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Forklaring til rapportene (*)

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurder beskrivelse av tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

KOST Prosjekt: Prognose som prosjektbudsjett per 
fase eller inntil 5 % over.

Prosjekt: Prognose 5-15% over prosjektbudsjett per fase 
eller over styringsramme (P50).

Prosjekt: Prognose er 15% eller mer over 
prosjektbudsjettet per fase eller over kostnadsramme 
(P85).

TID Som planlagt eller bedre. Innenfor planlagt 
slakk.

Mindre avvik. Utenfor planlagt slakk. Vesentlige avvik. Sluttemilepæl ikke mulig å nå.

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. Leveransen blir ikke akseptert.

RISK =
Risiko

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

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

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

BRUK =
Ibruktagelse og 
gevinstrealisering

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

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

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

DRIFT =
Forberedelse til 
overlevering til 
forvaltning og 
drift

Forberedelse til overlevering til drift og 
forvaltning går som planlagt.

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

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.

(*) Grenseverdiene vil bli endret fra og med rapporteringen for oktober



Status pr prosjekt i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Overordnet status er god på inneværende faser i alle prosjekter, med unntak av tre prosjekter.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Fortsatt er utprøving ikke startet fordi prosjektet venter på tilbakemelding fra Norsk 
helsenett for å sende ut informasjon om løsningen til personer som har blokkert visning 
av besøkshistorikk.

Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet vil ikke kunne ferdigstilles innfor tid og kostnadsramme ettersom utprøving 
ikke er startet. 

• Utarbeide en endringsanmodning basert på at oppstart utprøving ikke er startet i tråd 
med plan i porteføljestyresak 020-2020, men det er vanskelig å anslå videre plan nå.



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Risiko er rapportert rød. Det er uenigheter vedrørende veivalg for virkestoffordinering. 
Direktoratet for e-helse ønsker en annen løsning enn SAFEST prosjektet. 

Klinisk legemiddelsamhandling

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

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

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

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

• Dialog med de øvrige helseregionene og Direktoratet for e-helse for å avklare veivalg for 
Virkestoffordinering. 



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Total prognose på 10 millioner kroner, som er 0,2 millioner kroner over vedtatt 
kostnadsramme. 

Regional løsning for helselogistikk

• Det vurderes innsparingstiltak i oktober som er prosjektfasens siste måned.

• Prosjektet har gjennomført tiltak for å møte styringsrammen, igjennom å redusere 
ressursbruk og at helseforetakene inkludert Sykehuspartner selv tar kostnad ved noe av 
arbeidet.

• Prosjektet har bedt om aksept fra porteføljeansvarlig for å fortsette i oktober på tross av 
prognose over kostnadsramme.



Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

RKL har siden forrige rapportering  fått følgende styrende beslutninger:

• Porteføljestyret besluttet 10. september:
• Regional EPJ journalinnsyn byggekloss1 - journalinnsyn (BK1) stoppes 

(sak 019-2020). Byggekloss 2- sikre grensesnitt (BK2) innføres på alle ni 
helseforetak.

• Revidert tidsplan og kostnadsramme for kjernejournal dokumentdeling 
ble godkjent (sak 020-2020).

• RKL programstyret anbefalte 25. september og porteføljeansvarlig 
godkjente 29. september:
• Oppstart av planleggingsfasen (BP2) for regional løsning for radiologi og 

multimediearkiv ved OUS (sak 053-2020).



Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

• Regional laboratoriedataløsning fikk godkjent av RSV utvidet løsningsdesign og ROS slik at 
Oslo universitetssykehus kan få levert LVMS fra den regionale SIKT-installasjonen.

• Regional kurve- og medikasjonsløsning er innført ved:
• Sykehuset Innlandet på psykiatri og rus Sanderud og Kringsjåtunet, rehabilitering Ottestad, DPS og BUP Tynset 

29. september

• Oslo universitetssykehus innførte løsningen på nyfødt intensiv på Rikshospitalet den 08. september og 
Kvinneklinikken på Rikshospitalet 22. september.

• Regional ambulansejournal har startet utprøving av løsningen ved to ambulansestasjoner ved 
Oslo universitetssykehus. 

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv har mottatt tilbud fra leverandørene og 
gjennomført demonstrasjoner av løsningen. Arbeidsgruppene har ferdigstilt sin evaluering og 
levert sine anbefalinger om innstilling videre til behandling i styrende organer i prosjektet.

• Digitale innbyggertjenester, digital utsending av brev har overlevert lokalt prosjekt ved Oslo 
universitetssykehus. 

• Dialogmelding er nå innført på Betanien Hospital Skien og Revmatismesykehuset. 
Dialogmeldinger er tatt i bruk på tvers av alle helseforetak i regionen fra 24. september.



Kommende leveranser i delportefølje RKL neste periode

• Regional EPJ journalinnsyn skal innføre sikre grensesnitt ved Akershus universitetssykehus 
29. oktober. 

• Regional kurve- og medikasjonsløsning skal innføres ved føde/barsel på Ullevål sykehus ved 
Oslo universitetssykehus 6. oktober, AIO avdelingen på Drammen sykehus 6. oktober samt 
resterende del av somatikken på Bærum sykehus (ikke føde/barsel) ved Vestre Viken 27. 
oktober.

• Regional ambulansejournal skal ha oppstart av pilot ved Sykehuset Innlandet og Sørlandet 
sykehus i slutten av oktober. 

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv skal levere saksunderlag med endelig 
innstilling av leverandør, til videre behandling i Helse Sør-Øst, den 21.oktober. Videre 
planlegges behandling i porteføljestyret 10. november og styrebehandling i Helse Sør-Øst 26. 
november. 

• Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev skal innføres ved klinikk for psykiatri i 
løpet av oktober ved Sørlandet sykehus.

• Dialogmelding skal fullføre overlevering til drift og forvaltning. 



Fremdriftsplan for RKL



Status og avvik i delporteføljen VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i møte 24. september at det skal iverksettes en utredning av den 
regionale ERP-løsningen for Sykehusapotekene HF.

• Nåværende prosjekt «Sykehusapotek ERP» avsluttes og rapporteres ikke lenger på.

• Det opprettes et nytt regionalt prosjekt for Sykehusapotek ERP basert på regionalt alternativ med regional finansiering. 
Dette prosjektet starter en planfase medio oktober frem mot BP3 beslutning. 

• Sykehuspartners leveranser, implementering av ny fakturaflytløsning og prosjekt for å klargjøre for 
særlige kategorier av personopplysninger , til ERP økonomi- og logistikkløsning tas ut av denne 
porteføljen, da de følges opp internt i Sykehuspartner.



Fremdriftsplan for Virksomhetsstyring



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Både innføringsprosjektet ved Sørlandet sykehus HF og prosjektet ved Oslo universitetssykehus HF 
har blitt sterkt forsinket på grunn av koronapandemien. Nøkkelressurser på innkjøps- og 
logistikkområdet både i helseforetakene, det regionale helseforetaket og Sykehuspartner har måttet 
prioritere pandemirelaterte beredskapsoppgaver.

• Arbeidet med å klargjøre for særlige kategorier av personopplysninger er forsinket. 

Regional ERP

• For innføringsprosjektet ved Sørlandet sykehus HF er videre fremdrift avklart og 
produksjonssetting er flyttet til 1. februar 2021.

• Rapporten for særlige kategorier av personopplysninger som skulle fremlegges 1. 
august ble delvis levert 15. september.

• Det jobbes videre med detaljerte planer for realisering. Disse forventes å foreligge i løpet av 
oktober. Det er risiko for at prosjektet ved Oslo universitetssykehus HF blir forsinket som følge av 
dette, med tilhørende kostnadsoverskridelser. Planlagt produksjonssetting er 1. oktober 2021 .

• For å nå de frister som er satt for byggeprosjektene på Oslo universitetssykehus HF er det 
avgjørende viktig at Sykehuspartners planer for klargjøringen av særskilte kategorier persondata 
synkroniseres med ERP-prosjektet sin plan for innføring på Oslo universitetssykehus. Det vil derfor 
bli iverksatt et arbeid for å gjennomgå og koordinere planene med tanke på at en eventuell 
forsinkelse vil ligge innenfor de frister som er satt mot byggeprosjektene.



Kommende leveranser i delportefølje VIS neste periode

• Regional ERP
• Produksjonssette ytterligere komponenter av R4.2 som avtalt med ERP forvaltningen.

• Følge opp at prosess for statiske artikkelnummer blir etablert og at de nødvendige artiklene som OUS har behov for blir 
etablert som statiske artikler.

• Etablere omforente planer for gjennomgang av forvaltningsprosessene.

• Regional data- og analyseplattform
• Utarbeide saksunderlagene for BP3 beslutning til porteføljestyret i november og sannsynligvis videre til styret i Helse Sør-

Øst i desember/februar



Status delporteføljen RIF

Porteføljeadministrativ vurdering: 

• Det er avvik i fremdrift som følge av prioriterte endringstiltak knyttet til Covid-19 i Sykehuspartner. 
Sikkerhetshendelse i august har videre medført flere begrensninger for endringshåndtering og 
etablering av tjenester



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Leveranse av VDI infrastruktur og brukerkonfigurasjon er ikke levert fra 
Sykehuspartner. Leveransene var planlagt levert til sommeren 2020. Sykehuspartner har 
ikke klart å løse utfordringer med å implementere Citrix XenDesktop. 

• Filsluse - Sykehuspartner vil ikke godkjenne anskaffelse og utvidelse av lisenser av 
samme produkt som fagenheten leverer til Oslo Universitetssykehus. 
Anskaffelsesgrunnlag er klargjort, alle juridiske betenkninger er avklart og det er klart 
for anskaffelse av lisenskjøp innenfor del 1 for offentlige anskaffelser

Forskningsportalen

• Produksjonssetting av Forskningsportalen Helse Sør-Øst kan ikke gjennomføres. 
Brukere vil ikke ha mulighet til å benytte prosjektområder beregnet for behandling av 
sensitivt materiale i SIKT og OUS da VDI skal benyttes til å sikkert tilgangsstyre brukere 
til og i prosjektområdene.

• Manglende filsluse medfører at det ikke kan overføres data til og fra 
prosjektsoner/prosjektområder i Forskningsportalen Helse Sør-Øst på SIKT og Oslo 
Universitetssykehus. 

• VDI – Det er iverksatt tiltak med utvikling og tilrettelegging av alternativ 
teknologiløsning fra VMware Horizon. Programmet har gjennomført design og ROS og 
Sykehuspartner Serverdrift er i gang med å tilrettelegge tjenesten i SIKT. Interne 
prioriteringer i Sykehuspartner til kritiske hendelser medfører videre at fremdrift er lav. 
Sykehuspartner Arbeidsflate som arbeider med preferert teknologi fra Citrix 
XenDesktop administrerer support og bistand til sitt arbeid med støtte fra Citrix.



Oppsummering av leveranser i delportefølje RIF siste tertial

• Forskningsportalen 
• Forskningsportalen Helse Sør-Øst med ytre arbeidsflate er i pilotdrift. Denne har 

begrensing til behandling av ikke sensitivt materiale

• Det er ikke tilfredsstillende leveranser på Virtual DesktoVDI samt fremdrift i anskaffelse 
av filsluse. Begge tjenestene har til hensikt å tilfredsstille sikkerhetsnivået som er 
nødvendig for å kunne bruke Forskningsportalen Helse Sør-Øst

• Verktøy og tjenester 
• Løsning for "multisenterstudie" er etablert for Forskningsportalen Helse Sør-Øst, og 

tilrettelegges med samhandlingsverktøy for behandling av ikke sensitivt materiale.



Kommende leveranser i delportefølje RIF neste periode

• Forskningsportalen
• Første leveranse av arbeidsflate til på Oslo Universitetssykehus

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

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

Komplettering av multisenterstudieløsning MS365 med etablering av forenklet 
driftstjeneste

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



Fremdriftsplan for RIF



Porteføljeadministrativ vurdering

• Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid er fortsatt på pause, derav sist oppdatert 
rapport 7.2.20

• Med unntak av IKT-løsning for screening tarmkreft går prosjektene i henhold til plan.

• Entydig strekkoding (GS1) fikk godkjent overgang til gjennomføringsfasen i porteføljestyret 
8. oktober

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

Status og avvik i øvrige prosjekter



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har ferdigstilt færre leveranser enn planlagt på grunn av at utviklingsfasen startet 
samtidig med koronautbruddet. Et helt nytt utviklingsteamet måtte sitte på hjemmekontor, noe som 
er en uheldig arbeidsform for smidig utvikling.

• Styringsgruppa kan ikke beslutte oppstart av utvikling av viktige leveranser på grunn av at 
forhandlinger om prisstruktur med leverandør vil foregå på RHF-nivå med leverandøren.

IKT-løsning for screening tarmkreft

• Avviket vil ikke påvirke oppstart av screening, men kun gi økte kostnader hvis det ikke hentes inn 
igjen. Prosjektet må i så fall komme tilbake med et endringsbehov for økte kostnader eller redusert 
omfang .

• Hvis avviket ikke blir lukket i løpet av høsten vil dette sannsynligvis påvirke screeningoppstart.

• Prosjektet må til styringsgruppemøtet i slutten av oktober og  gjøre en vurdering om redusert 
leveranseevne kan hentes inn igjen i løpet av de gjenstående fasene i gjennomføringsperioden.

• Prosjektet har eskalert dette i Helse Sør-Øst og bedt om at behandling av dette på møter med 
leverandør.



Oppsummering av leveranser i delportefølje øvrige siste tertial

• Statistisk logganalyse er nå i gjennomføringsfasen, og anskaffelsesprosessen 
er i gang

• Modernisert folkeregister mottak og bruk planlegger med sak om oppstart av 
gjennomføring 12. november.

• IKT-løsning for screening tarmkreft rapporterer fortsatt totalt på gult. 
Årsakene er at oppstart utvikling av midlertidig koloskopijournal ikke kan 
besluttes pga merkantile avklaringer mellom RHF-ene og leverandør, og at er 
at færre leveranser er ferdigstilt enn planlagt som følge av problematisk 
oppstart som sammenfalt med Covid-19 situasjonen.

• Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) – legger fram sak til 
porteføljestyret om oppstart av gjennomføring 8. oktober.

• Det planlegges med sak om oppstart av gjennomføring på entydig 
strekkoding (GS1) til porteføljestyret 8. oktober



Fremdriftsplan for øvrige prosjekter



Porteføljeadministrativ vurdering:

• Konseptene det ikke rapporters på har ikke kommet i gang på grunn av ressursmangel

• Bemanning av konseptutredningene har startet, men det er krevende å få de nødvendige ressursene

Status konsepter



Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Forsinket oppstart på grunn av mangel på fag- og arkitekturressurser

Strategi og standard for bruk av multimedia

• Forsinkelser i leveransene

• Det iverksettes ekstern innleie av arkitekt

• Det sendes ny forespørsel til helseforetakene om å få fagressurser



2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q42 H1     H2

I regi av andre Ikke vedtattRegionalt vedtak IIFremdrift Forsinkelse Pause StoppMilepælsplan konsepter 31.9 2020

Digital hjemmeoppfølging

Digitalisering og automatisering av 
arbeidsprosesser                                                                                                             

Strategi og standard for bruk av multimedia

Regionale standarder for integrasjon av 
medisinsk-teknisk utstyr

BP2

Beslutningspunkt
Oppstart innføring

Nye integrasjonstjenester - del 1 (API)

BP2

BP2

BP2

BP2

Samvalgsverktøy

Verktøystøtte for nye metoder

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

BP1

BP2

BP2



Ressursoversikt RHF* 

Ingen vesentlig endring siden 
forrige rapport.

Bemanningssituasjonen følges opp 
regelmessig.

Porteføljene har fått beskjed om å 
oppdatere ressursbehovet for 
2021.

* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og øvrige prosjekter



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

• Helseforetakene har omprioritert enkelte 
av ressursene som var avgitt til den 
regionale IKT-porteføljen til 
koronarelaterte oppgaver i eget 
helseforetak.

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



Økonomi i delportefølje RKL, totalt  
K- S- Budsj.

ramme ramme totalt

RKL

Pågående prosjekter

RKL
Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning for 

helseforetakene i HSØ
Gjennomføring apr. 19 des. 20 25 23 23 23 22 21 21

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

RKL Digitale innbyggertjenester Planlegge feb. 17 des. 20 26 26 1 25 24 22

RKL Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev Gjennomføring aug. 18 des. 20 32 31 30 30 26 24 24

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

RKL Kjernejournal dokumentdeling Gjennomføring aug. 19 des. 20 29 28 27 27 21 19 15

RKL Klinisk legemiddelsamhandling Gjennomføring mai. 20 des. 23 33 31 31 29 10 10 8

RKL Regional EPJ journalinnsyn Gjennomføring sep. 18 jun. 21 126 126 126 126 -59 98 98 68

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

RKL Regional ambulansejournal Gjennomføring jan. 19 apr. 21 50 44 42 44 1 33 29 32

RKL Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 Gjennomføring mai. 18 des. 21 338 325 310 326 2 224 238 234

RKL Regional laboratoriedataløsning patologi fase 3 og 4 Gjennomføring feb. 17 des. 22 445 411 385 385 250 242

RKL Regional laboratoriedataløsning fase 3 Gjennomføre feb. 17 jun. 21 301 301 250 242 235

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

RKL Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken Planlegge sep. 20 mar. 21 7 7 7 1

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

Tilførte oppgaver

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

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

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

RKL Regional løsning for lukket legemiddelsløyfe Planlegge sep. 20 mar. 21 8 7 7 1 1 1

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

Felleskostnader

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

RKL RKL Programledelse Adm. N/A N/A 24 23 -3 18 21

Totalt for delportefølje RKL 1 392 1 272 1 268 1 282 -44 800 796 725

Regnsk. 

pr. d.d.

Del- 

portefølje
Prosjekt Start Slutt

Progn. 

Totalt

Budsjett 

pr. d.d.
Fase

Endring 

progn.

Realisert 

verdi



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

ramme ramme totalt

VIS

VIS Regional data- og analyseplattform Planlegge jan. 20 nov. 20 9 9 3 7 6

VIS Regional økonomi- og logistikkløsning ERP Gjennomføring mai. 13 jun. 22 793 773 773 773 701 681

Totalt for delportefølje VIS 793 773 781 782 3 708 687

RIF

RIF Regional Ikt for forskning Gjennomføring jan. 19 jul. 20 32 30 30 29 1 29 22

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

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

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

Totalt for delportefølje RIF 32 30 38 35 1 34 25

Delportefølje Øvrige

Øvrige Entydig strekkoding (GS1)  - Planlegging Planlegging jan. 20 okt.20 4 4

Øvrige IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor Planlegging apr. 20 okt.20 5 4 -1 4 4

Øvrige IKT-løsning for screening tarmkreft Gjennomføring 60 60 32 19

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ Planlegging mar. 20 nov.20 7 7 -1 5 5

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

Øvrige Statistisk logganalyse Gjennomføring jun. 20 sep.22 59 49 43 43 8 1

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

Øvrige Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid

Øvrige Modernisert folkeregister - melding om dødsfall

Totalt for delportefølje Øvrige 59 49 115 120 -1 49 35

Progn. 

Totalt

Endring 

progn.

Budsjett 

pr. d.d.

Regnsk. 

pr. d.d.

Del- 

portefølje
Prosjekt Fase Start Slutt



Prosjektportefølje totalt

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

• Som oppfølging av porteføljestyresak 019-2020 for Regional EPJ journalinnsyn 
styringsramme og budsjett er satt lik kostnadsramme på 126 millioner kroner etter 
behandling av sak 019-202 i porteføljestyret det avklart med administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF at styringsramme og budsjett settes lik kostnadsramme 
på 126 millioner kroner.

• Regional løsning for helselogistikk har en total prognose på 10 millioner kroner, som 
er 0,2 millioner kroner over vedtatt kostnadsramme. Det vurderes innsparingstiltak 
i oktober som er prosjektfasens siste måned.

• For Sykehusapotekene ERP arbeides det med en ny sak til styret i Helse Sør-Øst RHF. 

Økonomi



• Porteføljestyret ble i møtet 10.09.2020 orientert om overgang til 
planleggingsfasen (BP2) for prosjektet lukket legemiddelsløyfe. 

• For prosjektet regional EPJ journalinnsyn vises det til sak 019-2020 i 
porteføljestyret den 10.09.2020 om endringsanmodning. Administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF har godkjent ny styringsramme og budsjett og 
prognosen er endret i henhold til dette.

• IKT-løsning for screening tarmkreft er et prosjekt som Avdeling Medisin og 
helsefag i Helse Sør-Øst RHF leder på vegne av de fire regionale 
helseforetakene. Prosjektet er finansiert med direkte bevilgning fra 
departementet. Prosjektet har en stor IKT-del hvor prognosen rapporteres på 
nivå med bevilget budsjett for 2020.

Endring i prognose 


