasjon og varsling på mobil, ble avsluttet i 2021.

• Leveranser som er på kritisk linje er RSV-behandling av område A og opprettelse av testmiljø for 
område B og C.

• Signering av vedlikeholdsavtale og databehandleravtale for område C fant sted 30. januar - Det er 
inngått avtale med Atea om bistand fra spesialist i Avaya telefoniplattform 25. januar

• Helse Sør-Øst RHF har i januar mottatt ønske om å inkludere område B og C for Oslo 
universitetssykehus HF. Konsekvensene av dette er under utredning.

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/9)



• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)
• Sørlandet sykehus tok i bruk løsningen 17. januar. Sykehuset Telemark er klare for 

innføring 14. februar.
• Vestre Viken hadde oppstart i prosjekt 4. januar med opplæring. Sykehuset Innlandet er 

godt i gang med kartlegginger i samarbeid med det tekniske delprosjektet og bruker tid på 
å lære seg arbeidsflyten og bruken av LVMS.

• Prosjektet planlegger for flere deloppstarter for patologivirksomheten ved Oslo 
universitetssykehus.

• Digital patologi
• Dokumentasjon av dagens (As-Is) arbeidsprosesser er godkjent i referansegruppen.
• Ca 50 deltok i ny presentasjon av løsningen i Region Skåne 27. januar, hvor de de fleste 

kom fra helseforetakene.
• Styringsgruppen har besluttet at prosjektet skal jobbe for å få utarbeidet en regional 

rammeavtale for (glass)skannere.
• Det er gjennomført vurdering av skjermer i samarbeid med pilotprosjektet ved Sykehuset 

i Vestfold. Nyttig både for valg av utstyr og nettverksbygging.

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/9)



• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Som følge av forsinkelse av utviklingen i regi av det interregionale AMK IKT-prosjektet, ble fase 1 

besluttet forlenget med 5 måneder av Prosjektstyret i januar. Pilotering ved AMK Oslo planlegges 
utsatt fra november 2022 til medio mai 2023. Status på tid og overordnet risiko i 
mottaksprosjektet opprettholdes som rød inntil omforent fremdriftsplan for AMK IKT-prosjektet 
foreligger også for utviklingsfase 2

• Eventuell forlengelse av det interregionale prosjektet medfører økte felleskostnader og 
prosjektkostnader i mottaksprosjektet. Det er også usikkerhet knyttet til ekstra kostnader til behov 
for integrasjon mot ICCS i test og opplæring.

• Det må besluttes hvordan drifts- og forvaltningskostnader for AMK og GIS-løsninger som fortsatt 
er under etablering skal mellomfinansieres i perioden 2022-24 frem til løsningen tas i bruk. Dette 
er kostnader ut over styrevedtatte besluttede prosjektkostnader.

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/9)



• Strategi og standard for bruk av multimedia

• Prosjektet re-planlegger tidslinje og leveransene sammen med leverandøren (Sectra) for 
å sikre synkronisering av leveranseplanene i henhold til kontrakten. 

• Det jobbes med å lage en veileder for bruk av regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst

• Prosjektgruppen har tett samarbeid og har en del overlappende arbeid med tilstøtende 
prosjekter som RAM, EEG, MTU og digital patologi.

• Arbeid er startet for å svare ut punktene fra RARK som ble dokumentert  ved BP2-
beslutningen

• Digital samvalgsløsning

• Prosjektet har siste måned jobbet med kravspesifikasjon, spesielt den funksjonelle delen, 
revideringer av arkitekturbeskrivelsen og forberedelse til SPARK og RARK og arbeidet 
med gevinstkart og gevinstrealiseringsplan.

• Det kan vurderes å inkludere de andre regionene som opsjoner i en anskaffelse. Dette vil 
drøftes i det interregionale IKT-ledermøtet i februar.

Status og leveranser i kliniske løsninger (9/9)



• Innføringen av M365 er foreslått overført fra Sykehuspartner HF til den regionale IKT-porteføljen, og 
vil bli behandlet i porteføljestyret i mars.

Delportefølje virksomhetsstyring
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036-2013 og 026-2018

RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 07.02.2022Gjennomføre

RHF - ERP løsning for Sykehusapotekene 09.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 10.02.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 11.02.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 31.01.2022Planlegge

SP - Innføring av M365 i HSØ Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Framdrift har vært god siden slutten av desember 2021, men status settes likevel til rød 
som følge av uavklarte forhold rundt konverteringsobjekter. Dette kan forsinke oppstart 
verifikasjon av løsning og skape ytterligere forsinkelse.

Avviksbeskrivelse: Regional ERP

• Ytterligere forsinkelser kan sette ny dato for innføring på Oslo universitetssykehus HF 1. 
november 2022 i fare. I ytterste konsekvens kan det føre til at regional ERP ikke kan 
innføres før frysperiode for nye bygg inntreffer.

• Oslo universitetssykehus HF utpeker en ansvarlig for konvertering

• Oslo universitetssykehus HF definerer et representativt utvalg av grunndata som skal 
inngå i konvertering og verifikasjon



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 31.01.22

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

BP 3.0

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Sørlandet sykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

BP3

Planfase

RDAP 1.0RDAP 1.0Regional data- og analyseplattform (RDAP)

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF

ERP Sykehusapotekene

BP2

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

BP3

M365

BP2

Pilotprosjekt Teams 
(M365)

EO

BP3

Ansvaret for videre utvikling av RDAP 
overføres Sykehuspartner fra 1.1.2023

Regional kostdata

BP2



Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/3)

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Prosjektet har gjennomført en omstrukturering og re-planlegging. Dette har vært mer komplisert 
og krevende enn forventet, og har resultert i en forsinkelse på ca 4 uker.

• Planverket detaljeres i etapper. Første etappe av planen frem til oppstart verifikasjon av løsning 
medio april er ferdigstilt.

• Ny dato for innføring på Oslo universitetssykehus HF er 1. november 2022.

• Totalprognosen for prosjektet er redusert med 18 millioner kroner. Oppdatert prognose forutsetter 
at forberedelser til verifisering går som planlagt, og en økt ressursinnsats fra både leveranse- og 
mottaksprosjekt slik det er mulig å overholde produksjonssettingsdato den 1. november 2022. Det 
er noe usikkerhet knyttet til behov for kjøp av tekniske lisenser. Dette vil bli avklart i forbindelse 
med ytelsestestingen.



Status og leveranser i virksomhetsstyring (2/3)

• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Prosjektet er i gjennomføringsfasen og inne i en periode med utvikling av løsning.

• Prosjektet er i all hovedsak i henhold til plan for fremdrift, men rapporterer et mindre avvik på tid som følge 
av forsinket tilgang til testmiljøer og kapasitetsutfordringer på utviklingsressurser.

• Prosjektet har en samlet kostnadsprognose innenfor vedtatt styringsramme.

• Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Endringsanmodning om videreføring av gjennomføringsfasen april - desember 2022 fremmes 
for porteføljestyret 17. Mars

• Prognosen er over budsjett, men innenfor styringsrammen.

• Prosjektet har god fremdrift både for innarbeidelse av nye datakilder og utvikling av sluttbrukerleveranser



Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/3)

• Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)

• Prosjektet har avsluttet planfasen og det fremmes BP3-beslutning for porteføljestyret 17. mars.

• Planfasen er gjennomført under tildelt budsjett

• Regional løsning for kostdata

• Regional løsning for kostdata har startet planfasen, og tar sikte på å fremme BP3-beslutning for 
porteføljestyret i juni.

• Styringsgruppen fra konseptfasen videreføres i planfasen

• Microsoft 365

• Prosjektet vil rapportere på ordinær måte i delportefølje Virksomhetsstyring fra og med rapportering etter 
februar.

• Det vil bli fremmet en orienteringssak for porteføljestyret i møtet 17. mars, og BP3-beslutning planlegges 
fremmet for porteføljestyret og styret i Helse Sør-Øst RHF i juni.

• Sykehuspartner tar økonomisk risiko og mellomfinansierer fortsatt utrulling av M365 Basis (ferdigstille 
utrulling av Teams) frem til BP3-behandling. Planfase for resterende del av M365 pågår.



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje IKT for forskning

• Restruktureringen av delporteføljen er ferdig. 
Hovedfokus er fortsatt etablering av forskningsportalen 1.0, samt anskaffelse av henholdsvis 
elektronisk forskningslogg (ELN) og et registerverktøy som også vil kunne benyttes innenfor 
forskning.
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 10.02.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 10.02.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy 14.02.2022Planlegge



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 31.01.2022 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

EO

II

BP3Registerverktøy   



• Forskningsportalen
Januar har vært en travel måned, hvor prosjektet i tillegg til å drive tasker og avklaringer om gjenværende utvikling, har fokus vært 
å iverksette ny struktur og få kontroll på innholdet, kunne fremstille dette på en god måte.  Videre har prosjektet samlet og
håndtert avvik i samarbeide med relevante fagmiljøer hos Sykehuspartner.

Leveranser i Januar:

• Designet, tilpasset og igangsatt ny «prosjektrigg»

• Sikret omfang ved å dokumentere innhold og at dette speiler avtalt målbilde

• Prosjektplan er utviklet og forankret sammen med fagmiljøene i Sykehuspartner

• Utviklet Issue-logg for avvikshåndtering som deles med Sykehuspartner Forskning og innovasjon

• Etablert møteplan for å sikre transparens, forståelse og håndtering av avvik

• Forbedret brukerinvolvering relatert til test 

• Utarbeidet nye risiki

• Videreutviklet brukerreisen – historien om forskeren Jenny

Kommende leveranser:

• Baseline av revidert plan for Forskningsplattformen 1.0  

• Etablere regional filsluse-infrastruktur + tjeneste

• Oppdatere kommunikasjonen (webside info + Jenny's brukerhistorie) 

• Etablere bestillingssystemet for lagring av forskningsdata  

• Utrede støtte for multisenterstudier (forstudie)

Status og leveranser i IKT for forskning (1/3)



• Elektronisk forskningslogg

Prosjektet har i januar jobbet med å forberede signering av kontrakt. Kontrakten er en SSA-L som skal signeres 
av AD i Sykehuspartner. Avklaringer med leverandøren rundt deres løsning er påstartet, og det jobbes med 
løsningsdesign. ROS er påstartet. Plan for godkjenning av design og godkjenning av ROS er utarbeidet. 
Overlevering til linje og test er planlagt. 

Leveranser i Januar:
• Signeringsprosess igangsatt og avklaringer med leverandør rundt løsning er i gang.
• Samarbeider med Registerverktøy for forskning da risiko bildet samsvarer godt.

Kommende leveranser:
• Signering av kontrakt må ferdigstilles
• Løsningsdesign og ROS oppdateres med løsning fra valgt leverandør for endelig godkjennelse i RSV. 
• Prosjektet igangsettes og samarbeidet med forvaltning iverksettes i februar
• Oppstart av tjenesten er estimert til primo juni 2022.

Status og leveranser i IKT for forskning (2/3)



Registerverktøy

Beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3) for Registerverktøy, ble behandlet i porteføljestyret 
27.1.2021.  Porteføljestyret ba prosjektet om å konkretisere tre forhold; økonomi, skytjeneste samt en 
vurdering av å egenutvikle en løsning.

Leveranser i Januar:
• Dialog med datatilsynet
• Møte i personvernombud PVO-forum 19.1
• BP3-behandling 27.1
• Revisjon av underlag til BP3

Kommende leveranser:
• Ferdigstille revidert underlag for ny behandling i porteføljestyret 17.3. 
• Forberede styringsgruppemøte 3.2

Status og leveranser i IKT for forskning (3/3)



Delportefølje øvrige prosjekter
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Styresak

• Det meste i delporteføljen går i henhold til plan.

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

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

144 -2021

RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 10.02.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 10.02.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 03.02.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 02.02.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 07.02.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 31.01.2022Planlegge

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) 15.02.2022Planlegge

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 14.02.2022Planlegge

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 14.02.2022Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 10.02.2022Gjennomføre



Avviksside for IHR skal inn her



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

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

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppMilepælsplan øvrige prosjekt per 31.01.2022

Statistisk logganalyse

Modernisert folkeregister trinn 1

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

BP3

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Modernisert folkeregister trinn 2 BP3

BP3

BP2

BP3

BP3BP2

BP2

BP2

BP2

Interaktiv henvisning og rekvirering BP2 BP3

Prosessplattform og Digital hjemmoppfølging BP2 BP3

BP3Digitalt oversettelsesverktøy

Innføring tarmkreftscreening HSØ

Nye integrasjonstjenester APIBP3

BP3 Regional std. Int. MTU



Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

Gjennomføringsfase 1 er kommet godt i gang, og 28.01 var søknadsfristen for leverandører å melde 
interesse for å delta i anskaffelsen. Prosjektet har begynt prekvalifiseringsprosessen og gjennomgår nå 
leverandørene som har sendt inn søknad. Prosjektet utarbeider sitt forslag til prekvalifiserte leverandører 
og skal gjennomgå disse med prosjekteier torsdag 03.02. 

Prosjektet har fått på plass to endringsledere innenfor budsjettrammen, samt kontraktsforvalter. Videre 
jobbes det med ROS-rådgiver og løsningsdesigner.

Kommende leveranser:
• Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert 28.01, klokken 12:00.
• Meddelelse om resultat av kvalifiseringen Uke 7 
• Invitasjon til å levere løsningsforslag Uke 7 
• Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Uke 11
• Frist for å levere løsningsforslag Uke 12 
• Gjennomføring av dialogrunder med demonstrasjoner som konseptbevis/PoC for utvalgte områder i 

uke 13-23 

Status og leveranser i øvrige prosjekter (1/10)



Digitalt oversettelsesverktøy

Prosjektet er godt i gang med gjennomføringsfasen. Førsteutkast av konkurransepapirer er sendt til 
leverandørene som er med i anskaffelsen, og det er gjennomført dialogmøter for å gjennomgå svarene fra 
leverandørene og diskutere justeringer i endelig kravspesifikasjon. Prosjektgruppen og styringsgruppen 
er involvert i konkurransen og det er god og tett dialog med kontaktperson i Sykehusinnkjøp.

Leveranser i Januar:
• Innlegg om prosjektet for tillitsvalgte på OUS 05.01  
• Dialogmøte med leverandørene 17.01 og 18.01.2022
• Innlegg om prosjektet på Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) for Oslo universitetssykehus 25.01.2022
• Innlegg om prosjektet for likeverdskontakter på Oslo universitetssykehus  27.01.2022

Kommende leveranser:

• Neste milepæl er å inngå kontrakt med leverandør, estimert mai/juni 2022.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/10)



Entydig strekkoding (GS1)

Prosjektet gikk inn i gjennomføringsfasen i oktober 2020. I 2021 ble det gjennomført en dialogbasert 
anskaffelse. Det ble skrevet kontrakt med Lyngsoe (RFID-system) og Systematic (EPCIS og 
lokasjonsregister) i januar 2021. Implementeringen av løsningene er i gang, med mål om akseptansetest 
og oppstart av piloter før sommerferien 2022. Prosjektet skal avsluttes i oktober 2022.

Leveranser i Januar:

• Anskaffelsen:

• Kontraktene ble signert 31.1-2022

• Implementering:

• Kick-off med leverandørene ble avholdt 18.1-2022

Kommende leveranser:

• Gjøre løsningsdesign og integrasjonsdesign klart for intern QA

• Starte detaljplanlegging av pilotene

Status og leveranser i øvrige prosjekter (3/10)



IKT-løsning for screening tarmkreft 

Prosjektet har sammen med Kreftregisteret avklart oppgaver som kan vente til etter 
01.05.2022 slik at oppstartdato for  screening kan opprettholdes. Det er laget en plan for 
utvikling med ekstra buffer for eventuell sykdom pga. pandemien.

Leveranser i januar:
• Omlegging til PREG ferdig
• Inklusjon og invitasjon ferdig til test
• Testmiljøet satt opp på nytt etter ustabilitet
• FastTrak koloskopijournal ferdig testet

Kommende leveranser:
• Systemtest på inklusjon, invitasjon og utsending iFOBT-prøvesett
• FastTrak sendemodul ferdigstilles (forsinket)
• Ferdigstille utvikling av moduler og gjennomføre systemtest
• Etablere QA og prod-miljøene på nytt

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/10)



Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst

De kliniske forberedelser (personell og rom) i foretakene er godt i gang. Hvert foretak har nå en koordinator som 
sammen med den kliniske prosjektdeltageren er ansvarlig for innføring i sitt foretak. Hovedfokus vedvarer å være 
pilotsykehusene og samtidig holde øvrige foretak i senere puljer orientert.

Leveranser i Januar:
• Prosjektmøte med kliniske prosjektdeltagere og koordinatorer fra alle (8) foretak
• Web service for FHIR rapporter klar til test
• Etablering av testmiljø klarstilt til DIPS FastTrak
• Revidert administrative rutiner v0.7 og gjennomgang av ventelistebrev med sykehusene
• Avklaring av feilhåndtering og forvaltningsmodell er påbegynt
• Vestre Viken har feilsøkt og testet elektroniske patologisvar til KRG

Kommende leveranser:
• Avklaringer knyttet til screeningflyt fra henvisning mottas til rapport levert KRG
• Ferdigstille og forankre administrative rutiner for screeningflyt samt forberede laboratorieprosedyre og patologisvar
• Lukke avklaringer knyttet til feilhåndtering og supportmodell med DIPS FastTrak og KRG
• Planlegge test, opplæring og implementasjon og avklare evt. nye testpasienter med Sykehuspartner
• Kartlegging brukerroller og identifisere superbrukere til test og opplæring
• Ferdigstille test og innføre elektronisk patologisvar for Vestre Viken 

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/10)



Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr og EEG

Prosjektet arbeider med MTU kravspesifikasjon v 1.3 til v 2.0, lage veiledere for integrasjon og 
verifikasjon av prinsipp for integrasjon med blant annet å følge digital patologi.

Leveranser i Januar:
• Anskaffelse av gatewayer (PoCG og PHG) : Gjennomført RFI PHG samt hatt møter om PoCG i region 

syddanmark og avklaringer med leverandører.
• Dialogmøter RFI digital hjemmeoppfølging
• Arbeid med underlag til SPARK og RARK
• EEG: Kartlegging av arbeidsprosesser, prosess med strategisk plan samt underlag til RFI uke 10
• Konstituering av arbeidsgruppe EEG

Kommende leveranser:
• Oppsummering RFI
• Forankring av oppdatert kravspesifikasjon i Oslo universitetssykehus og SMET før vedtak i 

styringsgruppe
• Oppstart og gjennomføring av usikkerhetsanalyse
• Styringsgruppemøte 3 samt presentasjon SPARK

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/10)



Nye integrasjonstjenester API

Prosjektet jobber med underlag for anskaffelse og ledelsesprodukter for beslutning om oppstart av 
gjennomføringsfase (BP3), planlagt i april 2022. Det gjennomføres ukentlige møter for å koordinere 
avhengigheter med prosjektet Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging.

Leveranser i Januar:
• Målarkitektur er klargjort for kvalitetssikring hos interessenter
• Kravspesifikasjon er klargjort for kvalitetssikring hos interessenter

Kommende leveranser:
• Utarbeide underlag for beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3) i april.
• Prosjektet verifiserer med juridisk miljø i Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp at grunnlaget for en 

direkteanskaffelse er tilstede.
• Arbeidet med kontraktsform pågår gjennom arbeid med konkurransegrunnlag. 

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/10)



Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Etablering av testmiljø for Interactor sky har vært viktigste fokus i januar. Prosjektets største 
utfordring har vært betydelig forsinkelse fra DIPS for leveranse av Interactor sky. SSA-L-avtale 
og tilhørende databehandler avtale har stått på stedet hvil pga. ulike oppfatninger hos Helse 
Sør-Øst og DIPS om dataansvar. Dette har også påvirket prosess for godkjenning av ROS.

Leveranser i Januar:
• DIPS sitt testmiljø for Interactor sky er etablert, men gjenstår å verifisere dette og at 

kommunikasjon mellom DIPS og SP fungerer.
• Testlegekontor for test av Pridok med Interactor sky er etablert. Gjenstår siste verifikasjoner.
• Interactor on-premise (Leveranse 1) er overlevert til Sykehuspartner.

Kommende leveranser:
• Brøytetest av Interactor sky med EPJ-systemene Pridok og CGM.
• Oppstart Akseptansetest for det første helseforetaket som er  Sykehuset innlandet 
• Godkjenning av ROS

Status og leveranser i øvrige prosjekter (8/10)



Statistisk logganalyse 

Prosjektet jobber etter ny milepælsplan godkjent av styringsgruppen. Endelig sluttdato i februar 2023 er 
upåvirket.
Avventer beslutning om regional forvaltningsmodell i Helse Sør-Øst RHF, ref. fremlagt forslag fra 
prosjektet 7. 12 2021, inklusive behov for beslutning om innplassering av regional fagforvaltning.

Leveranser i Januar:
• Oppdatering av DPIA fremlagt for styringsgruppen 21. januar.
• Revidert plan som følge av forsinkelser på MP6 godkjent av styringsgruppen 21. januar
• Endringsanmodning om ressurspool fra leverandør godkjent av styringsgruppen

Kommende leveranser:
• Fortsatt utvikling av funksjonell del av løsningen  
• Avklare kryptering av dataløsningen med SAS.
• Oppdatert designdokumentasjon fra SAS fremlegges prosjektet for godkjenning
• Avklaringer med SAS og NHN om hva begrenset support av løsningen etter 2024 vil innebære
• Avklaring med NHN om nasjonal forvaltning av løsningen
• Oppfølging av Sykehuspartners forvaltning av løsningen

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/10)



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

I januar har prosjektet i tillegg til å utarbeide løsningsdesign, arbeidet med å ferdigstille 
styringsdokumenter og saksfremlegg for oppstart gjennomføringsfase (BP3)  i porteføljestyret.

Leveranser i Januar:

• Saksfremlegg og styringsdokumenter for oppstart gjennomføringsfase (BP3) ble godkjent i 
styringsgruppen 17.01.2022, 

Kommende leveranser:
• Løsningsdesign og ROS

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/10)



Status for konsepter

• Generell kommentar
• Det er en pågående konseptutredning - digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør- Øst. Det pågår arbeid med å forberede

beslutning om oppstart nye konseptutredninger i porteføljestyret i april. Det arbeides også med å forbedre prosessen for innsamling 
av behov.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst

• Konseptutredningen pågår i henhold revidert plan for arbeidet er godkjent av porteføljeansvarlig. BP2 og oppstart av planfasen er 
planlagt 31.05.2022. Det pågår avklaringer med prosjekt i Sykehusbygg, og vurdering om Helse Sør-Øst skal delta i anskaffelsen som 
Sykehusbygg. 

• Regionalt kostdatasystem

• Konseptutredningen for regionalt kostdatasystem er gjennomført. BP2 ble tatt 03.01.2022. Prosjektet følges opp videre og 
rapporterer i delportefølje virksomhetsstyring. 

• Verktøystøtte for nye metoder

• Konseptutredningen ble stanset juni 2021, etter møte i Interregionalt IKT direktørmøte hvor det er ønskelig at dette behovet løses i et 
nasjonalt perspektiv. 

• Norsk Helsenett ønsket ikke å ta den rollen det Interregionalt IKT direktørmøtet ønsket. Konseptet må derfor ferdigstilles i regi av 
Helse Sør-Øst som har fått oppdraget. Det arbeides med å bemanne opp konseptet.
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2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan konsepter 31.05 2021 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP1

Erstatning  for 
kostdatasystem

BP1

Digitalisering av bygg eiendomsforvaltning

BP1

BP2BP1

BP2

??

??

Verktøystøtte Nye metoder Verktøystøtte Nye metoder BP2



Forbedringsporteføljen inkludert i regional portefølje

• 8. desember 2021 ble det besluttet i 
porteføljestyremøtet (sak 089-2021) 
at porteføljestyring skal omfatte 
forbedringsporteføljen fra og med 
2022.

• Det pågår arbeid med å konkretisere 
konsekvensen av dette. 

• Første punkt som iverksettes er 
rapportering til porteføljestyret.

Nye tjenester  

Administrative områder

Kliniske områder 

Regionalt 
porteføljekontor (RPK)

Porteføljeeier Adm.dir.

ProsjekterProsjekter

Programmer
Programmer

Styringsgrupper

Prosjekter

Porteføljestyret
Ledergruppen i 
Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst

Direktører fra alle HF

Regional IKT-portefølje

Ledergruppen i 
teknologi og e-helse

Regionalt arkitekturråd 
(RARK)

Regional systemeier

Regionalt 
systemeierforum 

Forvaltningsteam

Deltakere alle HF



• Forbedringsporteføljen inneholder tiltak for regionalt forvaltende tjenester 
og realiseres i linjen.

• Tiltakene meldt fra 
• Regionale fagnettverk eller endringsråd 

• foretakene representert med egne fag/systemansvarlige

• Regionale systemeiermøter

• Regional behovsportefølje

• Myndighetskrav, nasjonale føringer med mer.

• Kvartalsvis rapport for forbedringsporteføljen vil fremover bestå av status 
leveranser og eventuelle avvik, konsekvens og tiltak.

Regionale forbedringer



Porteføljen i 2022 inneholder totalt 83 tiltak pr 01.01.2022

Total finansieringsramme 135 millioner kroner hvor:

• 87 millioner kroner er fordelt på 52 tiltak knyttet til kliniske tjenester

• 48 millioner kroner er fordelt på 31 tiltak knyttet til administrative tjenester

Gjennomsnittskostnaden per tiltak er ca. 1,6 millioner kroner. Det vil til enhver tid være tiltak som 
forsinkes, endres eller justeres avhengig av kompleksitet og leveransekapasitet hos tjenesteleverandør og 
underleverandører. For å utnytte tildelt ramme følges dette tett og nye prioriterte tiltak vurderes 
fortløpende der det er kapasitet.

• Budsjett for 2022 er fordelt, og rammer tildelt hver enkelt kundetjeneste* i porteføljen, men kan 
revurderes basert på vurderinger fra porteføljestyret eller andre faktorer som myndighetskrav, lover og 
forskrifter.

• Fra 2023 vil porteføljestyret beslutte total finansieringsramme og fordeling per kundetjeneste.

• Hvis det blir behov for å gjøre mindre justeringer i tiltak innenfor en kundetjeneste, eller flytte midler 
fra ett område til et annet for å utnytte kapasiteten foreslås det at praksis fra 2021 og 2022 videreføres 
ved at dette besluttes av de regionale systemeierne gjennom re-prioriteringsmøter hvert kvartal.

• Eventuelle endringer i tildelte rammer/tiltak mellom kundetjenestene informeres om i rapporteringen 
til porteføljestyret per kvartal.

Regional forbedring 2022

* Oversikt over kundetjenester, se egen slide 



Budsjett 2022 fordelt per kategori kundetjenester

kr 17 400 000

kr 6 800 000

kr 765 000

kr 9 035 000

kr 16 500 000

HR

Tiltak knyttet til flere administrative kundetjenester

IT for IT

Virksomhetsstyring og Kvalitetsstøtte

Økonomi, innkjøp og logistikk

Administrative

11 tiltak

1 tiltak

1 tiltak

7 tiltak

10 tiltak



Budsjett 2022 – fordelt per kategori kundetjenester

kr 8 000 000

kr 2 700 000

kr 38 000 000

kr 8 000 000

kr 3 200 000

kr 20 000 000

kr 6 000 000 kr 3 600 000

Bildediagnostikk Felleskomponenter

Interaksjon Kurve, medikasjon og Pasientovervåkning

Laboratorievirksomhet Mor og barn

Pasientjournal – og administrasjon Pre-hospital

Overheng

Kliniske

2 tiltak

7 tiltak

4 tiltak

17 tiltak  
3 tiltak

7 tiltak

2 tiltak
Overheng fra 2021 



Tiltak med stort verdibidrag i porteføljen

# Tiltak Kunde-tjeneste Effekt/verdi Leveransedato

1 Digital Sykemelding DIPS Classic Klinisk - EPJ 300' sykemeldinger i året - besparelser i klinikk og hos NAV Q3 2022

2 Ny rollemodell med automatisk 
tildeling og vedlikehold av roller 
med IDM

Klinisk -
MetaVision

Innføring av regional rollemodell.
Reduksjon i manuell forvaltning av tilganger hos Sykehuspartner. 

Q3 2022

3 Føderert sikkerhet på klient og 
grensesnitt

Klinisk -
MetaVision

Forbedret sikkerhet og sporbarhet, understøtte ende til ende 
sikkerhet med sporing på integrasjoner

Q3 2022

4 Integrert lagerstyring Klinisk -
MetaVision

Redusert tidsbruk ved uttak av legemiddel fra medisinrom, 
gjennom integrert oppdatering av lagerbeholdning i 
arbeidsprosess i Metavision. 
Understøtter regionalt målbilde for lukket legemiddelsløyfe

Q3 2022

5 Metavision på mobil - utprøving Klinisk -
MetaVision

Effektiviserte arbeidsprosesser ved bruk av lettvekts IKT
Muliggjør innføring av regional lukket legemiddelsløyfe.

Q4 2022



*Sykehuspartners kundetjenester

Pasientbehandlingstjenester Tjenester for pasient 
og pårørende støtte

Forskningstjenester
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Sikkerhet og teknisk 

overvåkning

HR
Økonomi, innkjøp  og 

logistikk
Virksomhetsstyring og 

Kvalitetsstøtte 

Laboratorievirksomhet

Bildediagnostikk

Prehospital

Pasientjournal – og 
administrasjon

Somatisk behandling

Medikasjon og 
pasientmålinger

Psykiatrisk behandling

Kjøkken, vaskeri og 
sterilsentral

Mor og barn

FelleskomponenterDigital arbeidsplassIT Basis tjenester Infrastrukturplattform

IT for IT

Interaksjon



Planlagte anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Nye integrasjonstjenester
API – del 1

Verktøy for API-
management

2022 Prosjektet er i planfase, og anskaffelse skjer etter BP3.

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

Verktøy til erstatning 
for Læringsportalen

2022 Det er planlagt leverandørkonferanse

Digital patologi Funksjonalitet for 
digital patologi

2022 Pågår avklaringer av hvordan avtalen med Sectra skal forstås og anskaffelse av 
skannere og skjermer.

Regional løsning for 
samvalgsverktøy

Verktøy for samvalg 2022 Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i mai/juni. Planlegger 
anskaffelse etter BP3.

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er i planfase. Det er gjennomført RFI og leverandørkonferanse i 
mai/juni. Planlegger anskaffelse etter BP3 i april 22.

Kostdatasystem Kostdatasystem 2022 Det er gjennomført RFI og markedsundersøkelse høsten 2021

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen i 
Helse Sør-Øst

Løsninger for 
digitalisering av 
eiendomsforvaltning

2022 Det planlegges med RFI og markedsundersøkelse

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Det er gjennomført juridiske vurderinger og anskaffelsesstrategi for 
området. RFI er gjennomført. BP3 er planlagt feb/mars 22



Pågående anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Entydig strekkoding GS1 Kjøp av GS1-
komponenter

2021-22 Leverandører er valgt og kontrakter er signert.

Elektronisk 
forskningslogg

Kjøp av løsning 2021-22 Leverandør er valgt og kontrakten er til signering.

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Digitalt 
oversettelsesverktøy

2021-22 Prosjektet kunngjorde anbudskonkurransen 27. oktober. To leverandører 
leverte tilbud på anbudskonkurransen, og dialogmøter er gjennomført 17.01 og 
18.01.

Prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging

Generelt verktøy for 
prosess-
automatisering

2021-22 Anskaffelsen ble kunngjort 21. desember 2021 og frist for å levere forespørsel 
om å delta i anskaffelsen var 28. januar 2022.



Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen

Ressursbehov for de kommende månedene er under 
kontroll for de fleste områder, men enkelte 
ressursutfordringer er eskalert.

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

Eskaleringer til Sykehuspartner i november og 
desember er fortsatt ikke løst på tross av tiltak, og gir 
forsinkelser i flere prosjekter :
• Datakommunikasjon, nettverk: Kapasitet til 

brannmursåpninger på ny plattform. Sårbarhet på 
nøkkelkompetanse.

• Arbeidsflate/klientpakking: Det er verken kapasitet 
til innleie til regionale prosjekter eller til utføring 
av det prosjektene skal bestille som oppgaver fra 
linjen.



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

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



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 jun. 22 5 5 2 1 2

Digital samvalgsløsning Planlegge sep. 21 feb. 22 6 4 5 2 3

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal Gjennomføre des. 20 feb. 22 10 10 10 11 10 10 7

Digitale Innbyggertjenester - mine henvisninger Gjennomføre okt. 20 feb. 22 9 9 8 9 8 9 8

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Planlegge feb. 21 feb. 21 11 11 9 9 9

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 45 42 42 42 28 25 26

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre mai. 20 okt. 21 35 33 32 33 32 33 31

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 mar. 23 84 74 70 69 6 5 2

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 249 188 159 158 50 35

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 34 34 18 11 14

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 124 124 32 24 27

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 apr. 22 26 23 20 17 19 14 17

Regional EPJ modernisering Konsept okt. 21 nov. 21 10 1 10 1

Regional EPJ modernisering Planlegge des. 21 mar. 22 30 26 -4 7 2 2

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføre mai. 18 jan. 22 338 325 310 320 310 320 318

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 feb. 23 450 415 388 388 10 344 316

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 Gjennomføre feb. 17 jun. 22 302 312 10 302 296 297

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4 Gjennomføre feb. 21 feb. 23 87 76 42 20 23

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 nov. 22 201 183 171 174 -2 50 44 44

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 203 186 173 186 87 72 56

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 26 25 22 10 7 9

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 okt. 22 9 9 9 1 1

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 1 677 1 513 1 479 1 484 3 995 906 898

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 kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 jun. 22 5 5 3 2 2

Digital samvalgsløsning Planlegge sep. 21 feb. 22 6 4 6 2 4

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal Gjennomføre des. 20 feb. 22 11 11 11 11 10 10 8

Digitale Innbyggertjenester - mine henvisninger Gjennomføre okt. 20 feb. 22 9 9 8 9 8 9 8

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Planlegge feb. 21 feb. 21 11 11 10 10 10

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 45 42 42 42 32 29 29

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 84 74 70 69 9 7 4

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 249 188 159 158 52 37

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 34 34 19 12 14

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 124 124 34 25 28

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 apr. 22 26 23 20 17 20 15 17

Regional EPJ modernisering Planlegge des. 21 mar. 22 30 23 -3 18 9 2

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføre mai. 18 jan. 22 338 325 310 320 310 320 319

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 feb. 23 450 415 388 388 349 321

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 Gjennomføre feb. 17 jun. 22 302 312 302 297 297

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4 Gjennomføre feb. 21 feb. 23 87 76 47 24 25

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 nov. 22 201 183 171 181 8 62 51 51

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 203 186 173 186 93 80 64

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 26 25 21 -1 12 8 11

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 okt. 22 9 9 9 1 1

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 1 643 1 481 1 438 1 453 4 1 004 911 897

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 feb. 22 4 3 4 3 3

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 feb. 22 39 35 32 35 2 32 29 20

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 796 776 776 758 -18 730 703 702

ERP løsning for Sykehusapotekene Planlegge apr. 21 nov. 23 129 116 104 104 35 31 31

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 964 926 915 900 -16 801 766 756

Delportefølje IKT for forskning

Elektronisk forskningslogg (ELN) Gjennomføre aug. 21 jun. 22 8 6 6 3 -3 6 1 1

Forskningsportalen Gjennomføre jan. 18 jun. 22 55 53 51 51 42 41 41

Registerverktøy Planlegge okt. 21 jan. 22 1 1 1

Totalt for delportefølje IKT for forskning 62 59 57 54 -3 49 42 42

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 95 96 2 70 69

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Planlegge mai. 21 des. 21 8 7 8 7 8

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 okt. 21 30 26 22 22 2 2 1

Digitalt oversettelsesverktøy Gjennomføre sep. 21 mar. 23 6 6 5 5 1

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 okt. 22 57 56 56 56 29 24 37

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 jun. 22 38 35 33 29 32 25 26

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 Gjennomføre nov. 20 mar. 22 7 6 6 4 6 4 3

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 Planlegge des. 20 des. 21 7 8 7 7 7

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API) Planlegge mai. 21 feb. 22 4 3 -1 4 1 2

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Planlegge sep. 21 apr. 22 5 4 -1 4 2 3

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 apr. 23 61 50 44 49 39 24 22

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 199 180 284 284 202 166 110

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 konsepter i IKT porteføljen

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 mai. 22 4,3 5,1 1 2,7 2,1

Totalt konsepter 4 5 1 3 2

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt Budsj. totalt  Progn. totalt 



Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger
• Prognosen er marginalt over styringsrammen. Dette skyldes hovedsakelig at prosjektet har mottatt faktura på drift og forvaltning fra NHN. 

Det er avklart at kostnaden skal tilfalle prosjektet og ikke sentral post/mellomfinansiering. I tillegg har prosjektet merforbruk i forbindelse 
med kartlegging av det tekniske behovet for Martina Hansens Hospital.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Regional løsning for helselogistikk
• Prognosen er 10,4 millioner kroner over budsjett. Dette skyldes at styringsgruppen har godkjent spesifikasjonsfase for område B og C, 

samt økte kostnader på grunn av merarbeid og forsinkelser knyttet til RoS og RSV.

Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3
• Prosjektet ble ferdigstilt i løpet av januar 2022, 10 millioner kroner over budsjett. Hovedårsakene til avviket skyldes inngått 

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

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet mangler flere ressurser for å kunne sikre ønsket fremdrift. Knapphet på ressurser internt medfører en større andel eksterne 

ressurser. Etablering av de tekniske miljøene er forsinket og leveranseplattformen fra STIM er ikke komplett. Prosjektet har 
utarbeidet revidert plan og er forlenget til og med mars 2024.

Statistisk logganalyse
• Prognosen er mellom budsjett og styringsrammen som følge av merforbruk i anskaffelsen og høyere utgifter til leie av infrastruktur fra 

Norsk helsenett enn budsjettert.

Regional data- og analyseplattform
• Prognosen er 3 millioner kroner over budsjett frem til behandling av endringsanmodning for utvidelse av omfang og ramme i 

porteføljestyret i mars 2022.

IKT-løsning for screening tarmkreft
• Prosjektet er en del av program for nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og inngår ikke i prosjektporteføljen, og finansieres ved 

øremerkede midler som bevilges på årlig basis. Budsjettøkning ble godkjent på det interregionale AD-møtet i januar 2022. Prognosen er 
1 million kroner over budsjett.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



Økonomi i regional portefølje 2021
Resultat



Hittil i år

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

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

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

Delportefølje konseptutredninger
IKT-drift, tall i millioner kroner Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

Digital hjemmeoppfølging 1 1 36 %

Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser 1 1 -32 %

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API) 1 1 -30 %

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr 2 1 1 44 %

Samvalgsverktøy 2 2 1 43 %

Strategi og standard for bruk av multimedia 2 1 1 91 %

Registerverktøy for forskning 1 -19 %

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst 2 2 -15 %

Erstatning for kostdatasystem (EOL 2022) 1 1 2 %

Regional kommunikasjons- og delingsplattform 1 -1 -67 %

Ufordelt konsept 3 -3 -100 %

Sum konsept 13 15 -2 -13 %



Delportefølje kliniske løsninger (drift og investeringer)
Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i HSØ -1 -1

Automatisk tildeling fødselsnummer Trinn 2

Digital patologi 1 2 -1 -44 %

Digital samvalgsløsning 2 5 -4 -69 %

Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev 5 4 1 31 %

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal 9 9 0 %

Digitale Innbyggertjenester - mine henvisninger 6 5 7 %

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 9 9 2 %

Kjernejournal dokumentdeling 29 32 -3 -11 %

Klinisk legemiddelsamhandling 23 20 3 16 %

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 16 15 1 8 %

Regional ambulansejournal 13 14 -1 -4 %

Regional doseovervåkingsløsning 14 18 -4 -24 %

Regional EPJ journalinnsyn 18 18 0 %

Regional EPJ modernisering 8 23 -15 -64 %

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 66 68 -2 -3 %

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 34 39 -5 -12 %

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4 20 31 -11 -35 %

Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken 3 6 -3 -49 %

Regional løsning for helselogistikk 48 52 -4 -8 %

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 72 85 -13 -15 %

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 11 15 -3 -23 %

Strategi og standard for bruk av multimedia 1 1 -5 %

Sum 406 469 -63 -14 %



Hittil i år

Regnskap per desember 2021 utgjør 406 millioner kroner, og er 63 millioner kroner under årsbudsjettet. Størstedelen av avviket er 
knyttet til et fåtall prosjekter:

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS – mangler ressurser for å sikre ønsket fremdrift. Etablering av de tekniske
miljøene er forsinket og leveranseplattformen fra STIM er ikke komplett. Det er fokus på å holde oppstart i oktober 2022 fast for å 
komme i forkant av frysperiode for byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF. Det har medført flere runder med 
replanlegging av aktiviteter og behov for å justere omfang til oppstart. Samlet mindreforbruk hittil utgjør 13 millioner kroner.

• Regional doserapporteringsløsning – har et mindreforbruk på 4 millioner kroner. Ifølge siste prognose vil prosjektet gjennomføres 3 
millioner kroner rimeligere enn totalbudsjettet.

• Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 – er forsinket som følge av koronapandemien, og har 
måttet utsette produksjonssettingen ved Oslo universitetssykehus HF. Dette påvirker også fremdriften for prosjektets fase 4, og har 
medført et lavere pådrag i 2021

• Kjernejournal dokumentdeling – planer har blitt revidert og omfang av videreutvikling er noe redusert.

• Regional løsning for helselogistikk – prosjektet har brukt færre midler enn estimert til nå. Dette kommer hovedsakelig av at Imatis
ikke har kunnet bemanne annet enn med prosjektleder og en liten andel arkitektressurs. Det har blitt løst nå.

• Regional EPJ modernisering har fått finansiering fra RHFet til å ferdigstille konseptfasen i løpet av oktober og november. Dette ble 
gjennomført 9 millioner kroner rimeligere enn den økonomiske rammen. Planleggingsfasen med oppstart i desember har hittil et 
mindreforbruk på 5 millioner kroner.

Delportefølje kliniske løsninger (drift og investeringer)



Hittil i år

Regnskap per desember 2021 for prosjekter med regional finansiering utgjør 59 millioner kroner, 16 millioner kroner under 

årsbudsjettet på 75 millioner kroner.

Regnskap per desember 2021 for ERP Løsning for Sykehusapotekene HF, finansiert med lokale midler fra Sykehusapotekene HF, utgjør

28 millioner kroner.

• Regional data- og analyseplattform – første del av gjennomføringsfasen er strukket ut i tid, for å få tilstrekkelig erfaringsgrunnlag fra 

innholdsleveranser i RDAP før oppstart av neste del av gjennomføringsfasen.

Delportefølje virksomhetsstyring (drift og investeringer)

Prosjekter finansiert på 104500

Prosjekter finansiert utenfor 104500

Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 3 4 -1 -32 %

Regional data- og analyseplattform 27 31 -4 -13 %

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 29 40 -11 -27 %

Sum 59 75 -16 -21 %

Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

ERP Løsning for Sykehusapotekene 28 28

Sum 28 28



Hittil i år

Regnskap per desember 2021 utgjør 14 millioner kroner, og er 3 millioner kroner under årsbudsjettet.

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

Delportefølje IKT for forskning (drift og investeringer)

Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

Elektronisk forskningslogg (ELN) 2 6 -4 -74 %

Forskningsportalen 11 10 1 9 %

Registerverktøy for forskning 1 -54 %

Verktøy og tjenester for forskning 2 1 1 59 %

Sum 14 17 -3 -19 %



Delportefølje øvrig (drift og investeringer)

Hittil i år

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

Drift og IKT-investeringer, tall i millioner kroner Årsestimat Årsbudsjett Avvik %-avvik

Entydig strekkoding (GS1) 20 20 -1 %

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) 19 20 -1 -6 %

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 4 4 -12 %

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 6 6 0 %

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API) 1 4 -3 -74 %

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr 1 3 -2 -58 %

Statistisk logganalyse 21 22 -1 -6 %

Modernisert folkeregister fødsel 25 %

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform 7 8 -1 -9 %

Digitalt oversettelsesverktøy 1 -1 -63 %

Sum 79 88 -9 -11 %



• De regionale IKT-investeringene er per desember 104 millioner 
kroner lavere enn budsjett. 

• Flere prosjekter har lavere fremdrift enn opprinnelig planlagt, 
blant annet som følge av koronapandemien, knapphet på ressurser 
og omprioriteringer som følge av driftsutfordringer. 

• I tillegg skyldes noe av avviket en annen betalingsstruktur til 
leverandører og at anskaffelsesfaser tar lengre tid enn planlagt.

• For regionale forbedringstiltak er faktiske investeringer 13 
millioner kroner høyere enn budsjett. Dette ble omdisponert til 
forbedringstiltak ila 2021.

Oppsummering



Risiko per tredje tertial

Risiko
1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur

2. Leveranser fra leverandører

7a. Overlevering til forvaltning

7b. Avhengighet til forvaltning av EPJ (DIPS)

8. Mangel på tilstrekkelig nøkkelkompetanse

9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon 

10. Koronasituasjonen

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



Toleransegrenser

Parameter GRØNN GUL
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.


