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Innledning 

Denne rapporten viser status for pågående prosjekter i den regionale IKT-prosjektporteføljen per 30. 
april 2018. 

 Overordnet status 

Overordnet status for styregodkjente prosjekter per 1. tertial 2018 oppsummeres i tabellen under. 

Prosjekt  Fremdrift Økonomi Kvalitet Risiko Totalt Styresak 

Løsning for medikamentell kreftbehandling      120-2017 

Elektronisk pasientjournal (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 for styregodkjente prosjekter 

*Består av prosjektene Regional EPJ standardisering og forprosjekt Regional EPJ konsolidering 

**Består av prosjektene regional kurve- og medikasjonsløsning fase 2 og fase 3 

 

Status, viktigste endringer/avvik og tiltak (pågående og tiltak som vil bli iverksatt) 

Løsning for medikamentell kreftbehandling: 

 Overlevering av driftsansvar for løsning for medikamentell kreftbehandling til Sykehuspartner 
er forsinket og dette kan påvirke oppstart ved Vestre Viken 

Regional laboratoriedataløsning: 

 Regionalt laboratoriedatasystem 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 

 Som følge av datainnbruddet mot Helse Sør-Øst ble testing av løsninger utsatt. Dette har 
påvirket fremdrift og har medført en forsinkelse i versjonsoppgradering som var planlagt i 
januar. Oppgraderingen ble gjennomført i april 

 Prosjektet replanlegger på bakgrunn av forsinkelsene. Eventuelle økonomiske konsekvenser 
vil vurderes i forbindelse med replanleggingen 

Regional radiologiløsning: 

 Som behandlet i styresak 013-2018 og 040-2018 er videre innføring av regional 
radiologiløsning avbestilt for de resterende seks helseforetakene. Det pågår 
oppgraderingsprosjekt ved Vestre Viken og Sykehuset Innlandet.  De to prosjektene pågår i 
henhold til plan og PACS er oppgradert for Sykehuset Innlandet 

 Det er under utarbeidelse et mandat for å gjennomføre en ny anskaffelse for radiologi under 
ledelse av Oslo universitetssykehus. Det skal også vurderes om anskaffelse av regional 
multimedieløsning skal samordnes med anskaffelse av radiologiløsning 
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 Fremdrift 

 
Figur 1: Milepælsplan for styregodkjente prosjekter 

 

De største leveransene siden forrige tertialrapportering 

 Regional standard for elektronisk pasientjournal ble satt i produksjon ved Sørlandet sykehus 
5. mai  

 Fire leverandører til anskaffelsen av regional multimedieløsning har levert oppdatert 
løsningsbeskrivelse og demonstrasjoner er gjennomført 

 Regional kurve- og medikasjonsløsning ved Akershus universitetssykehus omfatter nå 626 av 
1 000 sengeplasser, og ved Oslo universitetssykehus er løsningen tatt i bruk på 1 111 av 2 200 
sengeplasser og det er gjennomført en ny versjonsoppgradering 

 Det er gjennomført en ny versjonsoppgradering av regional laboratoriedataløsning 

 Overordnet status for regional økonomi- og logistikkløsning positiv.  Tilganger som ble stengt 
ved frysperioden som ble innført 29. september 2017 pga. mangler i tilgangsstyring ble 
opphevet 8. mars da disse manglene er utbedret 
o Release 4.11 er akseptansetestet og planlagt satt i produksjon 28. mai  
o Den regionale løsningen er nå innført ved syv foretak, og innføringsprosjekter er i gang 

ved Vestre Viken og Sykehuset Innlandet 

 

                                                           

1 Release 4, jamfør styresak 026-2018, er delt i to da deler av løsningsutviklingen (Release 4.2) er mest 
hensiktsmessig å teste og produksjonssette i sammenheng med innføringen ved Oslo universitetssykehus. 
Release 4.1 er omfatter resten.  
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Viktigste aktiviteter/leveranser fremover 

 Regional standard for elektronisk pasientjournal på Sykehuset Østfold mot slutten av 2018 

 Løsning for medikamentell kreftbehandling planlegges innført på Vestre Viken med oppstart i 
mai og ferdigstilling siste kvartal 2018 og ved Sørlandet sykehus med oppstart november 
2018 og ferdigstilling februar 2019 

 Regional økonomi- og logistikkløsning planlegges innført på Vestre Viken i november 2018 og 
ved Sykehuset Innlandet i mai 2019 
 

 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 å avslutte prosjektet 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. 

 

Figur 2: Total kostnadsramme, prognose, styringsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekter 
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 Ekstern kvalitetssikring  

Programmene og prosjektene i IKT-prosjektporteføljen har to eksterne kvalitetssikrere: BearingPoint 
(Bo H. Christensen) for regionalt økonomi- og logistikksystem per 7. mai 2018 og EY for de resterende 
kliniske IKT-prosjektene nevnt i rapporten per 27. mai 2018. 

4.1. Kvalitetssikring av kliniske IKT-prosjekter (EY) 

Et utdrag av oppsummeringen fra kvalitetssikring av programmet Regional klinisk løsning ved 1. tertial 
2018 er følgende: 

Fokus for den eksterne kvalitetssikringen i 2018, er programmet Regional klinisk løsning. Planen for 
2018 innebærer flere tematiske gjennomganger (dypdykk), løpende kvalitetssikringsaktiviteter av 
utvalgte prosjekter og usikkerhetsanalyser. De prosjektspesifikke gjennomgangene vil i tillegg til 
områder knyttet til god prosjektstyring, inkludere sentrale områder som leverandørstyring, 
risikostyring, evne til gevinstrealisering per helseforetak og oppfølging av prosjektenes business case. 

I 2018 er det prosjektspesifikke arbeidet fokusert rundt løpende kvalitetssikringer av utvalgte 
prosjekter, som gir mer kontinuerlig oppfølging av prosjektene. Tilnærmingen innebærer hyppige 
statusmøter med prosjektledelsen der løpende tilbakemeldinger og vurderinger blir gitt basert i 
ekstern kvalitetsikrers observasjoner. Dette gir større mulighet til å diskutere observasjoner underveis, 
identifisere risikoer ved et tidligere stadium og iverksette eventuelle tiltak løpende. 
Nøkkelobservasjoner rapporteres i tillegg regelmessig til programstyret i Regional klinisk løsning. 
Kvalitetssikrer har i første tertial 2018 utført løpende kvalitetssikring av Regional kurve og medikasjon, 
Regional Lab og Regional Multimedia.  

Ved tidspunkt for tertialrapporteringen pågår i tillegg usikkerhetsanalyse av prosjektet Regional EPJ 
konsolidering (Byggekloss 1 og 2), som er en oppdatering av tidligere utført usikkerhetsanalyse. Videre 
er det påstartet gjennomgang av hvordan programmet Regional klinisk løsning og Helse Sør-Øst RHF 
følger opp anbefalinger, og vedtar og gjennomfører tiltak fra utførte kvalitetssikringsaktiviteter. I 
tillegg til dette planlegges det en overordnet temagjennomgang for oppfølging av tiltak knyttet til 
endringsledelse og gevinstrealisering som oppfølging av tidligere utførte 
kvalitetssikringsgjennomganger. 

Ekstern kvalitetssikrer har i perioden bistått Helse Sør-Øst RHF med å ferdigstille arbeidet med 
overordnet gjennomgang av Digital fornying. Utkast til rapport har vært til behandling i Direktørmøtet 
i Helse Sør-Øst i mars 2018. Vi observerer at arbeidet med å implementere tiltak er påstartet og det er 
tydeliggjort at IKT-porteføljestyring vil være en del av Direktørmøtet fremover. Ytterligere tiltak 
knyttet til IKT-porteføljen er ventet fremover med utgangspunkt i den utførte gjennomgangen. Det er 
forventet at disse tiltakene vil adressere flere av områdene ekstern kvalitetssikrer tidligere har påpekt 
blant annet i tertial 3 2017 rapporten.  

Vi observerer videre at det jobbes med forbedringer innen sentrale områder som risikostyring, 
leverandørstyring og prosesser knyttet til overgang til forvaltning i programmet for Regional klinisk 
løsning. Dette er observasjoner som også ble belyst i ekstern kvalitetssikrers tertial 3 2017 rapport. Til 
tross for programmets fokus, observerer vi at dette fremdeles er områder som for flere av prosjektene 
er utfordrende, og det rapporteres om kritiske risikoer og forsinkelser i blant annet Regional Lab som 
ekstern kvalitetssikring følger.  

Videre har flere av prosjektene i Regional klinisk løsning fremdeles usikkerheter og risikoer i forhold til 
fremdrift og leveranser som følge av stansen i arbeidet med infrastrukturmoderniseringen. 
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Kvalitetssikringen har i første tertial fokusert på prosjektene regional kurve- og medikasjonsløsning, 
regional laboratoriedataløsning og regional multimedieløsning. Det arbeides med forbedringer innen 
sentrale områder som risikostyring, leverandørstyring og prosesser knyttet til overgang til forvaltning. 

4.2. Kvalitetssikring av regional økonomi- og logistikkløsning (BearingPoint) 

Oppsummeringen fra kvalitetssikring ved 1. tertial 2018 er følgende: 

Min overordnede vurdering er at VIS-programmet nå, etter en krevende periode gjennom vinteren, har 
fått avklart en rekke svært kritiske spørsmål, nærmere bestemt: 

①. At styret har gitt sin tilslutning til å øke budsjettrammen 

②. At frysperioden er opphevet 

③. At Release 4.1 produksjonsettes 28. mai (ca. 1 måned forsinket) 

④. At informasjonssikkerheten i løsningen er løst (anonymisering) 

⑤. At fakturering til privatpersoner som forbruker helsetjenester gjøres i pasientsystemene (bl.a. 
DIPS) eller i den lokale løsningen som planlegges for restfakturering. 

⑥. At fremdriften i Vestre Viken HF er i henhold til plan. 

⑦. At forbedringsprosjektet er iverksatt 

⑧. At det er iverksatt en prosess for å revurdere bruk av RPL (Regional Plattform) slik det ble 
anbefalt i 2016. 

Samtidig som det er grunn til å understreke de positive sidene ved prosjekt Regional ERP, må vi ikke 
stikke under stol at det fortsatt er noen utfordringer som eksponerer prosjektet for risiko. Kort 
oppsummert er dette: 

①. At man får en snarlig beslutning i Sykehusapotekene om veien videre for å redusere usikkerhet 
knyttet til planlegging og belastning av prosjektressursene i VIS-programmet. 

②. Dersom Regional Plattform ikke kommer på plass vil det medføre en utsettelse av 
innføringsprosjektet i Oslo Universitetssykehus. 

③. Sikre at MDM-rutinene knyttet til artikkel- og avtaleforvaltning kommer på plass for alle HF-
ene slik at det forenkler (muliggjør) produksjonssetting av Regional ERP i Vestre Viken HF og 
påfølgende HF-er. 

Sett i forhold til den betydelige risiko som alltid hefter ved denne type prosjekter, og sett opp mot 
prosjektets omfang, kompleksitet og varighet, mener jeg prosjektet per dags dato fremstår som 
vellykket. Det har vært, og kommer helt sikkert til å komme nye utfordringer som kan sette prosjektet 
et steg tilbake, men min overordnede vurdering er at prosjektledelsen evner å ta fatt i problemene når 
de oppstår, og finne frem til løsninger som er til det beste for Helse Sør Øst.  

Dersom vi benytter samme vurderingsskjema som i rapporten fra Tertial 3-2017 ser vi en utvikling som 
vist i figur [3].» 
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Figur 3: Samlet vurdering av status i regional økonomi- og logistikkløsning 

 

Kvalitetssikrer peker på tre utfordringer. Det pågår avklaringer rundt økonomi- og logistikkløsning ved 
Sykehusapotekene. Sykehuspartner arbeider med forslag til hvordan utfordringer med manglende 
regional plattform kan løses. Videre arbeides det med å konkretisere omfanget og forbedre 
håndteringen av grunndata i artikkel- og avtaleforvaltningen. 
 

 Risikovurdering 

 
Overordnet risikobilde for IKT-porteføljen: 

 

Figur 4: Risikobilde IKT-prosjektporteføljen  

1. Modernisert og tilgjengelig infrastruktur 

2. Leveranser fra leverandører 

3. Informasjonssikkerhet og arkitektur 

4. Avvik fra vedtatte løsninger 

7. Overlevering til forvaltning 

8. Mangel på nøkkelkompetanse 

Noen kommentarer til overordnet risiko 

Risikoene fortsetter nummerering fra forrige rapportering, og navn på risikoer er beholdt der det er 
hensiktsmessig. For å holde antallet risikoer på et oversiktlig nivå er de som hadde lavest risiko tatt ut. 
Dette gjelder nr. 5. regionale arbeidsprosesser og standarder og nr. 6. grunndata, kodeverksstandard 
og datakvalitetsregler. Risiko nr. 1 er felles for prosjektene. Resterende risiko gjelder i hovedsak de 
kliniske IKT-prosjektene.  
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Tiltaksstatus for utvalgte risikoer i prosjektene 

Beskrivelse av risiko Tiltak Status 

1. Modernisert og tilgjengelig 
infrastruktur  

1. Prioritere drift og vedlikehold av SIKT 
og OUS-plattformene  

2. Sykehuspartner vurderer ferdigstillelse 
av påbegynt arbeid med Regional 
plattform (RPL) 

Pågår 

2. Variabel kvalitet på leveranser 
fra eksterne leverandører 

1. Fokus på god endringshåndtering 
2. Stille tydelige krav til leverandører og 

styrke løpende leverandørstyring 
3. Vurdere kost/nytte av nye ønsker fra 

brukere 
4. Tett oppfølging av inngåtte avtaler 

Pågår 

3. Informasjonssikkerhet og 
arkitektur 

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

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

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

Pågår 

4. Manglende aksept i 
helseforetakene av regional 
standardisering og regionale 
løsninger kan føre til forsinkelser og 
avvik fra standard som igjen kan 
føre til lavere gevinstoppnåelse 

1. Eskalere problemstillingen 
2. Avholde avklaringsmøter på 

direktørnivå 
3. Styre arbeid med gevinstrealisering og 

oppfølging 

Pågår 

7. Ikke gode nok prosesser for 
overføring av forvaltningsoppgaver 
fra prosjekt til forvaltning kan føre 
til at prosjektene ikke klarer å 
innføre nye løsninger i henhold til 
plan 

1. Samarbeide med Sykehuspartner og 
Regionalt senter for kliniske IKT-
løsninger om etablering av regional    
forvaltning og identifisere behovene 
tidlig 

2. Inkludere forvaltningsressurser i 
prosjektgjennomføring så tidlig som 
mulig 

3. Etablere tydeligere beskrivelse av 
«Early Life Support» 

4. Tydeliggjøre og styrke modellen for 
regional forvaltning 

Pågår 
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8. Mangel på nøkkelkompetanse 
hos Sykehuspartner kan føre til 
utsettelse av innføring av nye 
løsninger i helseforetakene 

1. Tydelig prioritering mellom prosjekter 
ved ressurskonflikter 

2. Sikre involvering av Regional klinisk 
løsning i ressursprioritering i 
Sykehuspartner som berører prosjekt i 
programmet 

3. Bestille dedikerte ressurser til 
risikovurdering 

Iverksatt 

Tabell 2: Risikobeskrivelse og tiltak knyttet til de viktigste risikoene 

 

 


