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Porteføljerapportens innhold
• Rapporten er tertialrapport for 3. tertial og inneholder flere detaljer om
leveranser i 2020
• Forklaring til statusrapportene
• Porteføljeoversikt
• Overordnet status med avvik per delportefølje
•
•
•
•
•

RKL
VIS
RIF
Øvrige prosjekter
Konsepter

• Anskaffelser
• Ressurser
• Økonomi

Toleransegrenser
Parameter

GRØNN

GUL

RØD

Ved gul rapportering vurderes ulike tiltak

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.

Prosjekter i IKT-porteføljen per 31.12.2020
BP1

Konsept

BP2

Digital hjemmeoppfølging

Planlegge

BP3

ERP i
Sykehusapotekene

BP5

Gjennomføre og avslutte
Virksomhetsstyring

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)

Regional data- og
analyseplattform

Digitalisering og
automatisering av
arbeidsprosesser

Forskningsportalen

Nye integrasjonstjenester del 1 (API)
Strategi og standard for bruk
av multimedia

IKT for
forskning

Verktøy og
tjenester

Regionale standarder for
integrasjon av medisinskteknisk utstyr

Verktøystøtte for nye
metoder

Modernisert
folkeregister
trinn 2

Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

Modernisert
folkeregister
trinn 1

Modernisert
folkeregister
fnr i realtid

Entydig
strekkoding
(GS1)

Statistisk
logganalyse

Øvrige
IKT-løsning for
screening av
tarmkreft

Interaktiv
henvisning og
rekvisisjon

Pause

Stopp

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer siden
forrige
rapportering

Avsluttet (i 2020)
ERP i
Sykehusapotekene –
bransjespesifikt alternativ

Prosjekter i klinisk løsning per 31.12.2020
Planlegge
BP2

Gjennomføre og avslutte

Realisere (avsluttet i programmet i 2020)
BP5

BP3
Nasjonal
IKT-løsning
for AMK

Regional EPJ
journalinnsyn,
fase 1

Regional
laboratoriedataløsning Vestre Viken

Regional
laboratoriedataløsning
Fase 3-4

Regional
standard for
lukket
legemiddelsløyfe

Regional EPJ
modernisering

Kjernejournal:
Dokumentdeling

Dialogmelding
HF- legekontor

HF-HF Forenklet
Henvisning

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS

Regional
doseovervåkingsløsning

Digitale
innbyggertjenester erstatte MinJournal

Digitale
innbyggertjenester mine henvisninger

Digitale
innbyggertjenester Hovedprosjekt

Digitale
innbyggertjenester digital utsending av brev

Anskaffelse
radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Regional kurveog medikasjonsløsning, fase 3

Regional løsning for
helselogistikk
Digital
patologi

Regional ambulansejournal

Regional
laboratoriedataløsning,
fase 5-9

Pause

Stopp

Klinisk
legemiddelsamhandling

< 10 MNOK

10 - 25 MNOK

25 - 100 MNOK

100 - 250 MNOK

> 250 MNOK

Endringer i IKT-porteføljen siste periode
Porteføljestyret 2.desember:
• BP3 Regional data og analyseplattform RDAP (første del), sak 0372020
Andre bevegelser:
• BP1 Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Status i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:
Det er i hovedsak god fremdrift i delporteføljen kliniske løsninger, og det er ingen av prosjektene som
rapporterer røde indikatorer ved utgangen av 2020

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Regional EPJ journalinnsyn har innført sikre grensesnitt ved:
•
•
•
•
•
•

Sykehuset Innlandet 19. januar
Oslo universitetssykehus den 30. mars
Sykehuset Telemark 30. august
Vestre Viken 19. september
Akershus universitetssykehus 29. oktober
Sykehuset Østfold 5. desember

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Kjernejournal dokumentdeling :
• Utprøving av kjernejournal dokumentdeling startet 10. november 2020
med Oslo universitetssykehus som kilde og ordinær utprøving er nå
avsluttet.

• Regional EPJ modernisering:
• Porteføljestyret besluttet å gjenoppta planlegging av videre løp i regional
EPJ modernisering i sak 013-2020, 11. juni 2020. Prosjektet har fått
utvidet kostnadsrammen fra 44 til 54 millioner kroner i sak 143-2020 i
styret i Helse Sør-Øst 17. desember 2020 for sluttføring av fasen.
• BP3.2 underlag for beslutning neste fase planlegges som diskusjonssak i
porteføljestyret 28. januar før videre behandling i porteføljestyret og
styret.

Leveranser i delportefølje RKL 2020
Digitale innbyggertjenester
• Digital utsending av brev:

• Prosjektets omfang ble utvidet med ny skjemaløsning og innføring av nye
ventelistebrevmaler. Utvidelse av omfang med tilhørende utvidet kostnadsramme ble
vedtatt i porteføljestyret i sak 04-2020.
• Ved årsskiftet er løsningen sammen med skjemaløsning og nye ventelistebrevmaler tatt i
bruk ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Sørlandet sykehus, Oslo
universitetssykehus, Sykehuset Telemark og Betanien hospital.

• Mine henvisninger:

• Oppstart gjennomføringsfase BP3 for Mine henvisninger ble behandlet i porteføljestyret
den 10. oktober 2020.

• Erstatte MinJournal :

• Prosjektet ble initiert etter at MinJournal ble tatt ned etter datainnbrudd på Sykehuset
Innlandet.
• BP3-behandling er planlagt i porteføljestyret 28. januar. Tjenester for erstatning av
MinJournal innføres på alle helseforetak i løpet av våren 2021, med påfølgende
avslutning av prosjektet, BP5, i juni 2021

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for
helseforetak i Helse Sør-Øst
• Anskaffelsen er gjennomført og beslutning om tildeling av kontrakt ble
behandlet i Helse Sør-Øst RHF sak 128-2020 den 26.november 2020.
• Det ble besluttet å tildele kontrakt til Sectra Norge AS.

• Regional løsning for helselogistikk
• Anskaffelsen er gjennomført og porteføljestyret innstilte 10. november på
valg av leverandør i sak 033-2020.
• For område A og B ble Imatis valgt. For område C ble Ascom valgt.
• Det var oppstartsmøte med leverandørene 1. desember, og planleggingen
er påbegynt.

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Regional kurve- og medikasjonsløsning dekker ca 83% av behandlingsplasser/senger og har i
2020 innført MetaVision ved:
• Sunnaas sykehus 28. januar
• Sørlandet sykehus
•
•
•
•

Akuttklinikk og somatikk i Kristiansand 3. mars
Avdeling for føde, barsel og nyfødt i Kristiansand 24. mars
Avdeling for føde, barsel og nyfødt i Flekkefjord ved 21. april
Klinikk for psykisk helsevern på sykehuset i Arendal og på sykehuset i Kristiansand 3. juni

• Oslo universitetssykehus
•
•
•
•

Radiumhospitalet 10. mars
Rikshospitalet avdeling nyfødtintensiv 8. september
Rikshospitalet avdeling føde/barsel 22. september
Ullevål føde/barsel og gynekologisk avdeling 6. oktober

• Vestre Viken
•
•
•
•

Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen på Bærum sykehus 26. mai
Drammen sykehus avdeling operasjon, intensiv, postop og dagkirurg 6. oktober.
Bærum sykehus akuttmottak og døgnposter (uten føde/barsel) 27. oktober
Drammen sykehus avdeling akuttmottak og døgnposter 24. november.

• Sykehuset Innlandet
• Psykisk helsevern på Sanderud, Ottestad og Kringsjåtunet 29. september
• Psykisk helsevern på Reinsvoll DPS Gjøvik, DPS BUP Lillehammer og rehab Solås 1. desember

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe:

• Oppstart planleggingsfase, BP2, ble godkjent 15.9.2020, etter orientering
i porteføljestyret 10. september, sak 018-2020. (BP1 godkjent 20.3.2020,
konseptfase oppstart 1.5.2020. )
• Oppstart gjennomføringsfase, BP3, er planlagt i porteføljestyret i april
2021. Det vurderes å starte en anskaffelse, en rammeavtale for
produksjonsutstyr av legemidler, i andre halvår 2021

• Klinisk legemiddelsamhandling:

• Oppstart gjennomføringsfase 1 (BP3.1) for Klinisk
legemiddelsamhandling, sak 05/20, ble behandlet i porteføljestyret den
21. april.
• Det er utarbeidet målarkitektur for legemiddelsamhandling og veikart for
leveranser

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 (patologi)

• Det er utarbeidet et løsningsdesign for felles installasjon av løsningen på SIKTplattformen for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, og §9-avtale er inngått mellom alle
helseforetakene i fase 3.
• Leveranse av løsning for HPV-screening er fullført
• Integrasjon med IHR for patologi ved Sykehuset Østfold er godkjent
• Forvaltningsansvaret for Sykehuset Østfold og Sykehuset i Vestfold er overlevert til
Sykehuspartner i juni.
• Innføring på Akershus universitetssykehus 16. november 2020

• Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken

• Etter gjennomført konseptfase i regi av Vestre Viken, ble prosjektets planleggingsfase
initiert i september 2020, med formell BP2-beslutning 29. september 2020. Fasens
hovedmålsetning er å tilpasse og videreutvikle den regionale laboratoriedataløsningen,
LVMS, for fagområdene medisinsk biokjemi og mikrobiologi for alle lokasjoner i Vestre
Viken, samt forberede gjennomføringsfase
• Prosjektet planlegger oppstart gjennomføring, BP3, juni 2021 for innføring av LVMS for
fagområdene medisinsk biokjemi og mikrobiologi ved Vestre Viken. Det planlegges også
beslutning om fremtidig modell for instanser i LVMS

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Regional ambulansejournal:
• Regional løsning ble innført ved Sykehuset Østfold 8. juni.
• Ved Oslo universitetssykehus er 29 av 62 ambulanser/en-reddere i drift,
og de har produsert over 13.000 journaler.
• Ved Sykehuset Innlandet er ambulansestasjonene i Gjøvik og Gran, 6 av
totalt 45 ambulanser i drift, og de har produsert ca. 1200 journaler.
• Ved Sørlandet sykehus er i Arendal og Kristiansand, 7 av 32 ambulanser i
drift, og de har produsert over 1.600 journaler.

Leveranser i delportefølje RKL 2020
• Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst:
• Planleggingsfasen av prosjekt Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst ble
startet i mai 2020. Anskaffelse av ny AMK IKT-løsning med tilhørende
kartløsning (GIS/logistikk) er gjennomført i regi av interregionalt AMK IKTprosjekt.
• Anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede (KAK) for
levering til alle AMK-sentraler, akuttmottak, og legevaktsentraler, er gjennomført
av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO).
• Styrene i alle fire helseregioner ga i løpet av sommeren 2020 sin tilslutning til å
inngå interregional avtale for ny AMK IKT-løsning (jf. styresak 075-2020 i Helse
Sør-Øst). Innføring av IKT-løsning for AMK og GIS-løsning i Helse Sør-Øst er
godkjent med en styringsramme (P50) på 184 millioner kroner og
kostnadsramme (P85) på 243 millioner kroner
• Prosjektet forbereder oppstart gjennomføring (BP3) fra april 2021, med formål å
ivareta innføring av AMK IKT-løsning og KAK-løsning ved regionens AMKsentraler.

Fremdriftsplan for RKL

Status i delportefølje VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Med unntak av regional økonomi- og logistikkløsning følger de andre prosjektene i delporteføljen
planene.
• Avklaring pågår for finansieringen av ERP-løsning for Sykehusapotekene.

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Pandemisituasjonen har medført forsinkelser og merkostnader.

Avvik

• Innføringsprosjektet med Sørlandet sykehus er sterkt forsinket, og påløpte merkostnader i 2020 er beregnet til ca
3,8 millioner kroner.
• Tilsvarende effekt for Oslo universitetssykehus blir estimert ifm rapporteringen etter desember.
• Sykehuspartners arbeid med å klargjøre regional ERP for særlige kategorier personopplysninger er forsinket, noe
som vil skape forsinkelser i 2021 med innføringen av regional ERP ved Oslo universitetssykehus.
• Planlagt sluttdato for Oslo universitetssykehus, 1.10.2021 vil ikke kunne nås.

Konsekvens

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

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

Tiltak/Ansvar

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

Leveranser i delportefølje VIS siste periode
• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Ekstern usikkerhetsvurdering pågår.
• Forankring av løsningskonsepter hos Sykehusapotekene er gjennomført.
• Forberede BP3 dokumentasjon for styret i Helse Sør-Øst

• Regional data og analyseplattform
• Porteføljestyret godkjente 2. desember 2020 oppstart av første del av
gjennomføringsfasen (BP 3.1). Denne fasen skal tidlig vise verdi gjennom
prioriterte innholdsleveranser i et midlertidig miljø og få erfaringer med
prinsippene RDAP bygger på.

Leveranser i delportefølje VIS neste periode
• ERP-løsning for Sykehusapotekene
• Ferdigstilling av alle styrende dokumenter for gjennomføringsfasen pågår og ekstern
usikkerhetsanalyse planlegges.

• Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
• Ved Sørlandet sykehus skal opplæring av sluttbrukere skje i januar 2021. Tekniske forberedelser
og konvertering av data til produksjonssettingen 1. februar er påbegynt.
• Ferdigstille oppdatert plan for innføringsløpet ved Oslo universitetssykehus etter at prosjektet for
å tilrettelegge for særlige kategorier av personopplysninger har fremlagt en komplett plan.

• Regional data- og analyseplattform
• Første datakilder (DIPS, MetaVision og Paga) planlegges etablert i løsningen i løpet av
februar/mars som "selvbetjeningsløsning" for helseforetakene.
• I samme periode vil også de første konsernfelles indikatorene bli gjort tilgjengelig. RDAP 1.0 vil
deretter bli utvidet med ytterligere datakilder med tilhørende konsernfelles sluttbrukerleveranser
i perioden frem til september 2021.
• Det planlegges med at BP 3.2 beslutning fremmes porteføljestyret i september 2021.

VIS Milepælsplan per 31. desember 2020
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Avsluttet innføring

2021
H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Sørlandet sykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
BP2

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

BP3.2
BP3.1

RDAP

BP3.3

RDAP

RDAP

Anskaffelse av ERP for Sykehusapotekene HF
BP3

Planfase

ERP Sykehusapotekene
Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

Status i delportefølje RIF

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Det er fortsatt avvik i fremdrift som følge av prioriterte endringstiltak knyttet til Covid-19 i
Sykehuspartner.
• RIF vil lage saksfremlegg for behandling i porteføljestyret i 2. kvartal 2021 på det gjenstående
behovet for løsninger innen forskning

Forskningsportalen
• Sluttleveranse er forsinket fra 1. oktober 2020 til 28. februar 2021.
Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Filsluse er ikke etablert for bruk til forskningsportalen. Det brukes mer tid til
avklaring/forberedelse enn planlagt. Mangler i løsningsdesign og ROS med tilhørende
drift- og forvaltningsrutiner har ført til forsinkelser i anskaffelsesprosessen.
• Filsluse er sentral tjeneste for å opprettholde sikkerhet og kvalitet i Forskningsportalen.
Mangel på godkjenning av filsluse medfører utsettelse/forsinkelse og
Forskningsportalen kan ikke tas i bruk

• Prosjektet føler opp aktiviteter og bistår Sykehuspartner fagenheter med tilstrekkelig
bistand for å utføre og ferdigstille løsningsbeskrivelser, ROS og implementering av
tjenestene. Intensjonskunngjøring er klargjort og Sykehusinnkjøp gjennomfører
utlysning i Mercell/Doffin/TED.

Leveranser i delportefølje RIF siste periode
• Forskningsportalen
• Datasenter i Oslo universitetssykehus og SIKT er klargjort med grunnleggende
kapasiteter og sikkerhet.
• Brukerflate for forskningsportalen er etablert i Microsoft365 /Azure. Det er gitt tilgang
for brukere fra denne arbeidsflaten til sikker prosjektsone i Oslo universitetssykehus og
SIKT gjennom Citrix desktop. Den ytre arbeidsflaten er tilrettelagt for behandling av ikke
sensitivt materiale mens det i sikker prosjektsone kan behandles materiale av alle
sensitivitetsgrader

• Verktøy og tjenester
• Anskaffelsesgrunnlag for Electronic Lab Notebook er klargjort i samarbeid med
Universitetet i Oslo.
• Arbeidsflate i Microsoft 365 er klargjort med enkle samhandlingsverktøy. Dette gir
forsknings- /prosjektledere mulighet for å etablere multisenterstudier med deltakere fra
institusjoner utenfor Helse Sør-Øst.

Milepælsplan - Regional IKT for Forskning
I regi av
andre

31. desember 2020
2019
H1

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

Ikke
vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2021
H2

H1

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

H2

BP3

Forskningsportalen Helse Sør Øst – etablering og tilrettelegging av regional
infrastruktur
BP3

Verktøy /arbeidsflate/dialogtjeneste
/multisenterfunksjonalitet/maskinlæring

BP2

BP3

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

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

Status i øvrige prosjekter

Porteføljeadministrativ vurdering
• Med unntak av statistisk logganalyse går det meste i henhold til plan.
• Det er uavklarte forhold hos Norsk helsenett for flere av prosjektene:
• Forvaltning og drift av løsning for statistisk logganalyse
• Forsinket leveranse av infrastrukturleveranser til IKT-løsning for screening
tarmkreft
• Drift av Persontjenesten som leveranse til modernisert folkeregister

Statistisk logganalyse
Avvik

• Inntil andre helseregioner har forpliktet seg til å ta i bruk statistisk logganalyse, vil ikke
Norsk Helsenett ta ansvar for applikasjonsforvaltning av løsningen, kun basis drift og
applikasjonsdrift. Når andre helseregioner skal kobles på løsningen, vil dette bli vurdert
på nytt av Norsk Helsenett. Avtaleforholdene mellom Sykehuspartner, Norsk Helsenett
og løsningsleverandøren skal imidlertid etableres som planlagt iht. styringsdokumentet.
Avklart i møte med administrerende direktør i Norsk Helsenett 15. desember 2020.
• Sykehuspartner må ta et midlertidig ansvar for applikasjonsforvaltning av løsningen for egen
region, og blir underleverandør til Norsk Helsenett, samtidig som Sykehuspartner er kunde.

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Endringen innebærer at Sykehuspartner må ta en større rolle, både i prosjektet og potensielt en
periode etter prosjektavslutning i 2022. Sykehuspartner har i dag ikke ressurser til å ta et slikt
ansvar, og må bygge midlertidig kompetanse på applikasjonsforvaltning av løsningen.

• Prosjektet vil sammen med Sykehuspartner og valgt løsningsleverandør avklare ressursog kompetansebehov for applikasjonsforvaltning, herunder hva som Sykehuspartner må
etablere selv og hva som eventuelt kan løses ved innleie av kompetanse fra
løsningsleverandøren. Det må videre etableres apparat og rutiner for
applikasjonsforvaltning, samtidig som det tas høyde for at ordningen kan bli langvarig.
Varighet avhenger av når andre helseregioner velger å ta i bruk løsningen, samt hvilke
valg Norsk Helsenett da vil foreta.

Leveranser i delportefølje øvrige siste periode
• Entydig strekkoding GS1
• Kunngjøring av anskaffelsen for GS1 komponenter ble sendt ut den 24. november
• Konkurransen har fått stor interesse i markedet.
• IKT-løsning for screening tarmkreft
• Avklart leveranse av koloskopijournal med DIPS
• Skjema for koloskopi i DIPS Arena er ut av prosjektomfanget

• Modernisert folkeregister

• Fødselsnummer i realtid åpner for fortløpende mottak av fødselsnummer 18. februar, og
dagens praksis med mottak av fødselsnummer to ganger pr. døgn utgår.
Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst vil nå motta fødselsnummer fortløpende.
• Målbilde for trinn 2 er utarbeidet

• Statistisk logganalyse

• Utprøving av loggkontroll er etablert for for Kjernejournal dokumentinnsyn
• Avklarte forvaltningsmodell med Norsk Helsenett i desember

• Interaktiv henvisning og rekvirering

• Gjennomføringsfasen startet i oktober etter godkjenning i porteføljestyret
• Løsningsdesign er utarbeidet og ROS er godkjent av alle helseforetakene for on-premise
leveransen

Milepælsplan øvrige prosjekt per 31.12.2020
2019
H1

I regi av andre

Regionalt vedtak

2020
H2

H1

BP2

H1

BP3
BP2

Fremdrift

2022
H2

H1

Utsatt milepæl

2023
H2

H1

Statistisk logganalyse

BP3 mottak og bruk trinn 1
Modernisert folkeregister,
BP3 Modernisert folkeregister, trinn 2

BP2
BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2021
H2

BP3

BP2

Ikke vedtatt

IKT-løsning screening for tarmkreft
BP3

Entydig strekkoding GS1

BP3
Interaktiv henvisning og rekvirering
IHR
BP2
BP3
Modernisert
folkeregister, mottak av fødselsnummer

Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

H2

II Pause

2024
H1

H2

Stopp

2025
H1

H2

RHF - Digital hjemmeoppfølging

Konsept

05.01.2021

RHF - Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
RHF - Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

Konsept
Konsept

05.01.2021

RHF - Samvalgsverktøy

Konsept

RHF - Strategi og standard for bruk av multimedia

Konsept

07.12.2020

RHF - Verktøystøtte for nye metoder

Konsept

05.01.2021

SP RHF - HRØR Forprosjektet Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Konsept

18.12.2020

Porteføljeadministrativ vurdering:

DRIFT

Konsept

RISK

RHF - Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr

Sist oppdatert

OMF

Fase

TID

Navn

KOST

Status for konsepter

05.01.2021

• Regionale standarder for integrasjon av medisinteknisk utstyr og samvalgsverktøy har ikke startet
opp på grunn av ressursmangel.
• Konseptutredningene hadde forsinkelser med oppstarten, men går nå i henhold til plan, med unntak av
nye integrasjonstjenester API som har behov for økt finansiering.

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)
• En omprioritering av ressurser allokert til konseptutredingene medførte en forsinket
oppstart av konseptutredningene.
Avvik

Konsekvens

• Behov for mer kompetanse og produksjonskapasitet etter avtale med bl.a. prosjekteier

• Budsjettoverskridelse MNOK 0,6 (0,3 i 2020 og 0,3 i 2021). Totalprognosen ble da
oppjustert til MNOK 6,6. Dette ble godkjent av prosjekteier, prosjektstyreleder og
styringsgruppen

• Budsjettoverskridelse på ytterligere MNOK 0,4 i 2021. Totalprognosen ble da oppjustert
til MNOK 7,0

Tiltak/Ansvar

• Totalt medførte dette et økt budsjettbehov på MNOK 0,6 (0,3 i 2020 og 0,3 i 2021). Det
har vært meldt inn en endringsforespørsel på MNOK 0,4 i 2021 grunnet behov for ekstra
kompetanse/kapasitet til utredningen av Nye integrasjonstjenester - API.
Endringsforespørselen inkluderer en forventet prognose på MNOK 7,0 for
konseptutredningene. Legges frem som egen sak i enhetsmøtet til teknologi og e-helse
1.2.2021

Milepælsplan konsepter 30.12 2020

I regi av andre

Regionalt vedtak

Ikke vedtatt

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

2020
Q1

Q2

Forsinkelse

II Pause

2021
Q3

Q4

Q1

Q3

Digital hjemmeoppfølging

BP2

BP1

Digitalisering og automatisering av
arbeidsprosesser

BP2

BP1

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

BP2

Strategi og standard for bruk av multimedia

BP1

BP1

BP1

BP2

Regionale standarder for
integrasjon av medisinsk-teknisk
utstyr

BP2

Samvalgsverktøy

BP2

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

Digitale løsninger for
utdanning og kompetanse

BP2

Stopp

2022

Q2

BP1

BP1

Fremdrift

BP2

Q42

H1

H2

Pågående anskaffelser (1/2)
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

RKL:

Kjøp/tilpasning av
løsning for multimedia
og radiologi

2019

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

Radiologiløsning og
multimediearkiv (OUS)

Mottatt tilbud fra leverandører. Demonstrasjoner gjennomført.
Innstilling til valg av leverandør er oversendt fra Oslo universitetssykehus HF til
Helse Sør-Øst RHF 21. oktober
Helse Sør-Øst styret godkjente i sak 128-2020 å tildele kontrakt til innstilte
leverandør den 26. november 2020.

RKL: Regional løsning for
helselogistikk

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold av regional
løsning for
helselogistikk

2019

Signering av kontrakter gjenstår.
Anskaffelsen godkjent i styresak 110-2019. Kunngjort 23. desember 2019. Frist
for innlevering av deltagelse i konkurransen 31. januar.
Fem leverandører er prekvalifisert.

Dialogrunde 1 og 2 er gjennomført.
Oppstart dialogrunde 3 den 12. august.
Mottatt tilbud fra leverandører
3. okt.
Innstilling til valg av leverandør er behandlet i styringsgruppen 23. oktober og
programstyret 30. oktober. Porteføljestyret godkjente 10. november 2020 valg
av leverandører.
Signering av kontrakter gjenstår.

Pågående anskaffelser (2/2)
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

RIF:
Filsluse

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold – regional
løsning for alle HF
Kjøp av GS1
komponenter –
regional løsning

2021

Planlagt kontraktsinngåelse, estimert til 1,2 mnok, medio januar 2021.

2020-21

Kunngjort 24. november 2020.

Entydig strekkoding GS1

Prekvalifisering 1. februar 2021.
Planlagt dialogfase 1. februar til 4. mai 2021.
Planlagt tilbudsfase 4. – 31. mai 2021.

Statistisk logganalyse

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

2020-21

Planlagt kontraktsignering 27. august 2021.
Kunngjort 8. mai 2020.
Prekvalifisering gjennomført 19. juni 2020.
To leverandører levert løsningsforslag til 2. september 2020.
Pågående anskaffelsesprosess er i sluttfasen, men kan ikke sluttføres før det
foreligger avklaring knyttet til applikasjonsforvaltning

Planlagte anskaffelser
Prosjekt

Anskaffelse

Tidspunkt

Kommentar

Regional standard for
lukket legemiddelsløyfe

Kjøp av legemiddelproduksjonsutstyr

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse 1. kvartal 2021.

Digital patologi

Kjøp/tilpasning og
vedlikehold – regional
løsning for alle HF
Verktøy for
prosessautomatisering

2022

Finansiering av anskaffelsen og utstyret må avklares.
Anskaffelsen kan fortsette når anskaffelsen av regional multimedia er fullført og
når den blir prioritert.

Digitalisering og
automatisering av
arbeidsprosesser
Nye integrasjonstjenester Verktøy for APIAPI – del 1
management

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

Digitale løsninger for
Verktøy til erstatning
utdanning og kompetanse for Læringsportalen

2021

Det er planlagt leverandørkonferanse

ScreenIT

2021

Ikke startet - Intensjonskunngjøring under planlegging

Midlertidig
koloskopijournal –
FastTrack fra DIPS

Ressursoversikt på den regionale IKT prosjektporteføljen
RHF
Gapet i ressursbehov for januar og
februar er kraftig redusert i forhold
til forrige rapport.
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* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og øvrige prosjekter

jun

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

Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter
• Helseforetakene har omprioritert enkelte av
ressursene som var avgitt til den regionale IKTporteføljen til koronarelaterte oppgaver i eget
helseforetak.
• Tallene dekker kun prosjektressurser, og ikke
deltagelse i styringsgrupper og
referansegrupper.

Økonomi i delportefølje RKL, totalt
DelProsjekt
portefølje
RKL
Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning
RKL
for helseforetakene i HSØ
RKL
Digitale innbyggertjenester
RKL
Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev
RKL
Digitale innbyggertjenester - erstatning for MinJournal
RKL
Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger
RKL
Kjernejournal dokumentdeling
RKL
Klinisk legemiddelsamhandling
RKL
Nasjonal IKT-løsning for AMK
RKL
Nasjonal IKT-løsning for AMK - interregionalt
RKL
Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst
RKL
Regional EPJ journalinnsyn
RKL
Regional EPJ modernisering
RKL
Regional ambulansejournal
RKL
Regional doseovervåkingsløsning
RKL
Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3
RKL
Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken
RKL
Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4
RKL
Regional laboratoriedataløsning fase 3
RKL
Regional laboratoriedataløsning fase 4
RKL
Regional løsning for helselogistikk
RKL
Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS
RKL
Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
Totalt for delportefølje RKL

Fase

Start

Slutt

Kramme

Sramme

Budsj.
totalt

Progn.
Totalt

Gjennomføring

apr. 19

des. 20

25

23

23

Planlegge
Gjennomføring
Gjennomføring
Gjennomføring
Gjennomføring
Gjennomføring
Totalt
Interregionalt
Fullt prosjektløp
Gjennomføring
Gjennomføring
Gjennomføring
Planlegge
Gjennomføring
Planlegge
Gjennomføring
Gjennomføre
Gjennomføre
Gjennomføring
Planlegge
Planlegge

jan. 20
aug. 18
des. 20
okt. 20
aug. 19
mai. 20
jul. 20
jul. 20
jul. 20
sep. 18
mai. 19
jan. 19
mai. 20
mai. 18
sep. 20
feb. 17
feb. 17
feb. 21
nov. 20
sep. 20
sep. 20

des. 20
jun. 21
jun. 21
jun. 21
mar. 21
jul. 21
sep. 24
sep. 23
sep. 24
jun. 21
mar. 21
mai. 21
des. 20
des. 21
mai. 21
des. 22
jun. 21
des. 22
mar. 21
des. 20
mai. 21

32
7
9
29
34
243

31
7
8
28
33
184

6
30
6
8
27
31
155
34
121
126
54
42
1
310
7
385
301
85
4
4
7
1 227

126
54
50
2
338

126
54
44
1
325

445

411

1 394

1 275

Endring
progn.

Budsjett
pr. d.d.

Regnsk.
pr. d.d.

Realisert
verdi

23

23

23

23

6
30
5
7
27
29
155
34
121
125
54
43
1
322
7
385
301
85
4
2
8
1 234

6
29
1
4
24
16
18
5
13
109
49
35
1
239
2
269
269

6
26
1
3
24
15
12
4
9
106
49
29
1
254
1
262
262

3
4
4
836

1
2
3
818

5

-1
2
2
-1
3

9

26
1
3
24
14
4
8
94
49
32
1
246
3
265
1
4
3

Økonomi i delportefølje VIS, RIF og øvrige, totalt
DelProsjekt
portefølje
VIS
VIS
Regional data- og analyseplattform
VIS
Regional økonomi- og logistikkløsning ERP
VIS
ERP løsning for Sykehusapotekene
Totalt for delportefølje VIS
RIF
RIF
Forskningsportalen
RIF
Verktøy
Totalt for delportefølje RIF
Delportefølje Øvrige
Øvrige
Entydig strekkoding – GS1
Øvrige
IKT-løsning for screening tarmkreft
Øvrige
IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor
Øvrige
Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid
Øvrige
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 1
Øvrige
Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ trinn 2
Øvrige
Statistisk logganalyse
Totalt for delportefølje Øvrige

Fase

Start

Slutt

Planlegge
Gjennomføring
Planlegge

jan. 20
mai. 13
sep. 20

des. 20
jun. 22
apr. 21

Kramme

Sramme

Budsj.
totalt

Progn.
Totalt

793

773

793

773

12
773
,4
785

Endring
progn.

Budsjett
pr. d.d.

Regnsk.
pr. d.d.

Realisert
verdi

10
773
,4
783

12
719
0
731

10
671
,0
681
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Gjennomføring
Planlegging

jan. 19
N/A

jul. 20
N/A

33
N/A
33

31
N/A
31

30
4
38

31
2
36

30
4
38

28
1
32

Gjennomføring
Gjennomføring
Gjennomføring
Planlegging
Gjennomføring
Planlegging
Gjennomføring

okt. 20
mar. 20
okt. 20
mar. 20
nov. 20
nov. 20
jun. 20

aug.22
mai.21
feb.22
nov.20
nov.21
mar.21
sep.22

45

42

37

35

7

6

59
148

49
132

42
60
32
7
5
5
43
194

42
60
32
7
5
5
43
194

6
42
9
7
1
2
8
75

3
29
5
8
1
1
3
50
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Kommentarer til prosjekter med gul eller rød status
• Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev
• Prognosen indikerer at samlede kostnader blir litt over vedtatt budsjettramme.
Årsaken er noe økt ressursbehov fremover og noe høyere kostnad på frikjøp.

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

• Regional kurve og medikasjonsløsning fase 3
• Tilleggsavtale med leverandør for kjøp av bistand utover fastpris i kontrakten
inngått i 2019 medfører at prosjektet må dekke en ekstrakostnad på minst 17
millioner kroner.
• Vestre Viken, Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet har varslet at de vil
trenge mer tid og penger på å innføre MetaVision i 2021 grunnet
koronasituasjonen.

Kommentarer til prosjekter med gul eller rød status
• Regional standard for lukket legemiddelsløyfe
• Det går noe lenger tid til behandling ved faseovergang enn planlagt, og det
gir en økt kostnad for planfasen. Prognosen er som følge av dette økt.
Avviket er noe redusert i november.

• Forskningsportalen
• Prognosen er økt med 2 millioner kroner knyttet til to utestående
leveranser

Årsresultat for den regionale IKT-porteføljen inkludert
videreutvikling og forbedring (104500)
2020
Totalt er det avvik for regional IKT-portefølje på 193 millioner kroner under budsjett, fordelt på
177 millioner kroner i investering, og 16 millioner kroner i driftsmidler. Dette er vist i tabellene
nedenfor.

Økonomi i den regionale IKT-prosjektporteføljen
Vurdering
Mange planlagte og budsjetterte aktiviteter i 2020 er forsinket til 2021. Dette vil bl.a. medføre at
disse aktivitetene vil bli belaste budsjettert også i 2021 og vil redusere handlingsrommet til å
gjennomføre ikke besluttede prosjekter i 2021.
Forsinkelser i gjennomføring av konsepter fører til at budsjettet for 2020 ikke blir brukt. Det er
avsatt en ramme på 15 millioner kroner i 2021 til konsepter og det budsjetteres med rundt 7,5
millioner kroner for å fullføre pågående konsepter.

