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 Innledning 

Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og 
teknologi, hvilket skal bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Hvert tertial rapporteres det på 
status for alle programmene og noen særskilte prosjekter i Digital fornying. 

Digital fornying består av programmene Regional klinisk løsning, Virksomhetsstyring, Regional IKT for 
forskning og øvrige prosjekter. 

Tertialrapporten for 2. tertial 2017 gir en oversikt over status og fremdrift for alle programmene som 
er i porteføljen til Digital fornying i 2017, med status pr 31. august 2017.  

Rapporten inneholder kun økonomirapportering for pågående prosjekter og prosjekter som avsluttes 
i 2017.   

 

 Status i Digital fornying 

2.1. Overordnet oppsummering av programmenes status 

Overordnet status for hvert program ved 2. tertial 2017 oppsummeres i tabellen under, med 
påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. 

Rapportert område 
RKL VIS RIF 

Overordnet  
   

Fremdrift  
   

Prognose mot styringsrammer 
   

Budsjett 2017 
   

Risiko 
   

Kvalitet  
  

IA 

Tabell 1: Overordnet status for hvert program 

 
RKL: Regional klinisk løsning 
VIS: Virksomhetsstyring  
RIF: Regional IKT for forskning 
 

Retningslinjer for overskridelse på fargekoder 
økonomi og fremdrift er:  
Grønn:  Inntil 5 % 
Gul:     Mellom 6-14% 
Rød:    Over 15% 

 

Infrastrukturmoderniseringen i Sykehuspartner er stilt i bero og det vil påvirke flere av prosjektene i 
Digital fornying, og det pågår nå re-planlegging i flere av prosjektene basert på de forsinkelsene som 
allerede har oppstått.  Når infrastrukturmoderniseringen er replanlagt, vil det etableres en felles 
overordnet plan for programmene i Digital fornying som er koordinert med 
infrastrukturmoderniseringen. 

Til tross for enkelte forsinkelser har det vært god framdrift i de fleste prosjektene i program for 
Regional klinisk løsning hittil i 2017. Ved Akershus universitetssykehus er det gjennomført en vellykket 
innføring av Carestream PACS i tillegg til en oppgradering av Siemens RIS. Løsning for medikamentell 
kreftbehandling er tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset 
Østfold og regionalt kurbibliotek er tilgjengelig med støtteinformasjon for alle helseforetak. 

Forsinkelsene gjelder spesielt for innføring av ny regional radiologiløsning ved Sykehuset Innlandet 
hvor den produksjonssatte løsningen ikke ble godkjent etter utvidet godkjenningsperiode i mars 2017. 
Det er igangsatt en utredning av alternative planer for regionalt radiologiprosjekt som planlegges 
ferdigstilt 1. desember 2017. 
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Det er også forsinkelser i leveranse av ny web-basert løsning for interaktiv henvisning og rekvirering. 
Videre er prosjekt for digitale innbyggertjenester i ferd med å utarbeide en ny totalprognose for 
prosjektet.  

I Virksomhetsstyringsprogrammet er innføringsprosjektene for ERP ved Sykehuset Telemark og 
Sunnaas sykehus avsluttet. ERP-løsningen er gjennomgått på nytt med hensyn på 
informasjonssikkerhet. Det er funnet avvik og iverksatt tiltak for å lukke disse. Faglige avklaringer 
mellom Oslo universitetssykehus, øvrige helseforetak og Helse Sør-Øst RHF om tilpasninger i den 
regionale løsningen ved en ny release 4 er ferdigstilt, og det vil bli fremmet egen styresak med 
oppdatert plan og prognose for ERP.  

Programmet Regional IKT for forskning er avhengig av leveranser fra infrastrukturmoderniseringen i 
Sykehuspartner for å implementere nødvendig infrastruktur. Fordi infrastrukturmoderniseringen nå 
er stilt i bero, har programmet brukt tid og ressurser på å finne alternative måter å møte forskernes 
behov på. Dette påvirker leveranser, økonomi og fremdriftsplan.  

Det er mottatt to eksterne kvalitetssikringsrapporter i tilknytning til denne tertialrapporten. EY 
rapporterer for Regional klinisk løsning og BearingPoint (Bo Hjort Christensen) for Virksomhetsstyring. 

EY rapporterer at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial innen temaet endringsledelse 
basert på kvalitetsgjennomganger og -arbeid med programmet Regional klinisk løsning. Utover dette 
er ikke EY kjent med ytterligere forhold som vesentlig endrer statusen i programmet Regional klinisk 
løsning fra rapporteringen i tertial 1 2017.  Programmet når mange viktige milepæler og har flere 
suksesshistorier som burde tydeligere kommuniseres, både internt og eksternt.  

BearingPoint påpeker at Virksomhetsstyringsprogrammet har passert en periode preget av betydelig 
usikkerhet både knyttet til innholdet i regional ERP-løsning og hvordan det videre prosjektforløp ville 
fortone seg. Store spørsmål var knyttet til hva release 4 skulle inneholde og hvordan den videre 
utrullingsplanen ville bli. BearingPoint konstaterer at denne krevende perioden nå er avsluttet og at 
programledelsen kan presentere en omforent release 4 og et forslag til utrullingsplan som er 
forankret og akseptert av helseforetakene. 

Digital fornying har et middels høyt risikonivå, men risikovurderingene påvirkes av usikkerhet ved at 
infrastrukturmoderniseringen er stilt i bero.  

Når alternativ gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen er klar, vil konsekvensene for planene i 
Digital fornying bli vurdert. Samlet for programmene er de viktigste risikoene:  

 Usikkerheten om når leveransene fra infrastrukturmoderniseringen er tilgjengelig  

 Varierende tilslutning til regionale arbeidsprosesser og standarder, samt manglende vilje lokalt til 
å effektuere slike beslutninger, kan føre til forsinkelser og lavere grad av regionalisering enn 
forutsatt 

 Lange beslutningsprosesser i programmene kan føre til at prosjekter ikke klarer å holde 
tidsplanene. Det kan igjen få følgerisiko for andre prosjekt som har avhengigheter til infrastruktur, 
ressurser og samspill i en totalsammenheng. 

 

De strategiske programmene rapporterer totalt et underforbruk pr august på 78 millioner kroner som 
hovedsakelig skyldes forsinkelser i prosjektgjennomføringen, sen start i enkelte prosjekter, mindre 
behov for DIPS-lisenser i programmet Regional klinisk løsning, lavere aktivitetsnivå som følge av utsatt 
oppstart av release 4 og innføring ved Oslo universitetssykehus knyttet til programmet 
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Virksomhetsstyring, lavere aktivitet i programmet Regional IKT for forskning og noe mindre forbruk 
knyttet til forvaltning av regionale IKT-løsninger.  

De strategiske programmene har en prognose for 2017 som er ca 28 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Administrerende direktør har i tråd med sak 077-2017 omprioritert 52 millioner kroner til 
Sykehuspartner for dekning av strakstiltak drift – backup og lagring, samt til styrking av personvern og 
informasjonssikkerhet, hvilket medfører at programmet samlet sett har en prognose for 2017 som er 
ca 22 millioner kroner høyere enn budsjett, jamfør tabell 11. 

2.2. Oppsummering av Regional klinisk løsning 

Til tross for enkelte forsinkelser har det vært god framdrift i de fleste prosjektene i program for 
Regional klinisk løsning hittil i 2017. Regional standardisering og konsolidering av systemer og 
arbeidsrutiner er krevende. Programmet har nådd mange viktige milepæler.  

Programmet har oppnådd følgende leveranser hittil i 2017: 

Kjernejournal 

 Alle borgere i Helse Sør-Øst har fått tilgang til kjernejournal. De sykehusene i regionen som 
har tatt i bruk kjernejournal i 2017 er Sykehuset Telemark, Betanien Hospital, Sykehuset i 
Vestfold, Vestre Viken og Sykehuset Østfold. Prosjektet ble gjennomført på kortere tid og til 
lavere kostnad enn opprinnelige planer. Prosjektet er nå avsluttet. 

Automatisk tildeling av fødselsnummer  

 Alle sykehusene i Helse Sør-Øst har innført nasjonal løsning for automatisk tildeling av 
fødselsnummer.  

Elektronisk pasientjournal (EPJ) 

 Vestre Viken har innført regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ). Med dette har 
Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark, Betanien Hospital, 
Sunnaas sykehus og Vestre Viken regional standard.  

 Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus er i rute for å ta i bruk regional standard 
i løpet av 3. tertial 2017.   

 Prosjektet har fått et halvt år lenger prosjektgjennomføring da det ikke er mulig å 
gjennomføre standardisering av fire foretak i parallell av kapasitetshensyn, slik det 
opprinnelig var planlagt  

 Arbeid med standardisering har begynt på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. Sykehuset 
Østfold ønsker imidlertid å redusere omfang for standardisering. Dette medfører en 
forsinkelse i prosjektet og økte kostnader. Ved Oslo universitetssykehus er regional EPJ 
oppgradert til siste versjon av DIPS Arena og Classic, og bruken av DIPS Arena er utvidet til å 
dekke Øyeavdelingen. 

 Det arbeides med plan for konsolidering av EPJ i Helse Sør-Øst. 

HF til HF-kommunikasjon 

 Elektroniske epikriser sendes fra Oslo universitetssykehus til Sørlandet sykehus. Elektroniske 
laboratoriesvar sendes fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken og Sykehuset Østfold. 
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Regional laboratorieløsning    

 Gjennomføringsfasen for å innføre regional laboratoriedataløsning fortsetter innen patologi-
området. Flere oppgraderinger av laboratorieløsningen er gjennomført ved Sykehuset 
Østfold.  

Løsning for medikamentell kreftbehandling 

 Løsning for medikamentell kreftbehandling er tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus Ullevål, 
Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold. Regionalt kur-bibliotek er nå så komplett at 
løsningen kan støtte all medikamentell kreftbehandling ved Kreftsenteret på Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. Regionalt kurbibliotek er tilgjengelig med støtteinformasjon for 
alle helseforetak. 

Interaktiv henvisning og rekvirering 

 Regional løsning for interaktiv henvisning og rekvirering er tilgjengelig for bruk mot de største 
leverandørene av journalsystemer som brukes på legekontorene. Det er per 31. august 314 av 
om lag 800 legekontor i vår region som kan rekvirere elektronisk mot helseforetak i regionen 
med denne løsningen.  

Regional kurve/medikasjonsløsning 

 Regional kurveløsning er satt i produksjon ved intensiv-, anestesi- og operasjonsenhetene ved 
Akershus universitetssykehus som nå er på samme versjon og med samme regionale standard 
for konfigurasjon som brukes av Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold. Sykehuset 
Østfold har nå innført kurve- og medikasjonsløsning for hele sykehuset bortsett fra 
fødeavdelingen. Det gjennomføres en pilot for lukket legemiddelsløyfe og videre innføring av 
dette gjennomføres lokalt. 

 Anskaffelsesprosessen for kurveløsning for de foretak som ikke har regional kurveløsning 
pågår og forventes å være ferdig i løpet av 2017. 

Regional radiologiløsning 

 Ved Akershus universitetssykehus er det gjennomført en vellykket innføring av Carestream 
PACS og oppgradering av Siemens RIS.  

 For Sykehuset Innlandet pågår retting av utestående feil i radiologiløsningen for å gjenoppta 
godkjenningsperioden. 

 Det er iverksatte en vurdering av alternativ prosjektgjennomføring som planlegges ferdigstilt 
1. desember 2017. 

Regionalt multimediearkivløsning  

 Anskaffelsesprosessen for regionalt multimediearkiv er startet.  

 Utsendelse av konkurransegrunnlaget ble forsinket hvilket medfører at 
prosjektgjennomføringen tar lengre tid  

 Det er nå fem prekvalifiserte leverandører, mot tre som planlagt, og det medfører at 
anskaffelsesprosessen blir mer omfattende og ressurskrevende 

 Kravspesifikasjon vil bli sendt ut medio oktober. 
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Digitale innbyggertjenester 

 Målbilde og veikart for Digitale innbyggertjenester ble godkjent i programstyret 22. juni. Det 
er prioritert å fokusere på tjenestene journalinnsyn og digital utsending av brev i 2017 og 
2018. 
 

Programmets fremdrift rapporteres i forhold til vedtatte prosjektplaner og programmets direktiv av 
22. juni 2017.  
 
 

 

Figur 1: Milepælsplan for programmet Regional klinisk løsning 
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Forklaring til milepælene: 

 

Nasjonal løsning for AMK-sentralene er stoppet av styret i Nasjonal IKT (NIKT). De administrerende 
direktørene i de fire regionale helseforetakene har bedt Helse Vest RHF om å forberede og 
gjennomføre en felles anskaffelse basert på anbefalingene i erfaringsrapporten fra innkjøpsprosjektet 
for ny AMK-løsning. Alle regionene vil bli involvert i anskaffelsesprosjektet, og det skal utarbeides et 
felles målbilde, ambisjonsnivå og et omforent veikart som godkjennes av de administrerende 
direktørene i de regionale helseforetakene før anskaffelsesprosessen settes i gang. 

2.3. Virksomhetsstyring 

Innføringsprosjektene ved Sykehuset Telemark og Sunnaas sykehus er avsluttet. Sluttrapporter er 
signert og prosjektet følger opp restanser.  

I henhold til opprinnelig plan skulle utviklingen av løsningen vært ferdigstilt ved leveranse av release 
3. Det er imidlertid besluttet å utvikle et antall tilpasninger til Oslo universitetssykehus, release 4, som 
medfører at utviklingen av løsningen vil fortsette i 2017 og 2018. Release 4 vil implementeres ved alle 
helseforetakene. 

Faglige avklaringer om innhold i resten av release 4 mellom Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus 
og øvrige helseforetak om tilpasninger i den regionale løsningen er nå ferdigstilt. Prosjektet har 
startet utrullingsprosjekt med Vestre Viken. Endelig produksjonssettingsdato er ikke besluttet, men 
antas å bli 1. oktober 2018. 

ERP-løsningen er gjennomgått på nytt med hensyn på informasjonssikkerhet. Det er funnet avvik og 
iverksatt tiltak for å lukke disse. 

Release 4 må ferdigstilles og løsning for regional plattform må være tilgjengelig før innføringsprosjekt 
ved Oslo universitetssykehus kan begynne. Prosjektet vurderer risikoen som høy for at det vil 
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medføre forsinkelser i total utrullingsplan å avvente regional plattform for Oslo universitetssykehus. 
Programmet vurderer tiltak for å begrense konsekvensene av dette inkludert revidert utrullingsplan. 

 

I figuren under vises de viktigste milepælene i programmet Virksomhetsstyring. 

 

 

Figur 2: Milepælplan for programmet Virksomhetsstyring – før endringer som omtalt ovenfor 

 

Oppdatert milepælsplan for utrullingen av release 4 kommer etter at ny plan er vedtatt. 

Forklaring til milepælene: 

Milepæl Beskrivelse 

1 – 01.06.2014 ERP-løsning release 1 overlevert til Sykehuspartner og satt i produksjon for Akershus 
universitetssykehus 

2 – 01.11.2014 ERP-løsning release 2 overlevert til Sykehuspartner og satt i produksjon for Akershus 
universitetssykehus 

3 – 05.01.2015 ERP-løsning innført ved Sykehuset Østfold 

4 – 01.09.2015 ERP-løsning innført ved Sykehuset i Vestfold 

15 – 31.12.2015 Forprosjekt OUS ferdigstilt 

5 – 09.05.2016 ERP-løsning release 3 overlevert til Sykehuspartner og satt i produksjon for Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset i Vestfold 

6 – 01.06.2016 ERP-løsning innført ved Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF 

7 – Under replanlegging ERP-løsning release 4 overlevert til Sykehuspartner. 

8 – 01.03.2017 ERP-løsning innført ved Sykehuset Telemark (Produksjonssatt 03.04.17) 

9 – 01.04.2017 ERP-løsning innført ved Sunnaas sykehus (Produksjonssatt 03.04.17) 

14 – Under replanlegging ERP-løsning innført ved Vestre Viken 

10 – Under replanlegging ERP-løsning innført ved Oslo universitetssykehus. 

11 – Under replanlegging ERP-løsning innført ved Sykehuset Innlandet.  

12 – Under replanlegging ERP-løsning innført ved Sykehusapotekene.  

13 – Under replanlegging ERP-løsning innført ved Sørlandet sykehus.  

2.4. Regional IKT for forskning 

Programmet skulle i utgangspunktet benytte infrastrukturmoderniseringen i Sykehuspartner for å 
implementere nødvendig infrastruktur. Fordi dette nå er stilt i bero, har programmet brukt tid og 
ressurser på å avklare endringer i leveransemodell og handlingsrommet til programmet.  Ny 
leveransemodell går ut på at programmets leveranser er inndelt i to trinn: 
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 Trinn 1 er gjennomføring av mindre leveranser og endringer på eksisterende plattform som 
bestilles og gjennomføres med bruk av programressurser og fagressurser fra Sykehuspartner. 

 Trinn 2 forutsetter etablering av ny infrastruktur, som må gjøres av Sykehuspartner, og må 
gjøres som en del av infrastrukturmoderniseringen. 

Samtlige leveranser fra trinn 1 planlegges ferdigstilt innen sommeren 2018. Programmet er imidlertid 
forberedt på forsinkelser grunnet utfordringene med infrastrukturleveranser. 

2.5. Regional forvaltning 

Porteføljen for regional forvaltning er i 2017 delt inn i administrative og kliniske løsninger. 

Administrative løsninger  

Regional forvaltning av administrative løsninger har i andre tertial fullført oppgradering av Public 360, 
som er regionens sak-arkiv-løsning. Dette har vært et relativt stort prosjekt som i praksis er en helt ny 
installering av hele løsningen. Oppgraderingen er gjennomført i henhold til plan. I tillegg er det startet 
forberedelser for innføring av sikker digital post i samme løsning. Dette er et prosjekt som er under 
vurdering og endelig avklaring vedrørende eventuell oppstart vil bli tatt høsten 2017.  

Det er også startet planlegging av en integrasjon mellom Public 360 og Personalportalen. Foranalyse 
og risikovurdering for en slik integrasjon vil gjennomføres høsten 2017 og med eventuell oppstart av 
et prosjekt i 2018. For datavarehusområdet er det gjennomført en foranalyse med leverandøren SAS 
for oppgradering av regional løsning for konsernrapportering. Løsningsdesign og risikovurdering for 
oppgraderingen er startet opp.  

For administrative løsninger arbeides det med en ytterligere samordning av forvaltningen, inkludert 
HR-, økonomi- og regnskapsløsninger, som i dag ivaretas av Sykehuspartner. 

 
Kliniske løsninger  

Regional forvaltning av de kliniske løsninger har seks prosjekter innenfor sin portefølje. To av 
prosjektene er påbegynt, Regional løsning for nødrapport og Tiltak knyttet til Felles infrastruktur. 
Øvrige prosjekter er fortsatt under planlegging.   

Sykehuset Innlandet har installert DIPS versjon 3.7.16.  Oslo universitetssykehus har også installert ny 
versjon av DIPS gjennom prosjektet EPJ Standardisering i programmet Regional klinisk løsning.  
Partus-oppgradering er i henhold til plan. 

2.6. Øvrige prosjekter 

Regional sak-arkiv-løsning 
I prosjektet Regional Sak-arkiv er innføringen i sluttfasen for siste helseforetaket i regionen, Oslo 
universitetssykehus. Prosjektet leverer etter plan og vil gå i produksjon 24. oktober 2017. Prosjektet 
vil levere innenfor årets budsjett på 3 millioner kroner. 

Kompetansestyringssystem for leger i spesialisering (LIS) 
Verktøyet Dossier, som er et kompetansestyringssystem for leger i spesialisering (LIS), ble 
implementert og var klar til bruk 1. september 2017.  Det er gjennomført opplæring av superbrukere 
ved de enkelte foretak.  Prosjektet jobber nå tett med forvaltningen, og i løpet av oktober vil 
prosjektet avsluttes og forvaltningen overtar ansvaret.  Integrasjonen mellom Læringsportalen og 
Dossier er under ferdigstilling.  Leverandør har enda ikke fakturert for alle utførte oppgaver. Det 
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forventes at alle fakturaer er mottatt innen prosjektavslutning, og at prosjektet leveres til kost, 
kvalitet og tid den 30. oktober 2017. 

 

 Overordnet vurdering av risiko i Digital fornying 

Helse Sør-Øst RHF sammenstiller risikobildet for Digital fornying ved å vurdere programmenes 
risikobilder og se disse i sammenheng med Helse Sør-Øst RHFs egne vurderinger. Utgangspunktet for 
disse vurderingene er blant annet informasjon fra møter med programmene om risikostyring og 
annen rapportering fra prosjekt og program. 

Risikobildet for Digital fornying er et aggregert bilde av den samlede rapporteringen fra 
programmene, sammen med egne vurderinger, hvor hver risiko følges opp regelmessig, endringer 
loggføres og tiltak beskrives.  

3.1. Digital fornyings risikobilde 2. tertial 2017 

Risikovurderingene påvirkes av usikkerhet ved at infrastrukturmoderniseringen er stilt i bero. 

Når alternativ gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen er klar, vil konsekvensene for planene i 
Digital fornying bli vurdert. 

 Digital fornying har et middels høyt risikonivå. Viktige enkeltrisikoer for porteføljen Digital fornying er 
vist i figuren under og omtales nedenfor sammen med igangsatte og planlagte tiltak. 

 

Figur 4: Overordnet risikobilde for Digital fornying  

1. Portefølje- program- og prosjekteierstyring 

2. Overføring til drift og forvaltning 

5. Styring av regional tjenesteutvikling 

10. Leveranser fra leverandører 

14. Tilgang til nøkkelkompetanse 

16. Informasjonssikkerhet og arkitektur 

17. Regionale arbeidsprosesser og standarder 

19. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur 

38. Grunndata, kodeverksstandard og 
datakvalitetsregler 

41. Gevinstavtaler og endringsledelse 

Risiko 1: “Svak portefølje- program- og prosjekteierstyring og ikke tilstrekkelig presist formulert 
ambisjonsnivå for prosjekter i Digital fornying, kan føre til omfangsglidning, redusert fokus på 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering i helseforetakene eller problemer med å velge hvilke 
prosjekter i porteføljen som skal startes, forseres, bremses eller avsluttes.”  

Helse Sør-Øst har etablert styrende dokumentasjon for god prosjekteierstyring. Arbeidet med å 
implementere dette i styringsgrupper og programstyrer fortsetter. Digital fornying vil styrke 
kontrollen av presisjonen i mandater i forbindelse med faseovergangskontroller. 
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Risiko 2: “Forsinkelser i overføring fra prosjekt til forvaltning og drift, eller svak 
forvaltningsorganisasjon, kan føre til økte kostnader, at prosjektressurser bindes opp i driftsoppgaver 
eller at standardiseringsarbeid må gjøres om igjen.”  

Programmene i Digital fornying vil påse at faseovergangskontroll omfatter kontroll av 
forvaltningsorganisasjonens oppgaver i prosjektenes tidligfase og at prosjektene overholder rutinene 
for tidlig involvering av helseforetak og Sykehuspartner. Etableringen av Regionalt senter for kliniske 
IKT-løsninger forventes å gi en positiv effekt ved at roller og ansvar tydeliggjøres. 

Risiko 5: "Hvis Helse Sør-Øst ikke klarer å styre langsiktig tjenesteutvikling på regionalt nivå og 
balansere helseforetakenes behov for tjenesteendringer med kravene til regional standardisering, vil 
det føre til forsinkelse eller økt kompleksitet i konsolideringen i programmene i Digital fornying."  

Effektiv gjennomføring av Digital fornying og realisering av planlagte gevinster av pågående 
modernisering og standardisering forutsetter at prosjekter er koordinert med foretaksgruppens 
langsiktige målsettinger og behov for IKT-tjenester. Etablering av fagnettverk for alle kliniske 
prosesser og løsninger, samt samarbeid mellom fagnettverk og Regionalt senter for kliniske løsninger, 
vil bidra til nødvendig koordinering. 

Risiko 10: “Feil kvalitet, feil omfang eller forsinkelse i leveranser fra leverandører kan føre til 
forsinkelser og kostnadsoverskridelser i prosjektene, samt redusert gevinstrealisering ved 
helseforetakene.” 

Anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer blir fulgt opp for å sikre at tiltak blir vedtatt og gjennomført i 
tråd med vedtaket. Allerede utførte tiltak begynner å gi effekt. Programmene i Digital fornying vil 
følge opp øvrige tiltak for å bedre leverandørstyringen. 

Risiko 14: “Manglende tilgang til nøkkelkompetanse (eksternt, i Sykehuspartner eller i helseforetak) 
kan føre til utsettelse av prosjekter, økte kostnader for å holde fremdriftsplanen, lav kvalitet i 
businesscase eller svake kravspesifikasjoner.” 

Alle prosjekter er registrert med ressursbehov i Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsverktøy CA PPM, 
med månedlig oppfølging av status på ressurstilgjengelighet. Tydelige planer og tidlig involvering av 
helseforetak vil også bidra til å håndtere risikoen.  

Noen prosjekter opplever knapphet i enkelte kompetanseområder, og det er usikkert om, og i hvilken 
grad, nøkkelressurser kan bli trukket ut av prosjektene når infrastrukturmoderniseringen starter opp 
igjen.  

Risiko 16: “Manglende avklaring i arbeid med informasjonssikkerhet og å etablere en omforent og 
arkitektur kan føre til problemer med å standardisere, konsolidere eller modernisere innenfor 
vedtatte tids- og kostnadsrammer.” 

Risikoen omfatter informasjonssikkerhet og applikasjons- og dataarkitektur. Avklaringer om videre 
infrastrukturmodernisering ventes å gi nødvendige føringer om informasjonssikkerhet og hvilken 
arkitektur som skal legges til grunn. I mellomtiden vil programmene i Digital fornying sikre at 
produkter og tjenester som blir anskaffet må være tilpasset den gjeldende regionale 
sikkerhetsinfrastrukturen. 
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Risiko 17: “Mangel på beslutning om regionale arbeidsprosesser og standarder, eller manglende lokal 
implementering av beslutninger, kan føre til lavere grad av regionalisering enn forutsatt, økte 
tjenestepriser eller redusert fremdrift på grunn av samtidighetskonflikter med andre prosjekter.”  

Effektiv regional styring er et viktig tiltak for å håndtere risikoen. Programmene i Digital fornying vil 
styrke faseovergangskontrollen slik at det fremgår i beslutningsunderlag om helseforetakene har 
forpliktet seg til å innføre regionale løsninger med vedtatte standarder og prosesser, samt kontrollere 
at interessentanalyser dekker alle relevante interessenter. Programmene i Digital fornying skal bidra i 
fagnettverk og benytte disse i forarbeid med beslutningsunderlag. Implementering av Helse Sør-Østs 
styrende dokumentasjon for prosjekteierstyring vil tydeliggjøre rollen Seniorbrukers ansvar. 

Risiko 19: “Infrastruktur som ikke blir modernisert og gjort tilgjengelig som forutsatt kan føre til 
forsinkelser i programmene.”  

Programmenes tiltak er:  

Programmet Regional klinisk løsning planlegger ut fra at det ikke blir tilgjengelig en felles IKT 
plattform i Helse Sør-Øst i 2018. 

Programmet Regional IKT for forskning vil gjennomføre mindre leveranser på eksisterende plattform 
med bruk av programressurser og fagressurser fra Sykehuspartners linje (trinn 1).  

Trinn 2 forutsetter etablering av ny infrastruktur, som må gjøres av Sykehuspartner, og må gjøres som 
en del av infrastrukturmoderniseringen. 

Programmet Virksomhetsstyring vil tilpasse planen for utrulling av ERP til gjenstående foretak slik at 
konsekvensene av forsinket regional plattform reduseres mest mulig. 

Når infrastrukturmoderniseringen er replanlagt, vil det etableres en felles overordnet plan for 
programmene i Digital fornying som er koordinert med infrastrukturmoderniseringen. Deretter skal 
fremdriften i arbeidet med infrastrukturmodernisering følges, og prosjekter som har avhengigheter til 
modernisert infrastruktur skal utveksle informasjon om avhengigheter med hverandre og med 
infrastrukturmoderniseringsprosjektet i Sykehuspartner. 

Risiko 38: “Manglende grunndata og kodeverksstandard, samt datakvalitetsregler kan føre til at 
konsolidering til regionale løsninger blir vanskelig å gjennomføre og at prosjekter forsinkes og 
kostnader øker”.  

Det vurderes hvordan regional koordinering av standardisering og regional forvaltning av kodeverk 
kan ivaretas gjennom programmene eller på annen måte. Gjennomgang av risikoen fortsetter. 

Risiko 41: “Utydelige gevinstavtaler eller svakt organisert endringsledelse i helseforetakene kan føre 
til at helseforetakene ikke er klare til å ta imot leveransene som forutsatt eller at Helse Sør-Øst ikke 
får realisert de forventede gevinstene.” 

Programmene i Digital fornying vil bidra til å konkretisere hvem som skal følge opp gevinstarbeid etter 
at prosjekter er implementert og kontrollere at det blir gjort. Programmene i Digital fornying vil også 
innskjerpe at gevinstansvarlige i programstyrene må forankre gevinstrealiseringsplaner i 
helseforetakene. 
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3.2. Programmenes viktigste risikoer 

I avsnittene under er de største risikoene som rapportert i programmene listet opp. 

Fra programmet Regional klinisk løsning:  

 Lange beslutningsprosesser kan føre til at prosjekter ikke klarer å holde tidsplanene. Det kan 
igjen få følgerisiko for andre prosjekt som har avhengigheter til infrastruktur, ressurser og 
samspill i en total sammenheng. 

 Om forutsetningene for regional plattform som prosjektene i programmet legger til grunn for 
reviderte prosjektplaner ikke holder, kan det føre til behov for ny re-planlegging og ytterligere 
utsettelse av etablering av regionale tjenester med påfølgende gevinsttap, utsettelse og 
kostnadsøkning for programmet. 

 Lavere kvalitet enn forventet på leveranser fra eksterne leverandører kan føre til forsinkelser 
og kostnadsoverskridelser i prosjektene, samt redusert omfang og reduserte gevinster i 
klinikkene   

 
Fra programmet Virksomhetsstyring: 

 Forsinkelse i fremdriften på etableringen av regional plattform kan medføre forsinkelse i 
oppstarten ved Oslo universitetssykehus.  

 Forsinkelse og overforbruk i release 4 som følge av manglende filsluse i testmiljøet ved Oslo 
universitetssykehus. 

 Dersom grensesnitt mot fagsystem Medusa ikke er tilgjengelig ved produksjonssetting ved 
Vestre Viken, kan dette medføre at helseforetaket må tilføre ekstra ressurser til området. 

Fra programmet Regional IKT for forskning:  

 Manglende tilgang til nøkkelkompetanse (eksternt, i Sykehuspartner eller i helseforetak) kan 
føre til behov for å utsette prosjekter eller enkeltvise leveranser. 
 

 Ekstern kvalitetssikring i Digital fornying 

Programmene i Digital fornying har to eksterne kvalitetssikrere: BearingPoint (Bo H. Christensen) for 
Virksomhetsstyring og EY for programmene Regional klinisk løsning og Regional IKT for forskning. 

4.1. Kvalitetssikring av Regional klinisk løsning (EY) 

Konklusjonen fra kvalitetssikring av programmet Regional klinisk løsning ved 1. tertial 2017 er 
følgende: 

Kvalitetssikrer har i andre tertial 2017 ferdigstilt dypdykkgjennomgang av temaet Endringsledelse i 
Regional klinisk løsning og avlevert første kvalitetssikringsrapport for den løpende kvalitetssikringen 
av prosjektet Regional Lab. Ved tidspunkt for tertialrapporteringen fortsetter aktivitetene knyttet til 
Regional Lab med fokus på oppfølging av tiltak anbefalt i kvalitetssikringsrapport august 2017, samt 
prosjektets arbeid med regionalisering av løsningen, inkludert Master data management. Den 
eksterne kvalitetssikringen av prosjektet Regional multimedia, som skal gjennomføre anskaffelse av 
en regional løsning for håndtering av multimedia i Helse Sør-Øst, startet også opp i andre tertial. 
Videre aktivitet knyttet til kvalitetssikring av dette prosjektet, er satt på vent da utsendelse av 
konkurransegrunnlaget er utsatt. I forbindelse med at programmet for infrastrukturmodernisering er 
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stilt i bero, pågår det replanlegging i flere av prosjektene i Regional klinisk løsning med utgangspunkt i 
at en felles IKT-plattform ikke blir tilgjengelig i Helse Sør-Øst i innværende år. For å redusere 
usikkerheten knyttet til forsinkelsen med ny plattform, er det fortsatt viktig med god kommunikasjon, 
koordinering og samarbeid mellom Regional klinisk løsning og Sykehuspartner. 

Ekstern kvalitetssikrers dypdykksgjennomgang av temaet Endringsledelse i Regional klinisk løsning 
viser at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial innenfor dette området. Som påpekt i 
tidligere tertialrapporteringer, blant annet årsrapport 2015 og årsrapport 2016, krever løsningene 
som implementeres gjennom Digital fornying i de fleste tilfeller etablering av nye arbeidsprosesser og 
–rutiner for å sikre planlagt gevinst og suksess. For å lykkes med slike endringer kreves god 
endringsledelse i den daglige prosjektstyringen, programledelse og linjen, med god 
topplederforankring, lokal ledelsesoppslutning og forankring i respektive fagmiljøer. Det er iverksatt 
enkelte gode tiltak på dette området, blant annet gjennomføring av PROFF-programmet, men utført 
dypdykksgjennomgang underbygger at dette ikke er tilstrekkelig, gitt omfanget av Digital fornying. 
Det er derfor viktig at Helse Sør-Øst sammen med programmet fortsetter å gjennomføre systematiske 
tiltak knyttet til endringsledelse på alle nivåer i organisasjonen som inkluderer både programmet og 
linjen.  

Basert i utførte kvalitetsgjennomganger og -arbeid med Regional klinisk løsning, er ikke EY kjent med 
ytterligere forhold utover dette og det som rapporteres i programmets utkast til Tertial 2 rapport som 
vesentlig endrer statusen i Regional klinisk løsning fra rapportering i Tertial 1 2017.   Programmet når 
mange viktige milepæler og har flere suksesshistorier som burde tydeligere kommuniseres, både 
internt og eksternt. I tillegg har programstyret i Regional klinisk løsning opparbeidet seg mye erfaring 
og kompetanse som man bør bygge videre på fremover, også i overgangen til forvaltning av 
løsningene som tilgjengeliggjøres gjennom programmet. 

4.2. Kvalitetssikring av Virksomhetsstyring (BearingPoint) 

Konklusjonen fra kvalitetssikring av programmet virksomhetsstyring ved 2. tertial 2017 er følgende: 

«Min overordnede vurdering er at Program VIS har passert en periode (2 tertial) preget av betydelig 
usikkerhet både knyttet til innholdet i Regional ERP og hvordan det videre prosjektforløp ville fortone 
seg. Store spørsmål var knyttet til hva Release 4 skulle inneholde, og hvordan den videre 
utrullingsplanen ville bli. Jeg konstaterer at denne krevende perioden nå er avsluttet, og at 
programledelsen kan presentere en omforent Release 4 og et forslag til utrullingsplan som er 
forankret og akseptert av helseforetakene. Det betyr at vi på den ene siden kan si at visjonen om en 
felles Regional ERP-plattform styrkes ved at Release 4 resulterer i en rikere løsning som kan utløse 
større gevinster (for noen) enn hva man kunne forvente å oppnå med Release 3. Men samtidig kan det 
også argumenteres med at Release 4 resulterer i økt prosessvariasjon, noe som bryter med den 
Regional ERPs visjon om prosess-standardisering. Jeg mener allikevel at det viktigste faktum er at 
denne variasjonen skjer innenfor den Regional ERP-plattformen og ikke som isolert varianter av 
Regional ERP.  

Kombinert med at driftssituasjonen er stabilisert og at Release 3 har passert den siste kontraktuelle 
milepælen (garantiperioden) med en begrenset og håndterbar feilliste, bør man kunne hevde at 
programmet VIS fortsatt leverer på kvalitet, og at usikkerheten knyttet til det videre forløp frem mot 
avslutning er betydelig redusert, dog under forutsetning at regional teknisk plattform gjøres 
tilgjengelig før innføringsløpet i Oslo universitetssykehus starter.» 
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Dersom vi benytter samme vurderingsskjema som i rapporten fra Tertial 1 ser vi en utvikling som vist i 
figur 1.  

.  

Tabell 2: Samlet vurdering av status 

Avsluttende oppsummering 

De viktigste poengene i denne tertialrapporten er følgende: 

1. Release 4, design av sprint 1 og 2 og bygging av sprint 1 er levert i henhold til plan pr 8. 
september. Resten av design og bygging er planlagt ferdigstilt til nyttår 

2. Release 3 har passert garantiperiode med en meget begrenset feilliste 
3. Det foreligger ingen kjente motforestillinger til den foreliggende utrullingsplan. 
4. Sykehusapotekenes prosjekt nærmer seg og krever en del prinsipielle avklaringer. Beslutning 

om å velge Regional ERP-løsning, eller å gå ut i markedet med en åpen konkurranse må fattes 
raskt. 
 

 Tiltak, satsninger og forbedringer for å styrke gjennomføringen 

Det arbeides med kontinuerlig forbedring av programmenes gjennomføringsevne og spesielt nevnes 
følgende forhold: 

I løpet av 2017 vil Helse Sør-Øst RHF gå gjennom fornyingsprogrammet for å sikre rett prioritering av 
prosjektene og sikre at kompetansen og ressursene brukes riktig. Det er under vurdering nye og 
forenklede tilnærminger til etablering av regional EPJ.  Når det gjelder radiologiprosjektet er det 
iverksatt et arbeid for å se på alternativer for gjennomføring, og resultatet av dette skal foreligge 1. 
desember 2017.  

Videre plan for den eksterne kvalitetssikringen i 2017-2018 innebærer flere dypdykk, 
prosjektspesifikke gjennomganger og usikkerhetsanalyser. De prosjektspesifikke gjennomgangene vil i 
tillegg til områder knyttet til god prosjektstyring, inkludere sentrale områder som måloppnåelse 
vedrørende standardisering, evne til gevinstrealisering per helseforetak, leverandørstyring og 
oppfølging av prosjektenes businesscase. 

Arbeidet med å forbedre prosjekteierstyring, med vekt på gevinstrealisering og endringsledelse i 
samarbeid med helseforetakene, vil fortsette i 2017 og 2018. Regional løsning for medikamentell 
kreftbehandling har utarbeidet gevinstplaner og definert hvilke måleindikatorer som skal benyttes i 
gevinstrealiseringen for helseforetak som tar i bruk løsningen. Realisering i av gevinstplanene skal 
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følges opp integrert i virksomhetsstyringen lokalt og regionalt. Det er etablert et nytt 
tertialrapporteringskrav relatert til IKT-bruk av applikasjoner (regionale og nasjonale) i den ordinære 
rapporteringen.  Dette arbeidet krever involvering av nøkkelpersoner fra helseforetakene. 
Indikatorene og oppfølgingsprosessen vil forbedres over tid. Gevinstarbeidet har også begynt i 
prosjektene regional standardisering av EPJ, regional kurve- og medikasjonsløsning, regional 
laboratoriedataløsning og Digital patologi.   
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 Økonomisk status pr. 2. tertial 2017  

6.1. Økonomistatus for Digital fornying per program. 

Økonomirapporteringen vises per løsning og inneholder kun økonomi for pågående prosjekter og prosjekter som avsluttes i 2017. 

I Vedlegg 1 til denne rapporten vises den samlede økonomiske status for programmene i Digital fornying. 
Prosjekter som er i konsept- eller planleggingsfasen har ikke kostnads- og styringsrammer, da disse fasene finansieres av driftsbudsjettet. 

Per 2. tertial 2017 har ikke administrerende direktør disponert midler fra risikobuffer 2017 til prosjekt/programmer innenfor Digital fornying. 
Eventuelt disponering av risikobuffer, etter fullmakt, vil fremgå i tertialrapporteringen i Digital fornying. 

Prosjektene i Digital fornying rapporterer fremdrift basert på prinsippene for rapportering av realisert verdi (Earned Value). Realisert verdi er en 
teknikk for å fremstille prosjektets status innenfor fremdrift, økonomi og kvalitet på en objektiv måte, ved å presentere prosjektets faktiske 
leveranser, uttrykt i deres økonomiske verdi, sett opp mot budsjett på samme tidspunkt.  I tabellene under vises status for alle pågående 
enkeltprosjekter innen hvert program. Kort oppsummert viser rapporteringen av realisert verdi innen programmet Regional klinisk løsning at det er 
noen forsinkelser, og samlet sett er realisert verdi derfor 4 % lavere enn påløpte kostnader. Programmet Virksomhetsstyring har levert ERP-
løsningene til de helseforetakene som var i planen i henhold til budsjett.  Nye estimater og prognoser vil bli oppdatert etter at endringsordren 
knyttet til release 4 er godkjent. Innen programmet Regional IKT for forskning kan det ikke rapporteres på realisert verdi før det foreligger en 
godkjent plan. 

Forklaring til tabellene: 

Begrep Forklaring 
Start Prosjektets oppstarttidspunkt (måned-år) 

Planlagt slutt Prosjektets planlagte ferdigstillelsesdato (måned-år) 

Status Kun status for pågående prosjekter 

Kostnadsramme Godkjenning av ramme ved BP3* for totale prosjektkostnader for utvikling av en regional løsning som inkluderer 
usikkerhetsestimat. Kostnadsramme godkjennes kun av administrerende direktør/styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Kostnadsrammen er uavhengig av årlig tildeling 

Styringsramme Styringsramme tildeles programstyret - uten usikkerhet (P50-estimat) 

Prosjektbudsjett Vedtatt totalbudsjett for prosjektet/løsningsområdet i det respektive programstyret  

Prognose Prognose start til slutt er beste estimat på totalkostnad ved fullført prosjekt. 
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Regnskap pr dd Bokført kostnad pr dagens dato 

Realisert verdi pr dd Realisert verdi er en økonomisk vurdering av den fremdrift prosjektet har hatt. Dette kan sees på som hvor mye 
funksjonalitet eller verdi prosjektet har levert til dagens dato. Denne sammenliknes med planlagt og faktisk kost 
for å kunne vurdere hvordan prosjektet ligger an i forhold til fremdrift, kvalitet og omfang. 

6.2. Prosjektoversikt: Program Regional klinisk løsning  

Oversikten nedenfor omfatter pågående prosjekter og prosjekter som er avsluttet i 2017, i program for Regional klinisk løsning.  

Prognoser er basert på prosjektenes prognose per 31. august 2017. Realisert verdi er basert på prosjektleders vurdering av fremdrift knyttet til 
planlagte leveranser. Kommentarene forklarer større avvik mellom realisert verdi og faktisk kostnad. 

 

  Ikke aktuelt med kostnadsramme/styringsramme, fordi prosjektet er i en fase før beslutning om å gjennomføre prosjektet (BP3). 

  Kostnadsramme/styringsramme under utarbeidelse 

K-ramme er kostnadsramme, S-ramme er styringsramme. 

Regional løsning Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj. 
pr d.d. 

Regnsk. 
pr. d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Digital patologi Digital patologi feb.16 des.22 Pågår     10 5 10 5 10 

Driftsmidler 
påløpt. Satt på 
vent til tredje 
kvartal 2017 

eResept eResept des.13 jan.17 Avsluttet 65 65 65 49 65 49 65   

PKI PKI des.13 jun.17 Avsluttet 32 32 32 29 32 28 29   

Kjernejournal  Kjernejournal  feb.15 aug.17 Avsluttet 20 20 20 16 19 14 14   

Medikamentell 
kreftbehandling 

Medikamentell 
kreftbehandling 

mar.13 des.19 Pågår     79 164 79 78 79 
Egen styresak 
planlagt 



  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 11 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 

 

Regional løsning Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj. 
pr d.d. 

Regnsk. 
pr. d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Programledelse 

Programledelse, 
arkitektur & 
design, test & 
release 

jan.17 des.17 Pågår     36 37 25 24 0 
Godkjennes 
innenfor årlig 
budsjettprosess 

Prehospitalt 
område 

Regional 
ambulansejourn
al 

mai.16 des.22 Pågår     4 1 3 1 0 Driftsmidler 

Regional løsning 
for AMK-sentral 

mai.16 des.22 Pågår     2 1 1 1 0 Driftsmidler 

Regional EPJ 
Standardisering 

Standardisering 
(gjennomføre) 

mar.16 jun.18 Pågår 363 363 363 389 235 253 248 

Styresak 035-
2016. 
Vurderinger 
pågår. Egen 
styresak planlagt 

Konsolidering 
(forprosjekt) 

mar.16 jun.17 Pågår 67 67 67 66 67 66 78 

Styresak 035-
2016 
Forprosjektet er 
avsluttet og under 
behandling 
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Regional løsning Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj. 
pr d.d. 

Regnsk. 
pr. d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Regional EPJ 
DIPS-lisenser 

aug.16 des.20 Pågår     61 61 18 8 0 

Årlig behov 
vedtatt iht. 
fullmakt mars 
2017 

Regional kurve og 
medikasjons-

løsing 

Fase 2 Bredding 
OUS, SØ og Ahus 

jan.16 des.17 Pågår 143 137 131 139 92 91 85 

Styresak 103-
2016 
Endringsmelding 
på ny faseplan er 
under 
utarbeidelse 

Fase 2 
Infrastruktur 
v/AHUS 

jan.17 des.17 Pågår 6 6 6 6 6 0 0 
Overført fra IMP 
jan 2017 

  
Regional lab 
fase 2 

apr.15 jan.17 Avsluttet     32 35 32 35 32   

Regional 
lab.løsning 

Fase 3 + 4 
(Patologi) 

feb.17 des.22 Pågår 239 221 113 113 28 23 25 
Styrevedtak fase 
3 og 4 i sak 042-
2017 

Regional 
multimedia 

Regional 
multimedia 

aug.15 des.22 Pågår     18 29 13 8 12 
Styresak 041-
2017 

Regional 
radiologi 

Regional 
radiologi 

mar.13 des.21 Pågår 478 478 478 474 211 257 213 
Styresak 055-
2013 
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Regional løsning Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj. 
pr d.d. 

Regnsk. 
pr. d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Samhandling 
Automatisk 
tildeling av 
fødselsnr 

des.14 apr.17 Avsluttet     17 14 17 14 13 
Godkjent iht. 
fullmakt feb 2017 

  
Utfasing av 
usikrede 
svarmeldinger 

jun.15 jan.17 Avsluttet     10 7 10 7 8 
Godkjent iht. 
fullmakt apr 2017 

IHR 
Interaktiv 
henvisning og 
rekviering fase 3 

nov.16 feb.18 Pågår 11 11 11 11 7 4 4 
Godkjent iht. 
fullmakt jan 2017 

Digitale 
innbygger-

tjenester i HSØ 

Digitale 
innbyggertjenes
ter i HSØ 

sep.16 des.20 Pågår     8 7 6 6 5 

Ny prognose er 
under 
utarbeidelse 

 

HF til HF 
kommunikasjon 

HF til HF-
kommunikasjon, 
labsvar 

jan.17 aug.18 Pågår 13 13 13 12 5 4 5 
Godkjent iht. 
fullmakt feb 2017 

HF til HF-
kommunikasjon, 
epikrise 

mar.17 des.18 Pågår 12 12 12 11 2 1 2 
Godkjent iht. 
fullmakt apr 2017 

Tabell 6: Prosjektoversikt Regional klinisk løsning  
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6.3. Prosjektoversikt: Virksomhetsstyring 

Programmets økonomistatus per 31. august 2017 vises i tabellen under.  

Regional 
løsning 

Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj.pr 
d.d. 

Regnsk.pr. 
d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Regional 
ERP 

Regional 
ERP mar.13 jun.20 Pågående 661 551 551 770 562 533 533 Se under 

Regional 
ERP Anskaffelse 2012 2013 Avsluttet 

    I/A I/A 
I/A 43 I/A   

  Forprosjekt 2011 2014 Avsluttet     I/A I/A I/A 55 I/A   

SUM                   631     

Tabell 7: Prosjektoversikt Virksomhetsstyring 

Styrevedtak fra styresak 036-2013 gir prosjektet regional ERP-løsning en total ramme på 710 millioner kroner. Av dette er 110 millioner kroner 
usikkerhet og 49 millioner kroner til helseforetakenes mottaksprosjekt. Kostnadsrammen på 661 millioner kroner er den totale rammen fratrukket 
helseforetakenes mottaksprosjekt. 
Prosjektet har nå utarbeidet en ny prognose som inkluderer release 4 og som beløper seg til 770 millioner kroner.  Egen styresak om dette vil 
komme senere i år.  
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6.4. Prosjektoversikt: Regional IKT for forskning 

Programmets økonomistatus per 31. august 2017 vises i tabellen under.  

Regional 
løsning 

Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj.pr 
d.d. 

Regnsk.pr. 
d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Regional IKT for forskning 2016   Pågående 
    

15 14 15 14 I/A 
Budsjettet gjelder kun driftsmidler 
2016  

Regional IKT for forskning 2017   Pågående     24 10 3,7 3,7 I/A Både driftsmidler og inv  

Tabell 8: Prosjektoversikt: Regional IKT for forskning 

Totalbudsjettet for 2017 er på 24 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner er investering og fire millioner kroner er driftsmidler. Prosjektet har 
hittil kun fått frigitt driftsmidler. Frigjøring av investeringsmidler skal ha særskilt godkjenning. 
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6.5. Prosjektoversikt: Øvrige prosjekter 

Programmets økonomistatus for pågående prosjekter per 31. august 2017 vises i tabellen under.  

Regional 
løsning 

Prosjekt Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj.pr d.d. Regnsk.pr. d.d. 
Realisert 
verdi 

Regional Sak-arkiv løsning 2010 2017 Pågående       47 I/A 46 I/A 

Øvrige 
prosjekt   jan.17 des.17 Pågående 

    
 17 I/A I/A 10 I/A 

SUM                 55   

Tabell 9: Prosjektoversikt: Øvrige prosjekter 
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 Økonomi 2017 

Budsjettkolonnen i kapittel 6 angir prosjektenes budsjetter for hele prosjektperioden, som kan 
strekke seg over flere år. Årsbudsjettet for 2017 gjelder kun for inneværende år og er disponert som 
vist i tabellen under. Korrigeringer for mva-kompensasjon og virksomhetsoverføring av 
prosjektcontrolling per 1. april 2017 er innarbeidet med til sammen 15 millioner kroner i reduserte 
samlede midler. Det vises for øvrig til styresak 085-2016.  

 

Tabell 10: Årsbudsjett 2017 

Midler til Identitets og tilgangsstyring er overført til Sykehuspartner. 

Invest Drift

Regional EPJ Standardisering 140     9          

Konsolidering (forprosjekt) 20       1          

DIPS-lisenser 18       

Arena & strukturert journal 23       1          

Regional kurve & medikasjon (fase 2) 60       1          

Overført fra IMP - lisenser SQL-lisenser AHUS Kurve 6          

Medikamentell kreftbehandling 40       1          

Regional lab 38       1          

Regional radiologi 50       1          

Regional multimedia 9          

Prehospitale tjenester Løsning for AMK-sentraler 2          

Ambulansejournal 2          

eResept/Kjernejournal/PKI Kjernejournal 8          

Digital patologi 5          

Samhandling IHR fase 3 6          -      

HF til HF labsvar 8          

Digitale innbyggertjenester 10       3          

Programledelse Programledelse & A&D/T&R 19       17        

VIS Regional ERP 74       11        

Forskning Regional IKT for forskning 20       4          

Adm. Digital fornying Adm. Digital fornying 5          7          

Regional Sak-arkiv Regional Sak-arkiv OUS 3          

LIS Kompetanseplansystem LIS Kompetanseplansystem 5          

Forvaltning av regionale løsninger 27       1         

Sum strategiske program/forvaltning 580    75       

Driftsinvesteringer Sykehuspartner 85       

iMod
Identitets og tilgangsstyring

40       5          

Sum regionale investeringer i Sykehuspartner 125    5         

SUM Digital fornying/IKT-investeringer 2017 705 80

Øvrige 

prosjekt

RKL

Program Regional løsning Prosjekt
Budsjett 2017

mailto:postmottak@helse-osorost.no
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7.1. Status per 31. august 2017 

 

Tabell 11: Status per 31. august 2017 

Midler til «Øvrige prosjekter» inkluderer tre millioner kroner til regional sak-arkiv-løsning. Det vil 
derfor ikke være direkte sammenheng mellom «Øvrige prosjekter» i tabell 11 og 9. 

De strategiske programmene har en prognose for 2017 som er ca 28 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Administrerende direktør har i tråd med styresak 077-2017 omprioritert 52 millioner kroner 
til dekning av strakstiltak i Sykehuspartner knyttet til drift – backup og lagring og til styrking av 
personvern og informasjonssikkerhet, hvilket medfører at programmet samlet sett har en prognose 
for 2017 som er ca 22 millioner kroner høyere enn budsjett, jamfør tabell 11.  

 


