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1. Hva saken gjelder 
 
Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. 
Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den 
aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.  
 
Selve tertialrapporten rapporter status per 31. august 2021. Viktige hendelser som har 
skjedd i porteføljen etter denne datoen er beskrevet i dette saksfremlegget. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Status for prosjektene per andre tertial 2021 

Status for hvert av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje ved 
utgangen av andre tertial 2021 er oppsummert i tabell 1. 
 

 
 
Tabell 1 Overordnet status per styregodkjent prosjekt.  
 
Prosjektet regional økonomi- og logistikkløsning ERP er nå innført ved Sørlandet sykehus 
HF, og det er kun innføring ved Oslo universitetssykehus HF som gjenstår.  
Pandemisituasjonen har forsinket det siste innføringsprosjektet ved Oslo 
universitetssykehus HF med ca. 1 år. Nye krav fra Oslo universitetssykehus HF til den 
regionale ERP-løsningen er også en årsak til forsinkelsene. Styringsgruppen besluttet i juni 
at ny dato 1. oktober 2022 er førende for det videre arbeidet, og at omfanget må reguleres 
ved behov slik at denne datoen nås. Flyttingen av den regionale ERP-løsningen til en sikrere 
sone, for å kunne tillate lagring av særskilte kategorier av personopplysninger, er fortsatt 
kritisk for å nå ny dato. 
 
Koronasituasjonen påvirker fortsatt enkelte av prosjektene, men risikoen er vesentlig 
redusert, og prosjektene er i ferd med å gå tilbake til normalsituasjon med fysisk fremmøte. 
 
Det vises til kapittel 2 i vedlagte tertialrapport for en beskrivelse av de viktigste leveransene 
i 2021.  
 
De vesentligste endringene i andre tertial 2021 er at regional EPJ journalinnsyn er fullført og 
avsluttet.  
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Økonomi per andre tertial 2021 

Økonomistatus for prosjektene per andre tertial 2021 er oppsummert i de to figurene under. 
Økonomisk status er av praktiske hensyn delt i to figurer med ulik inndeling på y-aksen for å 
få en tydeligere grafisk fremstilling av de elleve pågående styregodkjente prosjektene. 
 

 
Figur 1 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blå tekst på skravert felt) og påløpte 
kostnader (hvit tekst på blått felt) for styregodkjente prosjekter. 

 
 
 

 

Figur 2 Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blå tekst på skravert felt) og påløpte 
kostnader (hvit tekst på blått felt) for styregodkjente prosjekter. 
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Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje 

Ekstern kvalitetssikrer opplever at det er gjort en betydelig innsats for å etablere en mer 
helhetlig porteføljestyring i regionen. Ekstern kvalitetssikrer observerer fortsatt 
forbedringer i flere av prosjektene, blant annet relatert til omfangsstyring og etterlevelse av 
etablert prosjektmetodikk. Ekstern kvalitetssikrer trekker også frem at det er et godt fokus 
på å følge opp anbefalte tiltak fra ekstern kvalitetssikring, både på portefølje- og 
prosjektnivå.   
 
Ekstern kvalitetssikrer observerer at det er bevegelser i IKT-prosjektporteføljens 
risikorapportering i andre tertial, og trekker spesielt frem den økte risikoen knyttet til 
overlevering til forvaltning i Sykehuspartner.  
Ekstern kvalitetssikrers overordnede vurdering er at det er viktig å fokusere på 
forbedringsområdene som ble trukket fram i første tertial 2021, håndtere risikoene IKT-
prosjektporteføljen selv rapporterer og følge opp at risikoreduserende tiltak har forventet 
effekt innen helhetlig porteføljestyring, involvering av helseforetakene, prosjekteierstyring 
og styringsgruppenes rolle, omfangsstyring og overlevering til teknisk og faglig forvaltning. 
 

Risiko per første tertial 2021 

Det har vært relativt stor bevegelse i risikobildet siden siste tertialrapportering. Beskrivelse 
av risikoene og tiltak for risikoområdene er omtalt i kapittel 6 i vedlagte tertialrapport. 
 
De viktigste endringene i risikobildet er: 

• Overlevering til forvaltning i Sykehuspartner HF (7a) har gitt flere utfordringer enn 
forventet i det siste tertialet til tross for iverksatte tiltak. I tillegg er det fortsatt 
uklare forhold mellom forvaltningsaktørene Sykehuspartner, Norsk helsenett og 
Helsetjenestens driftsorganisasjon. 

• Det er redusert sannsynlighet i risiko knyttet til leveranser fra eksterne leverandører 
(2) og det skyldes i hovedsak et forbedret samarbeid mellom prosjektene og linjen i 
dialogen med leverandørene. 

• Økningen i mangel på nøkkelkompetanse (8) skyldes i hovedsak at oppstarten av nye 
sykehusbygg vil kreve ressurser som vil konkurrere med behovene til den regionale 
IKT-porteføljen 

• Koronapandemien (10) påvirker fortsatt enkelte av prosjektene, men Helse Sør-Øst 
går nå gradvis tilbake til mer normal arbeidssituasjon med fysisk oppmøte og dette 
reduserer denne risikoen betraktelig. 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør viser til at de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-
prosjektporteføljen per utgangen av andre tertial 2021 i all hovedsak har hatt god fremdrift 
til tross for koronasituasjonen.  
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I prosjektet regional økonomi- og logistikkløsning ERP gjenstår det nå kun innføring ved 
Oslo universitetssykehus HF. Administrerende direktør konstaterer at innføringen er 
forsinket og at forsinkelsen i stor grad skyldes koronapandemien. Det pågår også nødvendig 
arbeid for å tilrettelegge for at løsningen kan håndtere særskilte kategorier av 
personopplysninger. Dette arbeidet vil være til nytte også for ERP-løsningen for 
Sykehusapotekene HF.  
 
Administrerende direktør understreker betydningen av at anbefalte tiltak fra ekstern 
kvalitetssikrer følges opp og iverksettes både i prosjektene og i porteføljen. Det pågår 
forbedringsarbeid innen alle de områdene som ekstern kvalitetssikrer har fremhevet. Det 
kan spesielt nevnes arbeidet med forbedring av porteføljestyringen, bedre oversikt over 
totaliteten i porteføljen, samt å styrke arbeidet i prosjektenes tidligfase og å styrke 
gevinstarbeidet i IKT-prosjektene. I tillegg gjøres det risikovurderinger basert på innspill fra 
ekstern kvalitetssikrer og fra prosjektrapporteringen som også følges opp med tiltak.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per andre tertial 2021 for 
gjennomføring av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til 
orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per andre tertial 2021 
• EYs rapport «QA Regional IKT-prosjektportefølje - tertialrapport 2 2021» 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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