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1. Hva saken gjelder 
 
Digital fornying er Helse Sør-Øst sitt program for standardisering og modernisering av 
arbeidsprosesser og teknologiske løsninger for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet 
har vært operativt siden mars 2013 og det er jevnlig gitt statusrapporter til styret gjennom 
administrerende direktørs orienteringer og ved hver tertialrapportering.  
 
Tertialrapporten oppsummerer status i programmene og de viktigste beslutninger og 
forbedringstiltak i Digital fornying som helhet. 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Status for hvert program ved 1. tertial 2017 oppsummeres i tabellen under.  
 

Rapportert område RKL VIS RIF 

Overordnet     
Fremdrift     
Prognose mot styringsrammer    
Budsjett 2017    
Risiko    
Kvalitet     

Tabell 1: Overordnet status for hvert program og hovedprosjekt 

 
RKL:  Regional klinisk løsning 
VIS:  Virksomhetsstyring  
RIF:  Regional IKT for forskning 
 
Retningslinjer for avvik på fargekoder økonomi og 
fremdrift er:  
Grønn:  Inntil 5 % 
Gul:  Mellom 6-14 % 
Rød:  Over 15 % 
 

 
Det har vært god framdrift i programmet Regional klinisk løsning i første tertial 2017, dog med 
noe forsinkelse i prosjektet for EPJ standardisering. Regional standardisering og konsolidering av 
datasystemer og arbeidsrutiner er krevende når det skal gjennomføres parallelt med sykehusenes 
daglige drift. Programmet arbeider målrettet med standardisering av arbeidsprosesser innen 
løsningsområdene og med utvikling, modernisering og konsolidering av de kliniske løsningene.  
Det er krevende å få standardene implementert, og det har bidratt til økt ressursbruk, spesielt 
innen EPJ standardisering. Dette utfordrer prosjektets kostnadsramme. Videre har programmet 
fremdeles noen forsinkelser i prosjekter grunnet kvalitetsutfordringer på løsningene fra 
leverandørene. Dette gjelder spesielt prosjektene for innføring av ny regional radiologiløsning ved 
Sykehuset Innlandet og innføring av løsning for medikamentell kreftbehandling. 
 
Virksomhetsstyringsprogrammet satte i produksjon regional økonomi- og logistikkløsning ved 
Sykehuset Telemark og Sunnaas sykehus den 3. april 2017 som planlagt. Det pågår fortsatt 
avklaringer om tilpasninger i den regionale løsningen, versjon 4, med utgangspunkt i behov ved 
Oslo universitetssykehus. Disse tilpasningene avklares med de øvrige helseforetakene. Dette har 
ført til forsinkelser i programmet. Ett tiltak for å redusere konsekvensene av forsinkelsene er å 
implementere regional ERP, versjon 4, til Vestre Viken som neste helseforetak.  
 
Programmet Regional IKT for forskning har fått på plass ny programledelse og har brukt første 
tertial til å sikre fremdrift i pågående aktiviteter. Programmet vil benytte tiden frem mot 
sommeren til å revidere mandatet og utarbeide nytt styringsgrunnlag og plan.  Dette vil medføre 
redusert fremdrift sett opp mot årets planlagte aktiviteter og reservasjon av likviditet. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Helse Sør-Øst har stilt infrastrukturmoderniseringen i bero, og det vil få konsekvenser for 
regionens samlede IKT-virksomhet. Helse Sør-Øst skal gå gjennom prosjektene i Digital fornying 
for å vurdere tidsplaner og ressursbruk for å sikre at den samlede IKT-porteføljen kan 
gjennomføres og realiseres innenfor et akseptabelt risikonivå. Administrerende direktør presiserer 
at Digital fornying er et riktig og viktig grep for å etablere felles løsninger på tvers av 
helseforetakene som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp, men at det 
samtidig må gjøres prioriteringer for å sikre et akseptabelt risikonivå. 
 
Administrerende direktør er på overordnet nivå tilfreds med fremdrift og leveranser i Digital 
fornying. Det er imidlertid enkelte prosjekter i porteføljen som sliter med fremdriften, og 
utviklingsløpene er generelt krevende både med hensyn på leveransekvalitet fra leverandørene og 
eget arbeid med standardisering og harmonisering. Programmet Regional klinisk løsning har hatt 
mange leveranser første tertial, selv om det er enkelte prosjekter som er forsinket. Det arbeides 
fortsatt tett med Sykehuset Innlandet for å rette feil i radiologiløsningen og få påbegynt 
godkjenningsperioden. 
 
Det er positivt at den regionale økonomi- og logistikkløsningen nå er levert til Sykehuset 
Telemark og Sunnaas sykehus. Administrerende direktør ser at det tar tid å avklare tilpasninger i 
versjon 4, med muligheten til å endre rekkefølge som et egnet tiltak for å redusere konsekvensene 
av forsinkelsen. 
 
Administrerende direktør mener også det er riktig for programmet Regional IKT for forskning å 
få lagt en ny plan, som legger til rette for gjennomføring av videre aktiviteter. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar tertialrapport for Digital fornying per første 
tertial 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Tertialrapport for Digital fornying første tertial 2017 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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