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 1 Innledning 

Tertialrapporten for tredje tertial 2014 gir en oversikt over status og fremdrift for programmet 
Digital fornying per 31. desember 2014. 

2 Status Digital fornying 

2.1 Oppsummering av status.  

Digital fornying har i 2014 hatt god fremdrift i programmene Klinisk dokumentasjon, Digital 
samhandling, Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Det er enkelte forsinkelser og 
risikopunkter i disse programmene, men hovedleveransene går etter plan. EPJ-prosjektet ved 
Oslo universitetssykehus HF gikk i vellykket produksjon i oktober i tråd med plan. Nytt ERP-
system ble vellykket oppgradert ved Akershus universitetssykehus HF i november og satt i 
produksjon ved Sykehuset Østfold HF ved nyttår i tråd med planer. 

Radiologiprogrammet har hatt en del utfordringer med kvalitet og forsinkelser. Ny plan ble 
vedtatt av programstyret 15. desember 2014 og i henhold til planen er oppstart planlagt til 
månedsskiftet mai/juni 2015.  

For gjennomgående kurve ved Prosjekt nytt østfoldsykehus er det fortsatt ytelsesproblemer og 
feilrettinger på tjenesten. 

For laboratoriedata er situasjonen fremdeles krevende. Gjennomføring til Sykehuset Østfold HF 
følger en fremdriftsplan med planlagt oppstart for klinisk kjemi i slutten av februar 2015. 

De seks satsningsområdene i Digital fornying endte på et årsregnskap på 1227 MNOK mot 
budsjett på 1145 MNOK. Innenfor klinisk dokumentasjon endte årsavviket mellom budsjett og 
regnskap på 71 MNOK. 65 MNOK av dette skyldtes EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssykehus, 
som knyttet seg henholdsvis til en periodisering mellom 2013/2014, budsjetterte kostnader i 
2015 som ble regnskapsført i 2014, samt økte kostnader i forbindelse med oppstart.  Samlet 
holdt prosjektet seg innenfor budsjett vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. 

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet hadde et samlet overforbruk på 15 MNOK. Dette 
skyldes at man ved avslutning av klientomleggingsaktivitetene knyttet til regional EPJ på Oslo 
universitetssykehus HF identifiserte at en planlagt, midlertidig stopp i omleggingsaktiviteter i 
2014, ville øke totalkostnaden i prosjektet med ca. 50 MNOK. Helse Sør-Øst RHF innvilget derfor 
et økt likviditetsforbruk for prosjektet i 2014 på inntil 25 MNOK, for å bidra til en 
kostnadseffektiv gjennomføring. Prosjektet brukte 20 MNOK av disse 25 MNOK, programmet for 
øvrig hadde et underforbruk på 5 MNOK. 

Driftsinvesteringer endte med et årsregnskap på 222 MNOK. Overforbruket skyldes kostnader på 
Microsoft-lisenser. PNØ U5B endte på 377 MNOK mot et budsjett på 345 MNOK. 

 

Fornyingsstyret vedtok 16. desember 2014 en ny gjennomføringsstrategi som legger vekt på 
standardisering gjennom konsolidering til en felles klinisk løsning i regionen. For å gi en mer 
kostnadseffektiv gjennomføring ble det vedtatt å slå sammen programmene Klinisk 
dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata og Digital samhandling. Programmet for 
Infrastrukturmodernisering fortsetter som før, men med tett og formalisert samhandling med 
Regional klinisk løsning.  Programmet Virksomhetsstyring fortsetter som før. 
Driverne for ny gjennomføringsstrategi er å få til økt grad av samarbeid og bedre koordinering 
mellom prosjektene, samt oppnå et helhetlig målbilde i realisering av leveranser og gevinster. 

mailto:postmottak@helse-osorost.no


  Digital fornying 

 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, 

Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

Adresse 

Helse Sør-Øst RHF 
Pb 404 

2303 Hamar 

Telefon: 02411 

Telefax: 62 58 55 01 
e-post: postmottak@helse-sorost.no 

 Tiltak for å besvare funn i rapport fra kvalitetssikring av tertialrapport 1 2014 er i hovedsak 
gjennomført eller er under gjennomføring, og status på tiltakene er dokumentert kapittel 6. 

Status for hvert program ved årsskiftet 2014/2015 oppsummeres i tabellen under, med 
påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. 

 

Klinisk 
dokumentasjon 

Radiologi Laboratorie- 
data 

Infrastruktur- 
modernisering 

Digital 
samhandling 

Virksomhets- 
styring 

Område Desember 2015 

Overordnet  

      Fremdrift  

      Økonomi 
2014 

      Risiko 

      Kvalitet  

      Avhengigheter  

      Gevinst  

      Ressurser 

      Tabell 1: Status hvert program  

 

2.2 Status Klinisk dokumentasjon 

Overordnet status for programmet er grønn ved utgangen av året grunnet ferdigstillelse av flere 
viktige prosjekt. Særskilt oppstarten av PAS/EPJ ved Oslo universitetssykehus HF i oktober var 
en viktig leveranse, men programmet har også ferdigstilt DIPS-leveransene til Sykehuset 
Telemark HF og levert prosjektene for endoskopi og hjerteultralyd til Oslo universitetssykehus. 
Det har også blitt gjennomført en pilot på eResept ved Akershus universitetssykehus HF. 

Det har vært utfordringer med kvaliteten i løsningen for regional fødejournal. Systemet er levert 
med tilfredsstillende kvalitet til Sykehuset i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF, 
mens løsningen ved Oslo universitetssykehus HF fremdeles er under forventet kvalitet. 
Løsningen er overlevert til forvaltning, og videreutvikling som en del av vanlig oppgradering.  

 

2.2.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 

Prosjekt Budsj. 
2014 

Faktisk 
kostnad 
2014 

Planlagt % 
ferdig 

% 
ferdig 

Omfang og tidsvurdering 

Endoskopi 13 11 100 100 Prosjektet overholdt planlagt 
oppstartdato og har levert i 
henhold til plan. Overlevert 
forvaltning 
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Hjerteultralyd 11 12 100 100 Prosjektet overholdt planlagt 

oppstartdato og har levert i 
henhold til plan. Overlevert 
forvaltning 

Innføring DIPS 
STHF 

8 7 100 100  

Regional EPJ ved 
OUS 

244 309 100 100 Prosjektet overholdt oppstartdato 
20/10, har levert i henhold til 
revidert plan. Oppstartskostnader 
har vært høyere enn budsjettert. 
Overlevert forvaltning 

Standardisering 
Klinisk 
dokumentasjon 

13 12 100 90 Prosjektet har levert i henhold til 
plan, noen oppgaver videreføres i 
konsolideringsprosjektet, 
restanser er overlevert forvaltning. 

Regional 
Fødejournal 

16 20 100 80 Prosjektet har levert i henhold til 
revidert plan, men mindre enn 
forventet i starten av 2015, 
grunnet beslutning om avslutning. 
Overlevert forvaltning 

PNØ 
gjennomgående 
kurve 

52 51 80 60 Prosjektet er forsinket og pilot 
startet ca. tre måneder etter plan. 
Lav kvalitet i leveranser, og 
påfølgende testing har ført til et 
overforbruk.  

Medikamentell 
kreftbehandling 

3 2 100 50  Prosjektet er forsinket med 
anskaffelsen. Anskaffelse skulle 
vært ferdigstilt høst 2014, 
forventes ca. påske 2015. 

eResept 21 18 50 40 Prosjektet har levert mindre enn 
planlagt, for å overholde 
innsparingstiltak som ble iverksatt 
sommeren 2014. Det har ført til at 
leveranser er flyttet til 2015 og for 
å redusere kostnad i 2014. 

Tabell 2 Leveranser i Klinisk dokumentasjon og ferdigstilling i prosent. 

2.3 Radiologi 

Radiologiprogrammet hadde planlagt leveranser ved både Sykehuset Innlandet HF og 
Radiumhospitalet i 2014. I tillegg var kommunikasjonsprosjektet planlagt utviklet og satt i 
produksjon med integrasjon mot tredjeparts leverandører (Siemens, Sectra og Agfa).   
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 Installasjonsdag ved Sykehuset Innlandet HF ble godkjent 12. september 2014. Akseptansetest 
startet i oktober, men ble stoppet pga. for mange feil 31. oktober. Etter dette ble ny plan ble 
vedtatt av programstyret 15. desember 2014. I henhold til denne planen skal akseptansetest 
være sluttført til påske 2015, og oppstart planlegges i månedsskiftet mai/juni 2015. 

Forprosjekt ved Akershus universitetssykehus HF har startet. Fremdriften ved Akershus 
universitetssykehus HF har høsten 2014 vært betydelig forsinket som følge av forsinkelsene på 
pilotsykehuset Sykehuset Innlandet HF. Konsolidering av RIS/PACS ved Vestre Viken HF 
(overgang fra Siemens til Carestream ved Bærum Sykehus) ble vellykket fullført i henhold til plan 
i desember 2014. 

På grunn av forsinkelsene i pilot ved Sykehuset Innlandet HF og infrastruktursituasjonen ved 
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, ble prosjektet ved Radiumhospitalet stoppet i 
mars 2014. I juni 2014 ble omfanget for kommunikasjonsprosjektet redusert slik at integrasjon 
mot tredjeparter ikke blir utviklet i denne omgang.   

Med bakgrunn i disse reduksjonene ble budsjettet for radiologiprogrammet redusert fra 102 
MNOK til 73,2 MNOK i juni 2014.  

Risikoen vedrørende kvalitet i løsningen er fortsatt til stede, men gjennom etableringen av 
referansegruppe på tvers av alle helseforetak, er et viktig tiltak for å sikre videre kvalitet i 
løsningen på plass. Det har i siste periode vært tett oppfølging av leverandør for å sikre 
tilstedeværelse av tilstrekkelig og riktige ressurser for å opprettholde forventet fremdrift. 

 

2.3.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 

Prosjekt Budsj. 
2014 

Faktisk 
kostnad 
2014 

Planlagt % 
ferdig 

% 
ferdig 

Omfang og tidsvurdering 

RIS/PACS 
konsolidering 
Vestre Viken HF-
Bærum 

5 8 100  100  Bærum Sykehus gikk i produksjon 
med Carestream RIS/PACS som 
resten av Vestre Viken HF i 
desember 2014. 

RIS/PACS 
Sykehuset 
Innlandet (Pilot) 

43 43 100  80  Prosjektet er forsinket og holder 
ikke budsjett. Ferdigstillelse 
overført til 2015. 

RIS/PACS – 
kommunikasjons-
prosjektet 

7 4 60  60  Omfang for 
kommunikasjonsprosjektet ble 
redusert og budsjettet saldert i 
juni 2014. 

RIS/PACS Oslo 
universitetssykehus 
Radiumhospitalet 

5 4 100  30  Prosjektet ble stoppet i april 2014 
og budsjettet saldert. Fullføring 
gjøres som en del av samlet 
prosjekt for Oslo 
universitetssykehus. 
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RIS/PACS Akershus 
universitetssykehus 

3 1 10  5  Forprosjekt ikke fullført. Påvirket 
av forsinkelser ved pilot 
Sykehuset Innlandet. 

Tabell 3 Leveranser i Radiologi og ferdigstilling i prosent. 

2.4 Laboratoriedata 

Prosjektet laboratoriedata til Sykehuset Østfold HF er organisert som en del av Prosjekt nytt 
østfoldsykehus.  De regionale aktivitetene i program for Laboratoriedata ble nedbemannet og alle 
regionale aktiviteter ble satt på vent i juni 2014 i påvente av leveransen til Sykehuset Østfold HF. 
For flere detaljer om leveransen til Sykehuset Østfold HF se kapittel 3 Status PNØ, IKT – utvidet 
omfang. 

Videre regionalisering av løsningen avventer at Sykehuset Østfold HFs løsning er levert. Oslo 
universitetssykehus HF opprettholder inntil videre et minimumsnivå på forberedende aktiviteter. 

2.4.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 

Prosjekt Budsj. 
2014 

Faktisk 
kostnad 
2014 

Planlagt % 
ferdig 

% 
ferdig 

Omfang og tidsvurdering 

Laboratoriedata 
Sykehuset Østfold 
og programledelse 

65 76 80 60 Prosjektet er forsinket, har levert 
mindre enn planlagt og til høyere 
kostnad enn forventet. Flere av 
2014 leveransene er forskjøvet til 
2015/2016. 

Laboratoriedata 
Oslo 
universitetssykehus 

9 6  10 0 Arbeidet med Oslo 
universitetssykehus ble stoppet 
for å fokusere ressursene til 
leveransen for Sykehuset Østfold 
HF. 

Tabell 4 Leveranser i Laboratoriedata og ferdigstilling i prosent. 

2.5 Digital samhandling 

Overordnet status for programmet er gul. Programmet vurderes overordnet å levere i henhold til 
plan, men prosjekt interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) er forsinket og planlegges sluttført i 
2015. Prosjektet fagsystemer og integrasjon videreføres i 2015. 

Det pågår fremdeles arbeid med etablering av forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner HF og 
overlevering av de nye tjenestene fra prosjekt til forvaltning. 

 

2.5.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 

Prosjekt Budsj. 
2014 

Faktisk 
kostnad 
2014 

Planlagt % 
ferdig 

% 
ferdig 

Omfang og tidsvurdering 
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Nasjonal 
kjernejournal og 
publikumsportal 

5 2 100 100 Forprosjekt avsluttet. 
Kjernejournal piloteres ved 
Akershus universitetssykehus i 
2015. Videreføring digitale 
pasienttjenester planlegges i 
neste fase. 

Adressering og 
samarbeidspartnere 

1 3 100 95 Prosjektet er avsluttet. Noen 
restanser er overført til linjen.   

Kommunikasjon HF 
– PLO 

5 6 100 95 Alle helseforetak i Helse Sør-Øst 
kommuniserer elektronisk med 
sine kommuner, med unntak for 
Bærum kommune som anskaffer 
nytt EPJ. Restanse overleveres 
linjen. 

Oslo universitetssykehus og 
Sunnaas viderefører 
implementering av pleie- og 
omsorgsmeldinger (PLO) i lokal 
regi . 

IHR 10 12 100 80 Prosjektet er forsinket og 
ferdigstilling besluttet videreført 
i 2015. 

Dialogmelding HF – 
legekontor 

1 1 100 50 Avventer leveranse fra 
pilotprosjekt Helse Vest 
(organisert i regi av Nasjonal 
IKT) 

Fagsystemer og 
integrasjoner 

3 1 100 40 Fremdrift forsinket pga. 
avhengigheter til ny 
integrasjonsplattform. 

HF-HF 
kommunikasjon 

5 1 50 20 Redusert framdrift pga 
avhengigheter til 
utvikling/leveranse av ny 
funksjonalitet i EPJ. Utsatt 
lisensanskaffelser. 

Elektronisk 
sykemelding 

1 0 10 0 Oppstart prosjekt utsatt grunnet 
mangel på finansiering og 
avhengighet til PKI. 

Kommunikasjon 
mot helseregistre 

0 0 0 0 Prosjekt utsatt på ubestemt tid. 

Tabell 5 Leveranser i Digital samhandling og ferdigstilling i prosent. 
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 2.6 Infrastrukturmodernisering (IMP)   

Overordnet status for programmet er gul.  

Programmet har i 2014 ferdigstilt flere leveranser, blant annet prosjektene for regionalt 
driftssenter, felles regional IDM (identitetsstyring) og robust basis datasenter infrastruktur og 
tjenester ble levert til linjen i Sykehuspartner HF. Det har vært vesentlig fremdrift på fle 

Flere prosjekter har hatt utfordringer med å holde opprinnelig fremdriftsplan noe som også gjør 
at programmets totale kostnad har økt. Dette gjelder spesielt klientomlegging Sykehuset 
Innlandet og Oslo universitetssykehus HF. 

Programmet hadde et overforbruk på 16 MNOK av opprinnelig tildeling på 302 MNOK. Dette 
skyldtes at noen aktiviteter på klientomlegging ved Oslo universitetssykehus HF ble forsert fra 
2015 til 2014 for å oppnå en mer kostnadseffektiv gjennomføring. 

 

2.6.1 Programmets leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 

Prosjekt Budsj. 
2014 

Faktisk 
kostnad 
2014 

Planlagt % 
ferdig 

 

% 
ferdig 

Omfang og tidsvurdering 

Basis SDS3 
datasenter 

3 4 100 100 Prosjektet er overlevert linjen. 
Omfanget gjelder både nettverk 
og annen hardware på SDS3. 
Omfang og fremdrift i henhold til 
plan. 

Dynamisk 
arbeidsflate 
(Sykehuset 
Innlandet) 

11 10 100 100 Omfanget er i henhold til plan. 
Fremdriften var lavere enn 
planlagt noe som påvirket 
omlegging Sykehuset Innlandet 
(forsinket pilot fra 2013 som ble 
flyttet til 2014). 

Felles regional 
IDM 

1 1 100 100 Prosjektet for identitetsstyring er 
overlevert linjen. Omfang og 
fremdrift var i henhold til plan. 

Nytt operativ-
system HSØ 
plattform 

0,3 0,3 100 100 Omfang og fremdrift var som 
planlagt. 

Omlegging OUS 
fase 1 – Filstruktur 

2 2 100 100 Kostnad, omfang og fremdrift var 
i henhold til plan. 

Omlegging OUS 
fase 1 – Software 
distribusjon 

3 4 100 100 Omfanget og kostnad ble større 
enn planlagt grunnet høyere 
kompleksitet enn antatt. 
Prosjektet leverte i tide. 
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Regional 
driftssenter (RDS) 

2 3 100 100 Prosjektet er overlevert linjen. 
Omfang og fremdrift i henhold til 
plan. 

Robust basis 
datasenter 
infrastruktur og 
tjenester (RBIT) 

31 29 100 100 Prosjektet er overlevert linjen. 
Omfang ble noe lavere enn 
planlagt, og fremdriften var 
lavere enn planlagt. Det var 
spesielt vanskelig å få linjen i 
Sykehuspartner til å levere sine 
leveranser høsten 2014 grunnet 
DIPS innføring.  

Samarbeidsrom - 
ekstranett 

1 1 100 100 Prosjektet har levert planlagt 
omfang innenfor budsjett og 
fremdriftsplan. 

Sanntids-
kommunikasjon 

5 4 100 100 Prosjektet har levert planlagt 
omfang innenfor budsjett og 
fremdriftsplan. 

Teknologiskifte 
Telenor (telefoni) 

6 7 100 100 Foranalysen ble ferdig og 
overlevert Sykehuspartner HF i 
2014 som planlagt.  Omfang/kost 
ble økt noe grunnet behovet for 
mer kvalitetssikring enn planlagt. 

Omlegging OUS 
fase 1 – Nettverk 

29 32 88 86 Omfanget og kostnad har økt noe 
etter hvert som det er avdekket 
større mangler på hardwaresiden 
enn antatt. Fremdriften er i 
henhold til plan. 

Omlegging 
Sykehuset 
Innlandet 

80 82 100 85 Fremdriften har vært lavere enn 
opprinnelig planlagt blant annet 
grunnet forsinkelser på dynamisk 
arbeidsflate, og behovet for en 
utvidet pilot.  Det har ført til økte 
kostnader i 2014 og at leveranser 
er utsatt til 2015.  

Identitet- og 
tilgangsstyring 

10 10 100 80 Prosjektet har hatt en betydelig 
forsinkelse på flere av sine 
leveranser i 2014. Kostnaden har 
dermed økt med ca 3 MNOK. 

Regional løsning 
for internettilgang 

14 13 100 80 Forsinkelser på 2014-piloten for 
OUS ble flyttet til 2015.  Dette har 
resultert i at kostnaden har økt 
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 med ca 4 MNOK som vil påløpe i 
2015. 

Integrasjons-
tjenester 

12 14 70 70 Kostnaden for å oppgradere 
Sykehuset Telemark HF til siste 
versjon av 
integrasjonsplattformen ble 
høyere enn planlagt grunnet 
høyere kompleksitet enn antatt. 
Fremdrift i henhold til plan. 

HSØ Kjernenett 33 28 44 43 En del hardwareleveranser 
ankom ikke i 2014 som planlagt, 
og noen delleveranser ble 
rimeligere enn budsjettert. 
Fremdriften var stort sett i 
henhold til plan. 

Sikker print 5 6 100 27 Prosjektet ble forsinket grunnet 
tekniske utfordringer med 
løsningen. Utrullingsplanen blir 
skjøvet ut i 2015.  

Totalkostnad har økt med ca. 2 
MNOK. 

Nettverk Ahus 21 19 27 25 Kostnad og omfanget er i henhold 
til plan. Prosjektet ble ca tre 
måneder forsinket grunnet sen 
beslutning om gjennomføring. 

Anskaffelse (ny 
leveranse-modell) 

9 12 20 20 Prosjektet ligger tidsmessig i 
henhold til plan, men 
ressursforbruket av interne 
ressurser har økt i forhold til 
opprinnelig plan. 

Omlegging OUS 
fase 2 

45 64 21 20 Omfanget har økt noe grunnet økt 
behov for kartlegging i 
forprosjektet. Fremdriften var 
noe etter opprinnelig plan.  

Omlegging OUS 
fase 1 – Print 

0 0 0 0 Inngår som en del av Omlegging 
OUS fase 2– Klientomlegging.  

Regionalt trådløst 
internett 

0 0 100 0 Prosjektet ble ikke startet 
grunnet redusert budsjett.  Utsatt 
på ubestemt. 

Programledelse, 17 14 IA IA  
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 arkitekturfunksjon 

Tabell 6 Leveranser i Infrastrukturmodernisering og ferdigstilling i prosent.  “IA” betyr “ikke aktuell.” 

2.7 Virksomhetsstyring 

Overordnet status er grønn. 

Den regionale ERP-løsningen har vært i stabil drift siden produksjonssetting av release 2 på 
Akershus universitetssykehus HF 3. november 2014. Ytterligere forbedringer for Sykehuset 
Østfold HF ble produksjonssatt i løsningen i november og desember 2014.  Release 2 ble tatt i 
bruk på Sykehuset Østfold HF søndag 4. januar 2015, med oppstart for sluttbrukere mandag 5. 
januar 2015. 

Godkjenningsperiode for release 2 startet 1. november 2014 og varer i 6 måneder. Arbeidet med 
planlegging av release 3, som er siste ledd i uviklingen av en regional økonomi- og 
logistikkløsning, startet i desember 2014 og det vil jobbes videre med planverket for 
gjennomføringen i januar 2015. 

 

2.7.1 Leveranser fra Sykehuspartner har i perioden oppnådd flere milepæler. Programmets 
leveranser og ferdigstillingsprosent i 2014 

Prosjekt Budsj. 
2014 

Faktisk 
kostnad 
2014 

Planlagt % 
ferdig 

% 
ferdig 

Omfang og tidsvurdering 

ERP 195 199 100 100 Omfang, kvalitet og tid i henhold 
til plan 

Tabell 7 Leveranser i Virksomhetsstyring og ferdigstilling i prosent. 

3 Status PNØ, IKT – utvidet omfang 

Denne rapporteringen er en oppsummering av Prosjekt nytt østfoldsykehus månedsrapport til 
eget prosjektstyre per 28. desember 2014, samt vurderinger fra fornyingsstyrets programkontor. 

I Prosjekt nytt østfoldsykehus rapporteres det forsinkelser blant annet på viktige leveranser som 
gjennomgående kurve og laboratoriesystem, og et risikobilde som krever tett oppfølging.  

For gjennomgående kurve i Prosjekt nytt østfoldsykehus er det fortsatt noen ytelsesproblemer og 
feilrettinger på tjenesten. Det er i piloten for sengepost gjennomført møte med klinikken for 
innsamling av informasjon for forbedringer av løsningen. De første forbedringene er konfigurert 
samt at nye medikamenter er tilgjengeliggjort for brukerne. Generelt er brukerne i klinikken 
fornøyd med elektronisk kurve, men det er fremdeles et potensial for forbedringer og økt ytelse. 
Det er knyttet usikkerhet ved bredding i eksisterende sykehus grunnet feilsituasjon i løsningen. 
Tiltak følges opp mot leverandør.  

Det er fremdeles mange utfordringer i prosjektet laboratoriedata.  Leveransen fra leverandør er 
akseptert og systemtest pågår. Så langt er kvaliteten tilfredsstillende til tross for at det fremdeles 
oppdages en del feil, som løses fortløpende av leverandør. Det pågår arbeid med å sikre 
nødvendige arkitekt- og tekniske ressurser. Konfigurasjon av lab-rekvisisjon og -svar i DIPS for 
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 generell kjemi og patologi pågår, mens det er ytterligere forsinkelser med konfigurasjon av 
mikrobiologi. Størst risiko er knyttet til integrasjoner med DIPS som blir levert i versjon 103.  

Gjennomføring av laboratoriedata til Sykehuset Østfold HF følger revidert fremdriftsplan med 
planlagt oppstart for klinisk kjemi i slutten av februar 2015. Patologi og mikrobiologi 
produksjonssettes i april 2015. Akseptansetest av løsningen ble gjennomført i desember. 
Leveransen preges fremdeles av en rekke feil, men feilrettingstakten er tilfredsstillende. Arbeidet 
med å konfigurere opp rekvisisjon og svar fra DIPS er mer omfattende enn opprinnelig forutsatt 
og bidrar til å forsinke fremdriften.  

Patologimodulen ble levert i 3. kvartal 2014 og har tilfredsstillende funksjonalitet. Dette er en 
nyutviklet modul som det i forkant var knyttet stor usikkerhet til. På grunn av utbyggingen på 
Kalnes prioriterer prosjektet fremdrift på bekostning av funksjonalitet, noe som innebærer at det 
vil være restanser etter første produksjonssetting. Det planlegges for supplerende leveranser 
høsten 2015 og 1. kvartal 2016.  

 

Det er knyttet flere risikoforhold til nytt arbeidsomfang IKT.  De største risikoforhold ved 
periodeslutt er: 

• Integrasjon Sectra: Integrasjonen er nå planlagt levert i versjon 104 i september 2015. 
• Manglende helhetlig robusthet: Analyse av infrastrukturen har avdekket at det ikke er geo-

redundans på alle nivå for kliniske applikasjoner. PNØ og Sykehuspartner ser nærmere på dette i 

det videre arbeidet. 

• Forvaltning av nye IKT-løsninger: Sykehuspartner har ansvaret for å forvalte nye IKT-

løsninger, men det gjenstår fortsatt å avklare endelig tjenestenivå og arbeidsdeling for kurve, lab 

og RPSM. Dette er kritisk for overlevering av løsninger til drift, samt kan gi redusert kvalitet i 

den kliniske driften. Følges opp av Sykehuset Østfold HF/ Sykehuspartner i egne møter samt i 

IKT-forum. 

• Forsinkelser i LAB: Det har vært noen forsinkede leveranser i prosjektet og produksjonssetting 
av mikrobiologi er utsatt med 1 måned. Det er fortsatt risiko knyttet til integrasjoner med DIPS 
som blir levert i versjon 103. 

 

4 Samlet risikovurdering i Digital fornying 

De overordnede risikoene i Digital fornying er kategorisert innen fire hovedområder:  

 Interne forutsetninger 
 Kompleksitet 
 Eksterne rammebetingelser 
 Gevinstoppnåelse 

Viktige enkeltrisikoer innen områdene er vist i Figur 1 og beskrevet i teksten under, og alle 
prosjekter i Digital fornying vil følge opp på disse risikoene, i tillegg til øvrige prosjektspesifikke 
risiko. 

 

mailto:postmottak@helse-osorost.no


  Digital fornying 

 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, 

Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

Adresse 

Helse Sør-Øst RHF 
Pb 404 

2303 Hamar 

Telefon: 02411 

Telefax: 62 58 55 01 
e-post: postmottak@helse-sorost.no 

 

 

 

1. Helseforetakenes rolle og ansvar 

2. Overføring til drift og forvaltning 

3. Kompleksitet i organiseringen av Digital 
fornying 

4. Uovernstemmelse i forståelsen av 
leveranseansvar 

5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 

6. Avhengigheter mellom programmene og 
mellom programmene og lokal infrastruktur  

7. Endringer i nasjonale krav eller føringer  

8. Finansiering 

9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet 

Figur 1: Overordnet risikobilde for gjennomføringsplan 2015. 

Interne forutsetninger  

Gjennomføringsplanen forutsetter et trepartssamarbeid mellom Digital fornying, helseforetakene 
inkludert Sykehuspartner HF. I dette samarbeidet skal Digital fornying levere og legge til rette for 
innføring av løsningene. Helseforetakene har ansvaret for å stille med riktige ressurser til 
arbeidet, samt interne beslutninger og endringer for å kunne nyttiggjøre seg løsningene.  Digital 
fornying skal sørge for tilstrekkelig planverk og involvering for å bidra til at risikoene under blir 
håndtert. 

1: Helseforetakenes rolle og ansvar. En vellykket innføring av nye løsninger krever at alle 
partene forstår sin rolle, og tar det ansvaret som følger med rollen. For helseforetakene gjelder 
det ansvar for organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering. Hvis forutsetningen 
om at helseforetakene vil bruke tid, avsette rett kompetanse og ta ansvaret som tilligger rollen 
ikke blir oppfylt så kan det føre til vesentlige utfordringer i innføringsarbeidet, både knyttet til 
kvalitet i løsning og arbeidsprosesser og forsinkelser i gjennomføringen. Forenklingene i Digital 
fornying, tett koordinering mellom Digital fornying og helseforetakene og en tydelig 
rollebeskrivelse, er viktige tiltak for å håndtere denne risikoen. Digital fornying skal legge til rette 
for at helseforetakene kan ta dette ansvaret. 

2. Overføring til drift og forvaltning. Når Sykehuspartner skal ta ansvar for drift krever det 
både at de nye løsningene er klare for drift og at Sykehuspartner har etablert nødvendig 
kompetanse og organisasjon. Standarder og arbeidsprosesser må også være på plass i en ny 
forvaltningsorganisasjon. Hvis dette ikke er oppfylt så kan det føre til forsinket overføring til drift, 
problemer med forvaltningen samt økte kostnader for Digital fornying.  

Et viktig tiltak for å redusere denne risikoen er at programmene tar ansvar for at helseforetakene 
og Sykehuspartner er tidlig involvert, og at helseforetakene stiller med tilstrekkelig og 
forpliktende ressurser. 

Høy kompleksitet  

IKT-miljøet i Helse Sør-Øst RHF er komplekst, og det er mange avhengigheter i og omkring 
Digital fornying. 
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 3. Høy kompleksitet i organiseringen av Digital fornying. Etableringen av Regional klinisk 
løsning er allerede en forenkling som reduserer organisatorisk kompleksitet, og derved risikoen 
for tap av ledelsesfokus, parallelle rapporteringslinjer, og manglende koordinering. I tillegg er 
det innført en leveransekoordinator mellom Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk 
løsning. Risikoen ansees å være tilfredsstillende kontrollert nå. 

4. Uoverensstemmelse i forståelsen av leveranseansvar. Leverandørstrategien som ble lagt 
til grunn for Digital fornying tilså at leverandører kan bli gi et helhetlig leveranseansvar, der 
Helse Sør-Øst tar en kunde-/mottaksrolle i prosjektgjennomføringen. I tilfeller hvor 
leverandøren ikke selv er, eller har tilknyttet seg en profesjonell leveranseorganisasjon er det en 
høy risiko for at leverandøren ikke vil kunne ivareta et slikt ansvar.  Konsekvensen er at det vil 
oppleves som en ulik forståelse av leveranseansvaret mellom partene. Hvis det ikke oppnås en 
omforent forståelse av roller og ansvar i prosjektgjennomføringen, vil det medføre at manglende 
fremdrift i prosjektet, utfordringer knyttet til feil i løsningen og merkantile uoverensstemmelser 
med leverandøren. For pågående og nye kontrakter og leverandørforhold vil det bli vurdert om 
avtalt ansvarsforhold er i tråd med partenes evner og kapasitet. Ved avvik vil det bli iverksatt 
tiltak knyttet til kontrakt og prosjektorganisering. 

 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet.   Lokale initiativ og lokale utviklingsaktiviteter kan 
ta ressurser fra Digital fornying og kan øke kompleksiteten i miljøene som Digital fornying skal 
konsolidere innenfor. Dette vil i så fall påvirke evnen til å gjennomføre regional standardisering i 
tråd med vedtatte planer. Ved å avstemme Helseforetakenes områdeplaner og lokale 
prosjektporteføljer med Digital fornyings planer kan eventuelle konflikter og utfordringer 
identifiseres og eskaleres på et tidlig tidspunkt. 

6. Avhengigheter mellom programmene, og mellom programmene og lokal infrastruktur. 
Fremdriften for Regional klinisk løsning er avhengig av god fremdrift i program for 
Infrastrukturmodernisering. En sterk operativ koordinering mellom Regional klinisk løsning og 
Infrastrukturmodernisering vil sikre at eventuelle forsinkelser blir håndtert på et tidlig tidspunkt. 

Regional klinisk løsning er også avhengig av at lokal infrastruktur som klient-PC-er, skrivere, 
skannere og nettverk holder rett standard. Digital fornying vil påse at prosjektene involverer 
Sykehuspartner på et tidlig tidspunkt og at de beskriver krav til lokal infrastruktur på en tydelig 
måte.   Ved misforhold mellom Sykehuspartners oppgraderingsplaner og programmenes behov 
vil Digital fornying gjøre re-planlegging og iverksette nødvendige tiltak  

Endringer i eksterne rammebetingelser  

Digital fornying løper over flere år. Dette gjør at teknologiske fremskritt, generelle forventninger 
i samfunnet og langsiktig finansieringsevne kan påvirke utfallet av Digital fornyings prosjekter. 

7. Endringer i nasjonale krav eller føringer kan føre til at prosjekter i Digital fornying må 
stoppe, omprioriteres eller forseres. Dette vil få følger for fremdrift og økonomi.  

8. Finansiering.  IKT-strategi og handlingsplan 2012 beskriver nødvendig finansieringsbehov 
for satsningen. Helse Sør-Øst sin evne til å finansiere Digital fornying i tråd med rammer og 
forutsetninger vil være en forutsetning for en effektiv gjennomføring av Digital fornying. Digital 
fornying vil levere langsiktige og konsistente finansielle estimater, og oppdatere disse på et tidlig 
tidspunkt når det er konstatert endringer i finansielle rammebetingelser.  Dette gjør at omfanget 
av Digital fornying kan reguleres før man passerer et kritisk punkt og mister handlefrihet. 

Forventet gevinst kan bare oppnås hvis løsningene dekker behovene og tas i bruk på 
riktig måte 
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 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet: Digital fornying har gjennomført en detaljert 
leveransekartlegging for å sikre at leveransene understøtter forventede effekter. Det er allikevel 
nødvendig å sikre bredt sammensatt og riktig kompetanse i prosjektene og deres styrings- og 
referansegrupper for å unngå at leveranser fra Regional klinisk løsning blir optimalisert for ett 
bestemt helseforetak, på bekostning av de øvrige. Et viktig tiltak i tillegg til oppfølging av 
leveransekartleggingen vil være å bruke interne nettverk, programstyrene og ledere i ulike 
helseforetak for å sikre rett sammensetning av kompetanse i prosjektene, og at flere helseforetak 
blir involvert når løsningene utvikles.   

Overordnet risikostyring tiltaksplan 

Fornyingsstyrets programkontor har i 2014 implementert et nytt forbedret rammeverk for 
planlegging, styring og oppfølging av risiko. Alle prosjekter og programmer i Digital fornying har 
begynt å ta i bruk det nye rammeverket, og arbeidet med å holde kontroll på risikoene og 
iverksette reduserende tiltak vil fortsette gjennom programmenes levetid. 

 

5 Samlet økonomisk status 2014 

Digital fornying har følgende budsjettramme for 2014: 

Digital fornying Budsjett 2014 (i MNOK) Investering Drift SUM 

Budsjettramme Helse Sør-Øst RHF 1527,0 148,0 1675,0 

RNB midler fra 2013*   17,8 17,8 

Ramme** 1527,0 165,8 1692,8 

*RNB-midler (revidert nasjonalbudsjett 2013) er knyttet til Digital samhandling og EPJ-prosjektet på Oslo 
universitetssykehus HF. 

**Ved reprioritert budsjett i juni ble det tildelt 8 MNOK mer i investeringer og 8 MNOK mindre i 
driftsmidler for Digital fornying, jf. sak 22/14. 

 

Investeringene fordeler seg som følgende: 

 

 

5.1 Budsjett vs. regnskap 2014 

 

Budsjett 2014 (i MNOK) Investering

Digital fornying (6 program+øvrige) 980

Driftsinvesteringer Sykehuspartner 202

PNØ U5B 345

Ramme 1527
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Klinisk dokumentasjon: Avviket skyldes primært Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF 
som følge av periodisering mellom årene 2013/2014 som følge av forsinkelser på 33 MNOK, 
periodisering mellom 2014/2015 som gjelder kostnadsførte lisenser på 9 MNOK (budsjettert i 
2015) samt overforbruk i forbindelse med produksjonssetting av regional EPJ ved Oslo 
universitetssykehus HF på 23 MNOK. I tillegg har det PNØ-styrte kurveprosjektet et overforbruk 
på 9 MNOK. Øvrige prosjekter har et underforbruk på 2,5 MNOK.  

Radiologi: Programmet havnet innenfor årsbudsjettet, men har flere forskyvninger til neste år, jf. 
0 tidligere nevnt i denne tertialrapporten. Det var planlagt at arbeidet ved Akershus 
universitetssykehus HF skulle kommet lenger, og programmets opprinnelige planer var å 
ferdigstille leveransen ved Sykehuset Innlandet HF i løpet av 2014. Disse kostnadene vil i stedet 
komme i 2015.  

Laboratoriedata: Leveranseprosjektet har styrt under forutsetning at det ikke er aktuelt å kutte 
i omfanget av kritiske leveranser til nytt østfold sykehus, og varslet i sin rapportering at det ikke 
lar seg gjøre innenfor tildelt ramme. En potensiell overskridelse på dette prosjektet ble allerede 
tatt høyde for ved en risikobuffer under «øvrige» under reprioritert budsjett for Digital fornying i 
juni. 

Digital samhandling: Programmet holder seg innenfor årsbudsjettet, men hadde planlagt flere 
ferdigstilte leveranser for 2014 enn det som har blitt gjennomført, jf. 2.5 tidligere i 
tertialrapporten.  

Infrastrukturmodernisering: Avviket gjelder klientomlegging Oslo universitetssykehus HF, 
som fikk fortsette med en ekstra tildeling på inntil 25 MNOK i 2014 øremerket klientomlegging 
Oslo universitetssykehus HF. 20 MNOK av 25 MNOK ble brukt i 2014, mens 5 MNOK er 
underforbruk på øvrige programaktiviteter. Prosjektet ble rimeligere enn antatt i 2014, da det 
ble lavere timeforbruk enn planlagt samt flere nettverksleveranser som ble forsinket til 2015.  

Øvrige prosjekter innenfor Digital fornying: Øvrige prosjekter gjelder primært prosjektene 
regional Sak-arkiv løsning, ekstraordinære investeringer av periferi-utstyr ved Oslo 
universitetssykehus, Bedre ressursstyring (ADM HR) og noe mindre prosjekter. Avvik budsjett 
mot regnskap er 14 MNOK, og det ble bevisst lagt inn noe ekstra midler her til å håndtere 
usikkerhetene ved nedtrappingen av aktivitetene knyttet til den regionale LAB-løsningen ved 
reprioritert budsjett i juni 2014. 

Driftsinvesteringer: Overskrider budsjett på grunn av true-up på Microsoft XP lisenser som 
forfalt i 2014. 

PNØ U5B: PNØ U5B har en overskridelse på 32 MNOK. Prosjekt nytt østfoldsykehus har fått en 
tilleggsbevilgning på inntil 46 MNOK til å dekke overskridelser da deres siste prognose i 2014 
antydet en overskridelse på dette beløpet mot budsjett, en overskridelse som har vært signalisert 
i store deler av 2015. 
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5.2 Status Digital fornying i henhold til IKT strategi & handlingsplan  

Gjennomføringen av Digital fornying er forankret i IKT strategi og handlingsplan fra oktober 
2012 (jf. styresak 66-2012).  Strategien beskriver gjennomføringen av Digital fornying i to faser: 

Fase Tidsrom Innhold 

Fase 1 2013-2016 Gjennomføring av kritiske systemetableringer i regionen, 
deriblant EPJ ved Oslo universitetssykehus. Etablering av 
regionale standarder. 

Fase 2 2017-2020 Bredding av regionale standarder i regionen. 

 

Strategien uttrykte resultatmål for fasene som følger: 

Resultatmål – Fase 1 

• Sterk fokus på å etablere de regionale standardsystemene på alle områder.  

• Alle standardene skal innføres ved OUS, og nær alle standarder skal innføres i Sykehuset 
i Østfold. 

• Alle helseforetak skal over på den regionale standarden for IKT-infrastruktur. 

• Regional standard for PAS/EPJ skal innføres ved OUS, Sykehuset i Telemark og ved 
Sykehuset i Østfold. 

• Regional standard laboratoriesystem skal kun innføres på OUS og Østfold. 

• Regional standard RIS/PACS skal innføres ved AHUS, OUS, Sykehuset Innlandet og i 
Vestre Viken. 

• Regional standard ERP system for økonomi og innkjøp skal innføres ved OUS og 
Sykehuset i Østfold. 

 

Resultatmål – Fase 2 

• Sterk fokus på å innføre de regionale standardene ved de foretak som ikke fikk det i fase 
1 

• Etablering av øvrige regionale standarder innenfor hvert satsingsområde. Eksakt hvilke 
skal planlegges mer i detalj når ved planlegging av fase 2, ettersom gjennomføring av 
fase 1 går mot vellykket avslutning. 
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Ved utgangen av 2014 er Digital fornying halvveis i første fase. Det har vært god fremdrift på 
arbeidet innen klinisk dokumentasjon der regional EPJ er etablert ved Oslo universitetssykehus 
HF og mange av standardene er implementert også ved Sykehuset Telemark. Det har vært 
forsinkelse på utvikling av gjennomgående kurve ved Sykehuset Østfold, men denne regnes med 
å være på plass i løpet av første kvartal 2015. Videre bredding av standarder i regionen gjennom 
konsolidering er under planlegging og med forventet start av konsolideringen i løpet av 2016. 

Det er forsinkelser på radiologiprogrammet og laboratorieprogrammet som beskrevet i kapittel 
0 og 0. 

Virksomhetsstyring har fremdrift i henhold til plan, dog med endret rekkefølge av helseforetak i 
forhold til opprinnelig strategi. 

Etableringen av en regional IKT-infrastruktur er mer kompleks og omfattende enn forutsatt i 
strategien fra 2012. Dette er blant annet på grunn av den pågående prosessen med å vurdere en 
langsiktig samarbeidsavtale, det løpende behovet for oppgradering av infrastruktur i 
helseforetakene samt at programmet Regional klinisk løsning har behov for å videreutvikle en 
skalerbar plattform i infrastruktur som kan understøtte målbildet til programmet. 

6 Tiltak, satsninger og forbedringer 

I 2014 har det i Digital fornying vært jobbet med kontinuerlig forbedring av programmets 
gjennomføring, samt tiltak knyttet til programmets risiko. I 2014 har fornyingsstyrets 
programkontor særlig oppmerksomhet på følgende områder for forbedring og tiltak for å 
besvare funn i rapport fra kvalitetssikring av tertialrapport 1 2014.  
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 6.1 Rammer og budsjettering 

Første versjon av gjennomføringsplanen for 2015 ble ferdigstilt i desember 2014. Ytterligere 
detaljestimering av planen, og sikring av at leveranseomfang og rammer er realistiske vil foregå i 
første kvartal 2015. I tillegg vil Digital fornying sette av en risikopott på størrelsesorden 100 
MNOK for å sikre at det er midler til å dekke kostnader som oppstår ved at uforutsette hendelser 
og risikoer slår til.  

6.2 Risikostyring 

Fornyingsstyrets programkontor hadde satt risikostyring i Digital fornying som det viktigste 
området for forbedring for 2014, og har initiert forbedring av risikoprosessen. 

Veileder i risikostyring og felles maler for risikoplan og risikomatrise er nå iverksatt i Digital 
fornying sine programmer og prosjekter.  En risikokoordinator er oppnevnt i alle programmer, 
og skal bidra til å drive frem god risikostyring i prosjektene, holde oppsyn med programmets 
risikoprofil og være kontaktpunkt mellom fornyingsstyrets programkontor, programmet og 
prosjektene. De enkelte programmene har regelmessige møter for å følge opp risiko. 
Risikoansvarlig i fornyingsstyrets programkontor gjennomgår risikorapportene med 
programmenes risikokoordinatorer i en-til-en møter. For å styrke samarbeidet på tvers av 
programmene blir de også innkalt til møter for blant annet å utveksle risikoinformasjon.  

Den samlede risikovurderingen for Digital fornying sammenstilles av fornyingsstyrets 
programkontor, basert på en skjønnsmessig vurdering av risikoer programmene har rapportert 
og diskusjoner i programmøtene. 

Arbeidet som ble påbegynt i 2014 med å styrke risikostyringen i Digital fornying fortsetter i 2015. 
Alle programmer har oppnevnt en risikokoordinator som holder oppsyn med utviklingen i 
programmets risikoprofil og følger opp prosjektenes risikostyring. Fornyingsstyrets 
programkontor fortsetter oppfølgingen av programmenes risikostyring. For å styrke 
risikostyringen ytterligere skal alle prosjektledere i Digital fornying gjennomføre kurs i 
risikostyring før 1. mars 2015, og fornyingsstyrets programkontor vil delta i utvalgte risikomøter 
i prosjekter og programmer. 

6.3 Økonomistyring  

Tiltak for 2015:  

Programmet går over til rapportering på realisert verdi (Earned Value på engelsk). Ved 
tertialrapportering fremover vil det rapporteres på historisk forbruk mot estimert totalkostnad 
på kostnadene i det enkelte prosjekt og programmet som helhet, uavhengig av årlig periodisering. 
Programmene skal estimeres i henhold til ny gjennomføringsstrategi. Ved eventuelle endringer i 
estimatet på programmenes totalkostnad i rapporteringene fremover, skal endringen forklares. 

6.4 Endret gjennomføringsstrategi   

16. desember 2014 vedtok fornyingsstyret en revidert gjennomføringsstrategi, som 
reorganiserte og forenklet Digital fornying, for å få en målrettet innsats på tvers av programmene. 
Som del av dette ble fire av programmene, henholdsvis Klinisk dokumentasjon, Radiologi, 
Laboratoriedata og Digital samhandling, samordnet til ett nytt program “Regional klinisk løsning.” 
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 6.5  Kvalitetssikring 

For å sikre gjennomføringen av Digital fornying er flere tiltak iverksatt for å bedre 
kvalitetssikringen i programmene og prosjektene.  

Følgende kvalitetssikringsaktiviteter er iverksatt 

 ekstern kvalitetssikring av statusrapport per første tertial 2014  
 ekstern kvalitetssikring av DIPS, Oslo universitetssykehus HF 
 ekstern kvalitetssikring av radiologiprogrammet 
 ekstern kvalitetssikring av infrastrukturmoderniseringsprogrammet 
 ny ekstern kvalitetssikring av leverandør til laboratoriedataprogrammet 
 kvalitetsforbedringsregister 

Det har blitt utarbeidet og distribuert sjekklister og malverk, for intern kvalitetssikring av 
prosjekter og programmer. Oppfølging vil bli ivaretatt av Sykehuspartner HF. 

Det opprettholdes et eget register hvor aktiviteter på kvalitetsforbedring følges opp. 

Tiltaket er lukket. 

6.6 Leverandøroppfølging  

Det er utarbeidet nye prosesser og rutiner for leverandørstyring og -strategi i Helse Sør-Øst RHF. 
Disse er under implementering. 

Tiltaket er lukket. 
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