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Toleransegrenser

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurderes ulike tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

KOST Konsept: Prognose innenfor budsjett
Planlegging: Prognose innenfor budsjett
Gjennomføring: Prognose innenfor budsjett

Konsept: Prognose 0-15% over budsjett
Planlegging: Prognose 0-15% over budsjett
Gjennomføring: Prognose over budsjett, men innenfor 
styringsrammen (P50)

Konsept: Prognose mer enn 15% over budsjett
Planlegging: Prognose mer enn 15% over budsjett
Gjennomføring: Prognose over styringsrammen 
(P50)

TID Som planlagt eller bedre. 
Innenfor planlagt slakk.

Mindre avvik. 
Utenfor planlagt slakk.

Vesentlige avvik. 
Sluttemilepæl er truet.

OMF=
Omfang
(inkl. kvalitet)

Som planlagt eller ubetydelig endring i omfang. Litt dårligere enn avtalt, «ikke kritiske» leveranser tas ut 
av omfang ELLER det er forventning om økning i omfang.

Vesentlig reduksjon i omfang eller økt forventning til 
omfang. 

RISK =
Risiko

Risikoeksponeringen i prosjektet er akseptabel 
(innenfor toleranse). 
Prosjektleder vurderer at det er tilstrekkelig 
tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet er i grensen av det som 
kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder vurderer at det er usikkert om det er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet er over det som kan 
aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder vurderer at det ikke er tilstrekkelig 
tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

BRUK =
Ibruktagelse og 
gevinstrealisering

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

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

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) mtp. 
forberedelse til ibruktagelse og gevinstrealisering.

DRIFT =
Forberedelse til 
overlevering til 
forvaltning og drift

Forberedelse til overlevering til drift og 
forvaltning går som planlagt.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
noe forsinket, men det er fortsatt innenfor toleranse for 
avvik.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.



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

Endringer siden 
forrige 
rapportering

Pause Stopp

BP1 BP2 BP3Konsept Planlegge Gjennomføre og avslutte BP5

ERP i 
Sykehusapotekene

Forskningsportalen

Regional økonomi- og 
logistikkløsning (ERP)

Skal godkjennes av 
porteføljestyret
/ansvarlig

Verktøy og
tjenester

Regional data- og 
analyseplattform

Verktøystøtte for nye 
metoder

Strategi og standard for bruk 
av multimedia

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Nye integrasjonstjenester -
del 1 (API)

Digitalisering og 
automatisering av 
arbeidsprosesser

Digital hjemmeoppfølging

Øvrige

Forskning

Virksomhetsstyring

Avsluttet (i 2020)

Prosjekter i IKT-porteføljen per 30.11.2020

ERP i 
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

Modernisert 
folkeregister
trinn 2

Entydig
strekkoding
(GS1)

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Statistisk 
logganalyse

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Modernisert 
folkeregister
trinn 1

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse



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

Endringer siden 
forrige 
rapportering

Pause Stopp

BP1 BP2 BP3

Konsept Planlegge Gjennomføre og avslutte Realisere (avsluttet i programmet)

Prosjekter i regional klinisk løsning, per 30.11.2020

BP5

Digital 
patologi

Regional 
laboratorie-
dataløsning, 
fase 5-9

Regional løsning for 
helselogistikk

Kjernejournal: 
Dokumentdeling

Regional EPJ 
modernisering

Regional EPJ 
journalinnsyn, 
fase 1

Regional 
laboratorie-
dataløsning
Fase 3-4

Regional løsning 
for medikamentell 
kreftbehandling

Digitale 
innbyggertjenester -
digital utsending av brev

Digitale 
innbyggertjenester: 
innsyn i journal og logg

Regional kurve-
og medikasjons-
løsning, fase 3

Regional radiologi-
løsning og multi-
mediearkiv ved OUS

Regional ambulanse-
journal HF-HF Forenklet 

Henvisning

Dialogmelding 
HF- legekontor

Automatisk tildeling av 
fødselsnummer, trinn 2

Regional EPJ 
standardisering

EPJ arena OUS Regional EPJ, 
Arena og 
integrasjon

Regional EPJ 
ved OUS

Regional 
standardisering 
klinisk dokument

Innføring 
DIPS ST

Regional føde-
journal,fase 1

DIPS i SiV
psykiatri

Kjerne-
journal

Automatisk tildeling av 
fødselsnummer, trinn 1

Regional 
medikasjons-
løsning, fase 1

Regional 
medikasjons-
løsning, fase 2

Regional radiologi
fase 1

Regional 
radiologi
fase 2

Radiologi 
Sykehuset
Innlandet

Regional 
laboratoriedata-
løsning., fase 1

PACS 
AHUS

Forbedret PACS 
Vestre Viken

Interaktiv henvisning 
og rekvisisjon (IHR), 
Fase 3

Interaktiv henvisning 
og rekvisisjon (IHR), 
Fase 1 og 2

Regional 
multimedia

Regional 
hjerteultralyd

E- resept

BUP AHUS, 
SS og SI

HF-HF Labsvar
og epikrise

Meldings-
løftet

Klinisk 
legemiddel-
samhandling

Digitale 
innbyggertjenester -
mine henvisninger

Regional 
doseovervåkings-
løsning

Skal godkjennes av 
porteføljestyret
/ansvarlig

Nasjonal 
IKT-løsning 
for AMK

Regional 
laboratoriedata
-løsning Vestre Viken

Anskaffelse 
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Regional 
standard for 
lukket 
legemiddelsløyfe

Utfasing av usikre 
svarmeldinger

Digitale 
innbyggertjenester -
erstatte MinJournal



Status i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Etter gjennomgang av forrige statusrapport og konsekvens av nye toleransegrenser, ble det 
besluttet å trekke ut særskilte kostnader knyttet til koronasituasjonen. Etter denne 
korreksjonen for prosjektene melder kun ett prosjekt kostnader som overstiger styringsrammen 
og tilsier avviksrapportering her.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet bruker lenger tid og dermed høyere kostnader enn planlagt for å utforske 
muligheter, lande avklaringer, konklusjoner og avhengigheter til andre prosjekt.

Regional EPJ modernisering

• Prosjektet klarte ikke å levere BP3.2-underlag til styringsgruppen i november og vil 
legge frem BP3.2-underlag for beslutning i styringsgruppemøtet 11. desember og videre 
i programstyret for anbefaling 18. desember 2020. Det planlegges for videre behandling 
i porteføljestyret i januar 2021. 

• Prognosen er 51,2 millioner kroner mot en styringsramme på 44 millioner kroner 
(overskrides med 7,2 millioner kroner).

• Prosjektet søker utvidet kostnadsramme for gjeldende fase fra 44 millioner kroner til 54 
millioner kroner for sluttføring av fasen. Saken ble behandlet i porteføljestyret 2. 
desember og fikk tilslutning. Videre ble saken behandlet i styret 17. desember, sak 143-
2020 og fikk tilslutning.



Styrende beslutninger i delportefølje RKL siste periode

• Styret i Helse Sør-Øst godkjente i sak 128-2020 å tildele kontrakt til innstilte 
leverandør for anskaffelse av radiologi, multimedieløsning, 
samhandlingsløsning og doseovervåking.

• Styret i Helse Sør-Øst godkjente i sak 128-2020 oppstart av 
gjennomføringsfase (BP3) for prosjektene regional radiologiløsning og 
multimediearkiv ved OUS og regional doseovervåkingsløsning den 26. 
november 2020. Prosjektene starter gjennomføringsfasen i januar 2021.

• Porteføljestyret i Helse Sør-Øst godkjente 10. november valg av leverandører 
for helselogistikk.

• Programstyret godkjente 19. november avslutning (BP5) av prosjekt 
dialogmelding helseforetak – legekontor.

• Programstyret anbefalte 19. november oppstart av gjennomføringsfasen 
(BP3) for prosjekt digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal. 
Porteføljeansvarlig har godkjent å starte gjennomføringsfasen i påvente av at 
saken behandles i porteføljestyret 28. januar 2021.



Leveranser i delportefølje RKL siste periode 

• Kjernejournal dokumentdeling startet utprøving ved Oslo universitetssykehus 10. 
november.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning ble innført ved: 
• Utelokasjoner i klinikk for psykisk helsevern (KPH) på Sørlandet sykehus HF 3. 

november. Dette var siste oppstart for Sørlandet sykehus og prosjektet ble avsluttet 30. 
november.

• Akuttmottak, medisinsk intensiv og sengeposter på Drammen sykehus, Vestre Viken HF 
24. november.

• Regional laboratoriedataløsning patologi har blitt innført ved Akershus 
universitetssykehus 16. november.

• Regional ambulansejournal
• Utprøvingen er doblet til å gjelde åtte ambulansestasjoner ved Oslo universitetssykehus. 

• Sykehuset Innlandet har startet utprøving ved to ambulansestasjoner.



Leveranser i delportefølje RKL neste periode

• Regional kurve- og medikasjonsløsning skal innføres ved Sykehuset Innlandet 
for resten av divisjon for Psykiatri og rus i begynnelsen av desember.

• Regional EPJ journalinnsyn innfører sikkerhetsbasis på Sykehuset Østfold.

• Regional EPJ modernisering leverer grunnlag for godkjenning av neste fase 
(BP3.2).

• Regional ambulansejournal starter utprøving ved to ambulansestasjoner ved 
Sørlandet sykehus.

• Avslutning av prosjektet for anskaffelse radiologiløsning og multimediearkiv 
(OUS).

• Kontrakter signeres og helselogistikk starter planlegging sammen med 
leverandører.

• Kontrakt signeres og regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 
og regional doseovervåkingsløsning starter planlegging sammen med 
leverandør.



Fremdriftsplan for RKL



Status i delportefølje VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Med unntak av regional økonomi- og logistikkløsning følger de andre prosjektene i delporteføljen 
planene.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Pandemisituasjonen har medført forsinkelser og merkostnader for de to siste innføringsprosjektene. 
Innføringsprosjektet med Sørlandet sykehus er sterkt forsinket, og påløpte merkostnader i 2020 er beregnet til ca
3,8 millioner kroner. Tilsvarende effekt for Oslo universitetssykehus blir estimert ifm rapporteringen etter 
desember.

• Sykehuspartners arbeid med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier personopplysninger er forsinket, noe 
som igjen vil skape forsinkelser i 2021 med innføringen av regional ERP ved Oslo universitetssykehus.

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 

• Planlagt sluttdato for Oslo universitetssykehus, 1.10.2021 vil ikke kunne nås.

• Sluttdato for det regionale ERP-prosjektet vil måtte forlenges tilsvarende. Det må forventes økte kostnader som 
følge av dette

• Det er iverksatt en re-planlegging av arbeidet med å klargjøre den regionale ERP-løsningen for særlige kategorier 
personopplysninger. Prosjektet i Sykehuspartner er styrket med to ressurser fra det regionale ERP-prosjektet. 
Når resultatet av re-planleggingen foreligger, vil innføringsplanen for Oslo universitetssykehus bli oppdatert. 
Deretter vil prognosen for det regionale ERP-prosjektet bli oppdatert ut fra oppdatert fremdriftsplan.

• Det forventes at oppdatert plan og estimat foreligger ifm rapportering etter februar/mars 2021.



Leveranser i delportefølje VIS siste periode
• ERP-løsning for Sykehusapotekene

• Prosjektforslag for planfasen er utarbeidet og godkjent av økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF, direktør 
teknologi & e-helse i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør i Sykehusapotekene. 

• Prosjektets omfang er omforent.

• Juridisk handlingsrom er konkludert. 

• Konsept for gjennomføring er konkludert og beskrevet i styringsdokumentet.

• Regional data- og analyseplattform

• Det er ferdigstilt beslutningsunderlag BP3 for første del av gjennomføringsfasen (januar-august 2021) som 
ble behandlet av porteføljestyret 2. desember 2020.



• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Utarbeide plan for gjennomføringen inkludert milepælsplan, tidsplan, ressursplan, og ferdigstille 

styringsdokumentet.

• Skrive arkitekturdokumentet

• Utarbeide kvalitetsplan for gjennomføringsprosjektet, og beskrive gevinstpotensialet

• Regional data- og analyseplattform
• BP3 for første del av gjennomføringsfasen (jan – aug 2021) fremmes for beslutning til 

porteføljestyret 2. desember

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Akseptansetest for Sørlandet sykehus ferdigstilles med godkjenning av testrapport i desember.

• Ved Sørlandet sykehus skal opplæring av sluttbrukere skje i januar 2021. Tekniske forberedelser 
og konvertering av data til produksjonssettingen 1. februar er påbegynt.

• Oppdatere plan for innføringsløpet ved Oslo universitetssykehus etter at prosjektet for å 
tilrettelegge for særlige kategorier av personopplysninger har fremlagt en komplett plan.

Leveranser i delportefølje VIS neste periode



Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppVIS Milepælsplan per 30. november 2020

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

BP3.0

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Anskaffelse Sykehusapotek ERP

BP2

Sykehusapotek ERP - Regionalt alternativ

Sørlandet Sykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

BP3

BP3.1 BP3.2

Planfase



Status i delportefølje RIF

Porteføljeadministrativ vurdering: 

• Det er fortsatt avvik i fremdrift som følge av prioriterte endringstiltak knyttet til Covid-19 i 
Sykehuspartner. 

• RIF vil lage saksfremlegg for BP3 beslutning i 2. kvartal 2021 på det gjenstående behovet for 
løsninger innen forskning



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

Det er vesentlig forsinkelse i prosjektet. 

• Feil i Sykehuspartner VDI (Virtual Desktop Interface) infrastruktur har forsinket oppstart og arbeid med 
klientdesign og tilpasning av arbeidsflate.

• Filsluse (eksisterende) er ikke tilstrekkelig etablert i SP forvaltning/drift. Ny anskaffelse/suppleringskjøp har 
medført behov for revidering av design og ROS og endringer i krav/betingelser overfor leverandør. Det brukes 
mer tid til avklaring/forberedelse enn planlagt.

Forskningsportalen

• VDI klientdesign og konfigurering av arbeidsflate er startet 5 mnd. etter plan. VDI Citrix Desktop må brukes for tilgang til 
datasentertjenester og sikre prosjektsoner. Prosjekter som behandler sensitivt materiale må bruke sikre prosjektsoner i 
Forskningsportalen og vil være avhengig av VDI for sikker tilgang.

• Filsluse – anskaffelse (suppleringskjøp) var klargjort til juni 2020. Endelig godkjenning for anskaffelse var klar 2. november. Interne 
avklaringer suppleringskjøpvedrørende drift og forvaltning av eksisterende og fremtidig løsning har økt arbeidsomfang og 
tilsvarende ført til lengre prosess en planlagt. Filsluse må brukes for sikker overføring av data til og fra prosjekter i 
Forskningsportalen. Prosjekter med behov for å bruke sikrede prosjektsoner vil ikke kunne bruke Forskningsportalen

• VDI infrastruktur 

• SP – flytte/etabler installasjon av VDI på SIKT plattform til forskningssone med løsning for virtualisert
nettverk, tilføre lisenser, dokumentasjon og rutiner for drift/forvaltning. 

• RIF – tester regionalt RIF design for «Forskerklient» 

• Filsluse

• RIF leder prosess med anskaffelse sammen med SP/Kontraktstyring – forhandling pågår

• SP/Integrasjonstjenester kravstiller løsning og servicenivå. 



Leveranser i delportefølje RIF siste periode

• Forskningsportalen
• Infrastruktur for Virtual Desktop Interface (VDI) er etablert for Oslo universitetssykehus 

og SIKT. 
• Testing pågår.

• Det er gitt godkjenning for anskaffelse av filsluse i alle beslutningsnivå i Sykehuspartner.
• Leverandørs tilbud kommer 8. desember – forhandling pågår

• Verktøy og tjenester

• Det er pågående arbeid med underlag til anskaffelse av Electronic Lab Notebook 
sammen med Universitetet i Oslo. 
• Leverandørpresentasjoner er gjennomført og kravdokumentasjon bearbeides/revideres.

• Programstyremøtet for RIF har godkjent overordnet estimat og tjenesteleveranser for 
prosjekt Verktøy og tjenester.
• Businesscase – kostnadsestimater og gevinster er til vurdering og avstemmes med SP investering-

/driftsbehov



Leveranser i delportefølje RIF neste periode

• Forskningsportalen
• VDI, Citrix XenDesktop er i test og utprøving. Standardiserte programvarepakker vil 

inkluderes i januar.

• Leverandør av filsluse har svarfrist 8. desember. Evaluering av tilbud med grunnlag til 
forhandling ferdigstilles i uke 51. Evaluering av tilbud med grunnlag til forhandling 
ferdigstilles i uke 51. Planlagt kontraktstidspunkt 15. januar.

• Verktøy og tjenester
• Høringsrunde med kravunderlag for Electronic Lab Notebook til Universitetet i Oslo og 

representanter i Helse Sør-Øst.

• Komplettering av multisenterstudieløsning MS365 med etablering av forenklet 
driftstjeneste.



Milepælsplan - Regional IKT for Forskning

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

I regi av 
andre

Ikke 
vedtatt

Regionalt vedtak IIFremdri
ft

Utsatt milepæl Pause StoppRIF milepælsplan per 30. november 2020

Forskningsportalen Helse Sør Øst – etablering og tilrettelegging av regional 
infrastruktur

Forskningstjenester /samtykke 
(avidentifisering og anonymisering /utdanning /
forskningsresultater tilbake til behandlingsforløp

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Verktøy /arbeidsflate/dialogtjeneste
/multisenterfunksjonalitet/maskinlæring

BP3

BP2

BP3

BP3



Porteføljeadministrativ vurdering

• Innen porteføljen går det meste i henhold til plan.

• Det er risiko for forsinkelser på grunn av uavklarte forhold med Norsk 
helsenett:
• Det gjelder forvaltning og drift av løsning for statistisk logganalyse
• Det er forsinkelser på infrastrukturleveranser til IKT-løsning for screening 

tarmkreft

Status i øvrige prosjekter



Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppMilepælsplan øvrige prosjekt per 30.11.2020

Statistisk logganalyse

Modernisert folkeregister, mottak og bruk trinn 1

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

BP3

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Modernisert folkeregister, trinn 2BP3

BP3

BP2

BP3

BP3BP2

BP2

BP2

BP2

Interaktiv henvisning og rekvirering IHRBP2 BP3

Modernisert folkeregister, mottak av fødselsnummerBP3



Porteføljeadministrativ vurdering:
• Arbeidet i Verktøystøtte for nye metoder er startet opp igjen.
• Det er lagt til konsept for Digitale løsninger for utdanning og kompetanse som hadde godkjent 

konseptfase fra 2019. Dette arbeidet har vært pauset en stund, men er nå startet opp igjen. 
Konseptet ble bestilt direkte fra Sykehuspartner, og finansieres ikke av regional portefølje i 2020. Ved 
BP2 skal prosjektet overføres til regional portefølje og finansieres av den. Det bør allerede nå opprettes 
en ny styringsgruppe med sammensetning tilsvarende de andre prosjektene i den regionale IKT-
porteføljen, og med prosjekteier i fra Helse Sør-Øst RHF.

• Regionale standarder for integrasjon av medisinteknisk utstyr og Samvalgsverktøy har ikke startet 
opp på grunn av ressursmangel.

Status for konsepter



2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q42 H1     H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan konsepter 30.11 2020

Digital hjemmeoppfølging

Digitalisering og automatisering av 
arbeidsprosesser                                                                                                             

Strategi og standard for bruk av multimedia

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-teknisk 
utstyr

BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

BP2

BP2

BP2

BP2

Samvalgsverktøy

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

BP2

BP2

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

BP2BP1



Pågående anskaffelser  (1/2)
Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

RKL:

Radiologiløsning og 
multimediearkiv (OUS)

Kjøp/tilpasning av 
løsning for multimedia 
og radiologi

2019 Anskaffelsen godkjent i styresak 031-2019. Kunngjort 20. mai 2019. 
Prekvalifisering gjennomført 27. juni 2019.

Mottatt tilbud fra leverandører. Demonstrasjoner gjennomført.

Innstilling til valg av leverandør er oversendt fra Oslo universitetssykehus HF til 
Helse Sør-Øst RHF 21. oktober

Helse Sør-Øst styret godkjente i sak 128-2020 å tildele kontrakt til innstilte 
leverandør den 26. november 2020. 

Signering av kontrakter gjenstår.
RKL: Regional løsning for 
helselogistikk

Kjøp/tilpasning og 
vedlikehold av regional 
løsning for 
helselogistikk

2019 Anskaffelsen godkjent i styresak 110-2019. Kunngjort 23. desember 2019. Frist 
for innlevering av deltagelse i konkurransen 31. januar. 

Fem leverandører er prekvalifisert. 

Dialogrunde 1 og 2 er gjennomført.

Oppstart dialogrunde 3 den 12. august. 

Mottatt tilbud fra leverandører 
3. okt.

Innstilling til valg av leverandør er behandlet i styringsgruppen 23. oktober og 
programstyret 30. oktober. Porteføljestyret godkjente 10. november 2020 valg 
av leverandører.

Signering av kontrakter gjenstår.



Pågående anskaffelser (2/2)
Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

RIF: 
Filsluse

Kjøp/tilpasning og 
vedlikehold – regional 
løsning for alle HF

2021 Kunngjort 20. november

Mottar tilbud 8. desember.

Planlagt kontraktsinngåelse, estimert til 1,2 mnok,  medio januar 2021.
Øvrige: 
Entydig strekkoding GS1

Kjøp av GS1 
komponenter –
regional løsning

2020-21 Kunngjort 24. november 2020. 

Prekvalifisering 1. februar 2021. 

Planlagt dialogfase 1. februar til 4. mai 2021.

Planlagt tilbudsfase 4. – 31. mai 2021.

Planlagt kontraktsignering 27. august 2021.
Øvrige: 
Statistisk logganalyse

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

2020-21 Kunngjort  8.mai 2020. 

Prekvalifisering gjennomført 19. juni 2020.

To leverandører levert løsningsforslag til  2. september 2020.

Pågående anskaffelsesprosess er i sluttfasen, men kan ikke sluttføres før det 
foreligger avklaring knyttet til applikasjonsforvaltning



Planlagte anskaffelser
Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Regional standard for 
lukket legemiddelsløyfe

Kjøp av legemiddel-
produksjonsutstyr

2021 Det er planlagt leverandørkonferanse 1. kvartal 2021.

Finansiering av anskaffelsen og utstyret må avklares.
Digital patologi Kjøp/tilpasning og 

vedlikehold – regional 
løsning for alle HF

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



Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen

Ingen vesentlig endring siden 
forrige rapport.

Bemanningssituasjonen følges opp 
regelmessig.

* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og øvrige prosjekter



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

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

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



Økonomi i delportefølje RKL, totalt
K- S- Budsj.

ramme ramme totalt

RKL

Pågående prosjekter

RKL
Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning for 

helseforetakene i HSØ
Gjennomføring apr. 19 des. 20 25 23 23 23 23 23 23

RKL Digitale innbyggertjenester Planlegge jan. 20 des. 20 6 6 6 5

RKL Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev Gjennomføring aug. 18 jun. 21 32 31 30 30 28 26 25

RKL Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger fase 1 Gjennomføring okt. 20 jun. 21 9 8 8 8 3 2 2

RKL Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføring aug. 19 mar. 21 29 28 27 27 23 23 23

RKL Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføring mai. 20 jul. 21 34 33 31 29 14 14 12

RKL Regional EPJ journalinnsyn Gjennomføring sep. 18 jun. 21 126 126 126 126 105 104 91

RKL Regional EPJ modernisering Gjennomføring mai. 19 jan. 21 44 44 44 51 44 46 44

RKL Regional ambulansejournal Gjennomføring jan. 19 mai. 21 50 44 42 43 -2 34 31 30

RKL Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføring mai. 18 des. 21 338 325 310 322 -5 236 246 243

RKL Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføring feb. 17 des. 22 445 411 385 385 -2 263 260

RKL     Regional laboratoriedataløsning fase 3 Gjennomføre feb. 17 jun. 21 301 301 -2 263 260 262

RKL     Regional laboratoriedataløsning fase 4 Gjennomføre jan. 21 des. 22 85 85

RKL Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken Planlegge sep. 20 mai. 21 7 7 2 1 2

RKL Regional løsning for helselogistikk Gjennomføring nov. 20 jan. 21 4 4 1 1 1

RKL Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Planlegge sep. 20 des. 20 4 2 3 1 3

Tilførte oppgaver

RKL Nasjonal IKT-løsning for AMK Totalt jul. 20 sep. 24 243 184 155 153 9 7

RKL     Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 sep. 23 34 34 2 2 1

RKL     Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 sep. 24 121 119 -1 7 5 5

RKL Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Planlegge sep. 20 mai. 21 7 8 3 3 3

RKL Regional doseovervåkingsløsning Planlegge mai. 20 des. 20 2 1 1 1 1 1 1

 Felleskostnader

RKL RKL Arkitektur og design Felleskost N/A N/A 5 3 5 3

RKL RKL Programledelse Adm. N/A N/A 24 22 -1 22 20

 Totalt for delportefølje RKL 1 377 1 259 1 241 1 249 -12 824 815 771

Budsjett 

pr. d.d.
Fase

Endring 

progn.

Realisert 

verdi

Del- 

portefølje
Prosjekt Start Slutt

 Progn. 

Totalt 

Regnsk. 

pr. d.d.



Økonomi i delportefølje VIS, RIF og øvrige, totalt
K- S- Budsj.

ramme ramme totalt

VIS

VIS Regional data- og analyseplattform Planlegge jan. 20 des. 20 12 10 9 9 11

VIS Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføring mai. 13 jun. 22 793 773 773 773 713 688

VIS ERP løsning for Sykehusapotekene Planlegge sep. 20 apr. 21 ,4 ,4 0 0

Totalt for delportefølje VIS 793 773 785 783 722 697 11

RIF

RIF Forskningsportalen Gjennomføring jan. 19 jul. 20 33 31 30 31 2 29 26

RIF Verktøy Planlegging N/A N/A N/A N/A 4 1 -1 4

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

RIF IKT for forskning - Programledelse Adm. Adm. N/A N/A N/A 4 4 4 4

Totalt for delportefølje RIF 33 31 38 36 1 37 30

Delportefølje Øvrige

Øvrige Entydig strekkoding – GS1 Gjennomføring okt. 20 aug.22 45 42 42 42 3 2

Øvrige IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor Gjennomføring okt. 20 feb.22 37 35 32 32 6 3

Øvrige IKT-løsning for screening tarmkreft Gjennomføring 60 60 39 24

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 Planlegging mar. 20 nov.20 7 7 7 8

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 Gjennomføring nov. 20 nov.21 7 6 5 5 1

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ  trinn 2 Planlegging nov. 20 mar.21 5 5 1

Øvrige Regional arkitekturstyring Gjennomføring nov. 19 des.21 2 2

Øvrige Statistisk logganalyse Gjennomføring jun. 20 sep.22 59 49 43 43 7 3

Øvrige Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid Gjennomføring 1 1

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

Øvrige Modernisert folkeregister - melding om dødsfall

 Totalt for delportefølje Øvrige 148 132 194 197 64 42

Del- 

portefølje
Prosjekt Fase Start Slutt

Progn. 

Totalt

Endring 

progn.

Budsjett 

pr. d.d.

Regnsk. 

pr. d.d.

Realisert 

verdi



Hittil i år

Totalt er det avvik for regional IKT-portefølje på 146,3 millioner kroner under budsjett per 
november, fordelt på 139 millioner kroner i investering, og 7,3 millioner kroner i driftsmidler

Prognose

Prognosen for 2020 er på 143 millioner kroner under budsjett for investeringsmidler og 
3,3 millioner kroner under budsjett i driftsmidler

Vurdering

Mange planlagte og budsjetterte aktiviteter i 2020 er forsinket til 2021. Dette vil bl.a. medføre at disse 
aktivitetene vil bli belaste budsjettert også i 2021 og vil redusere handlingsrommet til å gjennomføre ikke 
besluttede prosjekter i 2021.

Forsinkelsene for gjennomføring av konsepter fører til at budsjettet for 2020 ikke blir brukt. Budsjettet 
for konseptene i 2020 på 11 millioner kroner og prognosen for 2020 er på 4,8 millioner kroner. Det 
medfører at resterende 6,2 vil belaste budsjettmidlene for konsepter i 2021.

Økonomi i den regionale IKT-prosjektporteføljen



Koronaeffekter

• Flere av prosjektene har fått endret prognose som følge av uttrekk av kostnader som følge av 
koronasituasjonen. Dette er foreløpig anslått til totalt 11 millioner kroner og er trukket ut av 
prognosen til prosjektene regional kurve- og medikasjonsløsning med 5 millioner kroner, 
regional laboratoriedataløsning med 4,1 millioner kroner og regional ambulansejournal 
med 1,8 millioner kroner.

• Denne reduksjon i prognosene medfører at noen prosjekter gått fra status rødt til gult, og fra 
gult til grønt i denne måneden.

Endringer i prognosen



Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev

• Prognosen indikerer at samlede kostnader blir litt over vedtatt budsjettramme. Årsaken er 
noe økt ressursbehov fremover og noe høyere kostnad på frikjøp.

Regional ambulansejournal

• Sykehuspartner har prioritert leveranser knyttet til koronasituasjonen og oppfølging etter 
datainnbruddet ved Sykehuset Innlandet. Dette har ført til mangel på ressurser i prosjektet i 
lengre tid med påfølgende økning i kostnader.

Regionalt EPJ Modernisering

• Prosjektet bruker lenger tid og dermed høyere kostnader enn planlagt for å utforske 
muligheter, lande avklaringer, konklusjoner og avhengigheter til andre prosjekt.

• Det vises til egen styresak for dette prosjektet hvor det vil bli foreslått å øke rammen til 54 
millioner kroner.

Kommentarer til prosjekter med gul eller rød status 



Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

• Forsinkelse i beslutningsprosessen gir lavere fremdrift enn planlagt og en økt kostnad for 
planfasen. Prognosen er som følge av dette økt. Avviket er noe redusert i november.

Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3

• Tilleggsavtale med leverandør for kjøp av bistand utover fastpris i kontrakten inngått i 2019 
medfører at prosjektet må dekke en ekstrakostnad på minst 17 millioner kroner.

• Vestre Viken, Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet har varslet at de vil trenge mer tid og 
penger på å innføre MetaVision i 2021 grunnet koronasituasjonen.

Forskningsportalen

• Prognosen er økt med 2 millioner kroner knyttet til to utestående leveranser:
• For VDI – Virtual desktop Interface (Citrix) har Sykehuspartner ikke kunnet levere i 

henhold til plan. Dette har medført forsinkelser fra sommeren 2020 til november 2020 
og medført ekstra kostnader.

• Filsluse var klargjort for anskaffelse sommeren 2020 men grunnet forsinket beslutning i 
Sykehuspartner frem til 2. november medførte dette forsinkelse med ekstra kostnader, og  
forsinket ferdigstilling av prosjektet fra desember 2020 til februar 2021.

Kommentarer til prosjekter med gul eller rød status 


