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• Porteføljeanalyser
• Regionalt porteføljekontor (RPK) arbeider med ulike analysefremstillinger av 

porteføljen.

• Det er lagt inn tre porteføljeanalyser i denne rapporten som viser hvordan de sakene 
som ligger til behandling plasseres i porteføljen.

• Forbedret fremstilling av ressursoversikt for porteføljen.

• Det er laget en ny porteføljeplan som viser når prosjektene treffer 
helseforetakene, se vedlegg nr. 2

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

Pause Stopp

BP1 BP2 BP3Konsept Planlegge Gjennomføre og avslutte BP5

ERP-løsning for 
Sykehusapotekene

Forskningsportalen

Regional økonomi- og 
logistikkløsning (ERP)

Nye integrasjons-
tjenester - del 1 (API)

Prosessplattform og 
digital 
hjemmeoppfølging

Øvrige

IKT for forskning

Virksomhetsstyring

Avsluttet (i 2021 og 2022)

Prosjekter i IKT-porteføljen per 30.04.2022

Modernisert 
folkeregister

Entydig
strekkoding
(GS1)

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Statistisk 
logganalyse

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Digitale løsninger 
for utdanning og 
kompetanse

Elektronisk
forskningslogg

Regional data- og 
analyseplattform

Innføring 
tarmkreft HSØ

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Registerverktøy

Regionalt kostdatasystem

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen

Regional kommunikasjons- og 
delingsplattform

Microsoft 365

Verktøystøtte for nye 
metoder

Inn i porteføljen

Mobilisering

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

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

Prosjekter i klinisk løsning per 30.04.2022

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



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje kliniske løsninger

• Det er generelt god fremdrift i porteføljen med unntak av avviket på Kjernejournal dokumentdeling. 

• Det er fortsatt risiko knyttet til modernisert infrastruktur som berører flere av prosjektene.

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF har ikke lenger avvik på kost etter porteføljestyret 7. april 
godkjente disponering av budsjett inntil kostnadsrammen på 207 millioner kroner.

• Regional løsning for helselogistikk fikk i styremøtet 27. april, sak 053-2022, vedtatt utvidelse av omfang til å inkludere område B, styring 
av pasientflyt og ressurser og område C, intern kommunikasjon og varsling på mobil, også for Oslo universitetssykehus (OUS), med 
økning av budsjett og kostnadsramme.

Navn

K
O

STSist oppdatert TI
D

O
M

F

Fase

D
R

IF
T

B
R

U
K

R
IS

K

RHF - Digital patologi 06.05.2022Planlegge

RHF - Digital samvalgsløsning 06.05.2022Avsluttes

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning fase 5 - 9 06.05.2022Planlegge

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 06.05.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 06.05.2022Planlegge

HSØ- styresak

115-2021

075-2020

130-2021,  035-2022

128-2020

058-2012, 042-2017 og 039-2020

110-2019, 048-2021 og 053-2022

031-2019, 128-2020
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er fortsatt juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse som har 
sendt sin vurdering til HOD.

• Prognosen er lik kostnadsrammen.

Avviksbeskrivelse: 
Kjernejournal dokumentdeling

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

• Prosjektet kunne ikke fullføres innen opprinnelig plan, april 2022. Det er risiko for at 
anbefalt revidert plan til september 2022 ikke vil holde.

• Juridiske avklaring er eskalert til Direktoratet for e-helse og deres vurdering er sendt 
videre til HOD.

• Endringsanmodning på plan frem til september 2022 og utløsning av kostnadsrammen 
behandles av porteføljestyret 12. mai.

• Prosjektet vil avsluttes hvis det ikke foreligger svar innen 30. juni.
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Regional doseovervåkingsløsning

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppMilepælsplan kliniske løsninger per 30.04.22

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Regional laboratoriedataløsning patologi, fase 3-4

Digitale innbyggertjenester – Mine timeavtaler  

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Kjernejournal dokumentdeling

Regional doseovervåkingsløsning

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Klinisk legemiddelsamhandling

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst                            

ST SI VV

BP3

BP3

BP3.2

BP3.2

Digital patologiB2

Digital samvalgsløsning BP3

Strategi og standard for bruk av multimedia BP3

Regional EPJ moderniseringBP2 BP3

BP3.3

OUS

BP3.1

BP5

BP3

BP3.1

OUS-2 OUS-4OUS-3

Radiologi øvrige foretak etter OUSBP2

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9BP2 BP3

B2

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

OUS-1

SS

BP3.2

Regional løsning for helselogistikkBP3.3



Navn

• Regional data- og analyseplattform forlenger inneværende fase til medio juni 2022. Videre legges det 
frem en sak om endringsanmodning for porteføljestyret 9. juni for resterende del av 
gjennomføringsfasen og overføring til Sykehuspartner fra 1. januar 2023.

• Det pågår fortsatt avklaringer mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF om organisering og 
finansiering av prosjekt M365 i HSØ og det rapporteres derfor ikke på prosjektet her.

• Prosjektene med rød indikator har avviksbeskrivelse.

Delportefølje virksomhetsstyring

Styresak

036-2013 og 026-2018

049-2021
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 10.05.2022Gjennomføre

RHF - ERP-løsning for Sykehusapotekene 10.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 10.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 10.05.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 10.05.2022Planlegge

SP - Innføring av M365 i HSØ Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har behov for endringsanmodning for ferdigstillelse av prosjektfasen (ut 
2022). Det pågår kartlegging av status og behov i helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF
for å ferdigstille endringsanmodningen.

Avviksbeskrivelse: 
Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Prognosen inkluderer kostnader frem til behandling av endringsanmodning med ny 
kostnadsramme.

• For å unngå stans i prosjektet midt i den kritiske oppstartsfasen når helseforetakene tar 
løsningen i bruk, fremmes det sak i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF om en midlertidig 
finansiering frem til porteføljestyret 9. juni.
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

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

Avviksbeskrivelse: 
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

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

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

• Løsningsdesign for flytting til kontekst 4.1 skal være ferdig ROS-behandlet andre halvdel 
av mai.

• Styringsgruppen følger opp situasjonen tett, og vurdere forløpende tiltak.
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppVirksomhetsstyring milepælsplan per 30.04.22

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

Oslo universitetssykehus HF

BP3

Regional data og analyseplattform (RDAP) 1.0

ERP Sykehusapotekene

BP3

Pilotprosjekt Teams 
(M365)

BP3

Ansvaret for videre utvikling av RDAP 
overføres Sykehuspartner fra 1.1.2023

BP2

Regional kostdata

BP3.1 BP3.3BP3.2

EA

M365

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

BP2

BP2



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje IKT for forskning

• Hovedfokus er etablering av forskningsportalen 1.0. 

• Videre fremdrift i prosjekt elektronisk forskningslogg er avhengig av ressurser fra 
forskningsportalen, samt nødvendig avklaringer rundt bruk av skyløsninger i Helse Sør-Øst. 
Etablering av elektronisk forskningslogg vil derfor bli skjøvet noe ut i tid sammenlignet med 
opprinnelig tidsplan. 

• I tillegg pågår anskaffelse av et registerverktøy til bruk for forskning.
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy Gjennomføre 11.05.2022



2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan  IKT for forskning 30.04.22 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP3

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur

Sikkerhetskomponenter (Antivirus, 
ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse

EO

Registerverktøy   BP3



Navn

Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

• Prosjekt nye integrasjonstjenester - (API) er restrukturert med to tydelige hovedleveranser; anskaffelse 
API management og smidig API utvikling. For hver av disse to hovedleveransene følger en revidert 
tidsplan.

• Prosjekt statistisk logganalyse rapporterer rødt på kost og tid på grunn av forsinkelser hos NHN i 
gjennomføring av sikkerhets- og sårbarhetsanalyse av løsning (ROS). Foreløpige signaler fra NHN tyder 
på at deres vurdering er at løsning ikke er akseptabel. Dette kan medføre ytterligere forsinkelse med 
hensyn til avklaringer av drift og forvaltning.

• IHR har i perioden hatt en positiv utvikling med gjennombrudd på teknisk løsning og merkantile 
avklaringer.

144 -2021
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RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 11.05.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister 11.05.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) 11.05.2022Planlegge

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 11.05.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 11.05.2022Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 11.05.2022Gjennomføre

Gjennomføre
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Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet rapporterer rødt på kost og tid på grunn av forsinkelser hos NHN i gjennomføring av 
sikkerhets- og sårbarhetsanalyse av løsning (ROS). 

• Foreløpige signaler fra NHN tyder på at deres vurdering er at løsningen ikke er akseptabel. Dette vil 
medføre ytterligere forsinkelse med hensyn til avklaringer av drift og forvaltning.

Avviksbeskrivelse: 
Statistisk logganalyse

• Som følge av forsinkelser i avklaring rundt drift og forvaltning vil planlagt oppstart bli forsinket. 
Dette vil også medføre en økning av prosjektets driftskostnader.

• Prosjektet er i dialog med NHN for en avklaring av deres vurderinger av ROS. Basert på de 
foreløpige tilbakemeldingene som kommer fra NHN, vil prosjektet sette i gang vurdering av en 
alternativ driftsmodell hvor Sykehuspartner må ta et større ansvar. 

• Saken tas opp til behandling i prosjektets styringsgruppe.

Side 16



Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

2021 2022 2023 2024 2025

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1     H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Utsatt milepæl Pause StoppMilepælsplan øvrige prosjekt per 30.04.22

Statistisk logganalyse

Entydig strekkoding GS1                  

IKT-løsning screening for tarmkreft

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Modernisert folkeregister BP3

Interaktiv henvisning og rekvirering

Prosessplattform og Digital hjemmeoppfølging BP3

BP3

Innføring tarmkreftscreening HSØ

Digitalt oversettelsesverktøy

Nye integrasjonstjenester APIBP3?

Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyrBP3

VV, SØ

ST,SiV,
OUS

SI,SS,
Ahus

SI , SØ

Pilot



Status for konsepter

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

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Forespørsel til markedet (RFI) ble lagt ut i månedsskiftet februar/mars. Etter at svarene kom har det vært 

gjennomført dialog med leverandørmarkedet.
• Ledermøtet i teknologi og e-helse har besluttet at prosjektet skal undersøke om Helse Sør-Øst sine behov kan 

løses gjennom Sykehusbygg sin anskaffelse. Konseptutredningen er derfor i tett dialog med prosjektledelsen i 
Sykehusbygg for å etablere det felles interregionale anbudsgrunnlaget. Hvis anbudsgrunnlaget ikke dekker Helse 
Sør-Øst sitt behov vil Helse Sør-Øst kunne trekke seg fra samarbeidet.

• Det er bestemt at bidraget fra Helse Sør-Øst i utarbeidelse av Sykehusbygg sitt anskaffelsesgrunnlag foreløpig skal 
organiseres som en del av konseptfasen. En god del av utredingens ressurser går med til dette arbeidet. Dette kan 
påvirke fremdriften for å ferdigstille utredningen.

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

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

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

(prosjektleder og arkitekt) Imidlertid kan det være behov for arkitekturstøtte fra Norsk helsenett.
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RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst 12.05.2022Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder - del 2 12.05.2022Konsept
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2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2

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

Digitalisering av bygg 
eiendomsforvaltning

BP2 ?

Verktøystøtte Nye metoder BP2



Rammen for 2022 er 135 millioner kroner

Hittil i år

• Påløpt hittil i 2022 er lik budsjettet for investeringer, men noe under budsjett for drift

Prognose

• Prognosen er lik budsjettet

Vurdering

• Det er jevn aktivitet i porteføljen. Det er sendt bestilling for oppstart av 20 nye tiltak i 2022.

Det er ingen re-prioritering innenfor porteføljen per 1. tertial

Regional forbedring 
Status økonomi

Kategori Investering Drift

Påløpt hittil Prognose Budsjett Påløpt hittil Prognose Budsjett

Administrativ 7,7 16,9 16,9 4,4 33,1 33,1

Klinisk 17,3 72,9 73,1 4,4 11,9 11,9

Tildelt budsjett 90 45
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DIPS Etablering felles henvisningsmottak psyk helsevern
• Regionens aktiviteter for å iverksette nasjonal aktivitet om felles henvisningsmottak psykisk helsevern. 
• Riktigere prioritering kan bedre kapasitetsutnyttelse.

DIPS E-sykmelding
• Sykmelding oversendes digitalt til arbeidsgiver og NAV fra DIPS Classic. Effektiviserer administrativt pasientarbeid.

Metavision føderert sikkerhet - Innføring
• Understøtter bedre samhandling mellom kliniske løsninger i regionen. Oppfyller regionale sikkerhetskrav. Innfører 

regional rollemodell. Redusere teknisk gjeld.
• Kommentar: Forsinkelse i løsning for ekstern autorisering som potensielt kan medføre forsinkelse i leveransen.

Metavision sprøytepumpemodul Fase 1
• Automatisk registrering av data inn i Metavision. Effektiviserer og sikrer korrekt dokumentasjon.
• Kommentar: Forsinkelse grunnet forsinket aktivering av avtale om bistand fra leverandør

Regional forbedring 
Viktigste aktivitetene per april 2022
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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)

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

Regional løsning for 
helselogistikk

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

Regional laboratoriedataløsning 
patologi fase 3 og 4 

10-2022 Drift er overlevert. Dette gjelder overlevering av faglig forvaltning og videreutvikling. Det pågår 
avklaring av dette.

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

Regional radiologiløsning og 
multimediearkiv ved OUS

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

Regional doseovervåkingsløsning 06-2022 Det er god dialog med forvaltning om overlevering.

Digitale løsninger for utdanning 
og kompetanse

06-2023
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Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022-23 (2/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Forskningsportalen 06-2022 Overleveringen går i henhold plan

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

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

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

Innføring av screeningprogram 
for tarmkreft i HSØ

11-2022 Overlevering går i henhold til plan

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

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

Modernisert folkeregister 04-2023

Side 23



Planlagte anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Nye integrasjonstjenester
API – del 1

Verktøy for API-
management

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

Digital patologi Funksjonalitet for 
digital patologi

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

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3 i juni.

Kostdatasystem Kostdatasystem 2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3 i juni.

Digitalisering av 
eiendomsforvaltningen i 
Helse Sør-Øst

Løsninger for 
digitalisering av 
eiendomsforvaltning

2022 RFI er sendt ut februar/mars, og det blir leverandørkonferanse i samarbeid 
med Sykehusbygg. Leverandørkonferanse starter april/mai. Videre anskaffelse 
antas å bli gjennomført av Sykehusbygg som en nasjonal anskaffelse.
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Pågående anskaffelser

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar
Elektronisk 
forskningslogg (ELN)

Kjøp av løsning 2021-22 Leverandør er valgt, det pågår avklaringer på databehandleravtalen. Avtale er 
fortsatt ikke signert. Forsinkelse i signeringsprosess samt generell avklaring 
med skytilnærming gjør at dette tar tid.

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Digitalt 
oversettelsesverktøy

2022 Lagt ut på Doffin 11.04. Kontrakt planlegges signert i mai/juni.

Prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging

Generelt verktøy for 
prosess-
automatisering

2022 Anskaffelsen ble kunngjort 21. desember 2021. Prekvalifisering er gjennomført. 
Mottatt krav om midlertidig forføyning av KPMG. Saken var i Østre Finnmark 
Tingrett 15. mars. Advokatfirma Haavind AS prosesserte saken for retten. KPMG 
fikk ikke medhold og anskaffelsen kan fortsette. Nå pågår forberedelse til første 
dialogrunde

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

Verktøy til 
erstatning for 
Læringsportalen

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

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Anskaffelsen ble kunngjort 26. mars med frist 28. april. Fem leverandører har 
svart.
Svar fra leverandører er gjennomgått og foreløpig konklusjon er at alle 5 
inviteres til å gi tilbud i neste fase.
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Økonomi



Prosjektøkonomi kliniske løsninger

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 jun. 22 5 5 4 3 5

Digital samvalgsløsning Planlegge sep. 21 apr. 22 6 4 6 4 6

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal Gjennomføre des. 20 feb. 22 11 11 11 11 11 11 9

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

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Gjennomføre mar. 22 sep. 22 6 6 6 6 3 2 3

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 46 42 42 45 3 42 37 38

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 86 76 71 71 15 12 8

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 255 192 162 162 73 41 47

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 35 35 22 14 17

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 127 127 51 27 30

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 jun. 22 26 23 21 21 2 21 18 19

Regional EPJ modernisering Planlegge des. 21 mar. 22 31 22 31 22 22

Regional EPJ modernisering Gjennomføre mar. 22 jun. 25 978 909 825 825 28 17 17

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

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

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 jun. 23 453 418 390 386 -1 366 336 336

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 jun. 23 282 269 260 260 75 85 74 92

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 207 207 207 207 106 107 105

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 27 25 18 20 14 16

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 nov. 22 9 10 4 3 2

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt
2 725 2 512 2 393 2 384 78 1 133 1 029 1 051

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Realisert 

verdi



Prosjektøkonomi virksomhetsstyring, IKT for forskning 
og øvrige prosjekter

Delportefølje virksomhetsstyring

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse Planlegge apr. 21 mar. 22 4 3 4 3 4

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

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 mai. 22 39 39 39 42 3 38 39 24

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 798 778 778 758 745 713 726

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

ERP løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 nov. 23 132 118 106 106 59 47 45

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 983 947 942 924 3 850 804 803

Delportefølje IKT for forskning

Elektronisk forskningslogg (ELN) Gjennomføre aug. 21 jun. 22 8 7 6 3 6 1 1

Forskningsportalen Gjennomføre jan. 18 jun. 22 55 53 51 52 48 47 46

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

Totalt for delportefølje IKT for forskning 66 62 59 57 55 48 47

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 94 95 -1 78 78

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 okt. 22 30 26 23 23 10 6 3

Digitalt oversettelsesverktøy Gjennomføre sep. 21 mar. 23 6 6 5 5 2 1 1

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 okt. 22 58 57 57 56 -1 43 34 44

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 jun. 22 38 36 33 33 3 33 28 26

Modernisert folkeregister Gjennomføre mar. 22 jun. 23 22 20 18 18 2 1

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

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2 Planlegge des. 20 mar. 22 7 8 7 8 7

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

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyrPlanlegge sep. 21 mai. 22 5 5 5 4 5

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 mai. 23 62 51 45 51 2 43 28 25

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 223 202 297 303 4 233 194 119

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt



Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 jun. 22 4 4 -2 4 3

Totalt konsepter 4 4 -2 4 3

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt Budsj. totalt  Progn. totalt 

Prosjektøkonomi for konsepter

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



Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger

• Prosjektet ble ferdigstilt 0,3 millioner kroner over styringsrammen. Dette skyldes 
hovedsakelig fakturert drift og forvaltning fra Norsk helsenett og et merforbruk i 
forbindelse med kartlegging av det tekniske behovet for Martina Hansens Hospital.

Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet har prognose lik kostnadsramme. Hovedårsaken er juridiske avklaringer 
fra HOD som ikke er på plass. Hvis det ikke kommer svar innen 30. juni 2022 stopper 
prosjektet. Vesentlig avvik på budsjett frem til sak om utvidet budsjett er godkjent i 
porteføljestyret 12. mai (anbefalt av styringsgruppen i sak 79-2022, 24. mars 
2022). 

Statistisk logganalyse

• Prognosen er over styringsrammen som følge av merforbruk i anskaffelsen og 
høyere utgifter til leie av infrastruktur fra Norsk helsenett enn budsjettert, samt at 
prosjektperioden forlenges med en måned.

Kommentarer på prosjekter og konsepter i 
prosjektporteføljen med rød status



Erstatte MinJournal

• Prosjektet ble ferdigstilt i februar, 0,1 millioner kroner over budsjett. Restanse ble overført til 
Mine timeavtaler.

Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3

• Prosjektet ble ferdigstilt i løpet av januar 2022, 10 millioner kroner over budsjett. 
Hovedårsakene til avviket skyldes inngått tilleggsavtale med leverandør for kjøp av bistand 
utover fastpris, og behov for større andel frikjøpte ressurser fra helseforetakene.

Strategi og standard for bruk av multimedia

• Prognosen er 1 million kroner over budsjett. Prosjektet har replanlagt planfasen med en 
måned lenger varighet.

Forskningsportalen

• Økt prognose til 1,4 millioner kroner over budsjett, skyldes i hovedsak avvik avdekket i test 
som krever mer arbeid på flere ressurser over lengre tid.

IKT-løsning for screening tarmkreft

• Prosjektet er en del av program for nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og inngår ikke i 
prosjektporteføljen, og finansieres ved øremerkede midler som bevilges på årlig 
basis. Prognosen er 0,4 millioner kroner over budsjett.

Kommentarer på prosjekter og konsepter i 
prosjektporteføljen med gul status
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846

Porteføljeanalyse 2022 per april

79

62

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

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

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

Det er per april tatt beslutninger som for 2022 
medfører en økning i prognosen på 276 millioner 
kroner. Prognosen per april utgjør 1004 millioner 
kroner før overordnet prognosereduksjon. Etter 
prognosereduksjon vil 62 millioner kroner være 
disponibelt til endringsanmodninger og nye 
beslutningspunkt.

135

946

1004



Ressurser



Totale ressurser fra Sykehuspartneransatte, innleide og 
helseforetakene

Side 34

• 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.

• Eskaleringene fra november og desember 
2021 på kapasitet i Sykehuspartners enheter 
for Datakommunikasjon knyttet til 
brannmursåpninger mv og Arbeidsflate sin 
kapasitet til klientpakking har foreløpig ikke 
ført til nye operative ressurser, men det 
forventet at en innleid vil starte med 
klientpakking i juli.

• Kompetanseoppbygging pågår i 
Datakommunikasjon og totalkapasitet er 
også avhengig av leveranser fra STIM og linje 
på plattform og tilhørende 
prosesser. Begge enhetene har gitt god 
service innen sine eksisterende rammer.



Ressurser fra Sykehuspartneransatte og innleide
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Figur viser 
• Blått fjell

Viser bestilte ressurser
• Grønt fjell

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

• Gul strek
Hva som er avtalt/ tildelt

• Stolper
Leverte ressurser, fordelt på ansatte og innleide.

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

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



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

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

SP ansatte
108

SP innleide
102

HF ressurser
72

Totalt 282



Porteføljeanalyser
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Gjennomføringsrisiko

Kvantitative gevinster, prosjektkostnad  og gjennomføringsrisiko

Besluttede Beslutning gjenstår Til Beslutning

Kvantitative gevinster, gjennomføringsrisiko og budsjett
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1: Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 3: Regionalt kostdatasystem
2: Digital patologi 4: Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr



Kvalitative gevinster, gjennomføringsrisiko og budsjett
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1: Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 3: Regionalt kostdatasystem
2: Digital patologi 4: Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr
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Kvalitative gevinster, gjennomføringsrisiko og brukervolum
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1: Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 3: Regionalt kostdatasystem
2: Digital patologi 4: Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr



Risiko
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Risiko per første tertial 2022 Risiko
1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur

2. Leveranser fra leverandører

7a. Overlevering til forvaltning

7b. Avhengighet til forvaltning i kombinasjon med prosjekt

9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon

10. Strategisk innretning

11. NY - Strategisk innretning 

12. NY – Gevinstrealisering

15. NY - Tilstrekkelig gjennomføringskapasitet

17. NY - Juridiske forhold hindrer bruk av skytjenester levert
av virksomheter utenfor Europa

De viktigste endringer i risikobilde siden siste tertialrapportering er:
• Det er gjennomført risikoworkshop med både porteføljestyret og IKT-ledermøtet. 

Det har ført til at ytterligere 7 porteføljerisikoer er inkludert i risikoregistret (11 – 17).
• Det er bare de viktigste risikoene i risikoregistret som tas med i denne rapporten.
• Tidligere risiko nr. 10, knyttet til koronapandemien er nå redusert og er fjernet i fra risikoversikten.
• Tidligere risiko nr. 8, Mangel på tilstrekkelig nøkkelkompetanse er slått sammen med risiko 15 Tilstrekkelig gjennomføringskapasitet
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Vedlegg 
1. Leveranser fra prosjektene
2. Når prosjektene treffer helseforetakene
3. Ofte brukte forkortelser
4. Toleransegrenser for status



Vedlegg 1 – Leveranser fra prosjektene



Regional EPJ modernisering

• Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 035-2022 gjennomføring av 
totalprosjektet 10. mars med en økonomisk ramme på 825 millioner kroner, 
styringsramme på 909 millioner kroner og kostnadsramme på 978 millioner kroner.

• Ledergruppen i Sykehuspartner besluttet i mars å prioritere leveranseplattformen 
slik at Regional EPJ modernisering kan ta denne i bruk i tide.

• DIPS Arena tas i bruk ved Oslo universitetssykehus (OUS), klinikk for psykisk helse 
og avhengighet (PHA) 8. mai. Planleggingen av innføring for somatikk ved Oslo 
universitetssykehus i april 2023 er i gang.

• I første tertial er utviklingsmiljø ferdigstilt og klar til bruk og arbeid på teknisk side 
følger plan. 

• Faggrupper er etablert og arbeidet med regional løsning for ny funksjonalitet for 
somatikk er i gang.

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

• Det pågår juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse og disse behandles videre i 
HOD. Inntil disse er avklart vil ikke Norsk helsenett (NHN) forplikte en innføringsplan. Videre 
innføring av løsningen må settes på pause inntil alle de juridiske spørsmålene ved dokumentdeling via 
kjernejournal er adressert. Utprøving med eksisterende brukere kan videreføres. Gitt at avklaringene 
ikke er ferdigstilt innen utgangen av april øker risikoen for at heller ikke ny fremdriftsplan holder. Se 
avviksbeskrivelse.

• Prosjektet melder fortsatt rød status på kost og tid inntil ny fremdriftsplan og utløsning av 
usikkerhetsreserve opp til kostnadsrammen er behandlet i porteføljestyret 12. mai 2022.

• Alle tekniske aktiviteter som kan utføres før avklaringer fra HOD foreligger er utført. Alle HF er 
klargjort for å være både kilder og konsumenter. Prøvedriften har tatt i bruk løsningen for innhenting 
og logging av informasjon om aktuell behandlerrelasjon. Teknisk kommunikasjon med Oslo kommune 
fungerer, men enkelte aktiviteter knyttet til prøvedrift gjenstår.

• Det har vært liten fremdrift knyttet til NHN sin rolle som leder av den nasjonale innføringen. Aktiviteter 
knyttet til avtaler/bruksvilkår, DPIA og informasjon til innbygger er forsinket. Aktivitet videreutvikling 
utføres i tråd med avtalte prioriteringer og omfang.

Status og leveranser i kliniske løsninger (2/10)
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Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler
• Porteføljestyret godkjente 17. mars første del av gjennomføringsfasen (BP3.1) med en ramme på 6 

millioner kroner. Omfanget inkluderer videreføring av pågående arbeid med prosessarkitektur og 
målarkitektur, inkludert redusert frikjøp av lokale prosjektledere fra HF. Oppdelingen av 
gjennomføringsfasen betyr at utviklingsaktiviteter utsettes.

• Porteføljestyret har bedt prosjektet om å redusere totalkostnaden i prosjektet og legge frem neste del av 
gjennomføringsfasen til beslutning senere i 2022 (BP3.2). Prosjektet sikter mot september 2022.

• Løsning for tjenester på vegne av barn planlegges åpnet 1. juni.
• Målarkitektur er på høring og det er planlagt behandling av målarkitektur i Sykehuspartners 

arkitekturforum i slutten av mai og i regionalt arkitekturråd 7. juni 2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/10)
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Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus fikk i porteføljestyret 7. april, sak 34-2022, godkjenning 
til å disponere kostnadsrammen på 207 millioner kroner. Prognose er lik kostnadsramme. Det har vært flere omganger med re-
planlegging både av omfang og tidsplan, og omfang er flyttet til stabiliseringsfasen i 2023 for å holde oppstartdato ved Oslo
universitetssykehus høsten 2022.

• Alle prosjektmiljøer er oppgradert til versjon 24.1. Konfigurering av produksjonsmiljø er ferdigstilt for kopi til øvrige prosjektmiljøer, 
inkludert testmiljø, slik at system-/systemintegrasjonstest hos Sectra kunne starte 6. april i henhold til plan. Ferdigstillelse av 
tekniske prosjektmiljøer er i henhold til plan, bortsett fra utviklingsmiljø og produksjonsmiljø til forskning. Omlegging av MTU til nye 
lastbalanserere i regional plattform er forsinket grunnet ustabilitet i disse.

• Fremdriften på migrering er i rute. Akseptansetest av Siemens RIS og PACS migrering ble gjennomført i perioden 28. april til 3. mai og 
er godkjent. Arbeid med integrasjonstest er forsinket, spesielt arbeid med tilgangsstyring og integrasjon mot Allmenlegevakta.

• Windows 10 omleggingen ved OUS er forsinket, og har medført økt omfang for prosjektet.

• Prosjektet har høy risiko i tilknytning til aktiviteter på kritisk linje mot oppstart høsten 2022. Tidligere forsinkelser i tekniske 
leveranser i tilknytning til prosjektmiljøer gjør at oppgaver nå akkumuleres og prosjektet er sårbart ift kapasitet til nøkkelressurser.

Regional doseovervåkingsløsning

• Regional doseovervåkingsløsning er innført ved Sørlandet sykehus og Akershus universitetssykehus HF i januar, Oslo 
universitetssykehus i februar og Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Telemark HF i mars 2022. Den ble innført i Sykehuset i 
Vestfold HF i 2021. Det er klargjort for rapportering til Norsk Pasientregister etter en avklaring rundt hjemmel for slik rapportering. 
Foretakene kan nå starte rapportering i henhold til lokal beslutning.

• Pågående oppgraderinger av RIS i Vestre Viken HF og RIS/PACS i Sykehuset Østfold gjør at produksjonssettingene der er utsatt.

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/10)
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Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)
• Gjennomføring av fase 1 går mot avslutning og forberedelser til neste fase pågår.

• Prosjektet har i første tertial gjennomført utprøving av lukket legemiddelsløyfe med pasientbundet endoser på 
Akershus universitetssykehus (Ahus), utprøving av pasientmerket endose på Sykehuset Telemark og første del av 
utprøvingen med pasientmerket endose ved Sykehuset Østfold.

• Prosedyrer for lukket legemiddelsløyfe for endose på sengepost og psykiatri er godkjent av styringsgruppen. 
Simulering av prosedyren for lukket legemiddelsløyfe på intensiv og barn er gjennomført ved simuleringssenteret på 
Ahus.

• Arkitekturdokumentasjonen er godkjent i SPARK og RARK med noen tiltak.

Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)
• Revidert faseplan for gjennomføringsfase 2 godkjent av styringsgruppen som medfører 3 måneders forlengelse 

med uendret prognose

• Prosjektet har utarbeidet og sendt høringssvar til Direktoratet for e-helses "Veileder for internasjonale standarder for 
legemiddelinformasjon" og sendt innspill til Direktoratet for e-helses "Styringsdokument for program pasientens 
legemiddelliste 1.82"

• Prosjektet jobber videre med de ulike arkitekturplatåene og bidrar inn i PLL og SAFEST-prosjektene

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/10)
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Regional løsning for helselogistikk

• Regional løsning for helselogistikk fikk i styremøtet 27. april, sak 053-2022, vedtatt utvidelse av omfang 
til å inkludere område B - styring av pasientflyt og ressurser og område C- intern kommunikasjon og 
varsling på mobil også for Oslo universitetssykehus (OUS), inkl. økning av kostnadsestimater for DIPS-
integrasjoner og endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase. Utvidelsen kommer i tillegg til opprinnelig 
omfang med installasjon og utprøving av alle løsningsområder på 1-2 
sengeposter/poliklinikker/akuttmottak for Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Vestre 
Viken HF og område A for Oslo universitetssykehus HF.

• Spesifikasjonsfasen er avsluttet for alle tre områder og utviklingsfasen er i gang, men leverandørene har 
varslet forsinkelse som medfører at prosjektet rapporterer gult på tid.

• For område A – innsjekk og betaling har styringsgruppen vedtatt avslutning av spesifikasjonsfasen i sak 
13/2022, men det pågår fortsatt vurderinger av løsningen i regi av RHFet. Replanlegging av område A 
som følge av forsinket ROS pågår. Sak om å erstatte kioskterminal med innsjekk på nettbrett fremmes 
for styringsgruppen 6. mai.

• Områdene B og C er i utviklingsfase og begge leverandører har meldt om forsinkelser som gjør at 
leveranser er replanlagt. Datoer for innføring er fortsatt ikke besluttet, men antas å være i 4. kvartal 
2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/10)

Side 50



Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi) har blitt tatt i bruk ved Sørlandet sykehus 17. januar, 
Sykehuset Telemark 14. februar og en deloppstart på obduksjon ved Oslo universitetssykehus (OUS) 23. mars. 
Løsningen er tidligere tatt i bruk ved Sykehuset i Vestfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold 
HF samt for livmorhalsprøver ved Oslo universitetssykehus. Ved OUS gjenstår deloppstarter på histologi og 
cytologi.

• Styringsgruppen godkjente 11. mars revidert prosjektplan og estimater for resterende innføring ved OUS, Sykehuset 
Innlandet og Vestre Viken samt etablering av regional fagforvaltning. Sykehuset Innlandet og Vestre Viken har jobbet 
godt frem mot å ta systemet i bruk første halvdel av 2023.

• Prosjektet melder gul status og det er fortsatt vesentlig motstand blant patologene i OUS knyttet til kommende 
deloppstarter. Motstanden er basert på sviktene kvalitet i løsningen, spesielt etter oppgradering våren 2021 frem til 
retting i desember, erfaringstall og bekymringsmelding fra patologene ved Akershus universitetssykehus Det har ført 
til at prosjektet måtte re-planlegges.

Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9

• Arbeidet er i en innledende fase, men har en lavere fremdrift enn forventet grunnet ressurssituasjon. Første versjon 
av leveranseoversikt er utarbeidet.

• Det er etablert en arbeidsgruppe med arkitektressurser og tjenesteporteføljeansvarlig i Sykehuspartner.

• Møte for datainnsamling er avtalt med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus i slutten av mai.

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/10)
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Digital patologi
• Prosjektet har forberedt oppstart av gjennomføringsfase og anskaffelse, BP3.1, til kvalitetssikring. 

Målsetting om behandling i porteføljestyret i juni står fast.

• Det er avklart at Helse Sør-Øst ikke vil utløse opsjon på modul for digital patologi fra Sectra slik den er 
tilbudt i avtalen. Prosjektet utarbeider en mer detaljert kravspesifikasjon, inklusive krav knyttet til 
bildestyrt prosess, og vil gå i dialog med Sectra om en eventuell direkteanskaffelse, alternativt 
kunngjøre en åpen konkurranse.

• Informasjon om at LVMS ikke støtter digital patologi fra flere multimediearkiv (regionalt og lokalt) 
avklares med leverandør og resultat innarbeides i plan.

• Prosjektet har fått avtalt bistand fra Sykehusinnkjøp for gjennomføring av regional anskaffelse av 
(glass)skannere og modul for digital patologi. Antatt behov for skannere er dokumentert. 
Helseforetakene må avklare behov og finansiering lokalt.

• Arkitekturleveransene er presentert i SPARK og RARK. Kommentarer og justeringer er innarbeidet.
• Prosjektet utarbeider løsningsalternativer for den lokale digital patologiløsningen i Vestre Viken i 

samarbeid med laboratoriedataprosjektet

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/10)
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Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst er mottaksprosjektet for det interregionale AMK-prosjektet. Som følge 

av forsinkelse i utvikling av funksjonalitet til fase 1, ble fase 1 besluttet forlenget med 5 måneder av prosjektstyret i 
januar.

• Revidert fremdriftsplan for mottaksprosjektets fase 1 ble besluttet av styringsgruppen i mars slik at planene er i tråd 
med hverandre.

• Tidsplanen frem til planlagt oppstart ved AMK Oslo i mai 2023 er svært stram, selv etter utsettelsen fra november 
2022.

• Gjenstående designvalg og manglende delleveranser av teknisk dokumentasjon gjør at komplettering av 
løsningsdesign, ROS, §9-avtale og DPIA først kan utføres fra november 2022, parallelt med kundetesten, samtidig 
som løsningen må være godkjent senest ila mars 2023.

• Fremdriftsplan for utvikling i fase 2 forventes å foreligge etter sommeren. Eventuell forlengelse av det interregionale 
prosjektet medfører økte felleskostnader og prosjektkostnader i mottaksprosjektet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet 
til ekstra kostnader knyttet til behov for integrasjon mot dagens kommunikasjonsløsning (ICCS) i test og opplæring.

• Det nasjonale KAK-prosjektet er forsinket. Det har store konsekvenser for innføring iht vedtatt prosjektbegrunnelse. 
Prosjektet avventer nærmere avklaringer.

• Revidert forslag til tjenesteavtale fra NHN ble drøftet i AMK IKT Prosjektstyret i april. Det ble her besluttet at NHN 
får driftsansvar for AMK-klientapplikasjonen og at NHN utarbeider forslag til delegert fullmakt for kommunikasjon 
med Locus. Dette innarbeides i tjenestebeskrivelsen. Drifts- og forvaltningskostnader knyttet til nasjonal IKT-løsning 
for AMK i HSØ i tidsrommet 2022-2024 mellomfinansieres av RHFet (jf. LG-sak 8. mars).

Status og leveranser i kliniske løsninger (9/10)

Side 53



Strategi og standard for bruk av multimedia
• Revidert prosjektplan med utvidelse av planleggingsfase ut 2022 ble godkjent av styringsgruppen den 29. mars og 

prosjektetablering er i gang sammen med Sectra.
• Prosjektet holder i en samarbeidsarena med de regionale prosjektene for radiologi og multimedia ved Oslo 

universitetssykehus (OUS) og digital patologi der Sectra også deltar.
• Veileder for forberedelse til bruk av regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst v1.0 er godkjent av styringsgruppen 

29. mars.
• Kartleggingsarbeid for MTU og spesialistsystemer er utført for kvinneklinikken ved OUS og settes i gang med 

endokrinologi, plastikk kirurgi og hud ved OUS.

Digital samvalgsløsning
• Prosjektet har ferdigstilt beslutningsunderlag for BP3.1 og styringsgruppen anbefalte 3. mars å starte 

gjennomføringsfasen og anskaffelse.
• Porteføljestyret godkjente ikke gjennomføring av første fase (BP3.1), anskaffelse, for prosjekt digital samvalgsløsning

i møtet 7. april, sak 035-2022. Porteføljestyret støtter at det arbeides med samvalg, men det er forståelse for at det er 
mange pågående tiltak i porteføljen nå. Det er støtte for å utsette anskaffelse av dedikert samvalgsverktøy.

• Prosjektleder bruker tid i mai på kompetanseoverføring, sluttrapport og arbeid med samvalgsverktøy som en del av 
prosessplattformen.

• Prosjektet avsluttes godt under budsjettet på 6,1 millioner kroner med en prognose på 4 millioner kroner.

Status og leveranser i kliniske løsninger (10/10)

Side 54



Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/3)

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

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

• ROS-behandling av løsningsdesign for klargjøring av regional ERP for særlige kategorier av 
personopplysninger (SKPO) planlegges ferdigstilt andre halvdel av mai.

• Prosjektet er inne i en periode med svært mange kritiske leveranser. Mange av disse skal etter 
planen være fullført før sommerferien, og risiko på tid vil da bli vurdert på nytt. 

ERP-løsning for Sykehusapotekene

• Prosjektet er i all hovedsak i henhold til plan, og rapporterer en prognose 12 millioner kroner 
under styringsrammen.

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

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Sak til porteføljestyret om endringsanmodning vedrørende prioriteringer og rammer frem til prosjektet 
avsluttes og løsningen overføres til Sykehuspartner 01.01.2023 for videre utvikling, drift og forvaltning, 
utsettes til 9. juni. Dette for å få med resultatene fra pågående kartlegging av status og behov med 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.

• I første tertial har flere helseforetak fått tilgang til den tekniske løsningen, og alle skal ha tilgang innen 
utgangen av mai (med unntak av Oslo universitetssykehus HF som vil ha tilgang i juni eller august).

• Prosjektet har etablert de første datakildene inn i RDAP (elektronisk kurve, elektronisk pasientjournal 
og regionalt datavarehus, SAS), og ytterligere datakilder vil bli etablert i mai (NPR/Nimes, ERP, Gatsoft
og Partus).

• Videre jobber prosjektet med innholdsleveranser til de første dashboards for HR og elektronisk kurve.
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Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/3)

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)

• Sykehuspartner leder delprosjektet som skal anskaffe og innføre den tekniske løsningen, 
mens delprosjektet om etablering av ny regional tjeneste ved Akershus universitetssykehus 
ledes fra linjen i Helse Sør-Øst RHF.

• Anskaffelse er kunngjort, og pre-kvalifisering av leverandører pågår.

Regional løsning for kostdata

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

Microsoft 365

• Det pågår fortsatt vurderinger mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF om innhold, 
organisering og finansiering av prosjektet.
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Forskningsportalen

Prosjektet har i første tertial ferdigstilt 95% av det som skal utvikles av avtalt innhold av funksjonalitet i 
forskningsportalen, regional filsluse og forskerarbeidsflate (VDI). Det meste av avtalte automasjoner rundt bestillinger 
og godkjenninger for bestillinger gjennom forskningsportalen er også ferdigstilt.  

Filsluse (inklusive OUS) og forskerarbeidsflate har fått godkjent fagaksept, godkjent CAB behandling og er begge 
planlagt satt i produksjon 4. og 5. mai. Ferdigstillelsen av utvikling og test har vært krevende og prosjektet måtte 
justere tidslinje fra 30.6 til 31.8 samt økning av budsjett fra 50,5 til 52,2 millioner kroner. Revidert tidslinje og nytt 
budsjett ble godkjent av styringsgruppen 7. april 2022. 

Kommende leveranser:
• Ende-til-ende akseptansetest av Forskningsplattformen (Forskningsportalen med innholdstjenester) – fokus på flyt 

og prosesser
- Pilotering av avtalte prosjekter er med i ende-til-ende test fra medio mai 
- Rapport med overlevering til Sykehuspartner
- Forberedende aktiviteter med første helseforetak som er Sykehuset i Vestfold HF (i plan for juni)
- Kvittere ut restanser

Status og leveranser i IKT for forskning (1/3)
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Elektronisk forskningslogg
I første tertial har fokus vært på blant annet kunngjøring av leverandør, avklaringer med valgt 
leverandør, samt påbegynt prosess for signering av kontrakt med Sykehuspartner. 
Løsningsdesign er oppdatert på valgt løsning, og ROS er påbegynt. Viktige avklaringer rundt 
bruk av sky for pseudonomiserte data er i gang og gjøres i samarbeid med registerverktøy for 
forskning. 

Kommende leveranser:
• Signering av kontrakt må ferdigstilles
• Løsningsdesign og ROS med løsning fra valgt leverandør må godkjennelse i RSV  
• Oppstart av tjenesten flyttes stadig. Nåværende estimat er satt til ultimo september 2022

• Ressursene har blitt prioritert til forskningsportalen.

• Replanlegging i mai.

Status og leveranser i IKT for forskning (2/3)
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Registerverktøy
Gjennomføringsfasen startet i mars 2022 med mål om å avslutte anskaffelse og implementering i løpet av 
året. Prosjektet har i konsept- og planfasen gjennomført markedsundersøkelser samt avklaringer om 
eventuell bruk av skyløsning.
I anskaffelsesfasen benyttes dialogbasert konkurranse som skal sikre en god prosess med vurdering av 
mulige driftsløsninger (egen infrastruktur vs skyløsning).
Frist for leverandørene med å svare ut vår forespørsel var 28. april. Fem leverandører har svart.
Svar fra leverandører er gjennomgått og foreløpig konklusjon er at alle 5 inviteres til å gi tilbud i neste 
fase.

Kommende leveranser:
• Valg av leverandører til å delta i konkurransen
• Tilbakemelding til leverandører om deltakelse i dialog
• Medio mai: invitasjon til dialogkonferanser
• Juni: dialogkonferanser
• Juli/august: invitasjon til å inngi endelig tilbud
• August/September: valg av leverandør
• September - ut året: idriftsettelse av registerverktøy, i første omgang til bruk i forskning.

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

Etter oppstart av gjennomføringsfase BP3.1-BP3.2 har prosjektet gjennomført prekvalifisering av leverandører. 
Anskaffelsesprosessen fikk en stopp grunnet midlertidig forføyning mottatt fra KPMG, som ble behandlet i Østre 
Finnmark Tingrett 15.03. Torsdag 31.03 fikk vi svar fra retten og begjæringen fra KPMG ble ikke tatt tilfølge. I tillegg 
skal KPMG dekke Sykehusinnkjøp sine saksomkostninger. Det ble også avklart at KPMG ikke ville anke saken. 

Etter rettsavgjørelse har prosjektet replanlagt tidslinje i henhold til ny revidert plan som ble godkjent av 
styringsgruppen 11.mars 2022. Leverandørpresentasjon ble gjennomført 21. april 2022.

Kommende leveranser:
• Frist for å levere løsningsforslag 3 mai
• Gjennomføring av dialogrunde 1 i uke 20, 21 og 22
• Gjennomføring av dialogrunde 2 i uke 33 og 34
• Invitasjon til å inngi endelig tilbud uke 38
• Frist til å levere endelig tilbud uke 39
• Tilslutningsbeslutning og meddelelse til tilbydere uke 50
• Signering og avtaleinngåelse januar 2023

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

Fokus i 1. tertial har vært nødvendige forberedelser for anskaffelse av verktøy, samt avklaringer rundt 
fremtidig drift og forvaltning av løsning. Prosjektet har i perioden blitt bedt om å forsere implementering 
av verktøyet grunnet økende andel flyktninger fra Ukraina og mangel på tolker. Det har vært mulig å få til, 
og kontraktinngåelse er derfor planlagt i uke 22, og implementering kan starte fortløpende etter det. Det 
vil inngås en rammeavtale med opsjon for de øvrige helseregioner å gjøre avrop.

Endelige konkurransepapirer ble sendt i Doffin 11.04.

Sykehuspartner skal drifte verktøyet og være regional tjenesteleverandør for verktøyet. De andre 
helseregionene vil bruke sine egne regionale tjenesteleverandører for drift, ved eventuelt avrop på 
avtalen. 

Kommende leveranser:
• Kontraktinngåelse med leverandør, planlagt i uke 22
• Pilottest oppstart uke 23
• ROS- test forhåpentligvis uke 23
• Implementering/utrulling fra og med uke 23

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/10)
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IKT-løsning for screening tarmkreft 

Prosjektet har i 1. tertial fokusert på å få klar alle leveranser før oppstart screening. I april er versjon 1.0 av løsning 
TAPAS (TArmscreningProgrammets AdministrasjonSystem) ferdigstilt til akseptansetest. Prosjektet har god progresjon 
på leveransen av versjon 1.1 med ny funksjonalitet og feilrettinger til produksjonsstart primo mai.

Sammen med delprosjekt i Helse Sør-Øst, Ahus og Helsenorge er det gjennomført en vellykket verdikjedetest for å sikre 
deltakerflyten og alle integrasjoner. Penetrasjonstesten av TAPAS er gjennomført uten at det er avdekket feil og 
sårbarheter i løsningen. Risiko-og sårbarhetsvurderingen er som følge av dette godkjent for produksjonssetting.

Databehandler avtale med NHN drift er undertegnet.

Kommende leveranser:
• Levere versjon 1.1 av TAPAS til produksjonsstart (feilrettinger og ny funksjonalitet) 
• Produksjons-testing gjennomført 
• Godkjenning av ROS er mottatt 
• Oppstart av tarmscreening 
• Versjon 1.2 av Tapas før første koloskopi 

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

De kliniske forberedelser (personell og rom) i foretakene har pågått gjennom hele 1. tertial. Pilotsykehusene har  
implementert FastTrak koloskopijournal m/integrasjoner iht. plan.  Pilotsykehusene tar i bruk løsning for klinisk 
koloskopi fra 2. mai og for tarmscreening koloskopi ved oppstart screening etter funn av positiv iFobt (blod i avføring) 
i Kreftregisteret (KRG). 

Prosjektet, DIPS og KRG vil understøtte drift i en lengre periode i takt med oppstart tarmscreening, og sammenfallende 
frys- og ferieperioder i virksomhetene. 

Leveranser for registrering av kapasitet og skopører, samt varsling av koloskopier som ikke kan gjennomføres, er utsatt 
av KRG til høsten.

Leveranser i april:
• Akseptansetest med pilotsykehusene
• Verdikjedetest sammen med piloter og KRG
• Oppstart overlevering til SP
• Opplæring

Kommende leveranser:
• Aktivere kliniske koloskopier fra 2. mai 
• Aktivere koloskopi tarmscreening og rapportering i takt med oppstart tarmscreening i KRG
• Early Life Support (ELS) 
• Dokumentasjon

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/10)
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Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 

I første tertial har prosjektet gjennomført markedsundersøkelser for gateway for digital hjemmeoppfølging og foretatt en 
kartlegging hos majoriteten av helseforetakene i foretaksgruppen.
Status på digital hjemmeoppfølging viser at det er få systemer som automatisk høster data fra utstyr hjemme men at 
potensialet for fremtidig integrasjon er stort. 
Videre har prosjektet hatt en serie med møter med STIM vedrørende leveranseplattformen og avklart at Gateway skal 
plasseres i regionale datarom.  Det er fortsatt en del avklaringer omkring MTU samhandlingsmodellen som må gås opp i 
forhold til leveranseplattformen.
I april har prosjektet utarbeidet underlag for BP3.1 i juni, revidert risiko, budsjett og gjennomført usikkerhetsanalyser. Videre 
er kravspesifikasjon for MTU (krav 18) kapittel om informasjonssikkerhet revidert.  
Arbeidet med strategisk plan for EEG går som planlagt.

Kommende leveranser:
• Forankring av MTU kravspesifikasjon, prosess avsluttes i juni med oppdatering av krav 18 i v 2.0  
• Forankring av underlag til BP3.1
• Kvalitetssikring av strategisk plan EEG i klinikkene

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/10)
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Nye integrasjonstjenester API

Prosjektet har i 1. tertial hatt fokus på:
• Å ferdigstille målarkitektur. Besluttet i regionalt arkitekturråd (RARK).
• Utarbeide kravspesifikasjon for anskaffelse av løsning API management.
• Avklaring av anskaffelsesstrategi. 
• Vurdere organisering for økt endringsevne (smidig utvikling).
• Utarbeide en  API strategi. 

På grunn av sykdom hos sentral prosjektressurs, har prosjektet hatt begrenset fremdrift i mars og april. Prosjektet ble, i 
styringsgruppemøte 25.04 vedtatt splittet i to hoved leveranser med ulik tidsplan frem mot BP3 beslutning; anskaffelse 
og smidig API utvikling. Det er videre besluttet at anskaffelsen skal inngå som del av porteføljen "STIM" sin anskaffelse 
av en "Cloud broker". STIMs anskaffelse av Cloud Broker vil dekke alle prosjektets behov

Organisering for økt endringsevne (smidig utvikling): Sykehuspartner HF har etablert en smidig organisering hvor 
smidig API-utvikling vil inngå.

Kommende leveranser:
• Ferdigstillelse av leveranse 5.1 Juridisk betraktning på direkte anskaffelse.
• Beskrivelse av sammensetning av første smidige API-team.
• Kartlegging av DHO-API som regionen har behov for. 

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/10)
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Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

• Innføring av Interactor on-prem har fortsatt med jevn fart i 1. tertial. Mange gjenstående legekontor 
venter nå på Interactor sky.

• SSA-L-avtale for Interactor sky er signert, men det gjenstår ennå signering av tilhørende 
databehandleravtale og godkjenning av ROS. Dette er p.t prosjektets høyeste risiko som kan forsinke 
innføring av Interactor sky.

• Prosjektet er i gang med test av skytjenestens to ulike kjøremodus, og tre helseforetak har også startet 
akseptansetest. Pilot er planlagt i mai.
Prosjektet er besluttet forlenget til og med september 2022 for å kunne levere på prosjektets avtalte 
resultatmål.

Kommende leveranser:

• Oppstart pilot med Interactor server i sky på Ottestad legekontor.

• Oppstart pilot med Interactor sky på Legetorget Lillehammer

• Signering av databehandleravtale og godkjenning av ROS

• Godkjenning av tjenesten Interactor sky

• Juni: Innføring starter på flere legekontor

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/10)
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Statistisk logganalyse 

• Fokuset har vært å få avklart og landet endelig løsningsdesign.
Dette har vært en krevende prosess med NHN, SAS og Sykehuspartner som ble avrundet i april.

• Utvikling av funksjonell del av løsningen pågår og er i rute. Oppstart av systemtest er gjennomført.
Omforent definisjonsdokument for løsningsdata er besluttet.

• Klargjøring av kildedata for OUS og Sørlandet sykehus for innlesing i løsningen og test er påbegynt.
• Oppdatert designdokumentasjon fra leverandør SAS er gjennomgått og er klar for godkjenning gjennom ROS. 

ROS-prosess i Sykehuspartner er påbegynt og ROS-prosess hos NHN er nær ferdigstillelse. 
• Oppdatering av DPIA er sendt til helseforetakene.
• Det er fortsatt stor risiko knyttet til etablering av drift og forvaltning av løsning.

Kommende leveranser:
• Avklare om drift av løsningen skal overføres til Sykehuspartner. Bakgrunn: Signaler fra Norsk Helsenett om at deres 

interne ROS tilsier at løsningens risikonivå ligger i uakseptabel sone.
• ROS-godkjenning i RSV.
• Staging miljø etablert i NHN.
• Løsning for kildedata og integrasjon er klar for systemintegrasjonstest.

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

Det ble skrevet kontrakt med Lyngsoe (RFID-system) og Systematic (EPCIS og lokasjonsregister) i januar 2022. 
Implementeringen av løsningene er i gang, med mål om akseptansetest og oppstart av piloter medio 2022. 
Prosjektet skal avsluttes i oktober 2022. 

Prosjektets største risiko gjelder overlevering til drift i Sykehuspartner. 

Prosjektet har nylig fått kontrabeskjed angående hvilken plattform løsningen skal implementeres på. 
Sykehuspartner bestemte initiellt at leveranseplattformen 1.0 skulle brukes, men etter at ROS var gjennomgått 
snudde Sykehuspartner og bestemte at leveranseplattformen 1.0 ikke kan brukes likevel. Prosjektet må derfor 
redesigne løsningen for leveranseplattformen 1.5. Det arbeides for tiden med å få oversikt over hva dette 
innebærer for fremdriften i prosjektet.

Kommende leveranser:
• Avklare tekniske- og framdriftsmessige konsekvenser av en eventuell flytting til leveranseplattformen 1.5.
• Redesigne løsningen for leveranseplattformen 1.5. Om nødvendig gjennomgå godkjenningsprosessen for 

løsningsdesign og ROS en gang til.
• Bestille portåpninger for å forberede installasjon.
• Installere løsningen og sette opp integrasjonene.
• Assistere pilotsykehusene med bestillinger av RFID-hardware slik at vi får en bekreftet leveringstid og kan 

detaljplanlegge pilotene.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/10)
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Modernisert folkeregister 

Viktige hendelser i 1. tertial har vært:
• Godkjent oppstart gjennomføringsfasen modernisert folkeregister 17.03.2022
• Oppstart utvikling modernisert folkeregister april 2022.
• Løsningsdesign godkjent med restanse i RSV 22.04.2022. Restansen gjelder avklaring av dataansvarlig for regional 

folkeregisterkopi.

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

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/10)
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Vedlegg 2 – Når prosjektene treffer 
helseforetakene



Akershus universitetssykehus
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Oslo universitetssykehusS
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Sunnaas sykehus
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Sykehusapotekene
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Sykehuset i Vestfold
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Sykehuset Innlandet
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Sykehuset Telemark
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Sykehuset Østfold
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Sykehuspartner
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Sørlandet sykehus
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Vestre Viken
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Vedlegg 3 - Forkortelser



Ofte brukte forkortelser
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SPARK Sykehuspartner arkitekturrådCAB Change Advisory Board

ELS Early Life Support 

EOL End of Life

DPIA Data Protection Impact Assessments

KAK Kommunikasjonsløsning for den 
akuttmedisinsk kjede

KRG Kreftregistret

PID Personlig identifikator

PLL Pasientens legemiddelliste

RARK Regionalt arkitekturråd

RFID Radio frequency identification

ROS Risiko og sårbarhetsanalyse

RSV Regional sikkerhetsvurdering



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 =
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 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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