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

porteføljen.

• Ser på fremstilling av ressursoversikt for porteføljen sammen med Sykehuspartner.

• Det utarbeides en porteføljeplan som viser når prosjektene treffer 
helseforetakene

• Gevinst og endringsledelse
• Gevinst- og endringsnettverket er etablert og det er avholdt regelmessige møter

• Det pågår arbeid med forbedring av rammeverk og metode som skal inn i 
Prosjektveiviseren

Generell informasjon
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Delportefølje kliniske løsninger

• Styret godkjente gjennomføring av regional EPJ modernisering 10. mars (sak 035-2022).

• Porteføljestyret godkjente en redusert første gjennomføringsfase for mine timeavtaler 17. mars.

• Den regionale styringsgruppen for nasjonal IKT-løsning for AMK har godkjent ny plan og indikator for tid er gått fra rød 
til grønn.

• De tre prosjektene med rød indikator på kost eller tid har avviksbeskrivelse.

RHF - Digital patologi 06.04.2022Planlegge

RHF - Digital samvalgsløsning 06.04.2022Planlegge

RHF - Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Kjernejournal dokumentdeling 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Klinisk legemiddelsamhandling 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional EPJ modernisering 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional doseovervåkingsløsning 05.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional laboratoriedataløsning fase 5 - 9 07.04.2022Planlegge

RHF - Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional løsning for helselogistikk 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional standard for lukket legemiddelsløyfe 06.04.2022Gjennomføre

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia 07.04.2022Planlegge



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 har utarbeidet ny plan og prosjektet ber om forlengelse til september.

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

• Endringsanmodning vil behandles av porteføljestyret i mai.



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. 

• 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 porteføljestyret 7. april.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Utvikling er forsinket og det er usikkerhet ved ibruktagelsesdato, men mål om å gjennomføre før 
frys i 2022.

• Behandling av RoS i RSV for område A – innsjekk og oppgjør er forsinket, men er nå gjennomført.

• Prosjektet har en endringsanmodning for å utvide omfang til å inkludere område B og C for Oslo 
universitetssykehus og endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase for område A.

Avviksbeskrivelse:
Regional løsning for helselogistikk

• For område B og C er konsekvensen fem måneders forsinkelse. For område A er 
konsekvensen syv måneders forsinkelse. Deler av forsinkelsene kan hentes inn igjen. Ny 
plan er under arbeid og konsekvenser vil fremkomme.

• Endringsanmodning er utarbeidet.

• Styringsgruppen har godkjent spesifikasjonsfasen med utestående juridisk vurderer. Dette 
reduserer ytterligere forsinkelser.

• Det jobbes med å identifisere kompenserende tiltak på forsinkelsen innen testing og 
ibruktagelse, men det knyttes fremdeles usikkerhet til dato for ibruktagelsesdato

• Prosjektet har tett dialog med aktører for vurdering av informasjonssikkerhet og juridiske 
forhold.

• Endringsanmodning behandles først i porteføljestyret og deretter i styret.
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Regional EPJ modernisering

• Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente gjennomføring av totalprosjektet 10. mars.

• 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 (PHA) og avhengighet 
8. mai.

• Teknisk:
• Oppsett av utviklingsmiljø er ferdigstilt og miljøet er klar til bruk.

• Arbeidet med utvikling av automatisert installasjon er i gang.

• Løsningsdesign og ROS for DIPS Arena på ny databaseplattform (Exadata) er i gang

• Kartlegging av integrasjonslandskapet er i gang.

• Konsolideringsanalysen er i gang.

• Funksjonelt:

• Arbeidet med regional løsning for ny funksjonalitet er i gang og faggrupper er etablert innenfor de aktuelle 
områdene.

• Arbeidet med regionalt opplæringsmaterialet for psykisk helse og avhengighet og for Sykehuspartner er i gang

• Forberedelse til innføring på OUS for PHA er godt i gang

• Planleggingen av innføring på OUS for somatikk er i gang

Status og leveranser i kliniske løsninger (1/10)



Kjernejournal dokumentdeling

• Det pågår juridiske avklaringer som er eskalert til Direktoratet for e-helse og videre behandles disse 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. Se avviksbeskrivelse.

• Alle tekniske aktiviteter som kan utføres før avklaringer fra HOD foreligger er utført, teknisk 
oppgradering av alle HF ble utført 17. mars og alle er klargjort for å være både kilder og konsumenter.

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

• 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)



Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler:
• Porteføljestyret godkjente 17. mars første del av gjennomføringsfasen (BP3.1) med en ramme på 6 

millioner kroner.
• BP 3.1 omfatter beslutning om videreføring av pågående arbeid med prosessarkitektur og målarkitektur, 

inkludert redusert frikjøp av lokale prosjektledere fra HF.
• Planen er å ferdigstille omforent prosessarkitektur for fremtidige arbeidsprosesser innen utgangen av juni 

2022 som en del av grunnlaget for detaljspesifisering til utvikling av løsningen.
• Oppdelingen av gjennomføringsfasen betyr at utviklingsaktiviteter utsettes.
• Porteføljestyret ber prosjektet om å redusere totalkostnaden i prosjektet og legge frem neste del av 

gjennomføringsfasen til beslutning senere i 2022 (BP3.2).

• Prosjektet sikter mot neste porteføljestyrebehandling i september 2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger (3/10)



Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• Prognose er lik kostnadsramme og prosjektet melder rødt på økonomi. Se avviksbeskrivelse.
• I mars er det gjennomført omfattende leveranser som funksjonell konfigurering og oppgradering til 

v24.1. i alle prosjektmiljøer. 
• Det er forsinkelser i leveranser innenfor integrasjonsområdet bl.a. som følge av kapasitet på tekniske 

ressurser til test. Det er også utfordringer knyttet til stabilitet på lastbalanserer, som medfører en 
restanse i produksjonsmiljø, vanskeliggjør ikke funksjonell test og omlegging av MTU.

• Prosjektet har en avhengighet til Win10 prosjektet, da ny Radiologiløsning krever en oppgradering til 
Win10. RAM OUS prosjektet vil bidra til Win10 prosjektet for å sikre omlegging av aktuelle 
arbeidsstasjoner som skal ta i bruk ny løsning. Utfordringene er eskalert til prosjektledelsen og 
styringsgruppemedlemmer fra OUS IKT og Sykehuspartner

• Det er fortsatt risiko for forsinkelse i etablering av de tekniske miljøene og ytterligere forsinkelse kan 
medføre utsatt innføring og økte kostnader.

Regional doseovervåkingsløsning 
• Løsningen ble tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet 8. mars og Sykehuset Telemark 29. mars. Innføring 

ved Sykehuset Østfold er planlagt i juni grunnet oppgradering av RIS/PACS. Vestre Viken er forsinket 
grunnet oppgradering av RIS.

• Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) er fortsatt deaktivert i påvente av avklaring av hjemmel.
• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil ikke gi ytterligere dispensasjon til Helse Sør-Øst 

før det legges fram en plan.

Status og leveranser i kliniske løsninger (4/10)



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 Østfold, der første utprøvingsrunde er gjennomført.

• Studietur til UZ Leuven og GH Valenciennes gjennomført
• Akershus universitetssykehus ønsker å være ett av foretakene som har en begrenset innføring av LLS i 

fase 2 av gjennomføringen
• Det er risiko for at integrasjonen mellom MetaVision og Delta ikke kan testes, godkjennes og settes i 

produksjon på pilotpost i SØ i fase1 pga. forsinket leveranse av ny versjon. Dette skyldes vår egen 
prioritering av andre leveranser fra leverandøren.

Klinisk legemiddelsamhandling (KLS)

• Styringsgruppen har behandlet forslag til høringssvar til Direktoratet for e-helse på styringsdokumentet 
for program pasientens legemiddelliste.

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

Status og leveranser i kliniske løsninger (5/10)



Regional løsning for helselogistikk

• Prosjektet har større avvik på tid, se avviksbeskrivelse. Årsaken til avviket er todelt. Begge 
leverandørene melder forsinkelse på sine releaser som inneholder tilpassinger for Helse Sør-Øst. I 
tillegg er RSV-behandlingen av område A-innsjekk og betaling, utsatt. At styringsgruppen har godkjent 
spesifikasjonsfasen med restanser hindrer ytterligere forsinkelser

• Porteføljestyret behandler 7. april "Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk". 
Endringen utvider omfang til å inkludere område B - styring av pasientflyt og ressurser og område C-
intern kommunikasjon og varsling på mobil for Oslo universitetssykehus (OUS), inkl. økning av 
kostnadsestimater for DIPS-integrasjoner og endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase. Saken 
planlegges styrebehandlet 27. april.

• Det har blitt gjennomført RSV-behandling av område A. Det er usikkerhet knyttet til juridisk vurdering 
av løsningen og RHF har startet på en slik vurdering. Styringsgruppen godkjente i 1. 
april spesifikasjonsfasen for område A, for at prosjektet kan holde fremdrift.

• Område B og C har vært under replanlegging og begge leverandører har meldt hovedmilepælen M3 
(Leveranse klar for kundens akseptansetest) til 26. august, noe som gir mulighet til ibruktagelse i 4. 
kvartal 2022.

Status og leveranser i kliniske løsninger (6/10)



Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Obduksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) tok i bruk løsningen 23. mars. Det gjenstår to 
deloppstarter til høsten knyttet til cytologi og histologi, og det er fortsatt stor motstand blant patologene 
ved Oslo universitetssykehus knyttet til dette.

• Sykehuset Innlandet og Vestre Viken har jobbet godt med forberedelser sammen med prosjektet.
• Gul prosjektstatus skyldes forsinkelser etter SLA-oppgraderingen i mai 2021 og den etterfølgende 

vanskelige driftssituasjonen som har forsinket innføringen ved Oslo universitetssykehus (OUS).
• Det er økt risiko knyttet til MTU-integrasjoner etter at MTU-design for Sykehuset Innlandet og Vestre 

Viken ikke ble godkjent av Sykehuspartner. Tiltak er iverksatt med dialog i Sykehuspartner og med 
helseforetakene.

• Styringsgruppen godkjente 11. mars revidert prosjektplan og estimater for resterende innføring ved 
OUS, Sykehuset Innlandet og Vestre Viken samt etablering av regional fagforvaltning.

Regional laboratoriedataløsning fase 5 til 9

• Arbeidet er i en innledende fase. Første versjon av leveranseoversikt er utarbeidet.

Status og leveranser i kliniske løsninger (7/10)



Digital patologi
• 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 som i sin tur må 
intensjonskunngjøres før den effektueres. Alternativt blir det kunngjort en åpen konkurranse.

• Dokumentasjon av fremtidige (To-Be) prosesser avventer endelig godkjenning i referansegruppen.
• Prosjektet har fått avtalt bistand fra Sykehusinnkjøp for gjennomføring av regional anskaffelse av 

(glass)skannere. Antatt behov for skannere er dokumentert, unntatt for Vestre Viken der det gjenstår en 
siste vurdering. Helseforetakene må avklare behov og finansiering lokalt.

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

samarbeid med laboratoriedataprosjektet.
• Informasjon om at LVMS ikke støtter digital patologi fra flere multimediearkiv (regionalt og lokalt) 

avklares med leverandør og resultat innarbeides i plan.
• Det er foreslått en konklusjon om valg av skjermer, men det er foreløpig ikke enighet om konklusjonen.

Status og leveranser i kliniske løsninger (8/10)



Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
• Revidert fremdriftsplan for mottaksprosjektets gjennomføringsfase 1 ble besluttet av styringsgruppen 

21. mars (sak 10/22) slik at denne nå er i tråd med revidert fremdriftsplan for utviklingsfase 1 i det 
interregionale AMK IKT-prosjektet. Oppstart for Oslo AMK er utsatt fra november til medio mai 2023.

• Liten fremdrift på restanser fra AMK IKT detaljspesifiseringsfase 1 også i mars medfører økt risiko for 
ytterligere forsinkelser for de delene av løsningen som krever implementering også regionalt.

• KAK-prosjektet er forsinket. Det har store konsekvenser for ibruktagelse iht vedtatt 
prosjektbegrunnelse.

• Drifts- og forvaltningskostnader knyttet til nasjonal IKT-løsning for AMK i HSØ i tidsrommet 2022-2024 
mellomfinansieres av RHFet (jf. LG-sak 8. mars)

• Revidert forslag til tjenesteavtale fra NHN planlegges drøftet i Prosjektstyret for det interregionale 
prosjektet 21. april. NHN har utvidet omfanget for sin rolle som driftspart for AMK i tråd med innspill 
fra regionene i februar og mars. NHN legger opp til videre samarbeid med regionene om detaljering av 
grensesnitt for avtalte driftsprosesser utover våren. Det vil bli behov for avklaringer i Sykehuspartner 
ved at deler av den prehospitale IKT-tjenesten overføres til NHN. Dette må på prinsipiell basis avklares 
utenfor prosjektet.

Status og leveranser i kliniske løsninger (9/10)



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

29. mars.
• En testleveranse er flyttet til gjennomføringsfasen i påvente av testmiljø levert etter radiologiprosjektet, 

tidligst 1. kvartal 2023. Prosjektet vurderer mulighet for å benytte Sykehuset i Vestfold sitt 
multimediearkiv for testing som risikoreduserende tiltak.

• Veileder for forberedelse til bruk av regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst v1.0 er godkjent av 
styringsgruppen.

• Prosjektet 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.

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

gjennomføringsfasen og anskaffelse. Ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF anbefalte 22. mars likevel å 
sette prosjektet på vent inntil videre grunnet budsjettsituasjonen for den regionale IKT-porteføljen. 
Saken behandles i porteføljestyret 7. april.

Status og leveranser i kliniske løsninger (10/10)



• 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 til medio mai 2022. Administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF har i ledergruppemøte 8. mars godkjent at prosjektet kan disponere opp 
til kostnadsrammen på 39 millioner kroner.

• Det pågår vurderinger mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF om organisering og 
finansiering av prosjekt M365.

• Prosjektet med rød indikator på tid har avviksbeskrivelse.

Delportefølje virksomhetsstyring

Navn Styresak

036-2013 og 026-2018
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RHF - Digitale løsninger for utdanning og kompetanse 08.04.2022Gjennomføre

RHF - ERP-løsning for Sykehusapotekene 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional data- og analyseplattform 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Regionalt kostdatasystem 08.04.2022Planlegge

SP - Innføring av M365 i HSØ 08.04.2022Planlegge

049-2021



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. 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 HF starter verifikasjon av løsning 19. april.

• 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.



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 31.03.22

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



Status og leveranser i virksomhetsstyring (1/3)

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

• Styringsgruppen har godkjent oppstart av verifikasjon av løsning.

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

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

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.



Status og leveranser i virksomhetsstyring (2/3)

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

• Det fremmes sak for porteføljestyret 12. mai om prioriteringer og rammer frem til prosjektet 
avsluttes og løsningen overføres til Sykehuspartner HF 1.1.2023 for videre utvikling, drift og 
forvaltning.

• Det er startet en kartlegging av hvilke leveranser som skal prioriteres i den resterende 
prosjektfasen, og resultatet vil foreligge i månedsskiftet mai/juni. Dersom kartleggingen viser 
vesentlige avvik fra anbefalingene i saken 12. mai, vil dette bli lagt frem for porteføljestyret i 
juni eller august.

• Kartleggingen skal blant annet avklare hva som ønskes utviklet felles regionalt, og hva som skal 
være lokalt.

• Samlet analysekapasitet vil også bli vurdert, med anbefalinger både lokalt og regionalt



Status og leveranser i virksomhetsstyring (3/4)

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt)

• Porteføljestyret godkjente oppstart av gjennomføringsfasen.

• 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.

Regional løsning for kostdata

• Prosjektet er iht plan, og vil legge frem BP3-beslutning i porteføljestyret 9.juni.

Microsoft 365

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



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) 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Forskningsportalen 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Registerverktøy 08.04.2022Gjennomføre



2021 2022 2023

H1 H2 H1 H2 Q1 Q2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan  IKT for forskning 31.03.22 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

Leveranser mars:
• Forskningsportalen har sammen med tjenesteeier og tjenesteansvarlig blitt forbedret iht prioriterte oppgaver.
• Automatisering av flere berørte interne prosesser i Sykehuspartner er ferdigstilt, dette medfører mer effektiv og 

stabil drift.
• Innføring av håndteringen av portalen er godt i gang med ressurser fra Sykehuspartner som tjenesteansvarlig og 

tjenesteutvikler.
• Generelt sett er tjenesten filsluse etablert, og testet internt i sykehusnettet og eksternt gjennom internett. Ekstern 

identifikasjon er ferdigstilt gjennom bankID/ID-porten. Igangsatt akseptansetest for digital patologi (SiV) og 
Stråleterapi (OUS).

• VDI infrastruktur og forsker arbeidsflate er klar til test av forskerapplikasjoner. Korrigeringer og optimalisering 
pågår fortløpende som del av test.

• Tekstlig innhold til eksisterende landingsside (med link til videosnutt om «forskeren Jenny») har blitt oppdatert og 
er til høring hos referansegruppe og styringsgruppe.

• Forskningsportalens brukerveiledninger er vesentlig forbedret (fra ett stort omfattende word dokument til 
interaktive knapper med relevante spørsmål, veiledninger, svar og link til selve bestillingen).

• Jobbet frem underlag for ny tidslinje som legges frem for styringsgruppen 7. april.

Kommende leveranser (april):
• Ferdigstillelse og fagaksept av innholdstjenestene:

• VDI (forskerarbeidsflate)
• Regional filsluse

• Ferdigstille arbeidet og fagaksept, CAB behandling og produksjonssette automatisering av arbeidsprosesser

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



Elektronisk forskningslogg

Leveranser i mars:
• Signeringsprosess pågår fortsatt og oppdatert løsningsdesign er klar, change for innmelding 

iverksatt.
• Samarbeider med Registerverktøy for forskning da risikobildet samsvarer.
• Samarbeid med forvaltning er iverksatt i perioden.

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

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



Registerverktøy

Leveranser i mars:
• Etter at BP3 ble godkjent 28.2 har prosjektet ferdigstilt konkurransegrunnlaget (konkurransepreget 

dialog) og foretatt utlysning 26.3 med frist 28.4.
• Det er bestilt ressurser på informasjonssikkerhet og ROS samt for drift og forvaltning i Sykehuspartner.
• Utenfor prosjektets rammer har det kommet avklaringer fra Helseanalyseplattformen som kan påvirke 

mulighetene negativt vedrørende mulig skyløsning for brede registre til kvalitetsarbeid. Vår antakelse 
er at dette ikke berører forskning med gyldig samtykke. EU har også foretatt juridiske avklaringer i 
forhold til Schrems II med deres "Data Act" som forenkler disse problemstillingene uten at endelig 
avklaringer er kommet her.

Kommende leveranser:
• Frist for leverandørene med å svare ut vår forespørsel er 28.4
• Gjennomgang med referansegruppen på leverandørenes besvarelse
• Meddelelse utvelgelse av leverandører, 12.5
• Invitasjon til å delta i konkurransen, 12.5
• Medio mai: Konseptros (avhengig av ressurser)

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



Navn

Delportefølje øvrige prosjekter
Styresak

• Det er sykdom i Nye integrasjonstjenester - del1 (API) og behov for en restrukturering av prosjektet med tilføring av 
flere ressurser. Oppstart av gjennomføringsfase vil bli forsinket.

• De to prosjektene med rød indikator på tid har avviksbeskrivelse.
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RHF - Digitalt oversettelsesverktøy 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Entydig strekkoding (GS1) 08.04.2022Gjennomføre

RHF - IKT-løsning for screening tarmkreft 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Innføring av screeningprogram for tarmkreft i HSØ 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 08.04.2022Gjennomføre

RHF - Modernisert folkeregister 08.04.2022

RHF - Nye integrasjonstjenester - del1 (API) 08.04.2022Planlegge

RHF - Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging 08.04.2022Planlegge

RHF - Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 08.04.2022Planlegge

RHF - Statistisk logganalyse 08.04.2022Gjennomføre

Planlegge



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet ligger betydelig etter plan på grunn av tekniske utfordringer med testmiljø 
samt manglende stabilitet i kommunikasjon med skytjenesten.

Avviksbeskrivelse: 
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

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

• Revidert tidsplan blir utarbeidet og tas opp til behandling i kommende 
styringsgruppemøte 02.05.22.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har sykdom og mangler kapasitet og kompetanse til å levere forventede 
leveranser og beslutningsunderlag til opprinnelig tid. Spesielt gjelder dette 
tilrettelegging for smidig API utvikling (teknisk og organisatorisk).

Avviksbeskrivelse: 
Nye integrasjonstjenester - del1 (API)

• Det vil ikke være mulig å fremme et underlag for beslutning om oppstart av 
gjennomføringsfase (BP3) i juni som planlagt. 

• Prosjektleder forventes å være tilbake i månedsskiftet april/mai og vil da fokusere 
hovedsakelig på anskaffelsen. Estimert BP3 høst 2022.

• Prosjektet mangler prosjektstøtte, og det er etablert dialog med Sykehuspartner for å 
skaffe dette. Delporteføljeansvarlig følger opp dette.

• Prosjektet anbefales splittet i to; anskaffelse og smidig API utvikling. For smidig API 
utvikling må det settes på en egen prosjektleder og gjennomføres et eget prosjektløp 
frem mot beslutning om gjennomføring (BP3). Delporteføljeansvarlig følger opp.



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 31.03.22

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

• Midlertidig forføyning mottatt fra KPMG 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 de dekke 
Sykehusinnkjøp sine saksomkostninger. Vi har også fått avklart at KPMG ikke kommer til å anke 
dommen. Det betyr at prosjektet, etter vedtak fra Styringsgruppen, restarter prosjektet og 
anskaffelsesprosessen. 

Kommende leveranser:

• Replanlegge tidslinje og legge frem konsekvenser for tid og økonomi.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (1/11)



Digitalt oversettelsesverktøy

Mars har vært preget av ulike avklaringsmøter. På teknologiledermøtet 23.03 ble det ytret ønske om å få 
fortgang i implementeringen av verktøyet grunnet mange pasienter fra Ukraina og mangel på tolker. Det 
ble i etterkant bestemt at prosjektleder øker sin stilling til 100 % for å få fortgang i anskaffelsen, og vi 
prøver å implementere verktøyet samtidig som vi kjører pilottest. Dermed kan vi implementere verktøyet 
våren/sommeren 2022 istedenfor vinter/vår 2023. Sykehuspartner har kapasitet hvis helseforetakene 
ønsker å implementere i 2022.

Leveranser i mars:
• Innlegg for regionalt teknologiledermøte 23.03
• Dialogmøte med leverandørene 24.03
• Innlegg for ledergruppen på Nevroklinikken OUS 24.03
• Avklaringsmøte med Sykehuspartner ang mobile enheter/arbeidsflate 25.03
• Avklaringsmøte med Informasjonssikkerhetsleder på OUS 28.03
• Innlegg for Brukerutvalget OUS 28.03
• Avklaringsmøte med Fagdirektør Ahus 29.03

Kommende leveranser:
• Endelige konkurransepapirer sendes ut uke 15.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (2/11)



IKT-løsning for screening tarmkreft 

Prosjektet har god fremdrift på utvikling og testing av TAPAS (TArmscreningProgrammets AdministrasjonSystem) ift
oppstart screening 01.05.
Systemtest er gjennomført og prosjektet har meldt løsningen klar til akseptansetest inklusive alle integrasjoner.

Leveranser i mars:
• Ferdigstilt og testet leveranser for

- Invitasjon
- Utsending av hjemmestest
- Labsvar
- Henvisning
- Mottak av koloskopirapport
- Mottak av patologi

• Prod miljøet satt opp
• Systemtest TAPAS ferdig
• FastTrak koloskopijournal levert fra DIPS

Kommende leveranser:
• Penetrasjonstesting
• Ferdigstille koloskopidata innsening til monitorering
• Ende-til endetesting med HSØ
• Test av produksjonsmiljø

Status og leveranser i øvrige prosjekter (4/11)



Innføring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst

Leveranser i mars:
• Hovedfokuset i mars har vært å teste levert funksjonalitet sammen med foretakene og forberedende 

aktiviteter for implementasjon
• Pilotforetakene har laget ferdig beskrivelse av administrative rutiner og VVHF har implementerte 

elektronisk patologisvar begynnelsen av perioden
• Det pågår test av patologisvar med kode som angir at det er tarmscreening, P06020, fra LVMS og 

Sympathy til Kreftregisteret
• I tillegg har det vært forberedelser og gjennomføring av Styringsgruppemøte, delprosjektmøte og 

løpende dialog- og testmøter med foretak, DIPS og KRG
• Underlag til DPIA utarbeidet og sendes til pilotsykehusene

Kommende leveranser:
• Besøke screeningsentre og tarmscreeningseminar
• Test av de totale leveranser fra KRG og DIPS; henvisning til koloskopi, skjema, koloskopirapport til KRG 

og feilrapport
• Utvidet verdikjedetest i regi av KRG
• Forberede implementasjon
• Opplæring
• Dokumentasjon

Status og leveranser i øvrige prosjekter (5/11)



Regional standard for integrasjon av medisinteknisk utstyr 

Berammet usikkerhetsanalyse i mars ble utsatt til april på grunn av kobling til og risiko ved STIM leveranseplattform 2.0. Det 
har blitt gjennomført 4 møter med STIM (leveranseplattform og katalogtjenester) og sentrale risikoområder er identifisert og 
arbeid med å redusere disse risikoene er påbegynt. Som en konsekvens av dette er BP 3.1 blitt flyttet fra mai til juni 2022.

Leveranser i mars:
• Budsjett for gjennomføringsfasen del 1 utarbeidet (underlag BP3.1)
• Prosjektgruppen utøkt med ressurser på løsningsdesign, sikkerhet, test og release.
• Gjennomført markedsdialog EEG
• Møteserie med STIM Leveranseplattform og IAM, identifisert risiko og etablert møter for å redusere dette.
• Godkjenning i RARK 29.3

Kommende leveranser:
• Styringsgruppemøte, underlag og oppfølging
• Usikkerhetsanalyser møte 1 & 2
• MTU kravspesifikasjon v 1.6 for gjennomgang i SMET
• Strategisk plan EEG v 0.1
• Revidert budsjett, businesscase og faseplan

Status og leveranser i øvrige prosjekter (6/11)



Nye integrasjonstjenester API

Sykdom og mangel på kompetanse og kapasitet medfører behov for en restrukturering av 
prosjektet med tilføring av flere ressurser og et eget prosjektløp for smidig API utvikling i tillegg 
til anskaffelsen.

Kommende leveranser:
• Ferdigstillelse leveranse 2, målarkitektur integrasjon.
• Utarbeide underlag for beslutning om oppstart av gjennomføringsfase (BP3).
• Avklare videre struktur og organisering av prosjektet.
• Beslutning om oppstart av gjennomføringsfase, anskaffelse (BP3.1) er planlagt til 9. juni, men vil bli 

ytterlige forskjøvet.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (7/11)



Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Det totalt bilde av utfordringer, både teknisk på nettverk og i testmiljø, samt forsinkelse i test, gjør at videre tidsplan for 
både pilot og godkjenning av tjenesten er svært usikker.

Leveranser i mars:
• SSA-L-avtale er signert
• LD er endret i hht til nye tekniske krav fra leverandør, og tilhørende åpning av brannmurer er utført.
• Prosjektet har fått godkjent oppstart av pilot selv om ROS ennå ikke er godkjent.

Kommende leveranser:
• Syklus 2 av brøytetest av Interactor sky med EPJ-systemene Pridok og CGM.
• Oppstart akseptansetest for det første helseforetaket, Sykehuset i Innlandet
• Pilot for 3 legekontor: Pridok-kontor i Innlandet og Østfold, samt Infodoc-kontor i Innlandet
• Godkjenning av ROS

Status og leveranser i øvrige prosjekter (8/11)



Statistisk logganalyse 
Leveranser i mars:
• Fortsatt utvikling av funksjonell del av løsningen (SAS' flere sprinter).
• Oppdatert designdokumentasjon (D30) fra SAS ble fremlagt for prosjektet 21. mars. Påbegynt gjennomgang av dokumentet i SP og 

NHN. SPs kommentarer oversendt til NHN 31. mars. 
• Møte i styringsgruppen 25. mars: Endringsmelding knyttet til databaseteknologi ble godkjent. Endringer i løsningsdatadokumentet 

ble godkjent som omtvistet endringsanmodning fra SAS. Prinsipiell diskusjon mellom HSØ og NHN om krypteringskrav, med 
oppfølging avtalt 4. mars i eget møte mellom Rune Simensen (HSØ) og Ola Stenseth (NHN). Avklaringer med SAS og NHN om hva 
begrenset support av løsningen etter 2024 vil innebære. 

• Innhold i dokument for løsningsdata med SAS og Sykehuspartner ble avklart 28. mars.

Kommende leveranser:
• Dokumentasjon av teknisk design som viser infrastruktur fra NHN, herunder også avklare kryptering av data løsningen.
• Godkjenning av designdokumentasjon (D30) fra SAS.
• Installasjonsdokumentasjon fra SAS skal leveres 1. april.
• Videre oppfølging av Sykehuspartners forvaltning av løsningen.
• Videreføring av dialog med leverandører om endringshåndtering. Kontraktsansvarlig i Sykehuspartner er med i denne prosessen.
• Oppstart ROS-arbeid i SP. NHN vil oppdatere sin pågående ROS iht. dokumentasjon fra SAS.
• Oppstart etablering av stagingmiljø hos NHN.
• Avklare videre fremdrift når godkjenning av dokumentasjon fra SAS foreligger, og fremlegge dette for styringsgruppen (møte 5. mai).
• Understøtte HFenes behandling av oppdatert DPIA, ved behov.

Status og leveranser i øvrige prosjekter (9/11)



Entydig strekkoding (GS1)

Leveranser i mars:
• Løsningsdesign, integrasjonsdesign og ROS for Systematic-løsningen (hendelse og lokasjon) er ferdig og 

ble behandlet i RSV 31.3. Det kom noen kommentarer, men videre behandling tas på epost og er ikke 
avhengig av nytt RSV-møte.

• Løsningsdesign og integrasjonsdesign for Lyngsoe-løsningen (RFID) er ferdig, ROS er under 
utarbeidelse.

• Det har kommet et innspill fra OUS om at de ønsker å ha løsningen på leveranseplattformen, ikke i 
standard SIKT slik løsningen er designet. Prosjektet arbeider med å få oversikt over de eventuelle 
konsekvensene av en slik endring.

• Gjennomførte fem befaringer på pilotsykehus for RFID.

Kommende leveranser:
• Ferdigstille ROS for begge løsningene
• Avklare tekniske og framdriftsmessige konsekvenser av en eventuell flytting til leveranseplattformen
• Bestille portåpninger for å forberede installasjon
• Assistere pilotsykehusene med bestillinger av RFID-hardware slik at vi får en bekreftet leveringstid

Status og leveranser i øvrige prosjekter (10/11)



Modernisert folkeregister 

Leveranser/hendelser i mars:
• Godkjent oppstart av gjennomføringsfasen 17. mars.

Kommende leveranser:
• Godkjent ROS for løsningsdesign
• Utkast til DPIA ferdigstilt
• Utvikling API Gateway
• Utvikling regional folkeregisterkopi v2
• Utvikling regional 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 (11/11)



Status for konsepter

• Generell kommentar
• Det er to pågående konseptutredning, men Verktøystøtte nye metoder er ikke fullt bemannet.
• Det planlegges sak til porteføljestyret 12.mai om beslutning oppstart av nye konsepter.

• Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst
• Forespørsel til markedet (RFI) ble lagt ut i månedsskiftet februar/mars. Svarfrist for leverandørene var 25. Mars.
• 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 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 i 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 rollen det interregionale IKT-direktørmøtet ønsket. Konseptet må derfor 

ferdigstilles i regi av Helse Sør-Øst, og vi har fått tilbake oppdraget.
• Konseptet er i gang, men er ikke fult bemannet.
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RHF - Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst 08.04.2022Konsept

RHF - Verktøystøtte for nye metoder - del 2 08.04.2022Konsept
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I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan konsepter 31.03.22 Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Digitalisering av bygg 
eiendomsforvaltning

BP2 ?

Verktøystøtte Nye metoder BP2



Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022 (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 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.



Planlagte overleveringer til forvaltning i 2022 (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 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.



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.

Regional løsning for 
samvalgsverktøy

Verktøy for samvalg 2022 Det vil ikke gjennomføres anskaffelse av samvalgsverktøy nå. Pauses.

Regionale standarder for 
integrasjon av medisinsk-
teknisk utstyr

Mellomvare for 
integrasjon

2022 Prosjektet er i planfase. Planlegger anskaffelse etter BP3 i juni 22.

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. Leverandørkonferanse starter medio apri.



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 Dialog med leverandørene etter besvarelsene levert til Sykehusinnkjøp 4.3.
Endelige dokumenter til leverandørene sendes 22.4. 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.

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.



Ressursoversikt regionale IKT prosjektportefølje
Totale ressurser fra Sykehuspartner ansatte, innleide og helseforetakene

Ressursbehov for de kommende månedene er under 
kontroll for de fleste områder.

En stor andel av gapet skyldes at kontrakter med 
innleie fra helseforetakene ikke er signert, men 
ressursene er tilgjengelige. Resten av 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 
enhetene har gitt god service innen eksisterende 
rammer. Kompetanseoppbygging pågår i 
Datakommunikasjon og totalkapasitet er også avhengig 
av leveranser fra STIM og linje på plattform og 
tilhørende prosesser. På applikasjonspakking er flere 
utlysninger ute i markedet, og en ressurs ventes 
operativ innen kort tid.



Ressursoversikt regionale IKT prosjektportefølje
Ressurser fra Sykehuspartner ansatte og innleide

Figur viser 
• Blått fjell

Hva som er bestilte ressurser (tall fra Clarity)
• Grønt fjell

Foreløpige estimatbestillinger - dvs behov for 
planlagte kommende beslutninger (tall fra Clarity)
obs. Stor usikkerhet i disse tallene *)

• Gul strek
Hva som er avtalt/ tildelt (tall fra Clarity)

• Stolper
Hva som er leverte ressurser fordelt på ansatte og 
innleide (tall fra timeregistrering/ Current)

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

*) Arbeid med kvalitetssikring av underlag pågår
Spesielt gjelder dette for ressursbehov for de planlagte 
kommende beslutninger.



Ressursoversikt regionale IKT prosjektportefølje

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

Ressurser fra helseforetakene Fordeling av de totale ressurser 

SP ansatte
116

SP innleide
103

HF ressurser
69

Totalt 288



Økonomi



Prosjektøkonomi
Status for prosjekter i IKT prosjektporteføljen

Delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt

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

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

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler Gjennomføre mar. 22 sep. 22 6 6 6 6 6 2 1 1

Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføre apr. 21 apr. 22 46 42 42 42 41 35 37

Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføre okt. 21 jun. 23 86 76 71 71 13 11 7

Nasjonal IKT-løsning for AMK Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 255 192 162 162 65 40 46

Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt Interregionalt jul. 20 des. 23 35 35 21 13 16

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst Fullt prosjektløp jul. 20 des. 24 127 127 44 26 30

Regional doseovervåkingsløsning Gjennomføre jan. 21 jun. 22 26 23 21 19 21 17 19

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

Regional EPJ modernisering Gjennomføre mar. 22 jun. 25 978 909 825 825 825 9 7 7

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

Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføre feb. 17 jun. 23 453 418 390 388 -2 360 332 328

Regional løsning for helselogistikk Gjennomføre apr. 21 nov. 22 205 187 174 185 90 67 61

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS Gjennomføre jan. 21 mar. 24 207 189 176 207 108 99 72

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe Gjennomføre jun. 21 jul. 22 28 27 25 18 -1 17 12 16

Strategi og standard for bruk av multimedia Planlegge sep. 21 nov. 22 9 10 1 3 3 1

Totalt for delportefølje kliniske løsninger og interregionalt prosjekt 2 290 2 068 1 947 1 966 828 769 651 628

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

 Progn. 

totalt 
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

Budsj. 

totalt

Endring 

progn.

Realisert 

verdi



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

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

Regional data- og analyseplattform Gjennomføre jan. 21 mai. 22 39 39 39 39 36 36 24

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføre mai. 13 feb. 23 798 778 778 758 740 709 718

ERP løsning for Sykehusapotekene Gjennomføre apr. 21 nov. 23 132 118 106 106 46 40 38

Totalt for delportefølje virksomhetsstyring 983 947 938 918 11 826 788 785

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 1 46 45 43

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

Totalt for delportefølje IKT for forskning 66 62 59 57 1 53 47 44

Delportefølje Øvrige prosjekter

IKT-løsning for screening tarmkreft Fullt prosjektløp des. 19 nov. 22 94 95 75 75

Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform Gjennomføre des. 21 okt. 22 30 26 23 23 7 4 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 33 33 42

Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR) Gjennomføre okt. 20 jun. 22 38 36 33 30 33 27 26

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

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 2 4 2 3

Regionale standarder for integrasjoner av medisinsk-teknisk utstyr Planlegge sep. 21 mai. 22 5 5 1 5 3 4

Statistisk logganalyse Gjennomføre jun. 20 mai. 23 62 51 45 49 42 27 24

Totalt for delportefølje øvrige prosjekter 223 202 297 299 22 215 184 114

Kostnads- 

ramme

Styrings- 

ramme

 Progn. 

totalt 

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Realisert 

verdi
Prosjekt (tall i millioner kroner) Fase Start Slutt

Budsj. 

totalt



Prosjektøkonomi
Status for konsepter i IKT porteføljen

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

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

Totalt konsepter 4 7 4 3

Endring 

progn.

Budsjett 

totalt pr. 

d.d. 

Regnsk. 

totalt pr. 

d.d. 

Konsepter Start Slutt Budsj. totalt  Progn. totalt 



Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
• 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 den 7. april 2022. 

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.

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.

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. Prognosen er 1 million kroner over budsjett.

Prosjektøkonomi
Kommentarer på prosjekter og konsepter i prosjektporteføljen med gul status
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Porteføljeanalyse 2022 per mars

51

100

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 overforbruk mot periodisert årsbudsjett på 
118 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 mars utgjør 964 millioner 
kroner før reduksjon. Etter prognosereduksjon vil 
100 millioner kroner være disponibelt til 
endringsanmodninger og nye beslutningspunkt.

135

946

964



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.


