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Innledning 

Digital fornying, som heretter betegnes IKT-prosjektporteføljen, er Helse Sør-Øst sin satsning på 
standardisering og modernisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger for å bedre 
kvalitet og pasientsikkerhet. Den regionale IKT-prosjektporteføljen består per i dag av tre 
programmer. Programmene har vært operative siden mars 2013 og det er jevnlig gitt 
statusrapporter til styret gjennom administrerende direktørs orienteringer og ved hver 
tertialrapportering. 

Tertialrapporten oppsummerer status i programmene, de viktigste beslutninger og 
forbedringstiltak. Status for hvert program ved 3. tertial 2017 oppsummeres i tabellen under. 

 

1. Oppsummering 

 

 

Tabell 1: Overordnet status for hvert program 

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

 

De viktigste avvikene i forhold til opprinnelig plan er: 

 Radiologiprosjektet har vist seg å være svært krevende, jf. styresak 013-2018. 

 Videre er det forsinkelser og behov for mer midler i det regionale økonomi- og 
logistikkprosjektet (ERP). Dette skyldes i hovedsak utvikling av en ny versjon, release 4, samt 
at opprinnelig innføringsstrategi med bruk av interne ressurser ikke lar seg gjennomføre. Det 
vises også til styresak 026-2018. 

 Regional EPJ standardisering har hatt behov for økte rammer, jf. styresak 025-2018.  

 Det er knyttet stor usikkerhet til når og hvordan Sykehuspartner kan levere en modernisert 
infrastruktur til regionen. 

Videre i dokumentet beskrives fremdrift og kortfattet status for hvert av programmene, økonomi, 
risiko med iverksatte tiltak og ekstern kvalitetssikring. 

 

2. Fremdrift og status 

 

Regional klinisk løsning 
I program for Regional klinisk løsning har det vært god fremdrift i flere prosjektene i 2017.  
Programmet har nådd mange viktige milepæler. Spesielt nevnes at alle innbyggere i Helse Sør-Øst 
har fått tilgang til kjernejournal og at alle sykehusene i Helse Sør-Øst har innført nasjonal løsning 

Rapportert område Fremdrift Økonomi Kvalitet Risiko

Regional klinisk løsning

Virksomhetsstyring

Regional IKT for forskning

Totalt
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for automatisk tildeling av fødselsnummer. Programmet har dog forsinkelser i enkelte prosjekter 
grunnet kvalitetsutfordringer på løsningene fra enkelte av leverandørene. Under er en 
oppsummering av status for de viktigste prosjektene. 

Regional EPJ standardisering 

Prosjektet for regional standardisering av elektronisk pasientjournal (EPJ) er innført ved syv 
helseforetak. Prosjektet er forsinket med ett år til desember 2018.  Det ble i utgangspunktet 
forlenget med 6 måneder fordi det ikke lot seg gjøre å gjennomføre prosjektet i parallell på fire 
helseforetak som opprinnelig planlagt grunnet manglende tilgang på fagressurser. I tillegg ønsket 
Sykehuset Østfold å få vurdert et alternativt gjennomføringsopplegg med en begrenset 
standardisering, noe som også har medført forsinkelser.  Forlenget prosjektperiode fører til at 
totalprognosen går over kostnadsrammen, og en utvidelse av kostnadsrammen er godkjent i 
styresak 026-2018. 

Regional kurve- og medikasjonsløsning 

Det er god fremdrift i etableringen av en regional kurve- og medikasjonsløsning. Ny versjon av 
regional kurve- og medikasjonsløsning ble tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset 
Østfold og Akershus universitetssykehus. Sykehuset Østfold har innført løsning for hele 
sykehuset. Ved Akershus universitetssykehus er løsning satt i produksjon ved intensiv-, anestesi- 
og operasjonsenhetene. Det er gjennomført en pilot for lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset 
Østfold og videre innføring av dette gjennomføres lokalt. 

Anskaffelsesprosessen for kurve- og medikasjonsløsning for de foretak som ikke har regional 
løsning behandles som egen sak i styremøte i april 2018..    

Løsning for medikamentell kreftbehandling 

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling er tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus, 
Kreftsenteret på Ullevål, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold. Videre innføring er besluttet 
i styresak 120-2017. 

Laboratoriedataløsning 

Flere oppgraderinger av laboratorieløsningen er gjennomført ved Sykehuset Østfold. Videre 
innføring er besluttet i styresak 042-2017. 

Regional radiologiløsning 

Ved Akershus universitetssykehus er det gjennomført, overlevert og avsluttet innføring av 
Carestream PACS og oppgradering av Siemens RIS. Radiologiløsningen som er satt i produksjon 
ved Sykehuset Innlandet ble ikke godkjent innen godkjenningsperioden. Det er vurdert 
alternativer for videre arbeid med regional radiologiløsning, jf. styresak 013-2018. 

  



 

 

 Side 4 

 

Virksomhetsstyring 

I Virksomhetsstyringsprogrammet ble prosjektene for innføring av ERP-løsningen ved Sykehuset 
Telemark og Sunnaas sykehus avsluttet i 2017. Det er startet innføringsprosjekt ved Vestre Viken. 
Alle faglige avklaringer om innhold i release 4 mellom Oslo universitetssykehus, øvrige 
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF er nå ferdigstilt. Dette har medført et behov for utvidet 
ramme, og sak om dette er behandlet i styresak 026-2018. Videre er ERP-løsningen gjennomgått 
på nytt med hensyn på informasjonssikkerhet. Det ble funnet avvik og disse er lukket. 

 

Regional IKT for forskning 

Programmet Regional IKT for forskning har vist en positiv trend i siste kvartal i 2017, og 
planlagte leveranser har god fremdrift og flere er ferdigstilt.  
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3. Økonomi 

Prosjektene rapporterer prognoser innenfor vedtatte kostnadsrammer, inklusive vedtak fattet hittil i 2018. I tabellene presentert under vises 
økonomien pr program for pågående løsninger og IKT-prosjekter, inkludert for prosjekter som er avsluttet i 2017. 

3.1 Økonomistatus: Regional klinisk løsning 

Programmets økonomistatus per 31. desember 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  

Digital patologi Digital patologi feb.16 des.23 Pågår     10 5 10 5 10 
Driftskostnader 
påløpt. Satt på 
vent til 2019 

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

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

Kjernejournal  Kjernejournal  feb.15 sep.17 Avsluttet 20 20 20 16 20 16 20 
Kostnader 
påløpt i siste 
tertial 

Medikamentell 
kreftbehandling 

Medikamentell 
kreftbehandling 

mar.13 des.19 Pågår 164 148 148 148 93 93 89 
Ramme fastsatt 
i styresak 120-
2017 

Prehospitalt 
område 

Regional 
ambulansejournal 

mai.16 sep.17 Avsluttet     4 1 4 1 0 Driftskostnader 

Regional 
ambulansejournal 

nov.17 jan.18 Pågår     1 1 1 0 1 Konseptfase 

Regional løsning 
for AMK-sentral 

mai.16 sep.17 Stoppet     2 1 2 1 0 
Nasjonalt 
prosjektløp 
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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  

Standardisering 
(gjennomføre) 

mar.16 des.18 Pågår 398 398 398 398 300 315 306 

Ny ramme 
vedtatt i 
styresak  
025-2018 

Konsolidering 
(forprosjekt) 

mar.16 jun.18 Pågår 67 67 67 60 67 48 58 
Styresak 035-
2016 

Regional EPJ 
Arena 16.2 

jan.17 jun.17 Avsluttet     19 18 19 18 19  

Modernisering 
(konsept) 

nov.17 jan.18 Pågår     5 5 4 3 3 NY. Konseptfase 

Regional EPJ DIPS-
lisenser 

aug.16 des.22 Pågår     61 61 18 12   

Årlig behov 
vedtatt iht. 
fullmakt mars 
2017.  
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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 kurve og 
medikasjonsløsing 

Fase 2 Innføring 
OUS, SØ og Ahus 

jan.16 des.18 Pågår 143 137 131 139 116 110 103 
Styresak 103-
2016 
 

Fase 2 
Infrastruktur 
v/Ahus 

jan.17 okt.17 Avsluttet 6 6 6 0 6 0 0 
Overført fra IMP 
jan 2017 

Regional 
laboratorie-

løsning 

Regional lab fase 2 apr.15 jan.17 Avsluttet     32 35 32 35 32   

Fase 3 + 4 
(Patologi) 

feb.17 des.19 Pågår 239 221 184 210 43 41 37 
Styrevedtak fase 
3 og 4 i sak 042-
2017 

Regional 
multimedia 

Regional 
multimedia 

aug.15 feb.17 Avsluttet     7 7 7 7 7 
Ferdigstilt idé-, 
konsept- og 
planleggingsfase 

Regional 
multimedia 
Anskaffelse 

mar.17 des.18 Pågår 11 11 11 11 3 3 2 
Styresak 041-
2017 

Regional 
radiologi-løsning 

Regional radiologi mar.13 des.22 Pågår 478 478 478 478 217 273 218 

Styresak 055-
2013.  
Styresak 013-
2018 

Samhandling 
Automatisk 
tildeling av 
fødselsnummer 

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

Automatisk 
tildeling av 
fødselsnr trinn 2 

okt.17 des.17 Avsluttet     1 1 1 1 1 Planleggingsfase 

Utfasing av 
usikrede 
svarmeldinger 

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

IHR 
Interaktiv 
henvisning og 
rekvirering fase 3 

nov.16 jan.18 Pågår 11 11 11 6 10 6 6 
Godkjent iht. 
fullmakt jan 
2017 

Digitale 
innbygger-

tjenester i HSØ 

Digitale 
innbyggertjenester 
i HSØ 

sep.16 des.20 Pågår     5 29 5 7 5 

Kun 
driftsmidler 
gjennom hele 
prosjektet 

Digitale 
innbyggertjenester 
DP journal innsyn 

feb.17 feb.19 Pågår     17 15 4 2 4 

NY. 
Saksbehandling 
pågår 

Digitale 
innbyggertjenester 
DP digital 
utsending av brev 

okt.17 jan.18 Pågår     3 2 2 1 2 

NY. 
Driftsmidler 
 

HF til HF 
kommunikasjon 

HF til HF-
kommunikasjon, 
lab.svar 

jan.17 aug.18 Pågår 13 13 13 12 8 7 8 
Godkjent iht. 
fullmakt feb 
2017 
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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  

HF til HF-
kommunikasjon, 
epikrise 

mar.17 des.18 Pågår 12 12 12 11 5 3 4 
Godkjent iht. 
fullmakt apr 
2017 

HF til HF-
kommunikasjon, 
henvisning 3 og 4 

sep.17 jun.19 Pågår 8 7 6 6 1 0 0 
Godkjent iht. 
fullmakt des 
2017 

Tabell 2: Prosjektoversikt Regional klinisk løsning 
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3.2 Økonomistatus: Virksomhetsstyring  

Programmets økonomistatus per 31. desember 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 mai.13 jun.21 Pågående 777 759 759 759 550 550 550 

Ny ramme vedtatt 
i styresak  
026-2018 

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                   648     

Tabell 3: Prosjektoversikt Virksomhetsstyring 

 

3.3 Økonomistatus: Regional IKT for forskning 

Programmets økonomistatus per 31. desember 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 2016 Pågående 
    

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

Regional IKT for forskning 2017 2017 Pågående 
    

24 6,6 24 6,6 I/A Påløpt er driftskostnader. 

Tabell 4: 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.  
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3.4 Økonomistatus: Regional forvaltning 

Økonomistatus for forvaltning av regionale løsninger per 31. desember 2017 vises i tabellen under.  

Regional løsning Start Slutt Status 
K- 
ramme 

S- 
ramme 

Budsj. 
totalt 

Progn. 
totalt 

Budsj.pr 
d.d. 

Regnsk.pr. 
d.d. 

Realisert 
verdi 

Kommentar  

Regional forvaltning 
2016 2016 2016 Pågående 

    
30 26 30 26 30   

Regional forvaltning 
2017 2017 2017 Pågående 

    
27 32 27 32 I/A   

Tabell 5: Prosjektoversikt: Regional forvaltning 

 

 
 

3.5 Økonomistatus: Øvrige prosjekter 

Økonomistatus for pågående prosjekter per 31. desember 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       48 I/A 48 I/A 

Øvrige 
prosjekt   jan.17 des.17 Pågående 

    
 17 I/A I/A 16 I/A 

SUM                 64   

Tabell 6: Prosjektoversikt: Øvrige prosjekter
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3.6 Økonomistatus for 2017 

 

Tabell 7: Status per 31. desember 2017 

Programmene rapporterer totalt et underforbruk pr desember 2017 på 75 millioner kroner som 
hovedsakelig skyldes; 

• Regional klinisk løsning: noe forsinkelser, litt sen start i enkelte prosjekter og mindre behov 
for DIPS-lisenser 

• Virksomhetsstyring: lavere aktivitetsnivå som følge av utsatt oppstart av release 4 og innføring 
Oslo universitetssykehus  

• Regional IKT for forskning: lavere aktivitet gjennom året grunnet revidering av prosjektplaner 
og i påvente av avklaringer rundt infrastrukturmodernisering for å starte BP3-fasen 

• Forvaltning av regionale IKT-løsninger: mindre forbruk enn budsjettert. Noen prosjekter er 
kommet senere i gang enn planlagt 

• Sykehuspartner driftsinvesteringer har et merforbruk på 52 millioner kroner som skyldes 
behov for strakstiltak knyttet til back-up, lagring, personvern og informasjonssikkerhet da 
programmet for infrastrukturmodernisering ble stilt i bero fra mai 2017. Økningen er godkjent 
av Helse Sør-Øst RHF i brev datert 13. juli 2017. Det vises også til styresak 077-2017. 
 

  

Investeringer & drift Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Prognose 2017 Budsjett 2017 Avvik

Program MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK

Regional klinisk løsning 468 499 -31 467 499 -31

Virksomhetsstyring 55 85 -30 55 85 -30

Regional IKT for forskning 7 24 -17 7 24 -17

Øvrige prosjekter inkl. Max Manus 19 20 -1 19 20 -1

Forvaltning av regionale IKT løsninger 32 28 4 32 27 5

Sum strategisk program/forvaltning 580 656 -75 580 655 -75

SP Driftsinvesteringer 137 85 52 137 85 52

SP Identitets og tilgangsstyring 38 45 -7 38 45 -7

Sum regionale investeringer i SP HF 174 130 45 175 130 45

Sum IKT 755 786 -31 755 785 -30



   

 

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 

 

4. Risiko 

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

 

 

Figur 1: Overordnet risikobilde med seks viktige risikoer per 
24. januar 2018. Nummereringen er forenklet fra tidligere 
tertialrapporter. 

1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur 

2. Leveranser fra leverandører 

3. Informasjonssikkerhet og arkitektur 

4. Avvik fra vedtatte løsninger 

5. Regionale arbeidsprosesser og standarder 

6. Grunndata, kodeverksstandard og 
datakvalitetsregler 

 

Nr. Beskrivelse av risiko Tiltak Status 

1 Modernisert og tilgjengelig 
infrastruktur: 

Usikkerhet når og hvordan 
Sykehuspartner kan levere en felles 
infrastruktur til regionen. 

IKT-infrastrukturprogrammet ble stilt i 
bero i mai 2017 og det påvirker 
kostnader, fremdrift, rekkefølge for 
implementering og gevinstoppnåelse i 
helseforetakene.   

 Programmene har re-planlagt 
med tanke på at regional 
plattform ikke vil være 
tilgjengelig før tidligst januar 
2019. 

Iverksatt 

2 Leveranser fra leverandører: 

Feil kvalitet i leverandørers leveranser 
eller feil fremdrift i leverandørens arbeid 
i enkelte prosjekter påvirker kostnader 
og fremdrift, samt at det også kan 
påvirke gevinstuttaket i helseforetakene. 

  

 Det pågår tett oppfølging av 
hovedleverandørene. 
Oppfølging av at prosjektene 
implementerer anbefalinger fra 
kvalitetsrevisjoner og 
implementering av 
prosjektveiviseren. Tydelige 
leverandøravtaler.  

Pågår 
kontinuerlig 



   

 

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 

 

3 Informasjonssikkerhet og arkitektur: 

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet 
er stilt i bero. Dette kan gi forsinkelser 
for pågående  prosjekter eller forsinket 
oppstart av nye, som videre kan 
medføre  problemer med å 
standardisere, konsolidere eller 
modernisere innenfor vedtatte tids- og 
kostnadsrammer. 

 Programmene vil sikre at 
produkter og tjenester som 
blir anskaffet er tilpasset den 
gjeldende regionale 
infrastrukturen. 

 Sykehuspartner har iverksatt et 
program som skal styrke 
informasjonssikkerhet, 
tilgangsstyring og personvern i 
Helse Sør-Øst.  

 Prosjektene forbereder seg på 
innføringen av EUs 
forordning for personvern, 
«The General Data Protection 
Regulation» (GDPR). 

Pågår 

4 Avvik fra vedtatte løsninger: 

Forsinkelser og kostnadsøkninger som 
kan inntreffe når helseforetak ønsker å 
avvike fra vedtatte løsninger og planer, 
eller når prosjekter får fokusere på ett 
helseforetak når det utvikler en regional 
løsning, vil føre til løsninger som er 
optimalisert for enkelte foretak og 
leveranser som ikke gir de regionale 
gevinstene som er forutsatt. 

 

 Programmene vil påse at 
prosjektene involverer 
helseforetakene i tidligfasene 
og forankrer løsningene. 
Programmene eskalerer til 
Helse Sør-Øst RHF når 
helseforetak ønsker å avvike 
fra regionale standarder eller 
fra vedtatte planer. 

 Ny kostnadsramme for 
Regional ERP ble vedtatt i 
styresak 026-2018. 

 Økt ramme for Regional EPJ 
vedtatt i styresak 025-2018. 

Iverksatt 

5 Regionale arbeidsprosesser og 
standarder: 

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. 

 Regional styring er et viktig 
tiltak for å håndtere risikoen. 
Helse Sør-Østs styrende 
dokumentasjon for 
prosjekteierstyring tydeliggjør 
helseforetakenes ansvar. 

 Helse Sør-Øst RHF 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 

Iverksatt 



   

 

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 

 

interessentanalyser dekker alle 
relevante interessenter. 
Programmer og prosjekter 
bidrar i fagnettverk og kan 
benytte disse i forarbeid med 
beslutningsunderlag. 

6 Grunndata, kodeverksstandard og 
datakvalitetsregler: 

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 arbeides med å finne 
løsninger på hvordan regional 
koordinering av 
standardisering og regional 
forvaltning av kodeverk kan 
gjennomføres. 

 Gjennomgang av risikoen 
fortsetter for å etablere et 
målbilde for 
Informasjonsforvaltning 
(MDM) for Helse Sør-Øst. I 
forbindelse med konseptfase 
på regional forvaltning av 
legemidler er Sykehuspartner 
HF bedt om å levere tilbud på 
gjennomføring av en 
foranalyse for dette området. 

Planlagt 

Tabell 8: Vurdering av risiko med tiltak 
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5. Ekstern kvalitetssikring  

Programmene og prosjektene i IKT-prosjektporteføljen har to eksterne kvalitetssikrere: BearingPoint 
(Bo H. Christensen) for Virksomhetsstyring og EY for programmet Regional klinisk løsning. 

EY ble i tillegg i 2017 engasjert til å bistå Helse Sør-Øst RHF i en overordnet gjennomgang av Digital 
fornying. Formålet med gjennomgangen er å vurdere samlet risiko og kompleksitet i porteføljen, 
vurdere dagens modell for styring og organisering, samt identifisere endringer og tiltak som kan bidra 
til redusert risiko og styrket gjennomføringsevne. Helse Sør-Øst RHF er i gang med en oppfølging av 
de områdene som EY har trukket frem. Enkelte av vurderingene som fremgår i utdrag av 
oppsummeringene nedenfor, må sees i sammenheng med pågående gjennomgang av IKT-
prosjektporteføljen. Det fremgår bl.a. følgende observasjoner og vurderinger i EY sin kvalitetssikring 
av regional klinisk løsning: 

«Den pågående, overordnede gjennomgangen av Digital fornying viser at det fremdeles er flere 
utfordringer knyttet til roller og ansvar, porteføljestyring, og forvaltning i forbindelse med 
gjennomføring av Digital fornying. Flere av disse utfordringene har blitt trukket frem av ekstern 
kvalitetssikrer i blant annet årsrapport for 2015 og 2016. Helse Sør-Øst bør tydeliggjøre roller og 
ansvar i programmene og prosjektene, inkludert for representanter fra Helse Sør-Øst RHF i 
programstyrene og prosjektenes styringsgrupper. l tillegg er det viktig å sikre tydelige prosesser for 
eskalering og kommunikasjon mellom programmene og Helse Sør-Øst RHF som eier av 
programmene.» 

Dette sammenfaller med områdene som EY har trukket frem i gjennomgangen av IKT-
prosjektporteføljen og som følges opp av Helse Sør-Øst RHF. Dette inkluderer endring av 
styringsstruktur og mandater knyttet til ansvar og roller for oppfølging og styring av IKT-
prosjektporteføljen.  

5.1 Kvalitetssikring av Regional klinisk løsning (EY) 

Et utdrag av oppsummeringen fra kvalitetssikring av programmet Regional klinisk løsning ved 3. tertial 
2017 er følgende: 

«EY har siden mars 2015 gjennomført ekstern kvalitetssikring og uavhengig rådgivning på program- 

og prosjektgjennomføring innen Digital fornying i Helse Sør-Øst. EYs oppdrag har i 2017 vært 

avgrenset til programmet Regional klinisk løsning.  

Ekstern kvalitetssikrer har gjennom 2017 ferdigstilt en rekke kvalitetssikringsgjennomganger. På et 

overordnet nivå vurderes prosjektstyringen i Regional klinisk løsning som god, og det har vært en 

positiv utvikling innen området siden oppstart av kvalitetssikringen i 2015. Det er gjennomført 

usikkerhetsanalyser knyttet til budsjettestimater for fire prosjekter i Regional klinisk løsning, og 

kvalitetssikrer opplever at disse gjennomgangene har bidratt til å bedre programmets styring av 

økonomi og bruk av usikkerhetsavsetninger for prosjektene. Programmet har i 2017 også iverksett 

flere tiltak som har bedret kommunikasjonsarbeidet ut mot helseforetakene og fagmiljøene i 

regionen. 

Basert i utførte kvalitetssikringsgjennomganger og –arbeid med Regional klinisk løsning i 2017 

vurderer ekstern kvalitetssikrer imidlertid at det fremdeles er utfordringer og behov for forbedringer 

innen sentrale områder som risikostyring, leverandørstyring, endringsledelse, og overlevering til 

forvaltning. (……..) 
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Helse Sør-Øst RHF bør i sterkere grad sammen med programmene også sikre at endringsledelse og 

gevinstrealisering følges opp ved de enkelte helseforetakene. Regional klinisk løsning har i 2017 

besluttet sentrale tiltak knyttet til dette området og for å sikre forventet resultat er det viktig at dette 

følges opp i linjefunksjonen i regionen.  

 

Basert i ekstern kvalitetssikring gjennomført i 2017, er ikke EY kjent med ytterligere forhold utover 

dette og det som rapporteres i programmets utkast til årsrapport for 2017 som vesentlig endrer 

statusen i Regional klinisk løsning fra rapportering i Tertial 2 2017.» 

 

5.2  Kvalitetssikring av Virksomhetsstyring (BearingPoint) 

Oppsummeringen fra kvalitetssikring av programmet virksomhetsstyring ved 3. tertial 2017 er 
følgende: 

«Min overordnede vurdering er at VIS-programmet har lagt bak seg en svært krevende periode der 
man for det første skulle få på plass Release 4,- både med hensyn til endelig godkjennelse av 
løsningsdesign, avtalemessige forhold med Accenture og selve gjennomføringen av utviklingsarbeidet. 
For det andre var det nødvendig å replanlegge utrullingen til de siste helseforetakene. Dette er nå på 
plass, noe som fjerner den største usikkerheten i programmet. Som jeg skriver i rapporten er det 
fortsatt usikkerhetsfaktorer som må håndteres, men at Release 4 og en ny plan er på plass er det 
absolutt viktigste.   

Forutsatt at styret aksepterer å øke budsjettet til 777 millioner kroner er det liten risiko for at dette 
programmet ikke skal avsluttes på en god måte.  

Den gjenværende usikkerheten i prosjektet er først og fremst knyttet til når Oslo universitetssykehus 
kan starte opp sitt implementeringsprosjekt, etter at Regional Plattform er på plass. Slik jeg ser det er 
all eventuell tvil om alle helseforetakene skal over på Regional ERP nå fjernet. Det er positivt. 

Den dominerende aktiviteten etter at Release 4 er satt i produksjon i mai, vil være å få full utnyttelse 
av løsningen på hvert enkelt helseforetak, og få gjennomført forbedringsprosjektene. Kort sagt å 
høste fruktene av en betydelig investering som har vært krevende å håndtere både for de som har 
vært direkte involvert i prosjektgjennomføringen og de som blir berørt som brukere. Risikoen er ikke 
lenger knyttet til selve programmet VIS, men til forvaltning og utnyttelse av det som faktisk er levert. 
Det vil si selve forutsetningen for gevinstrealisering. 

Ved å benytte samme vurderingsskjema som i rapporten fra Tertial 2 ser vi en utvikling som vist under: 

 
Tabell 2: Samlet vurdering av status 
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Avsluttende oppsummering fra kvalitetssikringen av Virksomhetsstyring 

De viktigste poengene i denne tertialrapporten er følgende: 

1. Release 4 er teknisk sett ferdig utviklet 
2. Ny realistisk utrullingsplan er utarbeidet 
3. Risikoen er i all hovedsak forskjøvet fra Program VIS til forvaltning og effektiv utnyttelse av 

den leverte plattformen Regional ERP. 
4. Av de foregående punkt følger at man bør etablere en heltidsrolle ved Helse Sør-Øst RHF som 

har som sin oppgave å styre og koordinere den videre forvaltning av Regional ERP.»  

 

 


