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Forklaring til rapportene (*)

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurder beskrivelse av tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

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

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

Konsept: Prognose over budsjett
Planlegging: Prognose over 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/programmet 
er akseptabel (innenfor toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra 
risikoeier.

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

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er over 
det som kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder/programleder 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 forberedelse til ibruktagelse og 
gevinstrealisering, men det er fortsatt innenfor toleranse.

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) 
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 fortsatt innenfor toleranse for avvik.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.

*Det er nye toleransegrensene gjelder fra og med denne rapporten 



Status pr prosjekt i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Etter at det er innført nye toleransegrenser for økonomi og tid viser denne rapporten flere røde prosjekter enn tidligere. 

• Fokus bør rettes mot de tre prosjektene regional EPJ modernisering, regional ambulansejournal og regional kurve- og 
medikasjonsløsning fase 3. 

• De to prosjektene dialogmelding helseforetak – legekontor og anskaffelsesfasen for helselogistikk er avsluttet.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Økonomi er rapportert rød.

• Prosjektet har måttet håndtere uforutsette eldre feil og mangler i regional 
integrasjonsplattform og DIPS knyttet til adressering av dialogmeldinger til 
kopimottaker. Prosjektet har utvidet importlogikk overfor kommuner ved alle 
helseforetak og åpnet for dialogmelding på tvers mellom alle helseforetakene i regionen.

Dialogmelding helseforetak - legekontor

• Gjennomføringsfasen har blitt forlenget som følge av forsinket innføring av oppdatert 
løsning og oppstart med dialogmeldinger på tvers av helseforetak.

• Totalprognosen overskrider prosjektets styringsramme med 0,6 millioner kroner.

• Prosjektet avsluttes i november som planlagt.

• Ingen ytterligere tiltak iverksettes siden prosjektet avsluttes.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Risiko er fortsatt rapportert rød. Det er uenigheter vedrørende veivalg for 
virkestoffordinering. Direktoratet for e-helse ønsker en annen løsning enn SAFEST prosjektet. 
Det er meldt forsinkelse fra Statens legemiddelverk på leveransene i SAFEST og med dette 
også økt kostnad.

Klinisk legemiddelsamhandling

• Dersom man ikke finner en løsning vil ikke alle helseregionene kunne dra nytte av 
SAFEST virkestoffordinering til planlagt tid og innenfor SAFEST planlagte levetid. 

• Prosjektet bruker mye ressurser på avklaring og det får konsekvenser for fremdrift på 
andre leveranser.

• Dersom man ikke får grunnlag for virkestoffordinering levert av SAFEST må andre 
leveranser med avhengigheter til dem replanlegges.

• Klinisk legemiddelsamhandling vil ikke klare å finne gode alternativer for samhandling 
mellom kurve og EPJ innenfor rimelige økonomiske grenser.

• Saken knyttet til forsinkelse av SAFEST løftes til behandling i det interregionale IKT-
ledermøtet.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet trenger mer tid, og det koster mer enn planlagt for å utforske muligheter, 
lande avklaringer, konklusjoner og avhengigheter til andre prosjekt. 

• En annen viktig faktor for budsjettoverskridelsen er at kostnadene for å levere løsningen 
for alle helseforetak på samme plattform var ikke med i det opprinnelige budsjettet.

Regional EPJ modernisering

• Prosjektet vil ikke klare å levere BP3-underlag til styringsgruppen i november og planlegger med å 
legge frem BP3-underlag for beslutning i styringsgruppemøtet 18 desember 2020 og videre 
behandling i porteføljestyret i januar. 

• Prognosen er økt med 7 millioner kroner fra forrige rapportering til 51,4 millioner kroner mot en 
styringsramme på 44 millioner kroner (overskrides med 7,4 millioner kroner).

• Prosjektet ber porteføljeansvarlig om godkjenning for revidert tidsplan med tilhørende 
kostnader.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har fått føring om en regional installasjon og dette var ikke budsjettert for.
Sykehuspartner har prioritert leveranser knyttet til koronasituasjonen og oppfølging 
etter datainnbruddet ved Sykehuset Innlandet og det har ført til mangel på ressurser i 
prosjektet i lengre tid.

• Overføring av drift og forvaltning til Sykehuspartner er utsatt med 2-3 måneder.

Regional ambulansejournal

• Etablering av felles installasjon med bruk av sikker fødert konsumering (SFK) på tvers av domenene SIKT og OUS, 
har ført til et økt forbruk på 1,5 millioner kroner.

• Det er estimert et ytterligere forbruk på 1 million kroner inntil drift og forvaltning overføres til Sykehuspartner i 
januar 2021.

• Prognosen er økt med 1 million kroner fra forrige rapportering til 44,8 millioner kroner mot en styringsramme på 
44,3 millioner kroner (overskrides med 0,5 millioner kroner).

• Vurdere reduksjon av funksjonelt omfang i regi av prosjektet og overføre videreutvikling 
til regional forvaltning.

• Vurdere å utløse deler av risikopåslaget innenfor kostnadsrammen.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det var uenighet med leverandør om forpliktelser i kjøp av bistand og tilleggsavtale for kjøp av 
bistand utover fastpris i kontrakten ble inngått etter forhandlinger med leverandør i 2019. Dette 
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 på å 
innføre MetaVision i 2021 grunnet koronasituasjonen.

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3:

• Så langt har koronapandemien totalt sett medført økte utgifter for prosjektet på til 
sammen 4,9 millioner kroner.

• Prognosen er uendret fra forrige rapportering på 326,7 millioner kroner mot en 
styringsramme på 325 millioner kroner (overskrides med 1,7 millioner kroner).

• Tett dialog med ledelsen ved helseforetakene knyttet til status på antall koronatilfeller 
ved sykehuset som kan påvirke innføringen.

• Utsette planlagte innføringer i tråd med anbefalingene fra helseforetakene og 
replanlegge puljeinnføringene fortløpende

• Suspendere frikjøpsavtaler etter hvert dersom det forekommer forsinkelser.

• Vurdere disponering av usikkerhetspåslag innenfor kostnadsrammen.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektets anskaffelsesfase avsluttes, med et total kostnad som er på 10,0 millioner 
kroner,  og over styringsrammen.

Regional løsning for helselogistikk

• Det er gjennomført mange tiltak for å minimere kostnadsoverskridelsen, men det er ikke 
levert innenfor rammene.

• Anskaffelsesfasen avsluttes og det gjennomføres behandling av overgang til neste fase i 
porteføljestyremøtet 10. november.



Styrende beslutninger i delportefølje RKL siste periode

• RKL programstyre anbefalte 30. oktober:
• Regional radiologiløsning og multimediearkiv OUS fikk tilslutning til 

oppstart gjennomføringsfase (BP3).

• Regional løsning for doserapportering fikk tilslutning til oppstart 
gjennomføringsfase (BP3).

• Innstilling til valg av leverandører for regional løsning for helselogistikk

• Styringsgruppen for Radiologi og Multimedia har innstilt på valg 
av leverandør 

Det vil fremmes egne saker til porteføljestyret for å få formelle BP3-
beslutninger.



Leveranser i delportefølje RKL siste periode (1/2)

• Regional EPJ journalinnsyn BK2 (sikre grensesnitt) har innført 
sikkerhetsbasis ved Akershus universitetssykehus 29. oktober

• Regional kurve- og medikasjonsløsning ble innført ved: 
• Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon på Drammen sykehus og resterende del av 

somatikkavdelingen på Bærum sykehus ved Vestre Viken.

• Avdeling for føde og barsel og på gynekologisk poliklinikk på Ullevål sykehus ved Oslo 
universitetssykehus.

• Avdeling for psykiatri og rus ved åtte utelokasjoner ved Sørlandet sykehus.

• Regional laboratoriedataløsning har fått godkjent akseptansetest og 
datamigreringsløp før innføring ved Akershus universitetssykehus.

• Alle avtaler knyttet til AMK IKT- løsning med tilhørende kartløsning er nå 
signert av alle helseregioner, Norsk Helsenett og valgt leverandør.



Leveranser i delportefølje RKL siste periode (2/2)

• Regional ambulansejournal
• Prosjektet har startet utprøving ved fire ambulansestasjon ved Oslo universitetssykehus. 

Det er dokumentert nær 3000 ambulanseoppdrag i løsningen. Utstyr er montert i alle 
ambulansene.

• Oslo universitetssykehus har fullført opplæring av superbrukere og 1000 ansatte. 

• Prosjektet forbereder utvidelse av piloten til Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og 
Sykehuset Telemark. Helseforetakene har mottatt alt utstyret som skal installeres i 
ambulansene.

• Dialogmelding helseforetak–legekontor har overlevert til drift og forvaltning 
hos helseforetakene, Sykehuspartner og regional systemeier.

• Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev: 
• Betanien hospital tok i bruk løsningen 4. november. 

• Flere avdelinger ved Sørlandet sykehus, Sykehuset Telemark og Sykehuset Innlandet har 
tatt i bruk løsningen.



Leveranser i delportefølje RKL neste periode

• Kjernejournal dokumentdeling vil starte utprøving ved Oslo universitetssykehus 10. 
november.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning skal innføres ved akuttmottak, medisinsk 
intensiv og døgnposter ved Vestre Viken 24. november.

• Regional laboratoriedataløsning innføres ved Akershus universitetssykehus 13.-16. 
november.

• Valg av leverandør for regional løsning for helselogistikk behandles av porteføljestyret 
10. november.

• Valg av leverandør for radiologiløsning, multimediearkiv, samhandlingsløsning og 
doserapportering behandles av porteføljestyret 10. november.

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS oppstart gjennomføring (BP3) 
behandles av porteføljestyret 10. november. 

• Regional løsning for doserapportering oppstart av gjennomførings (BP3) behandles av 
porteføljestyret 10. november.

• Regional ambulansejournal starter pilot på to ambulansestasjoner ved Sykehuset 
Innlandet og Sørlandet sykehus i uke 47.

• Avslutning (BP5) av prosjektet dialogmelding helseforetak–legekontor behandles i RKL 
programstyret 19. november.



Fremdriftsplan for RKL



Status og avvik i delporteføljen VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Bransjeløsning for ERP i Sykehusapotekene er stoppet og er erstattet med et nytt prosjekt; ERP-
løsning for Sykehusapotekene, basert på regional økonomi- og logistikkløsning. 
Det nye prosjektet har nettopp startet planleggingsfasen og planlegger med å legge frem BP3 
beslutning for porteføljestyret i Q1 2021



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Planleggingsfasen har blitt forlenget grunnet behov for re-planlegging etter behandling 
av plan for gjennomføringsfasen i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF. 
Gjennomføringsfasen skal deles i 3 sekvensielle «etapper» med separate BP3 
beslutninger.

Regional data- og analyseplattform

• Endringene i prosjektet fører til en vesentlig forskyvning av tidspunkt for oppstart av 
anskaffelsen av skybasert miljø sammenlignet med opprinnelig plan (6-8 mnd).

• Prognosen er økt med 1 million kroner til 10 millioner kroner mot budsjett på 9 
millioner kroner.

• Behov for økt finansiering kan håndteres innenfor årlig tildelt budsjett på 12 millioner 
kroner.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Sykehuspartners arbeid med å klargjøre den regionale ERP-løsningen for særlige kategorier av 
personopplysninger er forsinket. Det er på rapporteringspunktet ikke klart hvor lang forsinkelsen vil bli (se tiltak 
nedenfor)

• Pandemisituasjonen har skapt forsinkelse både for innføringsprosjektet med Sørlandet sykehus og Oslo 
universitetssykehus som følge av at nøkkelpersonell har måttet prioritere pandemirelaterte oppgaver

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 

• Forsinkelse på innføring av regional ERP ved Oslo universitetssykehus sammenlignet med dato i prosjektavtalen 
(1. oktober 2021). Det vil bli tilsvarende forsinkelse med avslutning av det regionale ERP-prosjektet.

• Pandemisituasjonen har forsinket produksjonssetting av Sørlandet sykehus til 1. februar 2021. 
Pandemisituasjonen vil ikke medføre ytterligere forsinkelse på innføringen ved Oslo universitetssykehus, og 
påvirker derfor ikke dato for produksjonssetting ytterligere.

• Helse Sør-Øst RHF har initiert en re-planlegging av arbeidet med å klargjøre den regionale ERP-løsningen for 
særlige kategorier persondata. Et team fra ERP-prosjektet skal bistå Sykehuspartner i arbeidet, og teamet skal 
ivareta avhengighetene til innføringsløpet på Oslo universitetssykehus.

• Resultatet av re-planleggingen skal benyttes til å oppdatere innføringsplanen ved Oslo universitetssykehus, og 
tiltak identifiseres for å redusere forsinkelsen så mye som mulig.

• Styringsgruppen for innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus skal i desember behandle en sak om 
resultatet av re-planlegging med konsekvenser for innføringsplan og forslag til tiltak



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

• Prosjektet har startet planleggingsfasen, og er i henhold til plan. 

• Regional data- og analyseplattform

• Beslutningsunderlag 3 for en gjennomføringsfase 2020-2023 ble behandlet i ledermøtet i Helse Sør-Øst RHF, og det ble 
besluttet å dele gjennomføringsfasen i tre sekvensielle deler med respektive BP3 beslutninger i porteføljestyret

• BP3 for første etappe av gjennomføringsfasen (januar – august 2021) fremmes for porteføljestyret i desember. Denne 
etappen skal gi tidlig verdi i form av prioriterte leveranser i et midlertidig miljø, og gi foretaksgruppen verdifull erfaring 
med måten å arbeide på

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Alle helseforetak som benytter løsningen er nå over på ny fakturaflytløsning (Eye-share).

• Både innføringsprosjektet ved Sørlandet sykehus og prosjektet ved Oslo universitetssykehus har blitt forsinket på grunn 
av koronapandemien. Nøkkelressurser på innkjøps- og logistikkområdet har måttet prioritere pandemirelaterte 
beredskapsoppgaver. 

• Sørlandet sykehus tar i bruk løsningen 1. februar 2021. 

• Innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus vil bli forsinket sammenlignet med dato i prosjektavtalen (1.10.21) 
som følge av forsinkelse i Sykehuspartner med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier personopplysninger samt 
pandemisituasjonen. 

• ERP prosjektet må derfor re-planlegge innføringen ved Oslo universitetssykehus så fort resultat av  å tilrettelegge for 
særlige kategorier av personopplysninger foreligger.



• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Godkjenning av prosjektforslag for planleggingsfasen.

• Ferdigstille funksjonelt og teknisk Scope for løsningen.

• Konkludere juridisk handlingsrom for gjennomføringsfasen. 

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Akseptansetest for Sørlandet Sykehus pågår og ferdigstilles med godkjenning av testrapport i 

desember

• Konvertering av data ved Oslo universitetssykehus ferdigstilles til nyttår i henhold til 
prosjektplanen

• Ny release, R4.2, vil være klar til systemtest før nyttår i henhold til prosjektplanen. 

• Oppdatert plan for innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus 

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

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 31. oktober 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

Planfase

BP3

BP3.1 BP3.2



Status delporteføljen 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 1. kvartal 2021 på det gjenstående behovet for 
løsninger innen forskning



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det har vært utfordringer med konfigurering og brannmurtjenester i tilknytning infrastrukturen for 
VDI. Dette er løst for Oslo Universitetssykehus men det er gjenstående arbeid på SIKT-plattformen

• Sykehuspartner skal drifte forskningsportalen. To ressurser har fått denne oppgaven, men har ikke 
blitt fritatt for de oppgavene de hadde før de fikk ansvaret for å drifte forskningsportalen. 

Forskningsportalen

• 3 måneders forsinkelse for forskningsportalen på SIKT-plattformen

• Prosjektet må drifte løsningen. Det er estimert at dette vil medføre en ekstrakost på 2,5 
millioner kroner.

• Sykehuspartner Arbeidsflate følges opp med bistand der dette er mulig fra prosjektet. 
Prosjektet utarbeider «Forskerklient» (interface) til forskningsbrukere og klargjør pilot 
til test i løpet av november.

• Sykehuspartner må gjøre seg klare til å drifte forskningsportalen.



Leveranser i delportefølje RIF siste tertial

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

Universitetssykehus og arbeid i SIKT er påbegynt.

• Det er gitt godkjenning for anskaffelse av filsluse i alle beslutningsnivå i Sykehuspartner.

• Verktøy og tjenester 

• Arbeidsgruppen for Electronic Lab Notebook anskaffelse har sammen med Universitetet 
i Oslo invitert 5 leverandører til presentasjon av tjenesteløsninger. Disse er påbegynt og 
forventes å være avsluttet i begynnelsen av desember.

• Løsning for "multisenterstudie" er etablert i tilknytning til Forskningsportalen Helse Sør-
Øst. Pilotbrukere er introdusert og etablert i løsningen.



Leveranser i delportefølje RIF neste periode

• Forskningsportalen
• Første leveranse av arbeidsflate til på Oslo Universitetssykehus

• Filsluse forventes å bli godkjent i SP/Integrasjonstjenester slik dette kan anskaffes. 
Grunnlag til anskaffelse er klargjort juli 2020.

• Verktøy og tjenester 
• Leverandørpresentasjoner av Electronic Lab Notebook i november

Komplettering av multisenterstudieløsning MS365 med etablering av forenklet 
driftstjeneste

Det skal utarbeides oppdaterte styringsdokumenter (BP3), med tilhørende 
budsjettbehov, for Forskningsportalen og Verktøy og tjenester.  Planen er å 
legge det frem for porteføljestyret Q1 2021



Milepælsplan program for 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 vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppRIF Milepælsplan per 31. oktober 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 (1 av 2)
• Entydig strekkoding (GS1) fikk godkjent overgang til gjennomføringsfasen i porteføljestyret 8. oktober

• Kun 3 av18 ressurser kommer i  fra Sykehuspartner. Det begynner å bli høy risiko for at sykehuspartner 
ikke har nødvendig kompetanse for å drifte og vedlikeholde løsningen.

• Fra RPAA-vurderingen ved BP3: «Prosjektet har relativt høy risiko, og sykehuspartner må etablere en ny 
forvaltningstjeneste parallelt med prosjektet. Det er ikke avstemt med ressurser for oppstart av denne 
fasen i høst.»
Prosjektet drives i hovedsak av eksterne konsulenter!

Status og avvik i øvrige prosjekter



Porteføljeadministrativ vurdering (2 av 2)
• IKT-løsning for screening tarmkreft rapporterer totalt på gult pga. risikoer. Styringsgruppen besluttet 26.10 at 

prosjektets utviklingsfase utvides med 3 måneder tom ut august 2021. En utvidelse av planleggingstiden 
påvirker ikke screeningoppstart i Q3 2021, men medfører økte kostnader.

• Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid har startet opp igjen

• Interaktiv henvisning og rekvirering fikk godkjent overgang til gjennomføringsfasen i porteføljestyret 8. 
oktober

• I statistisk logganalyse er forvaltningsmodell for løsningen avklart i møtet i Styringsgruppen 14.10. Norsk 
Helsenett tar ansvaret for applikasjonsforvaltning. På rapporteringstidspunktet er dette likevel i spill ettersom 
Norsk Helsenett har gått tilbake på denne avgjørelsen.  Dette er derfor satt som rød risiko. Saken er eskalert til 
Helse Sør-Øst RHF.

• Modernisert folkeregister mottak og bruk planlegger med sak om oppstart av gjennomføring 10. 
november.

Status og avvik 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 30.10.2020

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



Porteføljeadministrativ vurdering:

• Konseptene det ikke rapporters på har fortsatt ikke kommet i gang på grunn av ressursmangel, og sen 
ferdigstillelse av mandatene.

• Digital hjemmeoppfølging, digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser og nye 
integrasjonstjenester hadde oppstartsmøte 28. oktober

• Strategi og standard for bruk av multimedia har fått på plass ressurser og er i gang med 
konseptutredningen

Status 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 31.10 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



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

Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning for 

helseforetakene i HSØ
Gjennomføring apr. 19 des. 20 25 23 23 23 22 22 22

Dialogmelding helseforetak - legekontor Gjennomføring des. 18 nov. 20 15 14 14 15 13 15 15

Digitale innbyggertjenester Planlegge feb. 17 des. 20 26 26 25 25 22

Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev Gjennomføring aug. 18 des. 20 32 31 30 30 27 25 25

Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger fase 1 Planlegge apr. 20 sep. 20 2 1 2 1 2

Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger fase 1 Gjennomføring okt. 20 mai. 21 9 8 8 8 8 2 1 1

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføring aug. 19 des. 20 29 28 27 27 21 21 22

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføring mai. 20 jul. 21 34 33 31 29 12 12 9

Regional EPJ journalinnsyn Gjennomføring sep. 18 jun. 21 126 126 126 126 101 101 88

Regional EPJ modernisering Gjennomføring mai. 19 jun. 21 44 44 44 51 7 44 41 40

Regional ambulansejournal Gjennomføring jan. 19 apr. 21 50 44 42 45 1 33 30 29

Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføring mai. 18 des. 21 338 325 310 327 233 242 237

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføring feb. 17 des. 22 445 411 385 388 2 256 251

Regional laboratoriedataløsning fase 3 Gjennomføre feb. 17 jun. 21 301 303 2 256 251 247

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

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

Regional løsning for helselogistikk (anskaffelse) Gjennomføring des. 19 okt. 20 10 9 8 10 8 10 8

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

Tilførte oppgaver

Nasjonal IKT-løsning for AMK Totalt jul. 20 sep. 24 243 184 155 153 -1 7 6

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

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 sep. 24 121 120 -1 6 5 5

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Planlegge sep. 20 mar. 21 7 8 1 2 2 1

Stråledoserapportering Planlegge mai. 20 des. 20 2 1 1 1 1 1 1

Felleskostnader

RKL Arkitektur og design Felleskost N/A N/A 5 3 4 3

RKL Programledelse Adm. N/A N/A 24 22 20 18

Totalt for delportefølje RKL 1 402 1 282 1 276 1 301 18 836 825

Regnsk. 

pr. d.d.
Prosjekt Start Slutt

Progn. 

Totalt

Budsjett 

pr. d.d.
Fase

Endring 

progn.

Realisert 

verdi



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

ramme ramme totalt

VIS

Regional data- og analyseplattform Planlegge jan. 20 nov. 20 9 10 1 9 7 8

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføring mai. 13 jun. 22 793 773 773 773 707 685

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

Totalt for delportefølje VIS 793 773 781 783 1 715 692 8

RIF

Regional Ikt for forskning Gjennomføring jan. 19 jul. 20 32 30 30 29 1 30 24

Verktøy og tjenester Planlegging N/A N/A N/A N/A 4 2 3

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

IKT for forskning - Programledelse Adm. Adm. N/A N/A N/A 4 4 3 3

Totalt for delportefølje RIF 32 30 38 35 1 37 27

Delportefølje Øvrige

Entydig strekkoding (GS1)  - Gjennomføring Gjennomføring okt. 20 aug.22 44,6 42,3 41,7 41,7 1 1

IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor Gjennomføring okt. 20 feb.22 37,1 34,6 32,1 32,1 4 1

IKT-løsning for screening tarmkreft Gjennomføring 60,3 60,3 35 22

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 Planlegging mar. 20 nov.20 7,0 7,0 7 7

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1 Gjennomføring nov. 20 nov.21 6,9 6,2 5,3 5,3

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ  trinn 2 Planlegging nov. 20 mar.21 4,6 4,6

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

Statistisk logganalyse Gjennomføring jun. 20 sep.22 59,0 49,0 43,0 43,0 5 2

Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid Gjennomføring

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

Modernisert folkeregister - melding om dødsfall

Totalt for delportefølje Øvrige 148 132 194 197 52 34

Prosjekt Fase Start Slutt
Progn. 

Totalt

Endring 

progn.

Budsjett 

pr. d.d.

Regnsk. 

pr. d.d.

Realisert 

verdi



Per oktober er det et  avvik 153 millioner kroner under budsjett for investeringsmidler for det regionale IKT-området 
hvorav 135 millioner kroner innenfor den regionale IKT-prosjektporteføljen. For driftsmidler er det et avvik på 10 
millioner kroner under budsjett per oktober hvorav 7 millioner kroner innenfor den regionale IKT-prosjektporteføljen. 

Prognosen for 2020 innenfor regionalt IKT-område er på 124 millioner kroner under budsjett for investeringsmidler 
hvorav 121 millioner kroner innenfor den regionale IKT-prosjektporteføljen. Prognosen er i henhold til budsjett for 
driftsmidler.

• Dialogmelding helseforetak ligger an til å overskride styringsrammen på 14,1 millioner kroner med 0,6 millioner 
kroner. Forlenget gjennomføringsfase som følge av forsinket innføring av oppdatert løsning og oppstart med 
dialogmeldinger på tvers av helseforetak.

• Regional EPJ modernisering bruker lenger tid enn planlagt for å utforske muligheter, lande avklaringer, 
konklusjoner og avhengigheter til andre prosjekt - BP3-underlag. Prognosen er på 51,4 millioner kroner mot en 
styringsramme på 44 millioner kroner (overskrides med 7,4 millioner kroner). En annen viktig årsak til at 
kostnadene øker er at et ikke var budsjettert for å kjøre alle helseforetak på samme plattform.

• Regional ambulansejournal: Sykehuspartner har prioritert leveranser knyttet til koronasituasjonen og oppfølging 
etter datainnbruddet ved Sykehuset Innlandet HF og det har ført til mangel på ressurser i prosjektet i lengre tid. 
Prognosen er 44,8 millioner kroner mot en styringsramme på 44,3 millioner kroner (overskrides med 0,5 millioner 
kroner).

Økonomi i prosjektporteføljen



• Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3: Tilleggsavtale med leverandør for kjøp av bistand 
utover fastpris i kontrakten ble inngått i 2019 som medfører at prosjektet må dekke en ekstrakostnad 
på minst 17 millioner kroner. Så langt har koronapandemien totalt sett medført økte utgifter for 
prosjektet på til sammen 4,9 millioner kroner. Prognosen er 326,7 millioner kroner mot en 
styringsramme på 325 millioner kroner (overskrides med 1,7 millioner kroner).

• Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger fase 1: BP3 ble besluttet i porteføljestyret 
08.10.2020.

• Endringer i prognoser
• Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4: Prognosen er økt med 2 millioner kroner som skyldes behov for økt 

bruk av innleide ressurser.

• Regional løsning for helselogistikk (anskaffelse): Prosjektets anskaffelsesfase avsluttes med en total-kostnad på 10 millioner 
kroner og så vidt over kostnadsrammen. 

• Regional data- og analyseplattform: Prosjektet re-planlegges etter beslutning i ledermøtet i Helse Sør-Øst RHF om 
sekvensiell gjennomføring av gjennomføringsfasen med flere beslutningspunkter underveis. Planfasen forlenges ut året 
2020. Totalprognosen overskrider prosjektets fasebudsjett med 1,3 millioner kroner.

Økonomi i prosjektporteføljen


