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• Skytjenester levert utenfor EU/EØS ble behandlet i direktørmøte 3. november og dette reduserer risiko for helselogistikk. 
Det kan også ha positiv effekt for flere andre prosjekter. 

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS hadde oppstart ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet den 24. 
oktober. Det er nå ELS-periode etter første oppstart, og det pågår planlegging av andre oppstart ved Ullevål, Aker og 
Skadelegevakten den 28. november 2022. Det har i ELS-perioden vært flere 1A-hendelser med nedetid i korte perioder og 
tregheter.

• Statistisk logganalyse – det er avklart at Sykehuspartner skal drifte løsningen, men prosjektet er kraftig forsinket og må 
replanlegges. Prosjektet rapporterer derfor fortsatt samlet status til rød.

• Entydig strekkoding – GS1, rapporterer ved utgangen av oktober fortsatt rødt på tid og kost. Prosjektet fikk imidlertid 
godkjent en endringsordre i porteføljestyret 3. november og vil rapportere på ny plan neste periode.

• Forskningsportalen er overlevert til drift og forvaltning i Sykehuspartner 13. oktober. Utprøving er i gang i flere 
helseforetak. Prosjektet vil avsluttes innen utgangen av 2022. 

• Digital oversettelsesverktøy er tatt i bruk for test ved alle helseforetak og for vurdering av avrop på løsningen. Planlagt 
overlevering til drift og forvaltning i Sykehuspartner fra januar 2023. 

• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er nå avsluttet.

• Regional doseovervåkning har gjennomført siste oppstart på Vestre Viken i september og ELS-perioden er avsluttet i 
oktober. Prosjektet vil avsluttes i november.

• Total prognose for året er ved utgangen av oktober er 922 millioner kroner mot budsjett på 946 millioner kroner. Det er 
lite tilgjengelige midler for nye beslutninger og behov for streng prioritering av tiltak for 2023.

Oppsummering
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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

Prosessplattform og 
digital 
hjemmeoppfølging

Øvrige

IKT for forskning

Virksomhetsstyring

Avsluttet (i 2021 og 2022)

Prosjekter i IKT-porteføljen per 30.09.2022
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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 medisin-
teknisk utstyr

Digitalisering av 
eiendoms-
forvaltningen

Verktøystøtte for nye 
metoder

Inn i porteføljen

Mobilisering

Modernisert Folkeregister
trinn 1

Finne frem til riktig lokasjon i 
Helse Sør-Øst

Forskrivningsstøtte generiske 
legemidler

Modernisert folkeregister – ny 
personidentifikator

Tidlig ultralyd

Automatisere overføring av data 
til kvalitetsregistre

Retinascreening

Ambulanse EPJ – mottak av ny 
multimonitor i Helse Sør-Øst

Regional radiologi 2.0



< 10 MNOK 10 - 25 MNOK 25 - 100 MNOK 100 - 250 MNOK > 250 MNOKPause Stopp

Planlegge Gjennomføre og avslutte Realisere (avsluttet i 2021 og 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

Side 5 Endringer

Inn i porteføljen

Prosjekter i klinisk løsning per 31.10.2022



Delportefølje kliniske løsninger

Side 6Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS hadde oppstart ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet den 24. oktober 2022. 
Prosjektet er i ELS-periode etter første oppstart, og det pågår planlegging av andre oppstart ved Ullevål, Aker og Skadelegevakten den 28. november 2022. 
Det har i ELS-perioden vært flere 1A hendelser med nedetid i korte perioder og tregheter.

• Skytjenester levert utenfor EU/EØS ble behandlet i direktørmøtet 3. november og reduserer risiko i regional løsning for helselogistikk.

• Prosjektet regional doseovervåkingsløsning gjennomførte siste oppstart på Vestre Viken i september og har avsluttet ELS-perioden i oktober. Prosjektet avsluttes i 
løpet av november.

Forbedret Dårligere



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har en sterk avhengighet til det interregionale AMK IKT-prosjektet.

• Leverandøren har varslet om forsinket utvikling og har utarbeidet forslag til revidert fremdriftsplan. Denne 
planen er fortsatt ikke ferdig behandlet i det interregionale prosjektet.

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

Side 7

• Utvikling av funksjonalitet i fase 1 vil pågå til 6. april 2023, og ikke avsluttes 31. oktober som planlagt. Innføring 
av løsningen ved AMK Oslo vil dermed ikke kunne starte 11. mai 2023, men tidligst november 2023, alternativt 
februar 2024, som er mottaksprosjektets tilrådning.

• Utsettelse og forlengelse medfører økte prosjektkostnader for mottaksprosjektet. Inntil videre ser det likevel ut til 
at prosjektet fortsatt er innenfor tildelt budsjett.

• Forhandlingsmøte med leverandøren om deres forslag til revidert fremdriftsplan ble gjennomført av det 
interregionale prosjektet i uke 41. Når planen fra leverandør foreligger, må det interregionale legge planer for 
aktivitetene som ligger etter ferdig utvikling. De regionale mottaksprosjektene deltar i møtene og vil tilpasse sine 
planer til de nye interregionale planene.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Helse Sør-Øst mottok 7. juni 2022 juridiske avklaringer fra HOD knyttet til hjemmelsgrunnlag og dataansvar 
(etter en samlet behandlingstid på ca. 6 måneder). Felles nasjonal forståelse av juridiske føringer, krav til 
løsningen og plan må på plass før leveranse. Det vil kreve nasjonalt samarbeid gjennom høsten 2022. 

• Styringsgruppen har 16. september vedtatt forlengelse av prosjektet ut året, men med de planene som nå 
foreligger fra NHN, vil leveranse i trinn A-D bli forskjøvet til 2023. 

Avviksbeskrivelse:
Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet vil ikke kunne levere innenfor prosjektets gjeldende rammer for tid og melder derfor fortsatt rødt på 
fremdrift.

• Leveranse av totalt/opprinnelig omfang vil etter prosjektets vurdering kreve en utvidelse av tid og økonomi.

• Det er fremdrift i samarbeidet med Direktoratet for e-helse og NHN. De planlegger sak til programstyret for PDS i 
november om beslutning av omfang for neste steg for kjernejournal dokumentdeling. Prosjektet bidrar i arbeidet, 
men er avhengig av disse avklaringene for å legge ny plan.

• Som følge av nasjonale avhengigheter vurderer prosjektet det nødvendig å fremlegge en ny endringsanmodning 
med utvidet tid og økonomi for styringsgruppen i desember 2022 og til porteføljestyret i januar 2023. Prosjektet 
arbeider med et beslutningsunderlag.

Side 8



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er forsinkelser og økte prosjektkostnader grunnet etablering av infrastruktur på ny leveranseplattform og behov for 
videreutvikling og tilpasning av løsningen i stabiliseringsfasen. Prosjektet har etter sommeren måttet endre tilbake til å 
benytte eksisterende lagringsløsning (HSAN).

• Betydelig omfang er flyttet til stabiliseringsfasen i 2023 for å holde oppstartdatoer i 2022.

• Det var større kostnadspådrag i oppstartshelgen enn forventet grunnet 8 timer forsinkelse og med påfølgende 
utfordringer i ELS perioden.

Avviksbeskrivelse:
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Prosjektperioden må forlenges for å levere vedtatt omfang og prognosen er økt.

• Utløst usikkerhetsreserve opp til kostnadsrammen er ikke tilstrekkelig for å dekke omfang.

• Prognosen overskrider vedtatt kostnadsramme med 41 millioner kroner, og indikerer at kostnadsrammen vil 
være brukt opp i løpet av mars 2023.

• Prosjektet vurderer ulike alternativ og tiltak som vil legges frem til beslutning i styringsgruppen og 
porteføljestyret i første kvartal gjennom en endringsanmodning. Vurderingene gjøres i samarbeid med andre 
prosjekter som har sterk avhengighet til multimediearkivet. 

Side 9



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet trenger mer tid for ferdigstille planleggingsfasen og dokumentasjon for BP3. De er avhengig av 
avklaringer knyttet til organisering og ansvar for videre arbeid og leveranser til prosjekt regional radiologiløsning 
og multimediearkiv ved OUS, som har forsinkelse på leveranser som det regionale multimediearkivet bygger på.

• Ny prognose er økt og basert på utsettelse av BP3 til 10. februar 2023.

Avviksbeskrivelse:
Strategi og standard for bruk av multimedia

• Totalprognose for planleggingsfasen endres fra 10 millioner kroner til 12 millioner kroner. Det inkluderer videre 
fortsettelsen av bruk av ressurser fra Sectra, frikjøp og arkitektene i spesifiseringsaktiviteter i planleggingsfasen 
Det utgjør ca. 50% av økning i prognosen.

• BP3 behandles samtidig med endringsanmodning for regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS.

• Prosjektet vurderer alternativer for å redusere kostnadspådraget og kommer tilbake med forslag til dette i en 
endringsanmodning til porteføljeansvarlig i november. Alternativer inkluderer å stoppe aktiviteter, eksempelvis 
spesifiseringsarbeid med Sectra og innleide konsulenter, eller gå videre med spesifiseringsarbeid og be om 
utvidet budsjett.

• Behandlet og godkjent av porteføljeansvarlig 14.11



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 Stopp

Regional laboratoriedataløsning patologi, fase 3-4

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Kjernejournal dokumentdeling

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

ST SI VV

BP3

Regional EPJ moderniseringBP2 BP3

OUS-1

BP5

OUS-2 OUS-3

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9 BP2

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

OUS-1 SS

Digital patologi BP3BP2
OUS 
HF2

Milepælsplan kliniske løsninger per 31.10.22

BP2

Digital samvalgsløsning BP3 Radiologi øvrige foretak etter OUSBP2B2

Strategi og standard for bruk av multimedia BP3

Regional doseovervåkingsløsning

Klinisk legemiddelsamhandling BP3.2 BP3.3

Digitale innbyggertjenester – Mine timeavtaler  BP3.1 BP3.2

Regional løsning for helselogistikk fase 4

Regional løsning for helselogistikk fase 3BP3.3

BP3.4

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe BP3.2BP3.1 BP3.3AHUS, ST

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst                            BP3 OUS

OUS-2



Delportefølje virksomhetsstyring

Side 12

• Oppstart av regional ERP-løsning for Oslo universitetssykehus er utsatt fra 1. april til 2. mai

• Det pågår overføring av ansvar for videreutvikling av regional data- og analyseplattform til Sykehuspartner 
fra 1. januar 2023

Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Forbedret Dårligere



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 Stopp

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Oslo universitetssykehus HF

BP3

Regional data- og analyseplattform (RDAP) 1.0
Ansvaret for videre utvikling av RDAP 
overføres Sykehuspartner fra 1.1.2023

BP3.2

EA

Regionalt kostdatasystem

BP3.1

ERP-løsning for Sykehusapotekene

BP2

Milepælsplan virksomhetsstyring per 31.10.22

BP3BP2

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse



Delportefølje IKT for forskning

• Forskningsportalen ble overlevert til Sykehuspartner 13. oktober. Utprøving ved flere helseforetak er i 
gang. Prosjektet er noe forsinket, men har fått godkjent revidert tidsplan i styringsgruppen. Løsningen 
bør utvikles videre for å kunne tas i bruk slik som forutsatt i opprinnelig målbilde. Prosjektet vil 
avsluttes innen utgangen av 2022.

• Elektronisk forskningslogg ELN er noe forsinket, men prosjektet har fått godkjent revidert tidsplan i 
styringsgruppen. Prosjektet planlegges avsluttet i løpet av første halvår 2023.

• Prosjekt registerverktøy har tatt inn utforming av krav til digital samtykkeløsning på Helsenorge, som 
oppgave i prosjektet. Dette har medført noe økte kostnader i prosjektet.

Side 14Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Forbedret Dårligere



2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause Stopp
Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP3

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Forskningsportalen
Sikkerhetskomponenter (Antivirus, 
ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse

EO

Registerverktøy   

BP3

Milepælsplan IKT for forskning per 31.10.22

Forskerarbeidsflate

EO



Delportefølje øvrige prosjekter

• Usikkerhet knyttet til bruk av skytjenester med amerikansk eierskap berører prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

• Statistisk logganalyse – det er avklart at Sykehuspartner skal drifte løsningen, men prosjektet er kraftig forsinket og må replanlegges. 
Prosjektet rapporter derfor fortsatt samlet status til rød.

• Entydig strekkoding – GS1, rapporterer ved utgangen av oktober fortsatt rødt på tid og kost. Prosjektet fikk imidlertid godkjent en 
endringsordre i porteføljestyret 3. november og rapporterer på ny plan neste periode.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst - porteføljeansvarlig har godkjent overgang til planleggingsfasen (BP2) med et 
budsjett på 3,3 millioner kroner. Det er imidlertid meldt behov om 6,8 millioner kroner for å gjennomføre planleggingsfasen og en 
revidert sak vil bli lagt frem for behandling i november.

• Prosjekt interaktive henvisninger og rekvirering er nå avsluttet.

Side 16Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Forbedret Dårligere



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Målet var å avslutte prosjektet i oktober 2022, men på grunn av lang leveringstid på infrastruktur i 
leveranseplattformen 1.5 er prosjektet blitt forsinket. Etter planen skulle infrastrukturen vært klar 
for leverandørenes installasjon i april, men infrastrukturen ble først klar i september. 

Avviksbeskrivelse: 
Entydig strekkoding – GS1

• Prosjektet må forlenges inn i 2023 for å gjøre ferdig det planlagte omfanget. Det er utarbeidet en 
endringsanmodning til porteføljestyret for å øke budsjett.

• Endringsanmodning for økt budsjett er oversendt for behandling porteføljestyret 3. november.

• Prosjektet fikk godkjent endringsordre 3. november og er tilbake på grønn status.

Side 17



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er besluttet at Sykehuspartner skal drifte løsningen, men prosjektet får ikke startet 
systemintegrasjonstest og akseptansetest før det har et driftsmiljø på plass. Det er foreløpig ikke avklart 
når et slik miljø kan være operativt.

Avviksbeskrivelse: 
Statistisk logganalyse

• Prosjektet er kraftig forsinket og det fortsatt uklart når det kan fortsette og hva totalkostnaden vil bli.

• Prosjektet får utvidet omfang med at SSA-V flyttes til Sykehuspartner fra NHN. Prosjektet må 
sannsynligvis ta ansvar og kostnad for denne flyttingen, inkludert kostnad ved fornyelse av 
vedlikeholdsavgift fra SAS i juni 2023.

• Prosjektet er i dialog med Sykehuspartner for om mulig å legge en plan for etablering av driftsmiljø 
Sykehuspartner har imidlertid knapphet på ressurser og det viser seg utfordrende å komme videre i 
planleggingen.

• Prosjektet jobber løpende med styringsgruppen og styringsgruppens leder for nødvendige avklaringer for 
videre fremdrift.

Side 18



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 Stopp

IKT-løsning screening for tarmkreft

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Modernisert folkeregister BP3

Interaktiv henvisning og rekvirering

Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging BP3.1

BP3

Innføring tarmkreftscreening HSØ

Digitalt oversettelsesverktøy

Nye integrasjonstjenester BP3

Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyrBP3.1

VV, SØ

ST,SiV,
OUS

SI,SS,
AHUS

SI , SØ

Pilot

BP3.2

BP3.2

Milepælsplan øvrige prosjekter per 31.10.22

Alle HF

BP2 BP3 Digitalisering av eiendomsforvaltning

Statistisk logganalyse EO?

Entydig strekkoding GS1                  EO



Status for konsepter

• Porteføljestyret besluttet oppstart av 8 nye konseptutredninger 8. september 2022 (sak 066-2022). 
• Disse konseptutredningene er nå i mobilisering.

• Konseptene finne frem i Helse Sør-Øst og mottak av ny multimonitor er bemannet fra 1. november 2022

• For de øvrige er det dialog med Sykehuspartner om bemanningen og oppstart vil avhenge av når dette er på plass.

• Verktøystøtte for nye metoder
• Teknologi og e-helse arbeider nå med å bemanne opp konseptutredningen for å starte denne på nytt.

• Det er bekreftet fra Norsk helsenett at de likevel ser for seg en rolle, men den vil bli avklart når prosjektleder er på plass.

Side 20



2022 2023 2024 2025 2026

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause Stopp
Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Radiologi 2.0

Milepælsplan virksomhetsstyring per 31.10.22

Mottak av ny 
multimonitor

Finne frem 
i Helse Sør-Øst

BP2

BP2

BP2

• Nye metoder – ny oppstart

• Regional radiologi 2.0

• Retinascreening

• Automatisere overføring av data til kvalitetsregistre

• Tidlig ultralyd

• Modernisert folkeregister – ny personidentifikator

• Forskrivningsstøtte generiske legemidler

Følgende konseptutredninger vil bli bemannet så snart som mulig:



De viktigste avhengigheter

Den som har 
avhengigheten

Den som må levere
Grad av 
kontroll

Beskrivelse

Regional IKT-
portefølje, 
flere 
prosjekter

RHF

Avklaring av bruk 
av skytjenester 
levert utenfor 
EU/EØS

Middels,  
positiv 

utvikling

Mange prosjekter/løsninger har usikkerhet knyttet til i en overgang til sky. Dette gjelder primært løsninger med sensitive 
data der skytjenesten leveres av amerikanske leverandører og knyttes spesielt til utleveringsgrunnlag. Dette er en kjent 
problemstilling i forlengelsen av Schrems II og dialog mellom EU og myndighetene i USA.

Det forventes avklaring i direktørmøtet 3. november for helselogistikk. Dette vil danne grunnlag for tilsvarende 
vurderinger for andre løsninger.

Bygg Helselogistikk, 
regional EPJ, 
regional ERP, 
BIM/FDV, multi-
mediearkiv m.fl.

Middels Byggeprosjektene i fase 2 (PRAD og PNSD) har identifisert en rekke kritiske avhengigheter til leveranser i forkant av 
frysperiode før innflytting i nye bygg . Disse aktivitetene/prosjektene må gjennomføres av henholdsvis OUS, VV, RHF og SP 
i felleskap. OUS og VV har etablert planer (fase1) for disse aktiviteten som grunnlag for rapportering. Disse 
aktivitetene/prosjektene er en forutsetning for realisering av IKT planer for byggeprosjektene, men ikke alltid i 
overensstemmelse med planer fra de regionale prosjektene. Dette må avstemmes.

Regional IKT-
portefølje, 
flere 
prosjekter og 
Bygg

Regional EPJ 
modernisering

God Mange av de kliniske prosjektene, og da også byggeprosjektene, er avhengig av at DIPS Arena er rullet ut og av leveranser 
på økt endringsevne i SP.

Rekkefølgeavhengighet: Flere kliniske prosjekter lagt planer som følger utrullingsplanene til EPJ modernisering, eks. Mine 
timeavtaler, strategi og standard for bruk av multimedia og digital patologi, som trenger multimediearkivet.

Moduler: Flere prosjekter er avhengig av moduler og videreutvikling som kun er tilgjengelig på Arena, eks DIPS 
medikasjonsmodul høsten 2023 for legemiddelområdet.

Integrasjoner: mange kliniske prosjekter trenger integrasjoner mot DIPS og testmiljø der dette kan testes
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De viktigste avhengigheter
Den som har 
avhengigheten

Den som må levere
Grad av 
kontroll

Beskrivelse

Regional IKT-
portefølje og 
dermed Bygg

Sykehuspartner 
som leverandør av 
modernisert og 
tilgjengelig 
infrastruktur

Middels Alle prosjekter der SP skal etablere og drifte plattformløsninger er avhengig av samlede leveranser fra STIM (både 
leveranseplattform, modernisering av nett og andre prosjekter) samt leveranser og kapasitet fra linjen i SP. Både 
modernisert infrastruktur, inkl. nett og kapasitet i datasentere, og ikke minst de øvrige prosedyrene og leveransene som 
utgjør en plattform må fungerer. Det inkluderer bestillings- og endringsrutiner (eks. portåpninger og lastbalansering), 
identitet og tilgangsstyring mv. 

Det har vært forsinkelse i klargjøring av testmiljøer for regional EPJ modernisering og det er godkjent en oppgradering av 
miljøene for OUS (med kubernetes). Det planlegges nå med bruke av en mer robust versjon av plattform 1.5, som nå 
brukes av bl.a. radiologi og multimedie ved OUS og for EPJ modernisering

Andre eksempler: Helselogistikk er avhengig av trådløst nett og mobil plattform, telecomplattform Avaya, mobile enheter, 
BigIP mv. AMK IKT er også avhengig av regional telecomplattform, oppgradert nett og redundant PingFed-løsning. Lukket 
legemiddelsløyfe er avhengig av trådløst nett mv.

Regional IKT-
portefølje, KL

Sykehuspartner
testregime

Middels Med økende grad av regionale løsninger er det nå et vesentlig behov for et testregime og testplattform der prosjektene 
løpende kan få tilgang til oppdatert testmiljø også når flere regionale prosjekter pågår. Flere prosjekt er avhengig av å teste 
integrasjoner mot DIPS.

Regional IKT-
portefølje, 
kliniske 
løsninger

Sykehuspartner 
forvaltning og SLA 
oppgraderinger

God Flere prosjekter er avhengig av vellykkede oppgraderinger i Sykehuspartner iht. plan, eksempelvis LVMS-oppgradering til 
4.11 i stabil drift våren 2023, MetaVision 6.18 oppgradering 2. kvartal 2023, med planlagte integrasjoner og mobil løsning.

Avhengighet til at Sykehuspartner deltar i prosjektene og foretar nødvendige endringer og oppbygging av 
forvaltningstjenester som forberedelse til å ta ansvaret for forvaltning ved overlevering. Avhengighet også til tydelige 
roller og ansvarsfordeling, spesielt knyttet til fagforvaltning men også der andre enn SP har deler av drifts- og 
forvaltningsansvaret som i AMK-IKT. Prosjekter er også avhengig av at Sykehuspartner tar ansvar for samarbeid med 
helseforetakene om den funksjonelle forvaltningen.

Regional IKT-
portefølje, 
flere 
prosjekter

Regional
radiologiløsning og 
multimediearkiv 
ved OUS

God Digital patologi, Radiologi 2.0, Strategi og standard for bruk av multimedia, retinascreening, tidlig ultralyd er avhengig av 
leveranser i stabiliseringsfasen fra regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS for å kunne benytte VNA’et fra 
flere helseforetak.
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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)

05-2023 SP er klar for forvaltningsansvaret for samtlige helseforetak så snart løsningen er innført ved 
OUS

Regional løsning for 
helselogistikk

04-2023 Helselogistikk fase 3-prosjektet overleverer til Sykehuspartner forvaltning.

Planlegging av helselogistikk fase 4-prosjektet går i parallell med fase 3. 
Gjennomføring av Fase 4 vil fremmes for beslutning av porteføljestyret i januar.

Regional laboratoriedataløsning 
patologi fase 3 og 4 

12-2022 Drift er overlevert. Overlevering av faglig forvaltning og videreutvikling og avklaringer rundt 
dette pågår.

Kjernejournal dokumentdeling 06-2023 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 11-2022 Det er god dialog med forvaltning om overlevering og det gjenstår kun overlevering for Vestre 
Viken helseforetak og Sykehuset Østfold helseforetak
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Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022-23 (2/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Forskningsportalen 10-2022 Overlevert til Sykehuspartner 13. oktober. ELS pågår.

Elektronisk forskningslogg (ELN) 03-2023 Prosjektet har fått godkjent revidert tidsplan – ny planlagt overlevering er flyttet til februar/ 
mars 2023.

Registerverktøy 02-2023 Overlevering er avhengig av hvilken leverandør som velges. Er i prosess med Sykehuspartner.

Statistisk logganalyse xx-202x

Det er i begynnelsen av oktober besluttet at Sykehuspartner skal drifte løsningen. Dette må 
planlegges.

Innføring av screeningprogram 
for tarmkreft i HSØ

11-2022 Overlevering går i henhold til plan

Tarmkreftscreening (IKT) 11-2022 Overlevering går i henhold til plan

Entydig strekkoding (GS1) 01-2023 Infrastrukturleveranser er forsinket. Det er i tillegg fortsatt usikkerhet knyttet til om 
Sykehuspartner er klar til å overta forvaltningen.

Modernisert folkeregister 04-2023 Overlevering går i henhold til plan

Verktøystøtte nye metoder xx-2023 NHN vil ikke drifte løsningen. Det gjøres en ny vurdering på dette.
Nasjonale løsninger skal normalt ikke driftes regionalt
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Planlagte anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Digital patologi Spesialmodul 
for digital patologi

Scannere

Utstyr patologens 
arb.plass

2022 Drøfting med markedet gjennomført. Etter en juridisk vurdering med 
Sykehusinnkjøp er det konkludert med at prosjektet kan utarbeide grunnlag for 
en direkteanskaffelse av DP-modul fra Sectra.

Anskaffelse rammeavtale påbegynt. Kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag 
for skannere ble publisert 27. oktober 2022. Målsetting om avtaleinngåelse 1. 
kvartal 2023.

Anbefalt utstyrsliste revideres. Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner skal 
innlemme det i vanlig produktkatalog som bestillingsvare

Regionale standarder for 
integrasjon av medisin-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er nå i gjennomføringsfase. Anskaffelse er påbegynt.
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Pågående anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar
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 pågår.

Forventes ferdig i løpet av november.

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Dialogrunder med leverandører pågår.

Kostdatasystem Kostdatasystem 2022 Konkurransen ble utlyst 10. juni og anskaffelsen pågår.

Første runde med dialogmøter er gjennomført

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen i 
Helse Sør-Øst

Løsninger for 
digitalisering av 
eiendomsforvaltning

2023 Det er besluttet at anskaffelse blir gjennomført i regi av Sykehusbygg HF.
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Økonomi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen



Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen

Per oktober er det ingen pågående konsepter, det er tre konsepter som startet opp 1.november.
Prognosen til konseptene ligger innenfor tilgjengelige midler for porteføljen. Konsepter ses under ett for avsatt 
budsjett som er estimert til 10 millioner kroner.

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 sep. 22 4 6 4 6

Totalt konsepter 4 6 4 6

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt Budsj. totalt  Progn. totalt 



Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prognosen overskrider kostnadsrammen med 42 millioner kroner, og indikerer at kostnadsrammen vil være brukt opp i løpet av mars 2023. 

Overskridelsen skyldes i hovedsak forsinkelser og økte kostnader i tilknytning til etablering av infrastruktur på ny leveranseplattform , samt 
behov for videreutvikling og tilpassing av løsningen. Dette har medført at prosjektet har flyttet en vesentlig del av omfanget til 
stabiliseringsfasen, og prosjektet har blitt forlenget med et halvt år. I tillegg er det behov for å utrede utviklingsobjekter definert i kontrakten, 
deriblant sperretjenester som den mest omfattende. Prosjektet re-prioriterer utestående leveranser, re-planlegger stabiliseringsfasen i 2023 
og vil legge frem endringsanmodning til beslutning i styringsgruppe, porteføljestyret og styret.

Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prosjektet trenger mer tid for ferdigstille dokumentasjon for BP3, og er avhengig av avklaringer angående organisering og ansvar for videre 

arbeid knyttet til innføring av regionalt multimediearkiv. Ny prognose er basert på utsettelse av BP3 til 10. februar 2023 og overskrider 
budsjettet med 3 millioner kroner.

Statistisk logganalyse
• Prosjektet rapporterer rødt på tid og kost, hovedsakelig på grunn av forsinkelser og dermed økte kostnader.

Entydig strekkoding (GS1)
• På grunn av forsinkelser i plattformleveranser fra Sykehuspartner, har ikke prosjektet midler til å fullføre planlagte aktiviteter. Dagens budsjett 

dekker behovet frem til ca. utgangen av året, og prosjektet antar at det kan avsluttes først i februar/mars 2023. Endringsanmodning ble 
godkjent i porteføljestyret 3.november.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



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 har blitt redusert og er innenfor budsjettet, men prosjektet rapporterer 
likevel gul status på økonomi.

Registerverktøy
• Prosjektet blir to måneder forsinket grunnet større behov for å utarbeide spesifikasjoner før dialogbasert anskaffelse startes opp, 

prognosen er da over budsjett men innenfor styringsramme

Helselogistikk
• Grunnet forsinkelse fra leverandørene er det laget ny oppdatert plan, forsinkelsene medfører økte kostnader og oppdatert prognose pr 

oktober tilsvarer styringsrammen (P50)

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform
• Prosjektet er forsinket. Dette skyldes i hovedsak midlertidig forføyning og avklaring vedrørende bruk av sky.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



846

Porteføljeanalyse 2022 per oktober

27

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

Prognosen per oktober utgjør 922 millioner kroner, 
og pågående prosjekter har et estimert underforbruk 
mot periodisert årsbudsjett (946 millioner kroner) 
på 23 millioner kroner. Det vises for øvrig til 
porteføljeanalysesak hva gjelder konsekvensen av 
beslutninger ut året.

Prognosen ut året indikerer høyere gjennomsnittlig 
pådrag enn hittil i år. Det er usikkerhet knyttet til om 
det er mulig.

Avviket mellom påløpt hittil og budsjett hittil er 
27 millioner kroner med hhv. underforbruk på 35 
millioner i drift og overforbruk på 8 millioner kroner i 
investering. Dette er en reduksjon på 6 millioner 
kroner sammenlignet med august-tallene.

132

946

922



Porteføljeanalyse - anslag basert på påløpt og med 
kalkulert trendlinje

Grønn linje viser 
kalkulert prognose basert på 
det gjennomsnittlige pådraget 
til og med september.

Trendlinje viser en 
kalkulert utvikling basert på 
påløpt hittil.

Avhengig av bl.a. 
milepælsbetalinger kan dette 
tyde på et underforbruk på 
rundt 40-50 millioner kroner 
per 31.12.



Ressurser



Totale ressurser fra Sykehuspartneransatte, innleide og helseforetakene
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• 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.

• Det synes å være noe etterslep på 
ressursbestillinger for 2023. Dette 
følges opp.

• Konsulentavtaler som utgår ved nyttår må 
fornyes med opsjon eller erstattes

Forbedringsportefølje er ikke inkludert i tallene



Ressurser fra Sykehuspartneransatte og innleide
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Diagrammet viser: 

• Blått fjell
Viser bestilte ressurser, unntatt HF-ressurser

• Gul strek
Det som er tildelt

• Stolper
Det som er faktisk levert, fordelt på ansatte og 
innleide. Denne inneholder også tjenesteleveranser 
som ikke er bestilt som ressurser.

Forbedringsportefølje er ikke inkludert i tallene



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

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

Totalt 264

SP ansatte
111HF ressurser

47

Annet
25

SP innleide
81



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



Vedlegg 1 – Leveranser fra prosjektene
Rapporteres kun ved tertial – se rapport for andre tertial



Vedlegg 2 – Tidsplan per helseforetak
Rapporteres kun ved tertial – se rapport for andre tertial



Vedlegg 3 - Forkortelser 



Ofte brukte forkortelser
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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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