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1. Hva saken gjelder 

 
Denne saken omhandler status og rapportering for styregodkjente prosjekter i den regionale 
IKT-prosjektporteføljen. Tidligere rapporter til styret har omfattet prosjektporteføljen som ble 
benevnt som Digital fornying og har tatt utgangspunkt i de programmene som til sammen 
utgjorde Digital fornying. Programmene har hatt en ulik størrelse og kompleksitet. Fra og med 
denne tertialrapporten omfatter rapporteringen de styrevedtatte IKT-prosjektene, og det 
rapporteres fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt 
avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av 
prosjektet. Oppgraderinger av løsninger etter at de er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. 
Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid mens løsningen er under innføring eller etter 
innføring og dette krever økte kostnadsrammer og er utenfor administrerende direktørs 
fullmakter, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset nye 
styrevedtatte kostnadsrammer. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Status 
Status for hvert prosjekt ved 1. tertial 2018 oppsummeres i tabellen under:  
 

Prosjekt  Fremdrift Økonomi Kvalitet Risiko Totalt Styresak 

Løsning for medikamentell kreftbehandling      
120-2017 

Elektronisk pasient journal (EPJ)*      
035-2016 & 025-2018 

Regional kurve og medikasjonsløsning**      
103-2016 & 039-2018 

Regional laboratoriedataløsning       
058-2012 & 042-2017 

Regional multimedieløsning      
041-2017 

Regional økonomi- og logistikkløsning      036-2013 & 026-2018 

Tabell 1: Overordnet status pr prosjekt 
*Består av prosjektene EPJ Standardisering og forprosjekt EPJ Konsolidering 
**Består av prosjektene regional kurve og medikasjonsløsning fase 2 og fase 3 

 
De viktigste avvikene i forhold til opprinnelig plan er: 

 Overlevering av driftsansvar for løsning for medikamentell kreftbehandling til 
Sykehuspartner er forsinket, og dette kan påvirke oppstart ved Vestre Viken 
Regionalt laboratoriedataløsning er forsinket fordi etablering av regional plattform er 
forsinket som en direkte konsekvens av at IKT-infrastrukturmoderniseringsprosjektet ble 
stilt i bero. Tiltak er iverksatt og det vurderes etablering av regional løsning på SIKT-
plattformen. Det pågår replanlegging og styret vil holdes oppdatert 

Oppdatert informasjon etter avslutning av første tertial er at det er startet planlegging av 
innføringsprosjekter for regionalt laboratoriedataløsning ved Akershus universitetssykehus og 
Oslo universitetssykehus og at replanlegging som følge av manglende regional plattform fortsatt 
pågår. Videre ble løsning for medikamentell kreftbehandling satt i produksjon ved Vestre Viken, 
Bærum sykehus den 31. mai og ved Drammen sykehus den 1. juni. Driftsansvaret for løsningen 
er overført til Sykehuspartner, men ikke forvaltningsansvaret.  
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De største leveransene siden forrige tertialrapportering: 

 Regional standard for elektronisk pasientjournal ble tatt i bruk på Sørlandet sykehus 5. 
mai  

 Den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen på Akershus universitetssykehus 
omfatter per 30. april 626 av 1 000 sengeplasser, og ved Oslo universitetssykehus er 
løsningen tatt i bruk på 1 111 av 2 200 sengeplasser.  

 I regionalt økonomi- og logistikkløsning (ERP) er den såkalte release 41 delt i to 
leveranser, henholdsvis release 4.1 og release 4.2, hvor sistnevnte kun gjelder Oslo 
universitetssykehus. Release 4.1 er akseptansetestet og planlagt produksjonsstart er 28. 
mai. Innføringsprosjektet pågår i Vestre Viken, og det er planlagt å sette løsningen i drift 
1. november 2018. Innføringsprosjektet har god fremdrift og er i henhold til plan. Det er 
startet opp innføringsprosjekt ved Sykehuset Innlandet og det er planlagt å sette 
løsningen i drift 1. mai 2019. 

 
Oppdatert informasjon etter avslutning av første tertial er at produksjonsstart av release 4.1 av 
regional økonomi- og logistikkløsning ble gjennomført 28. mai som planlagt.  
 
Regional radiologiløsning ble behandlet i styresak 013-2018 og 040-2018, og videre innføring av 
regional radiologiløsning er avbestilt for de resterende seks helseforetak. Det pågår prosjekt for 
oppgradering av radiologi ved Vestre Viken og Sykehuset Innlandet som lokale 
oppgraderingsprosjekt. De to prosjektene pågår i henhold til plan og PACS er oppgradert for 
Sykehuset Innlandet. Det pågår arbeid med mandat og prosjektoppstart for å gjennomføre en ny 
anskaffelse for radiologi under ledelse av Oslo universitetssykehus. Som styret ble informert om i 
styresak 061-2018 så vil anskaffelsen være en samordnet anskaffelse av radiologiløsning og 
multimedieløsning. 
 
Økonomi 
Den vesentligste endringen siden forrige tertial skyldes at videre leveranser fra leverandør av 
regional radiologiløsning er avbestilt. Prosjektet hadde opprinnelig en kostnadsramme på 478 
millioner kroner. Per 31. desember 2017 hadde det påløpt 273,3 millioner kroner. Av dette var 
221 millioner kroner knyttet til Sykehuset Innlandet og regionale aktiviteter, mens de resterende 
kostnadene var knyttet til aktiviteter ved Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Det 
pågår fortsatt noe aktivitet i prosjektet blant annet knyttet til oppgradering ved Vestre Viken. De 
samlede kostnadene ved at prosjektet er avsluttet er så langt ikke endelig avklart. Siden prosjektet 
er avsluttet er det tatt ut av den løpende økonomirapporteringen vist i tabellen nedenfor. Styret 
vil bli orientert om de endelige kostnadene ved prosjektet når disse foreligger. 
 
Alle prosjektene rapporterer prognose innenfor kostnadsramme. 
 

                                                 
1 I Release 4 ligger det funksjonalitet som vil komme alle helseforetak til gode, men det varierer mellom 
helseforetakene hvor mye av den nye funksjonaliteten man ser for seg å benytte. Dette inkluderer 

 Forbedringer i grunndataforvaltning og varekatalog, samt vedlikehold av felles rammeavtaler 

 Funksjonalitet for innkjøp 

 Utvidet funksjonalitet for intern forsyning og lagerdrift - varemottak, sentrallager og forbrukslager 
(aktiv forsyning) 

 Utvidet funksjonalitet for intern forsyning 

 Funksjonalitet for økonomi og økt fleksibilitet i leverandørreskontro og fakturahåndtering 

 Rapporter 
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Figur 1: Kostnadsramme, styringsramme, prognose og påløpte kostnader (over prosjektets levetid) for styregodkjente prosjekter 

 
Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje 
For å få en uavhengig gjennomgang av prosjektene er det leid inn to eksterne kvalitetssikrere. EY 
følger opp de kliniske IKT-prosjektene og BearingPoint følger opp regional økonomi- og 
logistikkløsning.  
 
EY rapporterer per 1.tertial 2018 at det arbeides med forbedringer innen sentrale områder som 
risikostyring, leverandørstyring og prosesser knyttet til overgang til drift og forvaltning. Dette er 
observasjoner som også ble belyst i ekstern kvalitetssikrers rapport for 3. tertial 2017. Til tross for 
prosjektenes fokus, observerer EY at dette fremdeles er områder som for flere av prosjektene er 
utfordrende, og det rapporteres om risikoforhold og forsinkelser i blant annet prosjekt for 
regional laboratoriedataløsning som ekstern kvalitetssikring følger. 
 
BearingPoint påpeker at prosjekt for regional økonomi- og logistikkløsning har lagt bak seg en 
svært krevende periode, men at prosjektet har iverksatt flere tiltak for å løse dette. Blant disse var 
styrets vedtak (026-2018) om økning av budsjettrammen og produksjonsstart av release 4.1 den 
28. mai. Det gjenstår likevel blant annet sikring av rutiner for grunndata knyttet til artikkel- og 
avtaleforvaltning.  
 
Risiko 
Prosjektporteføljen har et middels høyt risikonivå. Viktige enkeltrisikoer for porteføljen er:  

 Modernisert og tilgjengelig infrastruktur 

 Leveranser fra leverandører 

 Informasjonssikkerhet og arkitektur 

 Avvik fra vedtatte løsninger 

 Overlevering til forvaltning 

 Mangel på nøkkelkompetanse 
 
Beskrivelse og tiltak for risikoene er beskrevet kapittel 5 i vedlegget til saken. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør konstaterer at den regionale IKT-prosjektporteføljen med få unntak er i 
henhold til plan. En regional IKT-portefølje er et riktig og viktig grep for å etablere felles 
løsninger på tvers av helseforetakene som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige 
pasientforløp. Samtidig må det gjøres prioriteringer for å sørge for et akseptabelt risikonivå. Det 
er i henhold til dette arbeidet med oppdeling og avgrensning av prosjektene for å redusere 
omfang, kostander og risiko. Utviklingsløpene er generelt krevende og gjennomføring av alle 
regionale IKT-prosjekter forankres med de administrerende direktørene i helseforetakene før 
saker fremlegges styret.  
 
Prosjektet for regional laboratoriedataløsning (patologi) er forsinket, og det er utfordringer 
knyttet til manglende regional plattform. Det pågår replanlegging av prosjektet og styret vil 
holdes oppdatert om utviklingen. 
 
Manglende regional plattform skaper også utfordringer for andre prosjekter. Sykehuspartner 
arbeider med forslag til hvordan dette kan løses. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og rapportering for regional IKT-
prosjektporteføljen per første tertial 2018 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2018 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


