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1. Porteføljestatus* 
• Introduksjon til porteføljerapporten
• Overordnet status med avvik
• Økonomi
• Ressurser

2. Porteføljesaker
• Nye BP1 Ingen nye
• Nye BP2 Modernisert folkeregister Konsument fase 1
• Nye BP3 Ingen nye
• Endringer Ingen nye

3. Vedlegg: Porteføljestatus, oppsummering av viktige leveranser (og hendelser) 

*økonomisk status per 29. februar, porteføljestatus per 14. mars 
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• Gi ledelsen en samlet overordnet status over alle prosjekter i porteføljen 

• Beskrive avvik i prosjektene med forslag til tiltak for beslutning

• Opplisting av de viktigste leveranser fra prosjektene i den regionale IKT-
porteføljen 

• Informere om porteføljesaker og ta porteføljebeslutninger

På sikt:

• Gi en helhetlig vurdering fra porteføljeadministrasjon som dekker
• risiko, arkitektur, økonomi, gevinster, avhengigheter, rekkefølge mm 

• All status fra prosjektene hentes fra porteføljestyringsverktøyet Clarity PPM

Formålet med porteføljerapport
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Forklaring til rapportene

Parameter GRØNN GUL
Ved gul rapportering vurder beskrivelse av tiltak

RØD
Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

KOST Prosjekt: Prognose som prosjektbudsjett per 
fase eller inntil 5 % over

Prosjekt: Prognose 5-15% over prosjektbudsjett per fase 
eller over styringsramme (P50)

Prosjekt: Prognose er 15% eller mer over 
prosjektbudsjettet per fase eller over kostnadsramme 
(P85)

TID Som planlagt eller bedre. Innenfor planlagt 
slakk

Mindre avvik. Utenfor planlagt slakk Vesentlige avvik. Sluttemilepæl ikke mulig å nå

OMF=
Omfang 
(inkl. kvalitet)

Som planlagt eller ubetydelig endring i 
omfang.

Litt dårligere enn avtalt, «ikke kritiske» leveranser tas ut av 
omfang ELLER det er forventning om økning i omfang.

Vesentlig reduksjon i omfang eller økt forventning til 
omfang. Leveransen blir ikke akseptert.

RISK =
Risiko

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet 
er akseptabel (innenfor toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra 
risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er i grensen 
av det som kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det er usikkert om 
det er tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er over 
det som kan aksepteres (toleranse). 
Prosjektleder/programleder vurderer at det ikke er 
tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier

BRUK = 
Ibruktagelse og 
gevinstrealisering

Som planlagt eller ubetydelig endring i 
forberedelse til ibruktagelse og 
gevinstrealisering

Litt dårligere enn planlagt forberedelse til ibruktagelse og 
gevinstrealisering, men det er fortsatt innenfor toleranse.

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) 
forberedelse til ibruktagelse og gevinstrealisering

DRIFT =
Forberedelse til 
overlevering til 
forvaltning og 
drift

Forberedelse til overlevering til drift og 
forvaltning går som planlagt.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er noe 
forsinket, men det fortsatt innenfor toleranse for avvik.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er 
betydelig forsinket.



Status pr prosjekt i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Overordnet status er god på inneværende faser i alle prosjekter, med unntak av fire prosjekter.

• Avviket på regional laboratoriedataløsning vil bli fremmet som egen sak.

• BP3-behandling av prosjektet klinisk legemiddelsamhandling er egen sak i dagens møte. Status rapporteres for 
planleggingsfasen.



Oppsummering – avvik

• Ny regional plattform er forsinket og er ikke tilgjengelig som planlagt.
• Prosjektet rapporterer i henhold til revidert plan, men planen er ikke styrebehandlet.Avvik

• Prosjektet er 24 måneder bak styregodkjent plan. 
• Tildelt kostnadsramme er ikke dekkende for å gjennomføre prosjektet. 

Konsekvens

• Planlegger styrebehandling av ny plan og økonomiske rammer tentativt i april 2020.
• Akershus universitetssykehus har besluttet å ta i bruk laboratorietjenesten fra SIKT. 

Dette gir en reduksjon i arbeidsomfang og risiko. Forberedelsene til innføring på 
Akershus universitetssykehus går iht. revidert plan.

• Prosjektet har utarbeidet et løsningsdesign hvor Oslo universitetssykehus tar i bruk 
laboratorietjenesten fra den regionale SIKT-installasjonen. Løsningsdesignet er til 
vurdering hos Oslo universitetssykehus og kvalitetssikring i Sykehuspartner. 

• Parallelt gjennomfører Sykehuspartner løsningsdesign for komponenter som generelt  
åpner for å konsumere tjenester fra SIKT-plattformen utenfra.

Tiltak/Ansvar

Regional laboratoriedataløsning:



Oppsummering – avvik

• Oppstart av pilot for Kjernejournal dokumentdeling er forsinket fra januar til mars 
på grunn av forsinket produksjonssetting og tjenesteoppgradering av DIPS (OCA-
prosjektet).

• Avventer avklaringer på omfanget og avsender av kommunikasjon til befolkningen. 

Avvik

• To måneders forsinkelse
Konsekvens

Tiltak/Ansvar

Kjernejournal dokumentdeling:

• Forsinket avklaring på området kommunikasjon til befolkningen kan bli en risiko 
for planlagt start av begrenset utprøving for OUS.



Oppsummering – avvik 

• Planlegging av videre arbeid er stanset i henhold til direktørmøtesak 007-2020.Avvik

• Overgang til DIPS Arena vil ta lenger tid for regionen. 
• Dette gjelder også pakkeforløp kreft og psykisk helse og rus. 

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

Regional EPJ modernisering:

• Prosjektet fullfører arbeidet med regional løsning, forberedelse til test og 
utarbeidelse av opplæringsmateriell slik at arbeidet kan tas opp igjen på en 
kontrollert måte. Arbeidet fullføres i februar. 

• Prosjektet må formelt startes igjen før videre plan kan legges.



Oppsummering – avvik 

• Byggekloss 1 (journalinnsyn) har store avhengigheter til OCA-prosjektet som 
har forsinkelser og endrer planer. For byggekloss 2 (sikre grensesnitt) er det 
utarbeidet revidert plan for å redusere avhengighet til OCA-prosjektet.

Avvik

• Produksjonsetting av byggekloss 2 ved Oslo universitetssykehus har tilsvarende 
utsettelse som OCA-prosjektet.

• Byggekloss 1, journalinnsyn vil ha behov for replanlegging av aktiviteter for å 
redusere avhengigheter til OCA-prosjektet, inkludert Arena Essentials 19.1.2. 

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

Regional EPJ journalinnsyn:

• For byggekloss 2 er det utarbeidet en oppdatert plan som er mer uavhengig av 
OCA-prosjektet. Planen strekker seg ut mars 2021 som er innenfor vedtatt 
tidsramme. Styringsgruppen støtter denne planen..



Oppsummering – avvik 

• Forsinkelser i oppgradering av DIPS til versjon 7.4 (i OCA-prosjektet) fører til 
utsetting av produksjonssetting av digital utsending av brev.

• OCA-prosjektet har meldt om vesentlig forskyvning av planlagte oppgraderinger 
som strekker ut over 2020. 

Avvik

• Hvis tidsperioden skal holdes slik at prosjektet avsluttes i 2020, må omfang 
reduseres og aktiviteter vil måtte overleveres til forvaltning. Alternativt kan 
prosjektperioden forlenges og det medfører tilsvarende økning av kostnader.  

• DIPS vedlikeholdsavgift vil påløpe for helseforetakene før løsningen er innført. 
• Utsatt gevinstuttak for helseforetakene

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

Digitale innbyggertjenester, delprosjekt digital utsending av brev

• Behandling av endring i omfang og kostnad er ferdig behandlet i programstyret, 
men venter på behandling i porteføljestyret.

• Prosjektet replanlegger hvordan forskyvningen av tidsplanen i OCA-prosjektet 
skal håndteres og om det er mulig å overlevere resterende oppgaver til 
forvaltning fra 2021.



Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

• Regional kurve- og medikasjonsløsning ble innført på Sunnaas 
sykehus 28. januar.

• Regional EPJ journalinnsyn sikre grensesnitt ble innført ved 
Sykehuset Innlandet 19. januar.

• Digitale innbyggertjenester, digital utsending av brev er innført 
ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 27. januar. 
Tjenesten måtte stoppes andre dag pga. feil, men er nå tilbake i 
drift og det er gode tilbakemeldinger fra helsepersonell. 

• Det er mottatt svar fra ni leverandører som ønsker å delta i 
konkurransen for helselogistikk.



Status og avvik i delporteføljen VIS

Porteføljeadministrativ vurdering
Regional ERP:   

• Regional ERP ved Sørlandet sykehus HF er i henhold til plan. Akseptansetest pågår til 3. april, og er i 
produksjon 4. mai. 

• Prosjektet med Oslo universitetssykehus har god fremdrift. Arbeidet med å lage en ny release (R4.2) er i 
henhold til plan

• Prosjektet for ny fakturaflytløsning er gitt til Sykehuspartner og leverer i henhold til plan

• Sykehusapotek - ERP:  Det pågår forhandlinger med leverandør, derfor ingen statusoppdatering på 
prosjektet.



Oppsummering av leveranser i delportefølje VIS siste periode

Regional data- og analyseplattform 

• Ingen store endringer siden BP2-beslutningen. Det pågår arbeid med et styrende dokument for 
planfasen samt etablering av prosjektorganisasjon.

Ny fakturaflytløsning

• Prosjektet leveres av Sykehuspartner, og løsningen skal være ferdig innført ved utgangen av 2020. 

• Prosjektet er på plan



Status delporteføljen RIF

Porteføljeadministrativ vurdering:   

• Programmet har i februar 2020 hatt en noe lavere fremdrift og kostnad enn planlagt.

• Forskningsportalen Helse Sør-Øst har nå god fremdrift enn tidligere, men det har vært utfordringer 
med ressurser og gjennomføring av anskaffelse av hardware. Det er gjennomført tiltak i 
Sykehuspartner og det forventes at dette vil redusere risiko fremover.



Oppsummering av leveranser i delportefølje RIF siste periode

Forskningsportalen Helse Sør-Øst
• Prosjektet har god fremdrift.

• Prosjektet har fått installert anskaffet hardware både på Oslo Universitetssykehus og 
på regionalt datasenter Basefarm. I regionalt datasenter er planlagt 
konfigurering/installasjon planlagt ferdig i uke 12.

• Det er gjennomført «live» demo av datasenterløsningen på Oslo Universitetssykehus 
for RIF programstyre 4. mars med provisjonering av maskinkonfigurasjon til 
forskningsbruker.

• Det er startet flere pilotprosjekter med design og ROS utvikling
• Siemens Syngo Via (Intervensjonssenteret)
• GPU maskiner for analyse
• GE Healthcare Edison (AI/Analytics)
• Eksperimentell diagnostikk (kreft) 

• Løsning for MacOS er klar for test



Status og avvik i Øvrige prosjekter

Porteføljeadministrativ vurdering:   

• PROFF2 er tatt ut av oversikten. RPAA mener at PROFF2 bør synligjøres i oversikten på lik linje med 
andre prosjekter.  
• PROFF2 er nødvendig for at Helse Sør-Øst skal få innført helhetlig porteføljestyring.

• Ekstern kvalitetssikrer har hatt oppstartsmøte med PROFF2, og kvalitetssikringen vil pågå hele 2020  



Status og avvik i Øvrige prosjekter

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Koordinering av GS1 innføring vil etablere standarder for merking av utstyr, ressurser, pasienter, mm og 

forberede hvordan dette kan innføres spesielt med fokus på nye bygg.
• Modernisert folkeregister fødselsnummer i realtid settes på vent på grunn av at Skatteetaten ikke er klar, og 

prosjektet starter opp igjen i årsskiftet 2020/2021.

• Regional arkitekturstyring har god fremdrift og går som planlagt.
• Screening mot tarmkreft:

• har startet opp gjennomføringsfasen og jobber med å få på plass de siste ressursene i teamet. 
• NHN har ikke tilgjengelig utviklingsmiljøet pr 11.03. Skyldes lang saksgang og godkjennelse fra OUS vedr avtale med Micriosoft (MCA) 

for utviklingsmiljø i skyen, samt at rutiner etc for etablering av dette er nytt for NHN.

• Statistisk logganalyse, BP2 ‘ok’
• Siden forrige rapporteringsperiode er det jobbet med klargjøring av anskaffelsesgrunnlaget og utlysning av 

anskaffelsen.
• Ressurstilgangen i prosjektet er nå tilfredsstillende ettersom arbeidet med integrasjonsløsningen er kommet i gang.
• Mindre avvik skyldes forsinkelser i utlysning av anskaffelsen som følge av

1. Forsinkelser i avklaringer med Sykehusinnkjøp, som skyldes mange parallelle prosesser hos dem.
2. Endring i avtalestrukturen, som Sykehuspartner nå jobber med å avklare.



Status pågående konsepter

Porteføljeadministrativ vurdering:
• Medisin og helsefag har besluttet å stoppe prosjektet verktøystøtte for nye metoder

• Kontrakt med bestilte ressurser (prosjektleder og arkitekt) kanselleres,  og kostnader i oppsigelsesperioden 
faktureres prosjektet.
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Ressursoversikt RHF* 
Det forventes at ressurssituasjonen vil bli 
påvirket av Coronasituasjonen, og det kan 
føre til lavere prioritet og produktivitet for 
prosjektaktiviteter og kan føre til 
forsinkelser.

Det iverksettes tiltak 
1)Hjemmekontor innføres der det er mulig for å 
redusere sannsynlighet for smitte. 
2) Løpende overvåkning av situasjon. Tydelig 
kommunikasjon og løpende vurderinger i 
prosjektene. 
3) Tett samarbeid med foretakene, inkl. 
Sykehuspartner, om prioritering av ressurser og 
aktiviteter. 
4) Replanlegging der det er nødvendig.

* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og bygg-IKT



Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

Helseforetaksressurser



Status forberedelse til  konseptbehandling

• Porteføljestyremøtet 20. mars er avlyst, og følgende beslutninger ble ikke behandlet:

• BP1 på Lukket legemiddelsløyfe

• BP3 på Klinisk legemiddelsamhandling

LG ønsker at porteføljestyret skal få en samlet vurdering av alle ‘prioritet 1-konseptene’ til neste porteføljestyremøte

• Digital hjemmoppfølging

• Prosess og oppgavestyring

• Nye integrasjonstjenester

• Samhandling og publisering

• Modernisert folkeregister(hjelpenummer)

• Sporing av medisinsk utstyr/implantater

• Sykehuskjøkken – AIVO system-støtte til sykehuskjøkken pasientbestillinger, dietter etc. (end of life i 2022)

• Hendelser – fange opp hendelser og lagre og ta aksjon på hendelser

• Multimediestrategi



PLANLEGGING : Modernisert folkeregister – konsument trinn 1
Bakgrunn og hensikt
Skattedirektoratet startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret, jf. omtale i Prop. 1 S (2015 – 2016) 
for Finansdepartementet og Innst. 11 S (2015-2016). Skattedirektoratet gjennomfører sitt prosjekt i perioden 
2016-2020. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med modernisert folkeregister i 
helsesektoren, og denne oppgaven inngår som en del av MF Helse programmet som er opprettet. MF Helse 
programmet utvikler ny grunndataplattform med ny Persontjeneste for distribusjon av folkeregisterinformasjon, 
som skal driftes av Norsk Helsenett. Disse erstatter dagens personregister (PREG), og dagens distribusjon av fil 
med folkeregisterinformasjon. Helse Sør-Øst må ta i bruk ny persontjeneste og etablere nye integrasjoner mot 
NHN for mottak av folkeregisterinformasjon.

Forventet nytte

Konsekvenser hvis prosjektet ikke gjennomføres?
Distribusjon av folkeregisterinformasjon på filformat fra Norsk Helsenett vil opphøre fra 31.12.2021. Det betyr 
at innlesing av folkeregisterinformasjon i Helse Sør-Øst må endres til å tilpasse seg nye integrasjoner mot Norsk 
Helsenett og bruk av Persontjenesten innen denne datoen. Dersom dette prosjektet ikke blir gjennomført vil 
Helse Sør-Øst miste tilgang til folkeregisterinformasjon fra årsskiftet 2021/2022. 

7,1 mnok (drift)

Budsjett fase

01.04. – 30.09.2020

Varighet fase

Planlegging

Fase

• Norsk Helsenett – Grunndataplattform og Persontjeneste
• DIPS AS
• Regional integrasjonsplattform og lokalt integrasjonsmiljø
• Leverandører av fagapplikasjoner og IT-systemer som benytter 

folkeregisterinformasjon

Risiko

Avhengigheter til andre

Prosjekteier (forslag):
NN RHF
Prosjektleder: Rona Skjegstad
Arkitekt: Ronny Stavem

Prosjekteier og prosjektleder

Geir Ove Staalen (SP Direktør kliniske IKT-tjenester), Trine Storhaug (HSØ RHF), Yvonne 
Garshol (HSØ RHF Arkitektur), Thor-Øivind Johansen (SP Integrasjonstjenester), Tine 
Wirsching (SP Kliniske fellesapplikasjoner), Frank Isaksen (SP Administrative 
applikasjoner), Jonny Kildal (HSØ RHF)

Forslag til styringsgruppe

Hovedleveranser

• Arkitekturbeskrivelse (ADD)
• Kartlegging av IT-løsninger og utvalgte 

arbeidsprosesser for bruk av folkeregister-
opplysninger

• Design og ROS

• Styrings- og prosjektdokumentasjon
• Gevinstdokumentasjon

• Veikart og behovsbeskrivelse som grunnlag for 
oppstart nye prosjekter

Ny folkeregisterlovgivning med tilhørende forskrift medfører endringer i folkeregisteret, samt endring i tilgangen til 
folkeregisterinformasjon via NHN. Folkeregisterinformasjon vil bli oppdatert flere ganger i døgnet, og ikke som i dag 
en gang pr. døgn. Oppdatering av folkeregisterinformasjon automatiseres, og manuelt arbeid med oppdatering av 
DIPS kan reduseres betraktelig. 

• Manglende styringsgruppe med riktig kompetanse og kapasitet kan føre til 
leveranser med dårlig kvalitet

• Riktige ressurser med deltagelse på riktig tid må sikres slik at prosjektet 
kan levere ihht plan. 

• Informasjonsdeling og forankring i Helse Sør-Øst RHF slik at prosjektet er 
kjent og organisasjonen kan stille med ressurser for avklaringer

30.09.2021
Investering: 5,5 mnok
Drift 7,4 mnok

Sluttdato
104500
Delportefølje øvrige

Finansiering Totale kostnader



Område Stikkord Score Vurdering fra RPAA

Hensikt og 
begrunnelse

Bakgrunn, 
problemformulering, mål, 
gevinster og interessenter

Dersom dette prosjektet ikke blir gjennomført vil Helse Sør-Øst miste tilgang til 
folkeregisterinformasjon fra årsskiftet 2021/2022. 

Rammebetingelser Finansiering, økonomi, 
ressurstilgang

Budsjettet som er fremlagt på 7,1 mnok gjelder kun planfasen for trinn 1.  
Det er ikke tilstrekkelig driftsmidler i budsjettet og det vil kreve en omdisponering  av 5 mnok fra 
investering til drift.
Det er fremdeles uklart hva totalkostnadene for hele Modernisert folkeregister blir.
Finansiering av  trinn 2 må inn i ØLP

Avhengigheter og 
forutsetninger

Kobling mot strategi 
avhengigheter mot linje og 
andre prosjekter samt risiko

Eksterne avhengigheter i trinn 1.  Skattedirektoratet og NHN.
Trinn 1 forutsetter at vi kan bruke informasjonen fra Skattedirektoratet slik vi bruker informasjonen i 
dag.

Organisering Linje/prosjekt, eierstyring, 
mandat, ansvar, 
styringsgruppe og 
gevinstansvarlig

Foreslått prosjekteier kom fra SP, RPAA mener prosjekteier bør komme fra RHF. Forslaget er 
delporteføljeansvarlig for øvrige prosjekter – Jonny Kildal.
Konstituering av styringsgruppen gjenstår

Arkitektur Arkitekturprinsipper Nasjonal og regionale virksomhetsstrategier: OK, Regional IKT strategi: OK
Regionalt arkitekturmålbilde og føringer: OK
MF har tidligere vært innom SPARK for IKT-faglige arkitekturvurderinger, opp mot etablerte regionale 
føringer innenfor for eksempel sikkerhet og integrasjon
Det er mangler i den skisserte løsningen for grunndata. Det eksisterer per i dag ingen master data 
management løsning i regionen, så det vil kreve noe jobb for å etablere den tekniske løsningen og en 
organisering som kan håndtere forvaltningen av grunndata.

Gjennomføring Gjennomførbarhet, og risiko Prosjektmetodikken skal følges.
Alt underlagsmateriell, inkludert sjekkliste er klar før BP2-beslutning.

BP2: Modernisert folkeregister, konsument trinn 1 

28

Vurdering: RPAA anbefaler å starte planleggingsfasen BP2



• Følgende dokumenter ligger tilgjengelig – Ligger under BP2 i Teams
• One-Pager

• Business case

• Prosjektforslag

• Faseplan for planfasen

• Konseptrapport

• Sjekkliste faseovergang til BP2

Vedlegg



Forslag til vedtak:

• Porteføljeansvarlig godkjenner oppstart av planleggingsfasen for Modernisert folkeregister, 
Konsument trinn 1 innenfor en kostnadsramme på 7,1 millioner kroner innenfor et totalestimat 
på 12,9 millioner kroner for hele prosjektet.

• Økonomi omdisponerer 5 millioner kroner fra investering til drift. 
• Fullmakter er under avklaring

• Planleggingsfasen finansieres fra budsjettet i Øvrige prosjekter
• Se egen sak om omdisponering av midler

• Porteføljeadministrator for Øvrige prosjekter blir prosjekteier

• Porteføljeadministrator sørger for å etablere styringsgruppen

BP2: Modernisert folkeregister, konsument trinn 1


