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< 10 MNOK 10 - 25 MNOK 25 - 100 MNOK 100 - 250 MNOK > 250 MNOK
Endringer

Pause Stopp

BP1 BP2 BP3Konsept Planlegge Gjennomføre og avslutte BP5

ERP-løsning for 
Sykehusapotekene

Forskningsportalen

Regional økonomi- og 
logistikkløsning (ERP)

Nye integrasjons-
tjenester - del 1 (API)

Prosessplattform og 
digital 
hjemmeoppfølging

Øvrige

IKT for forskning

Virksomhetsstyring

Avsluttet (i 2021 og 2022)

Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.05.2022

Modernisert 
folkeregister

Entydig
strekkoding
(GS1)

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Statistisk 
logganalyse

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Digitale løsninger 
for utdanning og 
kompetanse

Elektronisk
forskningslogg

Regional data- og 
analyseplattform

Innføring 
tarmkreft HSØ

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Registerverktøy

Regionalt kostdatasystem

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen

Regional kommunikasjons- og 
delingsplattform

Verktøystøtte for nye 
metoder

Inn i porteføljen

Mobilisering

Modernisert Folkeregister
trinn 1
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< 10 MNOK 10 - 25 MNOK 25 - 100 MNOK 100 - 250 MNOK > 250 MNOKPause Stopp

Planlegge Gjennomføre og avslutte Realisere (avsluttet i 2021 og 2022)

Prosjekter i klinisk løsning per 31.05.2022

Digital 
patologi

Regional 
laboratorie-
dataløsning, 
fase 5-9

Regional løsning for 
helselogistikk

Kjernejournal 
dokumentdeling

Regional EPJ 
journalinnsyn 
fase 1

Regional 
laboratorie-
dataløsning
fase 3-4

Digitale 
innbyggertjenester -
digital utsending av brev

Regional kurve-
og medikasjons-
løsning fase 3

Regional radiologi-
løsning og multi-
mediearkiv ved OUS

Regional ambulanse-
journal

Klinisk 
legemiddel-
samhandling

Digitale 
innbyggertjenester -
mine henvisninger

Regional 
doseovervåkings-
løsning

Nasjonal 
IKT-løsning 
for AMK

Regional 
laboratoriedata-
løsning Vestre Viken

Regional 
standard for 
lukket 
legemiddelsløyfe

Digitale 
innbyggertjenester -
erstatte MinJournal

Anskaffelse 
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Digitale 
innbyggertjenester -
hovedprosjekt

Digitale 
innbyggertjenester-
mine timeavtaler 

Strategi og standard 
for bruk av
multimedia

Digital samvalgs-
løsning

Konsept
BP1 BP2 BP3 BP5

Regional EPJ
modernisering
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Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje kliniske løsninger

• Det er generelt god fremdrift i porteføljen. 

• Kjernejournal dokumentdeling har ventet på svar om juridiske avklaringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og det ble mottatt 7. juni.
Arbeidet i prosjektet kan gjenopptas.

• I porteføljestyremøtet 9. juni fikk digital patologi tilslutning og regional standard for lukket legemiddelsløyfe fikk godkjent neste 
gjennomføringsfase.

• Det er fortsatt risiko knyttet til modernisert infrastruktur som berører flere av prosjektene, blant annet aktiviteter på kritisk linje i 
regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS og helselogistikk.
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HSØ- styresak

115-2021

075-2020

130-2021,  035-2022

128-2020

058-2012, 042-2017 og 039-2020

110-2019, 048-2021 og 053-2022

031-2019, 128-2020
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RHF - Digital patologi 08.06.2022Planlegge

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 09.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning fase 5 - 9 08.06.2022Planlegge

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 08.06.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 08.06.2022Planlegge



Regional doseovervåkingsløsning

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppMilepælsplan kliniske løsninger per 31.05.22

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Regional laboratoriedataløsning patologi, fase 3-4

Digitale innbyggertjenester – Mine timeavtaler  

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Kjernejournal dokumentdeling

Regional doseovervåkingsløsning

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Klinisk legemiddelsamhandling

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst                            

ST SI VV

BP3

BP3

BP3.2

BP3.2

Digital samvalgsløsning BP3

Strategi og standard for bruk av multimedia BP3

Regional EPJ moderniseringBP2 BP3

BP3.3

OUS

BP3.1

BP5

BP3.1

OUS-2 OUS-4OUS-3

Radiologi øvrige foretak etter OUSBP2

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9BP2 BP3

B2

OUS-P ST VV SiV SS AHUS SØ SI Sun MHHOUS-S

OUS-1

SS

BP3.2

Regional løsning for helselogistikkBP3.3

Digital patologi BP3BP2



Navn

• Regional data- og analyseplattform fikk godkjent endringsanmodning i porteføljestyret 9. juni for 
resterende del av gjennomføringsfasen og overføring til Sykehuspartner fra 1. januar 2023.

• M365-prosjektet er tilbakeført til Sykehuspartner, og rapporteres heretter ikke som del av den 
regionale IKT-porteføljen.

• Avvik på tid for regional økonomi- og logistikkløsning ERP er beskrevet på neste siden.

Delportefølje virksomhetsstyring

Styresak

036-2013 og 026-2018

049-2021
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 10.06.2022Gjennomføre

RHF - ERP-løsning for Sykehusapotekene 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 10.06.2022Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Framdrift er god, men status på tid settes likevel til rød som følge av det store antallet 
kritiske leveranser som pågår.

Avviksbeskrivelse: 
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Ytterligere forsinkelser kan sette ny dato for innføring på Oslo universitetssykehus
1. november 2022 er i fare. I ytterste konsekvens kan det føre til at regional ERP ikke 
kan innføres før frysperiode for nye bygg inntreffer. Frysperioden antas å vare ut 2024.

• Oslo universitetssykehus har startet verifisering av løsningen, og sluttrapport vil 
foreligge i løpet av juni måned.

• Løsningsdesign for flytting til kontekst 4.1 skal behandles i RSV 23. juni

• Styringsgruppen følger opp situasjonen tett, og vurdere forløpende tiltak. Planverk med 
dato for produksjonssetting behandles i styringsgruppen 4. juli.
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppVirksomhetsstyring milepælsplan per 31.05.22

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Oslo universitetssykehus HF

BP3

Regional data og analyseplattform (RDAP) 1.0

ERP Sykehusapotekene

BP3

Ansvaret for videre utvikling av RDAP 
overføres Sykehuspartner fra 1.1.2023

BP2

Regional kostdata

BP3.1 BP3.3BP3.2

EA

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

BP2



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje IKT for forskning

• Det har i perioden vært fokusert på forberedelse til oppstart av utprøving av 
forskningsportalen for Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus som starter i juni.

• Avtalen med leverandør for elektronisk forskningslogg er signert.
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy Gjennomføre 10.06.2022



2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan  IKT for forskning 31.05.22 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP3

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur

Sikkerhetskomponenter (Antivirus, 
ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse

EO

Registerverktøy   BP3



Navn

Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

• Prosjekt entydig strekkoding – GS1 rapporterer rødt på tid på grunn av forsinkelser i leveranse av 
hardware for etablering av miljø på leveranseplattformen.

• Prosjektet regional standard for integrasjon av MTU har forbered sak til porteføljestyret 9. juni og det er 
videre planlagt behandlet i styret. Dette medfører noe lengre behandlingstid og rødt på tid og kost.

• Statistisk logganalyse rapportere rødt på tid og kost, hovedsakelig på grunn av forsinkelser og dermed 
økte kostnader. For statistisk logganalyse er det i tillegg uavklart hvor drift av løsning skal ligge.

• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) har en rød risiko knyttet til gevinst i helseforetak. Som en 
følge av forsinkelser i leveranse av skyløsning fra DIPS, opplever helseforetak at legekontor velger 
andre løsninger.

144 -2021
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RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 10.06.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister 10.06.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) 10.06.2022Planlegge

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 10.06.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 10.06.2022Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 10.06.2022Gjennomføre

Gjennomføre
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• I behandling av beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3.1) i ledergruppen RHF, ble det 
besluttet at prosjektet skal opp til behandling i Helse Sør-Øst styre den 25.08.22. Prosjektet blir 
derfor forsinket i henhold til opprinnelig plan. 

Avviksbeskrivelse: 
Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr

• Gjeldende tidsplan kan ikke opprettholdes og estimert forsinkelse er på ca. to måneder. Kostnadene 
i planfasen er ventet å øke med ca. 2 millioner kroner som følge av dette.

• Aktiviteten i prosjektet opprettholdes i påvente av styrebehandling. Enkelte planlagte oppgaver i 
gjennomføringsfase kan startes allerede nå i planfasen og det er dermed ikke forventet at total 
prognose for plan- og gjennomføringsfasen, sett under ett vil øke.
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet rapporterer fortsatt rødt på kost og tid på grunn av forsinkelser som følge av uenighet 
mellom prosjektet/Sykehuspartner og Norsk helsenett (NHN) om vurdering av sikkerhet i løsning 
fra SAS. NHN sin ROS rapporterer rød risiko på teknisk sikkerhet.

• NHN vil, som følge av rød risiko, ikke påta seg drift av løsningen slik den foreligger pr. nå.

Avviksbeskrivelse: 
Statistisk logganalyse

• Prosjektet kan ikke utarbeide ny plan før beslutning om drift er gjort.

• Uansett beslutning om drift, vil prosjektet bli forsinket ut fra gjeldende plan. Dette medfører også 
økte kostnader.

• Drift av løsning må avklares. Ligger til styringsgruppen og prosjekteier.

• Det finnes 2 alternativer videre:
• Alternativ 1. Drift av NHN opprettholdes, men NHN trenger tiden frem til oktober med å analysere tiltak. Høy risiko 

for at tiltakene ikke reduserer risiko

• Alternativ 2. Drift overføres til Sykehuspartner. Dette alternativet kan også utgjøre kraftig forsinkelse, da forvaltning 
og drift ressurser ikke er bestilt, samt lang leveringstid på maskinvare.

• Sykehuspartner har en annen vurdering enn NHN på risikopunktene knyttet til at dette er en intern 
løsning.
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Sykehuspartners leveranse av servere i leveranseplattformen 1.5 er et stort problem for 
framdriften. Servere skulle vært levert medio mai, men er ved utgangen av mai fortsatt ikke levert. 
Dette gjør at prosjektet står i fare for å gå over på kost og tid.

Avviksbeskrivelse: 
Entydig strekkoding – GS1

• Installasjonen kommer ikke videre uten servere. Dette gjør at installasjon, akseptansetest, 
overlevering og ibruktakelse blir forsinket.

• Leveransen av servere er eskalert til SPOC for leveranseplattformen i Sykehuspartner, til 
leveransekontoret for datasenter, samt til møtet for "ressurser, utfordringer og eskaleringer" i HSØ.
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

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 31.05.22

Statistisk logganalyse

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Modernisert folkeregister BP3

Interaktiv henvisning og rekvirering

Prosessplattform og Digital hjemmeoppfølging BP3

BP3

Innføring tarmkreftscreening HSØ

Digitalt oversettelsesverktøy

Nye integrasjonstjenester APIBP3?

Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyrBP3

VV, SØ

ST,SiV,
OUS

SI,SS,
AHUS

SI , SØ

Pilot



Status for konsepter

• Det er to pågående konseptutredninger som begge er forventet å være ferdige i løpet av sommeren.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Ledermøtet i teknologi og e-helse har besluttet at prosjektet skal undersøke om Helse Sør-Øst sine behov kan 

løses gjennom Sykehusbygg sin anskaffelse. Konseptutredningen er derfor i tett dialog med prosjektledelsen i 
Sykehusbygg for å etablere det felles interregionale anbudsgrunnlaget.

• Mye av tiden i konseptutredningen har gått med til samarbeidet med Sykehusbygg og de andre regionene for å 
utarbeide anbudsgrunnlaget. Det har endret anbudsgrunnlaget i vesentlig grad, slik at det nå passer bedre til Helse 
Sør-Øst sine behov. Ressurser som går med til dette arbeidet kan påvirke fremdriften for å ferdigstille utredningen.

• Det er bestemt at bidraget fra Helse Sør-Øst i utarbeidelse av Sykehusbygg sitt anskaffelsesgrunnlag foreløpig skal 
organiseres som en del av konseptfasen.

• Verktøystøtte for nye metoder
• Konseptutredningen ble stanset juni 2021, etter møte i interregionalt IKT direktørmøte, hvor ønsket var at dette 

behovet løses i et nasjonalt perspektiv av Norsk helsenett.
• Norsk helsenett ønsket imidlertid ikke å ta den rollen som det interregionale IKT-direktørmøtet ønsket. 

Konseptutredningen blir derfor ferdigstilt i regi av Helse Sør-Øst.
• Arbeidet er i gang, styringsgruppen er uforandret, og utredningen er bemannet fra Helse Sør-Øst sin side 

(prosjektleder og arkitekt). Arbeidet bygger i stor grad videre på arbeidet som allerede var gjort. Imidlertid er det 
fortsatt utfordringer i forhold til plassering av driftsansvaret for en mulig løsning. Ved utgangen av mai var det uklart 
om det fantes aktører som ville/kunne ta på seg driftsansvaret.
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RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst 10.06.2022Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder - del 2 10.06.2022Konsept
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2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan konsepter 30.04.22 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Digitalisering av bygg eiendomsforvaltning
BP2

Verktøystøtte Nye metoder BP2



Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022-23 (1/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Regional data- og 
analyseplattform

12-2022 SP holder på med mobilisering og rekruttering for å bemanne tjenesten når de overtar 
forvaltningsansvaret.

Regional økonomi- og 
logistikkløsning (ERP)

11-2022 SP er klar for forvaltningsansvaret for samtlige helseforetak så snart løsningen er innført ved 
OUS

Regional løsning for 
helselogistikk

12-2022 Planlegging av helselogistikk fase 4 går i Sykehuspartner i parallell med fase 3. Dette gjelder 
overlevering fra fase 3.

Regional laboratoriedataløsning 
patologi fase 3 og 4 

11-2022 Drift er overlevert. Dette gjelder overlevering av faglig forvaltning og videreutvikling. Det pågår 
avklaring av dette.

Kjernejournal dokumentdeling 08-2022 Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspart for dette arbeidet. Hva det betyr ved overlevering 
gjenstår å avklare. Overlevering til Sykehuspartner pågår.

Regional radiologiløsning og 
multimediearkiv ved OUS

12-2022 Det pågår avklaring av faglig forvaltning og ansvaret for dette.

Regional doseovervåkingsløsning 09-2022 Det er god dialog med forvaltning om overlevering.

Digitale løsninger for utdanning 
og kompetanse

06-2023 Leverandør er ikke valgt
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Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022-23 (2/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Forskningsportalen 08-2022 Overleveringen går i henhold plan

Elektronisk forskningslogg (ELN) 10-2022 Overleveringen er nettopp startet, avhengig av hvordan skyløsninger skal håndteres.
Ikke nok ressurser i dag, må bruke ressurser fra forskningsportalen.

Registerverktøy 12-2022 Overlevering er avhengig av hvilken leverandør som velges. Er i prosess med Sykehuspartner

Statistisk logganalyse 12-2022 Det er fortsatt stor risiko knyttet til etablering av drift og forvaltning av løsning. NHN’s interne 
ROS vurderer teknisk løsningen til ikke å være akseptabel. Dette vil medføre forsinkelse i 
etablering av driftsmiljø og det er sannsynlig at Sykehuspartner må ta et enda større ansvar enn 
først forutsatt.

Innføring av screeningprogram 
for tarmkreft i HSØ

11-2022 Overlevering går i henhold til plan

Tarmkreftscreening (IKT) 11-2022 Forberedelser og strategi for overlevering er i gang. God dialog med SP og KRG. 
Kravdokumentasjon under arbeid. 4 fra KRG er i med i teamet for å sikre overleveringen.

Entydig strekkoding (GS1) 11-2022 Sykehuspartner har fått aksept for å ansette ressurs som skal forvalte løsningen. Det er fortsatt 
knyttet usikkerhet til om Sykehuspartner er klar til å overta forvaltningen.

Modernisert folkeregister 04-2023

Verktøystøtte nye metoder 12-2022 NHN vil ikke drifte løsningen.
Nasjonale løsninger skal normalt ikke driftes regionalt
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Planlagte anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Nye integrasjonstjenester
API – del 1

Verktøy for API-
management

2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3. Det er foreløpig 
konkludert med at anskaffelsen kan inngå som del av STIM.

Digital patologi Funksjonalitet for 
digital patologi

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

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er i planfase. Noe forsinket på grunn av beslutning om behandling i 
Helse Sør-Øst styre i august 22. Planlegger anskaffelse etter BP3.

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen i 
Helse Sør-Øst

Løsninger for 
digitalisering av 
eiendomsforvaltning

2022 Det er besluttet at anskaffelse blir gjennomført i regi av Sykehusbygg HF.
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Pågående anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar
Digitalt 
oversettelsesverktøy

Digitalt 
oversettelsesverktøy

2022 Leverandør er valgt. Kontrakt planlegges signert medio juni.

Prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging

Generelt verktøy for 
prosess-
automatisering

2022 Dialogrunder med leverandører pågår. 

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

Verktøy til 
erstatning for 
Læringsportalen

2022 Anskaffelsen er kunngjort, søknader om prekvalifisering kommer 6. mai.

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Forberedelse til dialogrunder med leverandører pågår.

Kostdatasystem Kostdatasystem 2022 Konkurransen er utlyst 10.juni
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Økonomi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 aug. 22 5 5 5 4 5

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Gjennomføre mar. 22 sep. 22 6 6 6 5 4 3 4

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 sep. 22 46 46 46 45 39 38 38

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 86 76 71 71 17 14 9

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 255 192 162 162 81 42 48

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 35 35 23 15 18

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 127 127 58 27 30

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 okt. 22 26 23 21 20 -1 21 18 20

Regional EPJ modernisering Gjennomføre mar. 22 jun. 25 978 909 825 825 45 29 31

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9 Planlegge mar. 22 sep. 22 3 2 -1 1

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 jun. 23 453 418 390 383 -4 370 339 340

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 jun. 23 282 269 260 260 100 82 92

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 207 207 207 207 115 116 111

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 27 25 17 23 16 20

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 nov. 22 9 10 5 4 3

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 2 367 2 172 2 030 2 013 -6 824 705 721

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse Gjennomføre mar. 22 mar. 23 13 12 11 11 1 1

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 jun. 22 42 42 42 42 42 41 41

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 798 778 778 758 749 716 732

Regionalt kostadatasystem Planlegge jan. 22 jun. 22 4 3 3 2 3

ERP løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 nov. 23 132 118 106 106 65 53 50

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 986 950 941 920 861 813 828

Delportefølje IKT for forskning

Elektronisk forskningslogg (ELN) Gjennomføre aug. 21 jun. 22 8 7 6 1 -1 6 1 1

Forskningsportalen Gjennomføre jan. 18 aug. 22 55 53 52 52 50 49 48

Registerverktøy Gjennomføre mar. 22 nov. 22 3 2 2 2 1

Totalt for delportefølje IKT for forskning 66 62 60 55 -1 57 50 49

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 94 95 81 81

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 okt. 22 30 26 23 23 12 8 4

Digitalt oversettelsesverktøy Gjennomføre sep. 21 mar. 23 6 6 5 5 3 1 1

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 okt. 22 58 57 57 55 49 36 46

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 jun. 22 38 36 33 32 33 29 27

Modernisert folkeregister Gjennomføre mar. 22 jun. 23 22 20 18 18 4 1 3

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

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Planlegge sep. 21 mai. 22 5 7 2 5 5 5

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 mai. 23 62 51 45 50 -1 44 33 28

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 216 196 284 290 235 196 117

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt



Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 jun. 22 4 5 1 4 4

Totalt konsepter 4 5 1 4 4

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

Prognosen til prosjektet ligger innenfor tilgjengelige midler for porteføljen. 
Konsepter ses under ett for avsatt budsjett som er estimert til 10 millioner kroner.



Regional standard for integrasjon av medisinsk teknisk utstyr
• BP3.1 skal opp til styret i Helse Sør-Øst 25. august, overforbruk skyldes forlenget planleggingsfase.

Statistisk logganalyse
• Prosjektet rapporterer rødt på tid og kost, hovedsakelig på grunn av forsinkelser og dermed økte kostnader, i tillegg er det uavklart hvor drift 

av løsning skal ligge.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prognosen er 1 million kroner over budsjett. Prosjektet har replanlagt planfasen med en måned lenger varighet.

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. Prognosen er 0,4 millioner kroner over budsjett.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



846

Porteføljeanalyse 2022 per mai

73

77

Porteføljeanalysen for 2022 inkluderer hele den 
regionale IKT prosjektporteføljen, inklusiv konsept og 
regional forbedring.

I ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF den 8. februar 
2022, sak 042-2022, ble det besluttet å øke 
porteføljerammen med mindreforbruket fra 2021 
med 100 millioner kroner. Det innebærer at 
porteføljerammen økes fra årsbudsjettet på 846 
millioner kroner til 946 millioner kroner.

Hittil i år (per mai) har pågående prosjekter et 
estimert overforbruk mot periodisert årsbudsjett på 
143 millioner kroner. I ledergruppen ble det lagt til 
grunn en overordnet prognosereduksjon på 120 
millioner kroner.

Det er per mai tatt beslutninger som for 2022 
medfører en økning i prognosen på 289 millioner 
kroner. Prognosen per april utgjør 988 millioner 
kroner før overordnet prognosereduksjon. Etter 
prognosereduksjon vil 77 millioner kroner være 
disponibelt til endringsanmodninger og nye 
beslutningspunkt.

135

946

988



Ressurser



Totale ressurser fra Sykehuspartneransatte, innleide og 
helseforetakene

Side 31

• Ressursbehov for de kommende 
månedene er under kontroll for de 
fleste områder.

• Gapet er fordelt på alle kategorier av 
ressursbehov, og det jobbes løpende 
med å lukke dette.

• Situasjonen er noe bedret for kapasitet 
og leveranser fra enhetene 
datakommunikasjon og arbeidsflate, 
som ble eskalert ved slutten av 2021, 
men tiltak har ikke hatt full effekt enda.



Ressurser fra Sykehuspartneransatte og innleide
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Figur viser 
• Blått fjell

Viser bestilte ressurser
• Grønt fjell

Foreløpige estimatbestillinger - dvs behov for de 
planlagte kommende beslutninger *)

• Gul strek
Hva som er avtalt/ tildelt

• Stolper
Leverte ressurser, fordelt på ansatte og innleide.

I sum leveres det flere timer enn avtalt, men 
mindre enn behovet.

*) Grønt fjell.
Det er fortsatt noe usikkerhet i disse tallene og arbeid med 
kvalitetssikring av underlag pågår. Ressursbehov for de planlagte 
kommende beslutninger i juni, vil være på plass i løpet av mai.



Ressurser fra helseforetakene og total fordeling
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• Fordeling av de totale ressurser 

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

SP ansatte
104

SP innleide
113

HF ressurser
67

Totalt 284



Porteføljeanalyser
Det er ikke noen nye porteføljeanalyser denne perioden

34



Risiko
Risiko oppdateres ved hvert tertial

35



Vedlegg 
1. Leveranser fra prosjektene
2. Når prosjektene treffer helseforetakene (kun per tertial)
3. Ofte brukte forkortelser
4. Toleransegrenser for status



Vedlegg 1 – Leveranser fra prosjektene



Regional EPJ modernisering

• DIPS Arena ble tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus, klinikk for psykisk helse og 
avhengighet (PHA) 8. mai og overlevering er under arbeid.

• Planleggingen av innføring for somatikk ved Oslo universitetssykehus i april 2023 er i 
gang. SLA oppgradering må skje i forkant av innføringen, det arbeides med å avklare tidsløp 
og produksjonssetting av denne. Oppstartsmøte for innføring og konsolidering er 
gjennomført for Sykehuset Telemark og Betanien.

• Faggrupper er etablert og arbeider videre på funksjonell side med blant annet testcase og 
planlegging av opplæring

• På teknisk side er løsningsdesign og ROS under arbeid for Arena på ny infrastruktur, 
innføring av ny database (Oracle exadata) og for analysemiljøet DIPS alle HF, der også DPIA er 
under arbeid. Det arbeides med redundans og katastrofeløsning, automatisert installasjon, 
teknisk etablering av miljøer og analyse knyttet til bl.a. optimalisering og konsolidering 

Status og leveranser i kliniske løsninger (1/10)
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Kjernejournal dokumentdeling

• Porteføljestyret godkjente 12. mai ny fremdriftsplan og utløsning av usikkerhetsreserve opp 
til kostnadsrammen.

• HOD svarte 7. juni ut juridiske avklaringer for dokumentdeling via kjernejournal. 
Avklaringene støtter i stor grad Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Østs vurderinger og 
krever at regionene enes om gjennomføring. 

• Prosjektet gjenopptar sine aktiviteter og arbeid med de andre regionene, men forsinkelsen 
fører til risiko på tid.

• Det må etableres en plan for det resterende arbeidet.

Status og leveranser i kliniske løsninger (2/10)

Side 39



Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

• Åpning av tjenester på vegne av barn ble gjennomført som planlagt 1. juni for samtlige 
helseforetak

• Målarkitektur er presentert og behandlet av Sykehuspartners arkitekturforum 30. mai og 
planlagt behandlet i regionalt arkitekturråd 7. juni 2022.

• Siste arbeidsgruppemøte for arbeidsprosesser ble gjennomført 20. mai. 
• Det planlegges for behandling av videre arbeid i porteføljestyremøtet 28. september.

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/10)
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet har høy risiko, er særlig sårbare når det gjelder ressurser, og har en stram tidslinje. 

Uforutsette hendelser knyttet til ny leveranseplattform og tilgangsstyring (IAM) øker prosjektets 
risikoprofil. Det har vært flere omganger med re-planlegging både av omfang og tidsplan, og 
omfang er flyttet til stabiliseringsfasen i 2023 for å holde oppstartdato ved Oslo 
universitetssykehus høsten 2022.

• Sectra system/systemintegrasjonstest pågår. Enkelte testområder må utsettes til august 2022.
• Superbrukerkurs pågår. 
• Migrering fra Siemens pågår etter oppstart 10. og 19. mai.
• Utviklingsmiljø for forskningsløsningen er levert. 
• Windows 10 omleggingen ved OUS er forsinket, og har medført økt omfang for prosjektet. 

Kartlegging er i gang.
• Lastbalanserer i ny leveranseplattform er meldt klar for produksjon og MTU-omlegging til nye 

lastbalanserere er startet.

Regional doseovervåkingsløsning
• Oppgraderingen av RIS i Vestre Viken ble gjennomført i slutten av mai, og foretaket ønsker 

oppstart med Dosetrack 7. september .
• Oppstart Dosetrack ved Sykehuset Østfold er planlagt 24. september

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/10)
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Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)
• Underlag for gjennomføring av fase 2 (BP3.2) og er klar for behandling i porteføljestyret 9. juni.
• Prosjektet har avsluttet alle utprøvingene av pasientmerket og pasientbundet endose, sist 

pasientmerket endose sammen med trallelegging i apoteket ved Sykehuset Østfold.
• Opplæringsplan for innføring er laget.

Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)
• For Platå 04 – Legemiddelsamhandling mellom DIPS, MetaVision og e-Resept er mer sømløst 

integrert er risiko for forsinkelse redusert etter feil i test av DIPS Arena medikasjonsmodul med 
integrasjonen mot reseptformidleren er funnet og utvikler har estimert å ha rettet feilen i løpet 
av juni. Nødvendige brannmursåpninger er også utført. Brukerhistorier for Platå 4 er også 
ferdig.

• For SAFEST er analyse på leveranse 2, administrert og produsert legemiddel i SAFEST 
Gjennomføring startet. Foreslått løsning for ATC på enkeltvirkestoff er besluttet.

• Prosjektet har hatt møte med tjenesteansvarlig for CMS, der de skal begynne å kartlegge kliniske 
behovene til ny applikasjon og ønsker støtte. Arkitekter vil bidra i begrenset omfang grunnet 
stram plan i prosjektet frem til nyttår.

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/10)
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Regional løsning for helselogistikk
• Styringsgruppen besluttet 6. mai å erstatte kioskterminal med innsjekk på nettbrett i område 

A – innsjekk og betaling.
• Prosjektet er i utviklingsfase for alle tre løsningsområder og leverandør arbeider med å 

utvikle, konfigurere og teste Helse Sør-Øst tilpassinger i løsningen. For område B - styring av 
pasientflyt og ressurser og område C- intern kommunikasjon og varsling på mobil er løsningene 
installerer i Helse Sør-Øst sin tekniske infrastruktur og det er igangsatt verifisering av flere 
integrasjoner. Nye testede versjoner skal installeres før leverandørens endelige systemtest 
gjennomføres.

• For område A er leverandør godt i gang med installasjon av løsningen i egne miljøer. RHF’ets
juridiske vurdering av bruk av MS Azure er ikke fullført. Det pågår vurderinger av avtaler 
knyttet til Vipps og e-faktura og avtale for fakturahotell og printtjenester.

• For område B pågår vurdering av løsning for flere ventesoner.
• For område C er det signert kontrakt med Atea for bistand til installasjon og konfigurasjon av 

Avaya-integrasjoner i testmiljø. Atea rapporterer til Sykehuspartners linje, og har tett dialog 
med Ascom og med prosjektledelsen.

• Prosjektet venter også på endring i integrasjon fra DIPS, og avklaring av merkantile forhold.

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/10)
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Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Overordnet status er fortsatt gul. Oslo universitetssykehus melder stor risiko knyttet til gjenstående deloppstarter og 
ytret i styringsgruppemøtet 29. april at de ønsker å utsette ytterligere deloppstarter. OUS har formidlet at de ønsker 
versjon 4.11 i stabil drift før de går på løsningen. Prosjektet har på bakgrunn av dette jobbet med ny plan som skal 
legges frem i styringsgruppen 16. juni.

• Sykehuset Innlandet og Vestre Viken har jobbet godt i perioden i samarbeid med delprosjektene design, teknisk og 
konfigurasjon. Begge foretak melder nå om en utfordrende ressurssituasjon i linjen

Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9

• Prosjektet har kommet godt i gang med datainnsamling. Møter med Oslo universitetssykehus, Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold er gjennomført.

• Prosjektleveranser er ytterligere spesifisert, men det skal vurderes om det er realistisk å komme i mål med 
leveransene til BP2 i løpet av september 2022. Det innebærer leveranse av underlag som for en konseptutredning; 
arkitekturleveranser, prosjektforslag, gevinstdokumentasjon og faseplan.

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/10)
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Digital patologi

• Underlag for beslutning om oppstart av gjennomføringsfase og anskaffelse, BP3.1, er godkjent 
i styringsgruppen og behandlet i ledergruppen i RHF'et. Sakspapirene er sendt til behandling i 
porteføljestyret 9. juni som planlagt. Saken kommer ventelig opp med anbefaling om å sende 
saken til behandling i Helse Sør-Øst sitt styre, antatt i møte 25. august.

• Prosjektgruppen fortsetter med noen aktiviteter i påvente av beslutning: forberedelse til 
anskaffelse av spesialistsystem for patologi (DP-modul) og skannere, allokering av ressurser i 
foretakene og avklaring av rekkefølge for innføringen.

• Prosjektet skal jobbe videre med avklaring av rekkefølge for innføring.

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/10)
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Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

• Tidsplanen frem til planlagt oppstart ved AMK Oslo i mai 2023 er svært stram, selv etter utsettelsen fra 
november 2022. Risiko samlet sett noe redusert siden forrige rapportering. Dette skyldes i stor grad 
prosessene i det interregionale prosjektet og at oppdaterte versjoner av NHN tjenesteavtale for AMK 
foreligger.

• Det forventes at det nasjonale KAK-prosjektet starter opp igjen ila 2022.
• Ressurser fra mottaksprosjektet har i mai deltatt i installasjon og test av oppdatert versjon av Locus

Emergency hovedapplikasjon, samt første versjon av Locus Emergency Portal (web-basert bestillingsportal 
for transportoppdrag til AMK).

• Mottaksprosjektets styringsgruppe ga i møtet 16. mai sin tilslutning til å gå videre med sentral plassering av 
GIS reserveløsning hos NHN (sak 16/22). Styringsgruppen anbefalte videre at det bestilles C-ICCS til 
regional testlab i regi av Sykehuspartner, men at vi foreløpig ikke bestiller ekstra C-ICCS til 
opplæringsformål (sak 15/22)

• Når det gjelder ivaretakelse og overføring av historiske data, ble følgende vedtak gjort (sak 17/22):
1. Styringsgruppen støtter prosjektledelsens føringer i forhold til at prosjektet bør ha som målsetting å overføre 

historiske AMK data fra AMIS databaser til Locus Emergency slik at AMIS databasene kan avsluttes.
2. Det bør gjøres avklaringer av konsekvenser og eventuelle behov for endringer i kontrakter og avtaler med 

bakgrunn i punkt 1.
3. Prosjektet må avklare ivaretagelse av A-EPJ data som ligger i AMIS.

Status og leveranser i kliniske løsninger (9/10)
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Strategi og standard for bruk av multimedia

• Prosjektet er fra juni over i spesifikasjonsfasen, i henhold til kontrakt, og har en felles plan 
med Sectra.

• Aktiviteter knyttet til avklaringer, avhengigheter og forståelse av multimedieløsningen pågår.
• Arbeidsmøte med Sectra med gjennomgang av behov (konseptrapport) er utført.
• Veileder for forberedelse til bruk av regional multimedieløsning er publisert på HSØ 

hjemmesider
• Utkast til vurderingskriterier for valg av foretak og –ologi er utarbeidet og skal behandles av 

styringsgruppen

Status og leveranser i kliniske løsninger (10/10)
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/3)

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Oslo universitetssykehus startet i april verifisering av løsning med tilhørende tjenester. Sluttrapport 
foreligger i løpet av juni måned.

• ROS-behandling av løsningsdesign for klargjøring av regional ERP for særlige kategorier av 
personopplysninger (SKPO) behandles i RSV 23. juni.

• Prosjektet er inne i en periode med svært mange kritiske leveranser. Styringsgruppen vil behandle plan 
med dato for produksjonssetting i møte 4. juli.

ERP-løsning for Sykehusapotekene

• Prosjektet er i akseptansetest for regnskapsløsningen (leveranse 1). System- og integrasjonstest for 
regnskapsløsningen er godkjent. Totalløsning (leveranse 2) er i utviklingsfase i henhold til plan. Det er 
innført en leveranse 3 som omfatter løsning for reseptur- og butikkdata.

• Det rapporteres et mindre avvik på tid som følge av knapphet på utviklingsressurser.
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (2/3)

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Endringsanmodning vedrørende prioriteringer og rammer frem til prosjektet avsluttes og løsningen 
overføres til Sykehuspartner 01.01.2023 for videre utvikling, drift og forvaltning, behandles i 
porteføljestyret 9. juni.

• Det er gjennomført kartlegging av status og behov med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.
• I og med at den tekniske løsningen sluttføres overføres systemeierskapet fra Teknologi og e-helse til 

leder for analyseenheten i Helse Sør-Øst RHF.
• Fokus for resten av 2022 vil være på anvendelsen av løsningen som er etablert, og et eget fagnettverk 

for RDAP vil ha ansvar for felles definisjoner og anbefalinger til prioritering på innholdsleveranser og 
nye datakilder. I første omgang er det identifisert 29 indikatorer som skal etableres som felles i RDAP. 
Det vil også bli økt automatisering og samarbeid rundt styre- og eierrapportering

• Alle helseforetak har nå tilgang til RDAP med unntak av Oslo universitetssykehus (kommer over 
sommerferien).

• Planlagte datakilder for inneværende fase er etablert med unntak av ERP der det er forsinkelse fra ERP 
på klargjøring av produksjonsserveren RDAP skal hente data fra. Det gjenstår også noe arbeid med 
tilretteleggingen av DIPS-data.
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/3)

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)

• Tre tilbydere er pre-kvalifisert for konkurransen. Første runde løsningsforslag er ventet inn 14. juni. 
Dette er i henhold til plan.

Regional løsning for kostdata

• Prosjektet er i henhold til plan, og vil legge frem sak til beslutning om oppstart av gjennomføringsfase 1 
(for anskaffelsen) i porteføljestyret 9. juni.

• Saken anbefaler å utsette det planlagte trinn 2 (med blant annet ernæringsfysiologi), og kun beslutte trinn 1. Dette 
reduserer kostnadsrammen både for anskaffelsen og prosjektgjennomføringen.

Side 50



Forskningsportalen

Det har i perioden vært jobbet svært fokusert på overleveringsprosessene for forskningsportalen, regional filsluse og 
virtuell forskerarbeidsflate. Det er gjennomført pilotering for utvalgte prosjekter inkludert intern ende til ende test 
(pilotering).
Det er fortsatt utfordringer med å ferdigstille arbeidsflate image for OUS og AHUS. For de foretak som er på SIKT 
plattform, er dette på plass. Prosjektledelsen bistår med prioritering av aktivitetene for å sikre rask ferdigstillelse når 
vanlig prosess ikke gir tilstrekkelig fremdrift. Forvaltningsmiljøene virker noe usikre, og det jobbes med å trygge disse. 
Disse prosessene tar derfor lang tid og gjør at det blir mange aktiviteter som må sjongleres med et allerede strukket 
prosjektteam. Det jobbes med å utarbeide tiltak for styringsgruppemøtet 9. juni.

Kommende leveranser:
Planlegging av piloteringer i juni: 

• 6. juni GO – NO-GO for pilotering med Sykehuspartner
• Gjennomføre piloter for Sykehuset i Vestfold og OUS
• Ferdigstille prosesser for overlevering av tjenestene
• Formell overlevering av tjenestene senest innen 8. august 
• Evaluere gevinstrealiseringsbehov for hvordan sikre trygg forvaltning, innføring og innflytting av løsningen –

innspill til styringsgruppemøtet 9. juni

Status og leveranser i IKT for forskning (1/3)
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Elektronisk forskningslogg
I mai har prosjektet jobbet med å utarbeide ROS og få godkjent denne. 
Kontrakt er signert. Kontrakt er basert på skyløsning, og det har pågått en del avklaringer 
knyttet til muligheten for at skyløsninger ikke blir godkjent. 
Andre prosjektaktiviteter er på hold grunnet prioritering av oppgaver for Forskningsportalen.

Kommende leveranser:
• Løsningsdesign og ROS med løsning fra valgt leverandør må godkjennelse i RSV  
• Oppstart av tjenesten flyttes stadig, nåværende estimat er satt til ultimo september 2022
• Replanlegges i mai, «best efforts» frem til juni, fokus fra august når Forskningsportal prosjektet er 

ferdigstilt

Status og leveranser i IKT for forskning (2/3)
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Registerverktøy
Gjennomføringsfasen startet i mars 2022 med mål om å avslutte anskaffelse og implementering i 
løpet av året.
Prosjektet har i mai arbeidet med kravspesifikasjon. Krav for informasjonssikkerhet ble ferdigstilt 
medio mai, men fordi prosjektet ikke fikk tilgang på løsningsdesigner før i starten av mai, har 
tekniske og ikke tekniske krav foruten informasjonssikkerhet ikke blitt påbegynt før 10. mai.

Kommende leveranser:
• Uke 24: invitasjon til dialogkonferanser
• August-September: dialogkonferanser
• Oktober: invitasjon til å inngi endelig tilbud
• Oktober: valg av leverandør
• 1. November 2022 - 1 mars 2023: idriftsettelse av registerverktøy, i første omgang til bruk i 

forskning.

Status og leveranser i IKT for forskning (3/3)
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Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

I løpet av mai har prosjektet mottatt løsningsforslag fra leverandørene, gjennomført leseuke, 
samt startet på leverandørdemonstrasjon og gjennomgang av krav.
En leverandør trakk seg før levering av løsningsforslag, slik at det nå er 3 leverandører videre i 
anskaffelsen.

Frist for å levere løsningsforslag var 3. mai.
Dialogrunde med den første leverandøren uke 20 og leverandør to og tre uke 22.

Kommende leveranser:
• Styringsgruppemøte 17.06.2022, beslutning om leveransemodell og prismodell.
• Utsendelse av oppdatert underlag uke 25
• Frist for svar fra leverandører 1. juli 2022
• Gjennomføring av dialogrunde 2 uke 33 og 34
• Invitasjon til å inngi endelig tilbud Uke 38
• Frist til å levere endelig tilbud Uke 39
• Tilslutningsbeslutning og meddelelse til tilbydere Uke 50
• Signering og avtaleinngåelse januar 2023

Status og leveranser i øvrige prosjekter (1/10)
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Digitalt oversettelsesverktøy

Valg av leverandør er gjennomført, etter test av de ulike verktøyene på ansatte på OUS. 
Prosjektgruppen gikk grundig gjennom kravspesifikasjonen og resultatene fra testene, og skrev 
innstilling til styringsgruppen. Styringsgruppen har godkjent innstillingen.

Kommende leveranser:
• Kontraktinngåelse med leverandør 15.06. Sykehuspartner inngår kontrakt på vegne av Helse Sør-Øst.
• Mulig oppstart på Sykehuset i Vestfold før sommeren.
• Test av valgt verktøyet i brukerpanelet i prosjektet 14.06. Resultatene brukes til forskning og forbedring 

av verktøyet.
• Oppstart pilotperioden 01.09 på OUS
• ROS - analyse – usikkert når kan gjennomføres.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/10)
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IKT-løsning for screening tarmkreft
Oppstart av Tarmscreeningprogrammet ble gjennomført som planlagt den 9. mai. 996 deltakere 
har fått tilsendt prøvekit i posten. 1 hadde hatt tarmkreft og 2 hadde bedt om invitasjonsstopp. 
Akershus universitetssykehus mottok de første analysene 27. mai og den første henvisningen til 
koloskopi basert på blodverdi i avføringen over terskelverdi ble sendt til Bærum sykehus 29. 
mai. Koloskopien blir gjennomført 9. juni. Det vil ikke bli sendt ut flere invitasjoner før 
sommeren, men man starter opp igjen andre uken i august.

Kommende leveranser:
• Motta første koloskopirapport
• Leveranseplan for versjon 1.5 (før oppstart Helse Midt)
• Leveranseplan for versjon 2.0 (Prosjektslutt)

Status og leveranser i øvrige prosjekter (3/10)
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Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst

De kliniske forberedelser (personell og rom) i foretakene er godt i gang. Pilotsykehusene har 
implementert FastTrak Koloskopijournal m/integrasjoner iht. plan. Pilotsykehusene tok i bruk 
løsning for klinisk koloskopi 2. mai og tarmscreening koloskopi ved oppstart screening etter 
funn av positiv iFOBT i KRG forventet 9.-10. juni.

Prosjekt, DIPS og KRG vil understøtte drift i en lengre periode i takt med oppstart 
tarmscreening og sammenfallende frys- og ferieperioder i virksomhetene.
Leveranser for registrering av kapasitet og skopører, samt varsling av koloskopier som ikke kan 
gjennomføres, er utsatt av Kreftregistret (KRG) til høsten.

Kommende leveranser:
• Aktivere koloskopi tarmscreening og rapportering til KRG i takt med oppstart tarmscreening i KRG
• Early Life Support for pilotsykehusene
• Planlegge høsten for pulje 3 og pulje 4
• Dokumentasjon

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/10)
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Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 
Prosjektet har i mai revidert underlag før BP3.1.  Første utkast omhandlet en større anskaffelse av 
gateway for digital hjemmeoppfølging (PHG).
Parallelt har prosjektet foretatt en kartlegging av alle helseforetakene som viser at det umiddelbare 
behovet for PHG er vesentlig mindre, det er derfor lagt opp til en pilotering med 10 000 enheter 
(7000 applikasjoner og 3000 fysiske bokser) når PHG skal anskaffes.  Gateway for MTU integrasjon 
fase 2 og 3 er tatt ut av budsjett, pilotering vil skje i forbindelse med byggeprosjektene i Vestre Viken 
og Oslo universitetssykehus 
Det er nedfelt et prinsipp for kostnadsfordeling mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i tråd 
med "sørge for ansvar", det vil si at RHF etablerer infrastruktur, men videreutvikling av denne vil 
skje etter behov.

Kommende leveranser:
• 9.6 Porteføljestyremøte
• 10.6 Utsendelse av strategisk plan for EEG v 0.8 for kvalitetssikring i referansegruppen
• 17.6 Underlag til styremøte i Helse Sør-Øst
• Oppdatert faseplan og prosjektforslag
• Oppstart ros og løsningsdesign for sprøyte og volumpumper
• 26.8 Utsendelse av underlag for prekvalifisering av gateway leverandører

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/10)
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Nye integrasjonstjenester API
I mai har prosjektet fokusert på å gjøre ferdig ledelsesprodukter for å gjennomføre usikkerhetsanalyser og videre 
beslutningsprosesser.
Det gjennomføres usikkerhetsanalyse for begge delprosjekter i neste periode (juni), som krever ferdigstillelse av faseplan, 
risikoregister og estimering av gjennomføringsprosjekt.
Ledelsesprodukter ferdigstilles fortløpende med prioritet ut fra når de skal foreligge for beslutningsprosessene.
Arbeid med design og ROS for leveranse 6. "Oppstart design ROS" er i gang. Alle nødvendige ressurser for leveransen er 
allokert til prosjektet og leverer i henhold til plan.
Leveranse 5.1 «Juridisk betraktning på direkte anskaffelse» må omarbeides for å gjenspeile prosjektets intensjon om å ta ut 
kapasitet fra STIMs anskaffelse av «Cloud Broker»

Kommende leveranser:
• Leveranse 1., "API-Strategi": Gjennomføringsstrategi av smidig API-utvikling forventes ferdigstilt og dokumentert i faseplan.
• Leveranse 3., "Definere API-er": 3.1 "Identifisere informasjonsbehovet i DHO"  Leveransen er løpende via kontinuerlig 

dialog mellom prosjektet og DHO MVP for avklaring av informasjonsbehov. Det er forventet at en første versjon forefinnes i 
ila neste periode.

• Leveranse 4: "Organisering for økt endringsevne": 4.1  "Definering av API-team" forventes ferdigstilt og dokumentert i 
faseplan.

• Leveranse 5. "Anskaffelsesstrategi" forventes ferdigstilt i neste periode
• Ledelsesproduktene faseplaner, risikoregister og estimering for gjennomføringsfase ferdigstilles.
• Usikkerhetsanalyse gjennomføres for begge deler av prosjektet, "Anskaffelse og "Smidig API-utvikling".

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/10)
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Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
Mai har vært en svært intens periode i prosjektet med både akseptansetest og 
pilotgjennomføring. 
Det har vært høy fokus og godt arbeid fra alle parter med test og feilretting for å komme i mål 
med pilot. Pilot ble gjennomført og godkjent på tre legekontor (SIHF og SØHF), og begge 
kjøremodus for Interactor sky er dekket.
Underdatabehandleravtale er signert av både DIPS og Sykehuspartner.
Prosjektet har også oppnådd å få ROS godkjent fra alle informasjonssikkerhetsledere utenom 
ordinært RSV-møte. Det gjenstår kun oppdatering av dokumentet til 1.0-versjon etter innspill 
fra helseforetakene.
Det gjenstår nå kun mindre formalia før man kan starte innføring av Interactor sky.

Kommende leveranser:
• 2.juni: Signert godkjenning av tjenesten Interactor sky
• Innføring av Interactor sky starter på ca 35 legekontor
• Test av migrering fra Interactor on-prem til Interactor sky
• Overlevering av tjenesten
• Konsekvensvurdering av å innlemme Gerica i prosjektets omfang

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/10)
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Statistisk logganalyse 
Funksjonell del av prosjektleveransen fra SAS er i rute (grønt)
Integrasjon / løsning for overføring av kildedata er i rute (grønt)
Teknisk del av leveransen (rødt):  Helse Sør-Øst må beslutte om drift av Statistisk logganalyse 
skal ligge hos Sykehuspartner eller fortsatt være hos NHN. NHN ønsker at drift av løsningen 
flyttes til Sykehuspartner.
Det er også uklart om NHN ønsker å bredde løsningen nasjonalt. Sak for Styringsgruppemøtet 
14 juni. Må eskaleres ut over Styringsgruppen for beslutning.
Prosjektet vil etter 1. oktober gå i en ventefase for funksjonell del og integrasjon i påvente av at 
prosjektet får opp driftsmiljø for integrasjon og akseptansetest. Dette kan medføre at prosjektet 
mister sentrale ressurser fra leverandør og Sykehuspartner.

Kommende leveranser:
• Fortsatt utvikling av integrasjon og funksjonell del.
• Helse Sør-Øst gjennomfører systemtesting av funksjonell del.
• ROS Sykehuspartner fortsetter.
• All annen aktivitet venter på beslutning hvor drift skal ligge.
• Beslutning hvor drift skal ligge, med replanlegging og ny prognose.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (8/10)
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Entydig strekkoding (GS1)

Implementeringen av løsningene fra Lyngsoe (RFID-system) og Systematic (EPCIS 
og lokasjonsregisterer i gang, med mål om avslutte prosjektet i oktober 2022.

Prosjektets største risiko for tiden er leveranse av servere fra Sykehuspartner. Det er bestilt 
servere i leveranseplattformen 1.5, men datasenter har utsatt leveransen flere ganger på grunn 
av tekniske problemer. Dette er nå på kritisk linje og truer med å forsinke prosjektet. 
Installasjonen kommer ikke videre uten servere.

Kommende leveranser:
• Oppdatert ROS etter redesign for leveranseplattformen 1.5
• Få levert servere fra Sykehuspartner,
• Bestille portåpninger for å forberede installasjon
• Starte detaljplanlegging av pilotene, først ute er AHUS i juni

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/10)
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Modernisert folkeregister 
Utvikling pågår, testplanlegging påbegynt.

Kommende leveranser:
• Utkast til DPIA ferdigstilt
• Utvikling API Gateway
• Utvikling regional folkeregisterkopi v2
• Utvikling HSØ persontjeneste
• Utvikling PID-validator
• Oppsummering samlet test og verifisering
• Overlevering til drift mars 2023
• Overlevering til forvaltning april 2023
• BP4 starte avslutning medio april 2023
• BP5 avslutning medio juni 2023

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/10)
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Vedlegg 2 – Tidsplan per helseforetak

Oppdateres ved hvert tertial



Vedlegg 3 - Forkortelser 



Ofte brukte forkortelser

Side 66

PID Personlig identifikator
PLL Pasientens legemiddelliste
RARK Regionalt arkitekturråd
RFID Radio frequency identification
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse
RSR Regionalt sikkerhetsfaglig råd
RSV Regionalt sikkerhetsvurderingsteam
SPARK Sykehuspartner arkitekturråd

API Application programming interface,
programmeringsgrensesnitt

ATC Anatomisk terapeutisk kjemisk
klassifikasjon

CAB Change Advisory Board
CMS Chemoterapy Management System 

løsning for medikamentell 
kreftbehandling

DHO Digital hjemmeoppfølging
ELS Early Life Support
EOL End of Life
DPIA Data Protection Impact Assessment
HDO Helsetjenestens driftsorganisasjon 

for nødnett
KAK Kommunikasjonsløsning for den 

akuttmedisinsk kjede
KRG Kreftregistret
NHN Norsk helsenett



Vedlegg 4 – Toleransegrenser for status 



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 =
innføring og 
gevinstrealisering

Som planlagt eller ubetydelig endring i 
forberedelse til innføring og gevinstrealisering.

Litt dårligere enn planlagt mtp. forberedelse til innføring 
og gevinstrealisering, men det er fortsatt innenfor 
toleranse.

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) mtp. 
forberedelse til innføring 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.
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