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RHF - Digital patologi 07.03.2022Planlegge

RHF - Digital samvalgsløsning 07.03.2022Planlegge

RHF - Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal 07.03.2022Avslutte

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger 08.03.2022Avslutte

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 07.03.2022Planlegge

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 07.03.2022Planlegge

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 07.03.2022Planlegge

Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler Side 1 med 16 rader av 16

HSØ- styresak

115-2021

075-2020

130-2021,  035-2022

128-2020

058-2012, 042-2017 og 039-2020

110-2019, 048-2021

031-2019, 128-2020

Delportefølje kliniske løsninger

• Avvik er beskrevet for de fem prosjektene med rød indikator på kost, tid eller omfang.

• I tillegg til prosjektinterne forhold er de røde avvikene knyttet til avhengigheter til eksterne parter som Norsk helsenett, 
både på leveranser og kost, leveranser fra interregionalt AMK IKT-prosjekt og ny leveranseplattform fra STIM.

• Porteføljeansvarlig godkjente 28. februar å gjenoppta en begrenset planleggingsfase for regional laboratoriedataløsning 
fase 5-9. Rapportering vil inngå fra mars.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har mottatt faktura fra Norsk helsenett (NHN) for drift og forvaltning av 
tjenesten på 156.000 kroner som er regnskapsført på prosjektet.

• Det var ønskelig å tilby tjenesten for å vise status på henvisninger på helsenorge.no også 
for Martina Hansens hospital, og styringsgruppen godkjente dette med prognose 
innenfor styringsrammen.

Avviksbeskrivelse: 
Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger

• Prosjektet har et totalforbruk på 400 000 kroner over styringsrammen.

• Prosjektet har levert mange av de tekniske forberedelsene for Martina Hansens hospital, 
men vil avsluttes uten å implementere løsningen fordi det er avdekket behov for 
ytterligere arbeid som gjennomføres som bestillinger til Sykehuspartner.

• Prosjektet reduserte forbruk i januar og februar så langt som mulig og er avsluttet i 
februar 2022 med et lite overforbruk.

• Martina Hansen må bestille implementering av Sykehuspartner når forberedelse er 
klare.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er fortsatt to juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse. 

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.

• Prosjektets planer for innføring i mars 2022 vil ikke nås og kostnader er økt.

• Alle de tekniske forberedelsene i Helse Sør-Øst gjennomføres som planlagt, men mangel 
på avklaring øker risiko.

• Juridiske avklaringer er eskalert til Direktoratet for e-helse som ha videre dialog med 
HOD.

• Prosjektet fremmer endringsanmodning om å forlenge prosjekttiden i første omgang 
frem til sommeren 2022.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Etablering av de tekniske miljøene er forsinket og leveranseplattformen fra STIM er ikke komplett 
(opprinnelig leveranse var august 2021).

• Prosjektet ble også pålagt endringsfrys etter sikkerhetshendelsen i desember 2021.

• Prosjektet har prognose lik kostnadsramme.

Avviksbeskrivelse: 
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

• Det er fokus på å holde fast på oppstart i oktober 2022 for å komme i forkant av eventuelle 
frysperioder for byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF. Det har medført flere runder 
med re-planlegging av aktiviteter og behov for å justere omfang til oppstart.

• Det er risiko for ytterligere forsinkelser i etablering av tekniske miljøer.

• Prosjektet får økt kostnad for å følge opp leveranser fra STIM. Prognosen er lik kostnadsrammen.

• Noe av omfanget er flyttet fra gjennomføringsfasen i 2022 til stabiliseringsfasen i 2023. Det 
omfanget som leveres i 2022 er et minimum av hva som kreves for å kunne ta løsningen i bruk ved 
Oslo universitetssykehus HF.

• Prosjektet har eskalert ressursutfordringer, og forsinkelser og mangler i etablering av 
leveranseplattformen i STIM til Sykehuspartner. Eskaleringen følges opp av HSØ RHF.

• Anmodning om å benytte usikkerhetsreservene opp til kostnadsrammen er behandlet i 
styringsgruppen 23. februar og behandles videre i Helse Sør-Øst.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Leverandøren (Locus) varslet om 6 måneder forsinket utvikling i desember. Dette skyldes både 
forsinkelser i etablering av ny kommunikasjonsløsning (KAK) fra Helsetjenestens 
driftsorganisasjon (HDO) og endring til å integrere mot dagens kommunikasjonsløsning (ICCS) og 
at leverandøren er forsinket med egen utvikling. Revidert fremdriftsplan for utviklingsfase 1 i det 
interregionale AMK IKT-prosjektet foreligger.

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

• Det blir forsinket innføring ved AMK Oslo og lengre og dyrere prosjektgjennomføring.

• Det skal opprettes en integrasjon mot dagens kommunikasjonsløsning (ICCS).

• Det etableres et tettere samarbeid med leverandør i testgjennomføringen for å forsøke å 
hente inn igjen noe av leverandørens forsinkelse i prosjektgjennomføringen.

• Revidert fremdriftsplan for mottaksprosjektet behandles i styringsgruppen 21. mars.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har større avvik på tid. Begge leverandørene har varslet forsinket utvikling. 
Det vil trolig bli ca to måneders forsinket innføring for alle tre løsningsområder.

• Prosjektet har mottatt endringsforespørsel om område B og C for OUS.

Avviksbeskrivelse: Regional løsning for helselogistikk

• Prosjektet har igangsatt prosess for replanlegging som forventes ferdigstilt innen uke 10, og 
leverandørene jobber med å identifisere kompenserende tiltak på forsinkelsen. For område A er 
RoS-behandling i RSV på kritisk linje. Området ble i forrige periode behandlet én gang i RSV, men 
møtet konkluderte ikke med en anbefaling. Ny behandling planlegges i neste periode. RoS-
vurderingen er av nasjonal interesse da det kan gi presedens for tilsvarende vurderinger. 

• Styringsgruppen anbefaler at endringen behandles videre av porteføljestyret. Endringen 
omfatter utvidelse av omfang til å inkludere område B og C for Oslo universitetssykehus 
(OUS), inkl. økning av kostnadsestimater for DIPS-integrasjoner og endringer etter 
avsluttet spesifikasjonsfase.
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Kjernejournal dokumentdeling

• Det pågår juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse og inntil disse er 
fullført vil ikke Norsk helsenett (NHN) forplikte en innføringsplan. NHN meldte fredag 4 
februar om føring fra HOD om at videre bredding av løsningen må settes på pause inntil alle 
de juridiske spørsmålene ved dokumentdeling via kjernejournal er adressert. Utprøving med 
eksisterende brukere kan videreføres. Se avviksbeskrivelse.

• Etablering av teknisk løsning er i tråd med plan. Dette inkluderer tett samarbeid med Oslo 
Kommune og Lovisenberg.

• Prøvedriften har nå tatt i bruk løsningen  for innhenting og logging av informasjon om aktuell 
behandlerrelasjon.

Regional EPJ modernisering

• Porteføljestyret ga 28. februar sin tilslutning til at beslutning om gjennomføring av regional 
EPJ modernisering legges frem for styret i helse Sør-Øst 10. mars.

• Porteføljestyret godkjente også implementeringsrekkefølgen for helseforetakene i den videre 
gjennomføringen. Etter innføring ved Oslo universitetssykehus er rekkefølgen Sykehuset 
Telemark, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet og Sunnaas sykehus.

Status og leveranser i kliniske løsninger (1/8)



Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger:
• Prosjektet har ferdigstilt sluttrapport, overlevert til Sykehuspartner og ber 

styringsgruppen om å godkjenne prosjektavslutning (BP5) 9. mars.
• Se avviksbeskrivelse for totalkostnad over styringsramme.

Digitale innbyggertjenester - Erstatte MinJournal:
• Overleveringsmøter til Sykehuspartner og Regional systemeier er avholdt og 

prosjektet avventer aksept og sluttføring. Lokal overlevering er gjennomført.
• Innføring av endringer knyttet til Skjema om helseopplysninger uten time pågår og 

er planlagt ferdigstilt innen 7. mars. Prosjektet avsluttes.

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler:
• Planleggingsfasen og prosjektdokumentasjon er ferdigstilt og BP3-beslutning 

behandles i porteføljestyret 17. mars 2022. Det er tre alternative beslutninger til 
behandling og prosjektet anbefaler alternativ 1.

• Ved positiv beslutning av totalomfanget er det forventet at saken skal videre til 
behandling i styret i Helse Sør-Øst før BP3 er endelig godkjent. Aktuelt styremøte 
er 27. april, noe som gir tidligst oppstart av gjennomføringsfasen i mai 2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger (2/8)



Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prognose er nå lik kostnadsramme og prosjektet melder rødt på økonomi. Se avviksbeskrivelse.
• Arbeid med funksjonell konfigurering av produksjonsmiljø startet 28. februar og pågår i tett 

samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sykehuspartner og Sectra. Testmiljø er under 
installasjon og leveranser av restanser av komponenter til produksjonsmiljø pågår.

• Plan er justert og hovedmigrering er forsinket og vil starte etter påske.
• Det har vært flere omganger med re-planlegging og omfang er flyttet fra gjennomføring i 2022 til 

2023. Som følge av revidert plan er prosjektet forlenget til mars 2024.
• Det er fortsatt risiko for forsinkelse i etablering av de tekniske miljøene og ytterligere forsinkelse 

kan medføre utsatt innføring og økte kostnader.

Regional doseovervåkingsløsning
• Oslo universitetssykehus tok i bruk Sectra Dosetrack ved alle lokasjoner i februar. Prosjektet vil 

ferdigstille utrulling til 6 av 8 foretak i løpet av mars. På grunn av avhengigheter til RIS/PACS-
oppgraderinger må Vestre Viken utsettes til april og Sykehuset Østfold til juni.

• Prosjektet er forsinket fra opprinnelig plan og forlenges frem til 30. juni etter ønske fra 
Sykehuspartner og styringsgruppen slik at prosjektet forlenges frem til alle foretak har tatt 
løsningen i bruk. Forlengelsen skjer innen vedtatt budsjettramme.

• Rapportering av dosedata til Norsk pasientregister (NPR) er fortsatt deaktivert i påvente av 
avklaring av hjemmelsgrunnlag.

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/8)



Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS)

• Gjennomføring av fase 1 pågår i henhold til plan, med noen begrensninger i forhold 
til omfang i pilotene.

• Utprøving av pasientbundet endoser pågår på Akershus universitetssykehus.

• Utprøving av pasientmerkede endoser pågår på Sykehuset Telemark

• Styringsgruppen har godkjent prosedyrer for LLS på sengepost, strategi for 
opplæring og innføringsmetodikk for LLS.

Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)

• Produktkoder-leveransen fra SAFEST Gjennomføringsprosjektet er utsatt i 3 
måneder til juni 2022, fordi SLV og Direktoratet for e-helse må prioritere leveranser 
til Helseplattformen. Det påvirker foreløpig ikke prosjektplanen for KLS.

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/8)



Regional løsning for helselogistikk

• Prosjektet har større avvik på tid, se avviksbeskrivelse. Årsaken til avviket er todelt. Begge 
leverandørene meldte i uke 8 forsinkelse på sine releaser som inneholder tilpassinger for Helse 
Sør-Øst. I tillegg er RSV-behandlingen av område A, innsjekk og betaling, utsatt.

• Prosjektet har arbeidet med vurdering av konsekvens av endring som omfatter å inkludere område 
B og C for Oslo universitetssykehus. Endringsanmodning vil legges frem for porteføljestyret i april.

• Leveranser som er på kritisk linje er RSV-behandling av område A og opprettelse av testmiljø for 
område B og C.

• Område A hadde RSV-behandling 3. mars. Det resulterte i at RSV ønsker at dokumentet 
oppdateres med innspill fra behandlingen før en eventuell konklusjon.

• Bygging av testmiljø pågår og er 3 uker forsinket for område B. Forsinkelsene er i hovedsak 
knyttet til leveranseplattform 1-5. Bygging av testmiljø har kommet lengre for område C, der 
leverandør har startet installasjon og forberedelser.

• Endelig forslag til SSA-L for område A er sendt leverandør. Endelig forslag til SSA-V for område B er 
sendt leverandør

• Det er etablert samarbeid med prosjektleder for fase 4 i Sykehuspartner. Prosjektene starter 
samlokalisering to dager i uken fra mars.

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/8)



Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)
• Sørlandet sykehus tok i bruk løsningen 17. januar og Sykehuset Telemark tok i bruk løsningen 14. februar. Migrerings 

av data fra gammelt system (Sympathy) forventes avsluttet før sommeren
• Sykehuset Innlandet og Vestre Viken har jobbet sammen med prosjektet i perioden. Design bruker tid på å kartlegge 

den digitale patologiløsningen ved Vestre Viken i samarbeid med det regionale prosjektet for digital patologi.
• Endelig versjon av paragraf 9-avtale er signert av alle foretak.
• Gul prosjektstatus skyldes forsinkelser etter SLA-oppgraderingen i mai 2021 og den etterfølgende vanskelige 

driftssituasjonen som har forsinket innføringen ved Oslo universitetssykehus (OUS).
• Prosjektet har utarbeidet revidert prosjektplan og estimater for resterende innføring ved OUS, Sykehuset Innlandet og 

Vestre Viken samt etablering av regional fagforvaltning.

Digital patologi
• Prosjektet følger plan mot beslutning av BP3, gjennomføring, i løpet av første halvår.
• Manglende avklaring ang opsjon på avtale med Sectra for digital patologi er årsaken til at det meldes «Gult» på tid. 

Beslutningen vil være styrende for den videre planleggingen.
• Dokumentasjon av fremtidige (To-Be) prosesser er sendt til referansegruppen for godkjenning.
• Styringsgruppen har besluttet at prosjektet skal jobbe for å få utarbeidet en regional rammeavtale for 

(glass)skannere. Foretakene må avklare behov og finansiering lokalt.
• Det er gjennomført vurdering av skjermer i samarbeid med pilotprosjektet ved Sykehuset i Vestfold. Nyttig både for 

valg av utstyr og nettverksbygging. Det er foreslått en to-delt konklusjon ang valg av skjermer, men det er foreløpig 
ikke enighet om konklusjonen.

• Avklaring ang videreføring av løsning i Vestre Viken helseforetak pågår i regi av prosjekt regional digital patologi. 
Alternative løsninger er presentert for foretaket

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/8)



Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Prosjektet melder rød status på tid, se avviksforklaring.
• Revidert fremdriftsplan for utviklingsfase 1 i det interregionale AMK IKT-prosjektet 

foreligger og viser 5 måneders forlengelse. Revidert fremdriftsplan for mottaksprosjektet 
behandles i styringsgruppen 21. mars. Oppstart for Oslo AMK planlegges utsatt fra november 
til medio mai 2023.

• Omforent fremdriftsplan også for utviklingsfase 2 i det interregionale prosjektet planlegges 
besluttet i april.

• Eventuell forlengelse av det interregionale prosjektet medfører økte felleskostnader og 
prosjektkostnader i mottaksprosjektet. Det er også usikkerhet knyttet til ekstra kostnader 
knyttet til behov for integrasjon mot ICCS i test og opplæring.

• Norsk helsenett (NHN) jobber fortsatt med etablering av grensesnitt for samarbeid med 
regionene. Det fortsatt ikke avklart ansvar for applikasjonsdrift av AMK-løsningen inkl. 
tilhørende integrasjoner, samt hvordan samhandling på tvers av driftsaktørene om hendelser 
skal ivaretas. Dette medfører økt risiko for driftsproblemer i AMK sentralene i forbindelse 
med overgang til ny AMK-løsning.

• Det er avklart at drifts- og forvaltningskostnader knyttet til AMK og GIS-løsninger, som 
fortsatt er under etablering, skal mellomfinansieres i perioden 2022-24 (frem til løsningen 
tas i bruk) og kostnadsføres i linjen i HSØ RHF. 

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/8)



Strategi og standard for bruk av multimedia
• Prosjektet re-planlegger tidslinje og leveransene sammen med leverandøren (Sectra) for å 

sikre synkronisering av leveranseplanene i henhold til kontrakten.
• Veileder for bruk av regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst er sendt til høring
• Prosjektgruppen har tett samarbeid og har en del overlappende arbeid med tilstøtende 

prosjekter som Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS, strategi og standard 
for bruk av medisinskteknisk utstyr og prosjektet for digital patologi.

• Arbeid er startet for å svare ut tiltakene fra RARK som ble tatt opp under BP2 beslutning

Digital samvalgsløsning
• Prosjektet har ferdigstilt beslutningsunderlag for  BP3.1-beslutning for å starte anskaffelse.
• Interregionalt IKT-direktørmøte diskuterte 14. februar prosjektets forespørsel å inkludere de 

andre regionene som opsjoner i en anskaffelse. 
• Det har vært møte med helsenorge.no for å diskutere innganger til samvalgsverktøy for 

pasient.
• Prosjektet har vært i SPARK 7. februar, RSR 9. februar, Sykehuspartners arkitekturforum for 

integrasjoner 14. februar, og RKL arkitekturforum 17. februar

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/8)



• I delporteføljen er de fleste prosjektene, med unntak av Regional økonomi- og logistikkløsning ERP, i 
henhold til plan

• Regional data- og analyseplattform forlenger inneværende fase ut mai 2022. Administrerende direktør 
i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at styringsgruppen kan disponere midler opp til kostnadsrammen. 
Det vil bli fremmet en sak for porteføljestyret før sommeren om finansiering og prioriteringer for 
Regional data- og analyseplattform høsten 2022 frem til overføring av ansvar for videreutvikling til 
Sykehuspartner fra årsskiftet 2022/23.

• Innføringen av M365 er foreslått overført fra Sykehuspartner til den regionale IKT-porteføljen, og vil 
bli behandlet i porteføljestyret i juni.

Delportefølje virksomhetsstyring

Navn Styresak

036-2013 og 026-2018
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 04.03.2022Planlegge

RHF - ERP-løsning for Sykehusapotekene 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 11.03.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 08.03.2022Planlegge

SP - Innføring av M365 i HSØ 10.03.2022Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Framdrift er god, men status settes likevel til rød som følge av det store antallet kritiske 
leveranser som pågår. Dette kan forsinke oppstart verifikasjon av løsning og skape 
ytterligere forsinkelser.

Avviksbeskrivelse: Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Ytterligere forsinkelser kan sette ny dato for innføring på Oslo universitetssykehus HF 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 styrket bemanningen innenfor logistikk område for å 
hjelpe til med å nå oppstart før frysperioden.

• Styringsgruppen følger opp situasjonen tett, og vurdere forløpende tiltak. 



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 28.02.22

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

BP2

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

BP2



Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/4)

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Prosjektet er i sluttfasen med konvertering og forberedelser til Oslo universitetssykehus sin 
verifisering av løsning som starter medio april.

• Detaljplanlegging av perioden frem til produksjonssetting 1. november 2022 pågår

• Løsningsdesign er utarbeidet inkludert et detaljert løsningsdesign på håndtering av særskilte 
kategorier av personopplysninger (SKPO).

• ROS av løsningsdesign pågår.

• Det planlegges ut fra at løsning for SKPO skal være implementert ultimo juni.



Status og leveranser i virksomhetsstyring (2/4)

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.

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)

• Prosjektet har avsluttet planfasen og det fremmes BP3-beslutning for porteføljestyret 17. 
mars.

• Anbefaling av lokalisering av felles regional tjeneste inngår i BP3-grunnlaget.



Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/4)

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Den planlagte saken om endringsanmodning til porteføljestyret 17. mars om 
ytterligere finansiering for å forlenge inneværende fase ut 2022 er utsatt.

• Prosjektet vil nå styringsrammen medio mars, og administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst RHF har gitt styringsgruppen fullmakt til å disponere midler opp til 
kostnadsrammen. Dette vil finansiere prosjektet ut mai 2022, og ferdigstillelse av 
lokale partisjoner for alle helseforetak skal gjøres i denne perioden. Øvrige leveranser 
prioriteres av styringsgruppen.

• Det vil bli fremmet nytt beslutningsgrunnlag for porteføljestyret om finansiering og 
prioriteringer for resterende del av prosjektperioden (det ligger en planforutsetning 
om at overføring av ansvar for videreutvikling av RDAP til Sykehuspartner skjer fra 
årsskiftet 2022/23).



Status og leveranser i virksomhetsstyring (4/4)

Microsoft 365

• Prosjektet er i planfasen og tar sikte på å legge frem BP3-beslutning for 
porteføljestyret og styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2022.

• Sykehuspartner fortsetter parallelt med utrulling av Teams til alle brukere. 
Sykehuspartner tar økonomisk risiko på å forskuttere dette i påvente av BP3-
beslutning

Regional løsning for kostdata

• Prosjektet er fullt bemannet og er godt i gang med alle leveransene. 

• Arbeidsgrupper med representanter fra alle helseforetak utarbeider funksjonelle krav 
til ny løsning. Disse vil samordnes og kvalitetssikres på tvers i neste periode.

• Metodikk og malverk for arkitekturarbeidet er ferdigstilt, erfaringsinnhenting er 
gjennomført og målbilde med kapabiliteter som er i omfanget for anskaffelsen er 
revidert. Arbeid med beslutningsunderlaget for BP3 pågår.



Som planlagt Mindre avvik Større avvik  Informasjon mangler

Delportefølje IKT for forskning

• Restruktureringen av delporteføljen er ferdig. 

• Hovedfokus er fortsatt etablering av forskningsportalen 1.0, samt anskaffelse av henholdsvis 
elektronisk forskningslogg (ELN) og et registerverktøy som benyttes innenfor forskning.
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RHF - Elektronisk forskningslogg (ELN) 10.03.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 10.03.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy 10.03.2022Gjennomføre



2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan  IKT for forskning 28.02.22 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

BP3

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Forskningsportalen Helse Sør-Øst, Tilrettelegging av regional infrastruktur

Sikkerhetskomponenter (Antivirus, 
ICAP/FireEye) 

Regional Filsluse

EO

Registerverktøy   BP3



Forskningsportalen
• Prosjektet og Sykehuspartner har gjennomført møter med involverte fagmiljøer for å tydeliggjøre utfordringer 

og prioritering av arbeidsoppgaver i prosjektet 
• I februar har prosjektet stabilisert ny struktur og styringsmodell, vedlikehold av plan og oppfølgning av 

resterende utviklingsarbeid sammen med fagmiljøer i Sykehuspartner. 
• Prosjektet har hatt fokus på test; plan og forankring av ende til ende test i forkant av go-live og pilotering i 

april, samt formell test av filslusen så langt (uten sikkerhetskomponenter). 
• Prosjektet har oppdatert sitt ressursbehov og ryddet opp i gamle allokeringer i Clarity, og gjennomgang er 

avholdt sammen med Sykehuspartner kunde og servicetjenester for å få tilstrekkelig vekt og prioritet til 
oppgavene. 

• Vi har per 28. februar en god oversikt over oppgavene og det er iverksatt tiltak der mulig. Disse må følges opp 
for å sikre tilstrekkelig fremdrift. 

• Sykehuspartner kunde og servicetjenester presisert det generelle prinsippet om at det kan være restanser i en 
overlevering til linjen. Avtalte restansene skal da følges opp av linjen og ikke holde prosjektriggen gående for 
ferdigstillelsen av disse.

Risiko
• Avhengigheten til Sikkerhetskomponentene i filsluse leveransen har medført forsinkelse i testløpet for 

regional filsluse. Det er en forhøyet risiko for at sikkerhetskomponentene medfører ukjente problemstillinger 
gjennom formelt testløp av filsluse miljøene. Tilgjengelighet og bruk av filslusekomponenten er avgjørende for 
Forskningsportalens verdi. Tiltak vurderes fortløpende og tar svært mye av prosjektets ressurser. 

• Total belastning for prosjektet er fortsatt i overkant stor, samt at risiko for sykdom hos linje og prosjekt er 
forhøyet på grunn av utbredelsen av Covid 19/Omikron.

Status og leveranser i IKT for forskning (1/3)



Elektronisk forskningslogg

• I februar har prosjektet jobbet med å oppdatere løsningsdesign og ROS samt signering av kontrakt (kontrakten er en 
SSA-L som skal signeres av AD Sykehuspartner). Andre prosjektaktiviteter er på hold grunnet prioritering av 
oppgaver for Forskningsportalen.

• Risiko: 
Største risiko i februar er at tiltenkte prosjektressurser ikke har tilgjengelig kapasitet grunnet forsinkelsene i 
Forskningsportalen. 

• Siden valgt løsning er en skyløsning, vil den ha tilsvarende risikobilde som andre prosjekter i samme situasjon. 
Sykehuspartners Det er risiko forsinkelse

Leveranser i februar:
• Signeringsprosess pågår fortsatt og oppdatert løsningsdesign er klar, change for innmelding iverksatt.
• Samarbeider med Registerverktøy for forskning da risikobildet samsvarer godt.

Kommende leveranser:
• Signering av kontrakt må ferdigstilles
• Løsningsdesign og ROS med løsning fra valgt leverandør må godkjennelse i RSV 
• Prosjektet igangsettes og samarbeide med forvaltning iverksettes i mars/april
• Oppstart av tjenesten er estimert til primo juni 2022 – denne må sannsynligvis strekkes fremover i tid grunnet 

prioritering av Forskningsportalen

Status og leveranser i IKT for forskning (2/3)



Registerverktøy
• I februar har prosjektet oppdatert underlag for BP3 for ny behandling 28.2.
• Videre har vi hatt to revisjoner av underlag for anskaffelse

Leveranser i februar:
• BP3 Godkjent 28.2 til bruk til forskningsformål, men anskaffelsen kan lyses ut for et bredere formål.

Kommende leveranser:
• Referansegruppen utvides til å ha bredere deltakelse fra helseforetakene
• Oppdatering av styringsdokument
• Underlag for anskaffelse ferdigstilles
• Utlysning (konkurranse med dialog) medio mars.

Status og leveranser i IKT for forskning (3/3)



Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

• På grunn av sykdom har ikke Nye integrasjonstjenester - del1 (API) rapportert status for februar
Dette medfører også en stor risiko for forsinkelser fremover.

• Det meste i delporteføljen går i henhold til plan. Avvik for de to prosjektene med rød indikator på tid er beskrevet.

• Statistisk logganalyse rapporter rødt på risiko og drift fordi Sykehuspartner ikke har tilgjengelige ressurser for 
kompetanseoverføring fra prosjektet, eller for å overta drift og forvaltning av systemene prosjektet anskaffer. Dette 
er en trussel for overleveringen til drift og forvaltning.

144 -2021
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RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 10.03.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 08.03.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 07.03.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister 07.03.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) 15.02.2022Planlegge

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 07.03.2022Planlegge

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 14.03.2022Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 07.03.2022Gjennomføre

Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet ligger etter plan på grunn av både merkantil og teknisk forsinkelse.
• SSA-L-avtale med tilhørende databehandleravtale ligger etter plan og har forsinket 

godkjenning av ROS. 
• Teknisk miljø inklusive ferdigstilling av testlegekontor er forsinket. Dette gjelder 

tekniske leveranser fra både DIPS, SP og Pridok.

Avviksbeskrivelse: Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

• Det er betydelig risiko for at forsinkelsene vil påvirke prosjektets sluttmilepæler.

• Prosjektet jobber tett med merkantile ressurser og leverandør for å få på plass 
nødvendige avtaler.

• Prosjektet vurderer behovet for å replanlegge videre fremdrift.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har ikke kapasitet og kompetanse til å levere forventede leveranser og 
beslutningsunderlag til forventet tid.   Sammen med sykdom i prosjektet har ført til 
forsinkelser

Avviksbeskrivelse: Nye integrasjonstjenester - del1 (API)

• Fare for at kvaliteten på leveransene ikke er god nok og at leveransene forsinkes 
ytterligere.

• Prosjektleder er sykemeldt til over påsken, og forventes gå inn i prosjektet igjen når han 
er tilbake. 

• Prosjektet mangler prosjektstøtte, og har dialog med Sykehuspartner for å skaffe dette. 
Ingen fremdrift!

• Prosjektet mangler kompetanse, produksjonskapasitet og større deltakelse fra 
Sykehuspartner på smidig API-utvikling. Det er dialog med SP for å skaffe dette. Ingen 
fremdrift!



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Mottatt midlertidig forføyning fra leverandør KPMG.

Avviksbeskrivelse: Prosessplattform og digital hjemmoppfølging

• Grunnet midlertidig forføyning og uavklarte følger av rettsak, har ikke prosjektet 
oversikt over når anskaffelsesprosessen kan starte opp igjen og om vi skal planlegge for 
flere leverandører i prosessen.

• Prosjektet uttreder ulike scenarioer i påvente av dom for at prosjektet ikke skal miste 
unødvendig fart.



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 28.02.22

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

BP3Digitalt oversettelsesverktøy

Innføring tarmkreftscreening 
HSØ

Nye integrasjonstjenester APIBP3

Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyrBP3



Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

Leveranser i februar:
• Prekvalifisering gjennomført og forslag godkjent av styringsgruppen.
• Kvalifiserte leverandører er invitert til deltagelse i anskaffelsen og avviste leverandører er informert.
• Mottatt midlertidig forføyning av KPMG. Saken skal opp i Østre Finnmark Tingrett 15. mars 2022
• Prosjektet replanlegger tidslinje og vurderer påvirkning på budsjett.

Kommende leveranser:
• Leverandørpresentasjon 3 mars – avlyst

Status og leveranser i øvrige prosjekter (1/11)



Digitalt oversettelsesverktøy

Prosjektet følger planen. Oppdaterte konkurransepapirer har blitt sendt leverandørene, etter en 
gjennomgang av både prosjektgruppen og styringsgruppen. Mange avklaringer har blitt tatt i denne 
prosessen, blant annet at Sykehuspartner skal drifte og vedlikeholde verktøyet. Vi har derfor fått tildelt en 
tjenesteansvarlig fra Sykehuspartner og startet samarbeidet.

Leveranser i februar:
• Oppdatert dokumenter til leverandørene ble sendt 18. februar 2022

Kommende leveranser:
• Dialog med leverandørene etter besvarelsene leveres til Sykehusinnkjøp 4. mars 2022
• Endelige dokumenter til leverandørene sendes 22. april 2022
• Kontrakt underskrives mai/juni

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/11)



IKT-løsning for screening tarmkreft 

Prosjektet har god fremdrift på utvikling og testing av TAPAS (Tarmscrening Programmets Administrasjon System) 

med hensyn til oppstart screening 1. mai 2022.Prosjektet har fokus på ferdigstilling av leveranser til 
oppstart tarmscreening samt testing og retting av feil.

Leveranser i februar:
• Applikasjonen har fått et navn: TAPAS (TArmscreningProgrammets AdministrasjonSystem)
• Inklusjon og invitasjon er ferdig testet
• QA miljøet er satt opp på nytt

Kommende leveranser:
• Ferdigstille FastTrak sendemodul (er forsinket)
• Ferdigstille utvikling av moduler og gjennomføre systemtester.
• Etablere prod-miljøet på nytt
• Gjennomføre forberedelser til akseptansetesting

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/11)



Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst

Leveranser i februar:
• Utarbeidelse av budsjett 2022 og DPIA avklaringer
• Samling m/løypemelding til innføringsansvarlige ved alle helseforetak
• Samarbeid med Kreftregisteret, IKT og DIPS FastTrak for å lukke mange avklaringer knyttet til leveransene som skal 

innføres.
• Revidert løsningsdesign, ROS og revisjon av web service pga. endringsbehov for oppdatering og sletting av DIPS 

FastTrak koloskopirapporter
• Demo, testplanlegging, og utarbeidelse av test script i samarbeid med Vestre Viken  og Sykehuset Østfold
• Gjennomgang av foretakenes utkast til patologisvar og ventelistebrev
• Planlegging av implementasjon, Early Life Support (ELS) og overlevering
• Avklaring av drift- og forvaltningsmodell
• Vestre Viken har sluttført test av elektroniske patologisvar fra SymPathy til KRG

Kommende leveranser:
• Gjennomføre tidlige tester
• Planlegge og forankre planer for opplæring, implementasjon, ELS og handover
• Forberede laboratorieprosedyre og patologisvar
• Avklare behov og etablering av DPIA
• Implementere elektronisk patologisvar for Vestre Viken 7. mars

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/11)



Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 

Leveranser i februar:
• Oppsummering RFI Digital hjemmeoppfølging
• Forankring av oppdatert kravspesifikasjon i Oslo universitetssykehus og SMET (med tek ledere i HSØ) før 

vedtak i styringsgruppen
• Oppstart og gjennomføring av usikkerhetsanalyse
• Gjennomføring dialogmøter EEG
• Deltakelse møter pasientovervåking

Kommende leveranser:
• Usikkerhetsanalyse, og forberedelse til 28.3 BP 3.1-sikring

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/11)



Nye integrasjonstjenester API

På grunn av sykdom har ikke dette prosjektet rapportert status for februar
Sykdom og mangel på kompetanse og kapasitet medfører også en stor risiko for forsinkelser 
fremover.

Leveranser i februar:
• Målarkitektur er ferdigstilt. QA hos interessenter gjennomført. Besluttet i RARK.
• Kravspesifikasjon er ferdigstilt. Til QA hos interessenter
• Anskaffelsesstrategi under utarbeidelse
• Organisering for økt endringsevne under utarbeidelse
• API strategi under utarbeidelse
• Beslutning om oppstart av gjennomføringsfase, anskaffelse (BP3.1) er planlagt til 9. juni, men kan bli 

ytterlige forskjøvet.

Kommende leveranser:
• Ferdigstillelse leveranse 2, målarkitektur integrasjon
• Avklare valg av anskaffelsesstrategi
• Utarbeide underlag for beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3).

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/11)



Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Leveranser i februar:
• ROS ble behandlet i RSV 03.02, men ikke godkjent. ROS vil ikke bli godkjent før SSA-L avtale og 

databehandleravtale er klare og sendt til helseforetakene.
• Rekvisisjoner er gått igjennom for hele verdikjeden fram til mottak i lab-system på Vestre Viken. 
• Prosjektet har sammen med Helse Vest og Helse Nord spesifisert minimumskrav til Pridok for 

nødvendig videreutvikling.

Kommende leveranser:
• Syklus 2 av brøytetest av Interactor sky med EPJ-systemene Pridok og CGM. 
• Oppstart akseptansetest for det første helseforetaket, Sykehuset i Innlandet
• Oppstart pilot av Pridok-legekontor
• Godkjenning av ROS

Status og leveranser i øvrige prosjekter (8/11)



Statistisk logganalyse 
Leveranser i februar:
• Oppdatert DPIA sendt ut til helseforetakene for videre prosess lokalt.
• Møter med NHN avholdt om avklaring av konsekvensen av de tekniske utfordringene, i første rekke spørsmålet om leverandørens 

leveranse av krypteringsfunksjonalitet i løsningen, men også om ROS-dokumentasjon fra NHN.
• Det er påpekt overfor NHN at HSØ som kunde og representant for de dataansvarlige må være den som aksepterer risiko i løsningen, 

så sant slik aksept ikke utfordrer sikkerheten for andre løsninger som NHN drifter.
• Videre er det påpekt overfor NHN at ROS-dokumentasjon må fremlegges på forespørsel fra HSØ og ikke holdes tilbake, slik man 

erfarer i andre prosjekter. Dette følger av lov og forskrift ift. ansvaret NHN har som databehandler.
• Det er påbegynt dialog om endringshåndtering med SAS og NHN. Kontraktsansvarlig hos Sykehuspartner er involvert.
• Møte er avholdt med NHN om deres rolle i nasjonal forvaltning. NHN peker på Sykehuspartner som ønsket nasjonal forvalter, men

dette er ikke besluttet.

Kommende leveranser:
• Fortsette utvikling av funksjonell del av løsningen
• Oppdatert designdokumentasjon fra SAS fremlegges prosjektet for godkjenning i styringsgruppen.
• Teknisk design som viser infrastruktur fra NHN, herunder også avklare kryptering av data løsningen.
• Replanlegge og fremlegge ny plan for styringsgruppen, hvis mulig i møtet 25. mars, men sannsynligvis senere pga. forsinkelser på 

dokumentasjon.
• Avklaringer med SAS og NHN om hva begrenset support av løsningen etter 2024 vil innebære. Dette fremlegges for styringsgruppen 

25. mars.
• Oppfølging av Sykehuspartners forvaltning av løsningen.
• Videreføring av dialog med leverandører om endringshåndtering. Kontraktsansvarlig i Sykehuspartner er med i denne prosessen.
• Endelig avklare innhold i dokument for løsningsdata med SAS og Sykehuspartner..

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/11)



Entydig strekkoding (GS1)

Leveranser i februar:
• Kostnaden for betalingsmilepæl 1 (signering av kontrakt) ble regnskapsført i februar.
• Implementeringen er i gang og leverandørene deltar aktivt.
• Prosjektet har jobbet med løsningsdesign, integrasjonsdesign og ROS.
• Målet var å gjøre løsningsdesign og integrasjonsdesign klart for intern QA i februar, men høyt 

sykefravær i prosjektet på grunn av koronasmitte forsinket prosjektet med to uker.

Kommende leveranser:
• Godkjent løsningsdesign, integrasjonsdesign og ROS
• Gjennomføre befaringer med Lyngsoe på Sørlandet sykehus i Kristiansand, Sykehuset i Vestfold, Vestre 

Viken v/Bærum Sykehus, Sunnaas og Akershus universitetssykehus.
• Online demo av «Search and find» fra Systematic med alle helseforetakene som har vist interesse for 

pilotering

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/11)



Modernisert folkeregister 
Prosjektet jobber med løsningsdesign, ROS og fortløpende avklaringer på organisering og eierskap i 
Sykehuspartner for løsningene. Restanser fra trinn 1 som skal følges opp av prosjektet inngår i videre 
gjennomføring av prosjektet.

Leveranser/hendelser i februar:
• Godkjenning oppstart gjennomføringsfasen (BP3) er planlagt 17. mars.

Kommende leveranser:
• Løsningsdesign og ROS.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (11/11)



Status for konsepter

• Generell kommentar
• Det er kun en pågående konseptutredning i dag, og det er en klar for oppstart.
• Det planlegges sak til porteføljestyret om oppstart av nye konsepter i mai.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Forespørsel til markedet (RFI) ble lagt ut i månedsskiftet februar/mars. Svarfrist for leverandørene er 25. Mars.
• Utkast til mandat for planfasen er laget av Sykehusbygg og sendt til høring til de 4 regionale helseforetakene.

Helse Sør-Øst har gitt tilbakemelding på mandatet og er i tett dialog med Sykehusbygg.
• Prosjektet er i tett dialog med prosjektledelsen i Sykehusbygg for å etablere det felles interregionale prosjektet

Ledermøtet i teknologi og ehelse har besluttet at prosjektet skal undersøke om Helse Sør-Øst sine behov kan løses 
gjennom Sykehusbygg sin anskaffelse. Hvis det ikke er mulig kan Helse Sør-Øst når som helst velge å trekke seg i fra 
samarbeidet.

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

behovet 
løses i et nasjonalt perspektiv.

• Norsk helsenett ønsket ikke å ta den rollen det interregionale IKT-direktørmøtet ønsket. Konseptet må derfor 
ferdigstilles i regi 
av Helse Sør-Øst, som nå har fått oppdraget.

• Konseptet er nå under mobilisering, arkitekt er på plass, men prosjektleder er ikke på plass
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Forbedringsporteføljen

• Status på forbedringsporteføljen oppdateres tertialvis, og neste status kommer ved første 
tertial 2022.

• Det er lagt inn oversikt over planlagte overleveringer til forvaltning i denne rapporten.



Planlagte overleveringer til forvaltning (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

11-2022 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 forvaltning og videreutvikling

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

Regional doseovervåkingsløsning 06-2022



Planlagte overleveringer til forvaltning (2/2)

Prosjekt Tidspunkt Kommentar

Forskningsportalen 06-2022 Overleveringen går i henhold plan

Elektronisk forskningslogg (ELN) 06-2022 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 stor risiko for at forvaltningsressurser ikke er på plass når prosjektet overleveres til drift 
og forvaltning. Forvaltningsmodellen er ikke besluttet. Innplassering av regional fagforvaltning 
er ikke besluttet. NHN er avventende med hensyn til ansvar for forvaltning av løsningen før det 
er avklart at andre helseregioner vil ta den i bruk. Sykehuspartner må ta et midlertidig 
forvaltningsansvar

Innføring av screeningprogram 
for tarmkreft i HSØ

11-2022

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.



Planlagte anskaffelser (1/2)

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Nye integrasjonstjenester
API – del 1

Verktøy for API-
management

2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3. Det vurderes om 
etablert avtale med Microsoft kan benyttes.

Digitale løsninger for 
utdanning og kompetanse

Verktøy til erstatning 
for Læringsportalen

2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3.

Digital patologi Funksjonalitet for 
digital patologi

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

Regional løsning for 
samvalgsverktøy

Verktøy for samvalg 2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3.

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3.

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

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

Registerverktøy Registerverktøy 2022 Oppstart av anskaffelse ble godkjent i porteføljestyremøtet 28. februar. 
Anskaffelsen vil kunngjøres i mars.



Pågående anskaffelser (2/2)

Prosjekt Anskaffelse Tidspunkt Kommentar

Elektronisk 
forskningslogg

Kjøp av løsning 2021-22 Leverandør er valgt, det pågår avklaringer på databehandleravtalen. Det er 
planlagt at kontrakten signeres i mars. 

Digitalt 
oversettelsesverktøy

Digitalt 
oversettelsesverktøy

2022 Dialog med leverandørene etter besvarelsene leveres til Sykehusinnkjøp 4.3.
Endelige dokumenter til leverandørene sendes 22.4. Kontrakt i underskrives 
mai/juni.

Prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging

Generelt verktøy for 
prosess-
automatisering

2022 Anskaffelsen ble kunngjort 21. desember 2021 og frist for å levere forespørsel 
om å delta i anskaffelsen var 28. januar 2022. Prekvalifisering er gjennomført og 
forslag godkjent av Styringsgruppen. Kvalifiserte leverandører er invitert til 
deltagelse i anskaffelsen og avviste leverandører er informert. Mottatt 
midlertidig forføyning av KPMG. Saken skal opp i Østre Finnmark Tingrett 15.03. 
Advokatfirma Haavind AS prosesserer saken for retten.



Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen

Ressursbehov for de kommende månedene er under 
kontroll for de fleste områder, men enkelte 
ressursutfordringer er eskalert.

Halvparten av det nåværende gapet skyldes i hovedsak 
at kontraktene med innleie fra helseforetakene ikke er 
signert, men ressursene er tilgjengelige. Resten av 
gapet er fordelt på alle kategorier av ressursbehov, og 
det jobbes med å lukke gapene.

Eskaleringer til Sykehuspartner i november og 
desember er fortsatt ikke løst på tross av tiltak, og gir 
forsinkelser i flere prosjekter :
• Datakommunikasjon, nettverk: Kapasitet til 

brannmursåpninger på ny plattform. Sårbarhet på 
nøkkelkompetanse.

• Arbeidsflate/klientpakking: Det er verken kapasitet 
til innleie til regionale prosjekter eller til utføring 
av det prosjektene skal bestille som oppgaver fra 
linjen.



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

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



Økonomi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

Digital patologi Planlegge aug. 21 jun. 22 5 5 3 2 3

Digital samvalgsløsning Planlegge sep. 21 apr. 22 6 4 6 3 5

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal Gjennomføre des. 20 feb. 22 11 11 11 11 11 10 9

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

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Planlegge feb. 21 feb. 22 11 12 1 11 11 11

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 46 42 42 42 37 32 33

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 86 76 71 71 2 11 9 6

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 255 192 162 162 4 63 38

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 35 35 1 20 13 15

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 127 127 3 43 25 30

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 jun. 22 26 23 21 19 2 21 16 18

Regional EPJ modernisering Planlegge des. 21 mar. 22 31 22 31 18 18

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

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 feb. 23 453 418 390 390 2 355 327

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 Gjennomføre feb. 17 des. 22 302 313 1 302 299 298

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 4 Gjennomføre feb. 21 feb. 23 89 77 1 53 29 30

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 nov. 22 205 187 174 185 4 76 60 59

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 207 189 176 207 21 101 88 70

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 27 25 19 -2 15 10 14

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 okt. 22 9 9 2 2 1

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 1 326 1 172 1 146 1 170 36 751 635 628

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje virksomhetsstyring

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

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 apr. 22 39 35 32 39 4 32 33 21

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 798 778 778 758 736 705 715

ERP løsning for Sykehusapotekene Planlegge apr. 21 nov. 23 132 118 106 106 40 36 35

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 969 931 919 907 5 811 777 775

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 51 44 43 42

Registerverktøy Planlegge okt. 21 feb. 22 1 1 1

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

Totalt for delportefølje IKT for forskning 66 62 60 56 2 51 44 44

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 94 95 72 71

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 okt. 22 30 26 23 23 1 5 3 2

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

Entydig strekkoding (GS1) Gjennomføre okt. 20 okt. 22 58 57 57 56 31 31 40

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 jun. 22 38 36 33 30 1 33 26 26

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 mai. 22 4 2 4 2 3

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Planlegge sep. 21 mai. 22 5 4 4 2 3

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 mai. 23 62 51 45 49 40 25 23

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 202 182 279 277 1 204 173 109

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

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Realisert 

verdi

Budsj. 

totalt



Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst aug. 21 jun. 22 4,3 6,7 2 3,4 2,6

Totalt konsepter 4 7 2 3 3

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt Budsj. totalt  Progn. totalt 

Prognosen til prosjektet ligger innenfor tilgjengelige 
midler for porteføljen



Digitale innbyggertjenester – mine henvisninger
• Prognosen er marginalt over styringsrammen. Dette skyldes hovedsakelig at prosjektet har mottatt faktura på drift og 

forvaltning fra NHN. Det er avklart at kostnaden skal tilfalle prosjektet og ikke sentral post/mellomfinansiering. I tillegg har
prosjektet merforbruk i forbindelse med kartlegging av det tekniske behovet for Martina Hansens Hospital.

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prosjektet har prognose lik kostnadsrammen. Hovedårsakene til dette er knapphet på ressurser internt som medfører en 

større andel eksterne ressurser, og forsinkede og mangelfulle leveranser knyttet til leveranseplattformen fra STIM. Behov for 
å disponere prosjektets usikkerhetspåslag inntil kostnadsrammen ble behandlet på styringsgruppemøte den 23. februar 
2022, og tas videre til porteføljestyret for godkjenning. 

Regional data- og analyseplattform
• Administrerende direktør har godkjent at prosjektet leverer innenfor kostnadsrammen frem til behandling av 

endringsanmodning.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med rød status



Regional løsning for helselogistikk
• Prognosen er 10,6 millioner kroner over budsjett. Dette skyldes at styringsgruppen har godkjent spesifikasjonsfase 

for område B og C, samt økte kostnader på grunn av merarbeid og forsinkelser knyttet til RoS og RSV.

Mine timeavtaler
• Prognosen er 0,8 millioner kroner over budsjett. Dette skyldes at oppstart av gjennomføringsfasen har blitt utsatt. Det 

foreligger tre alternativer for veien videre: 1) oppstart av gjennomføringsfasen i mai 2022 , 2) sparebluss med antatt 
oppstart senere i 2022 og 3) stoppe så snart som mulig uten antatt oppstart. Dette er forventet avklart i 
porteføljestyret 17. mars.

Erstatte MinJournal
• Gjennomføringsfasen hadde sluttdato 28. februar, og restansen overføres til mine timeavtaler. Ferdigstilling av skjema 

om helseopplysninger uten time og overleveringen har tatt noe mer tid enn forutsatt, som igjen har medført en mindre 
kostnadsøkning som strekker seg inn i mars. Prognosen er 0,1 millioner kroner over budsjett.

Statistisk logganalyse
• Prognosen er mellom budsjett og styringsrammen som følge av merforbruk i anskaffelsen og høyere utgifter til leie av 

infrastruktur fra Norsk helsenett enn budsjettert.

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. Budsjettøkning ble godkjent på det interregionale 
AD-møtet i januar 2022. Prognosen er 1 million kroner over budsjett.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status



646

Porteføljeanalyse 2022 per februar

47

299

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.

Årsbudsjett viser den periodiserte 
inngangsporteføljen på 795 millioner kroner i januar 
2022, 50 millioner kroner under samlet årsbudsjett. 
Hittil i år har pågående prosjekter et underforbruk på 
47 millioner kroner. I ledergruppen ble det lagt til 
grunn en overordnet prognosereduksjon på 120 
millioner kroner.

Prognosen per februar utgjør 766 millioner kroner. 
Etter prognosereduksjon er 299 millioner kroner 
disponibelt til endringsanmodninger og nye 
beslutningspunkt.

135

946

766



867

Porteføljeanalyse 2022 per 17. mars

24

78

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 mars) har pågående prosjekter et 
estimert underforbruk mot periodisert årsbudsjett på 
24 millioner kroner. I ledergruppen ble det lagt til 
grunn en overordnet prognosereduksjon på 120 
millioner kroner.

I løpet av mars er det tatt beslutninger som for 2022 
medfører en økning i prognosen på 221 millioner 
kroner. Prognosen per 17. mars utgjør 987 millioner 
kroner før reduksjon, og 867 millioner kroner etter 
reduksjon. Etter prognosereduksjon vil 78 millioner 
kroner være disponibelt til endringsanmodninger og 
nye beslutningspunkt.

135

946

987



• Regionalt porteføljekontor jobber fort tiden med å utarbeide forskjellige porteføljeanalyser.

• I de påfølgende lysbildene vise noen av de analysene som er utarbeidet

• Grunnlagsdata for analysene vil bli kvalitetssikret frem til neste rapport

• I økonomitallene som er brukt er det estimert totalkostnad for prosjektet som ligger til grunn

Porteføljeanalyser



Porteføljeanalyser

16
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Pasientbehandlingstjenester

Administrative tjenester

Tjenester for pasient og pårørende
støtte

Data og analyse

Forskningstjenester

Facility Management

IT Basis tjenester
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Risiko per tredje tertial 2021

Risiko
1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur

2. Leveranser fra leverandører

7a. Overlevering til forvaltning

7b. Avhengighet til forvaltning i kombinasjon med 
prosjekt

8. Mangel på tilstrekkelig nøkkelkompetanse

9. Avvik i Sykehuspartners leveransepresisjon 

10. Koronasituasjonen

Risikobildet har ikke endret seg vesentlig siden tertialrapport 3 2021.
Risiko 1: Eskalert og fulgt opp i flere møter med Sykehuspartner
Risiko 10: Flere prosjekter sliter med fremdrift grunnet sykdom blant prosjektdeltagerne.
Helse Sør-Øst RHF har opphevet alle tiltak og gjeninnført normal tilstedeværelse på jobb, og det er forventet en jevn nedgang i 
sykdomstilfellene.



Toleransegrenser

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurderes ulike tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

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

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

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

TID Som planlagt eller bedre. 
Innenfor planlagt slakk.

Mindre avvik. 
Utenfor planlagt slakk.

Vesentlige avvik. 
Sluttemilepæl er truet.

OMF=
Omfang
(inkl. kvalitet)

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

Vesentlig reduksjon i omfang eller økt forventning til 
omfang.

RISK =
Risiko

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

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

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

BRUK =
Ibruktagelse og 
gevinstrealisering

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

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

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

DRIFT =
Forberedelse til 
overlevering til 
forvaltning og drift

Forberedelse til overlevering til drift og 
forvaltning går som planlagt.

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

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.


