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1. Oppsummering

Regional IKT-prosjektportefølje er Helse Sør-Østs regionale portefølje for fornying og standardisering av 
arbeidsprosesser og teknologi. EY er valgt som rådgivende ekstern kvalitetssikrer av prosjektporteføljen. 
Prosjektporteføljen er organisert i de regionale delporteføljene Klinisk Løsning, Virksomhetsstyring, Regional 
IKT for forskning, Øvrige regionale prosjekter og Regionale Konsepter. 

I løpet av 2021 har ekstern kvalitetssikrer gjennomført en tematisk gjennomgang av portefølje- og 
arkitekturstyringen i Helse Sør-Øst RHF, helsesjekker av to utvalgte konsepter og to prosjekter i 
gjennomføringsfasen, samt usikkerhetsanalyser av budsjettestimatene i fire prosjekter. I tillegg er det 
gjennomført rådgivende aktivitet og tiltaksoppfølging av tidligere, ferdigstilte kvalitetssikringer. 

Vi vil trekke frem at vi opplever at Helse Sør-Øst RHF har gjort et godt arbeid med å strukturere og 
systematisere prosjektporteføljen, og at det er etablert prosesser, roller og forum for porteføljestyring. Helse 
Sør-Øst RHF har dermed en god grunnmur for videre utvikling av helhetlig porteføljestyring, som er et godt 
utgangspunkt for å kunne løfte porteføljestyringen videre til et mer strategisk nivå fremover.

På bakgrunn av kvalitessikringen som er gjennomført i 2021 og vurderinger av risikoområder som er relevante 
for IKT-prosjektporteføljen, løfter vi frem noen anbefalte fokusområder for 2022:

► Det er viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle den helhetlige porteføljestyringen i Helse Sør-Øst 
RHF. I tillegg til å fokusere på den operasjonelle delen av porteføljestyringen, blir det viktig å jobbe aktivt 
med de mer strategiske delene av porteføljestyringen. Dette inkluderer å sikre god prioritering og 
balansering av porteføljen, og at de strategiske diskusjonene løftes til Porteføljestyret. Et sentralt element 
i prioritering og balansering er å vurdere konsepter og prosjekter opp mot kapasitet i foretaksgruppen. 
Dette vil bidra til å sikre at man har tilgang til nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektene og 
en god implementering av endringene prosjektene representerer i foretaksgruppen.

► I tillegg til forbedringer innen selve porteføljestyringen, er det viktig å fortsette forbedringer innen 
arkitekturstyringen og legge til rette for at porteføljen fanger opp muligheter som ligger i ny teknologi. En 
mer moderne IT-infrastruktur er en forutsetning for en mer effektiv teknologiutvikling og forvaltning. 

► For å realisere målene i Helse Sør-Østs IKT-strategi, er det sentralt å lykkes med en mer effektiv 
gjennomførings- og leveransemodell i foretaksgruppen slik at man kommer raskere fra idé til 
implementering. Dette vil innebære at metodikk og gjennomføringsstrategi tilpasses de enkelte 
prosjektenes behov, for eksempel anvendelse av smidig utviklingsmetodikk der det er hensiktsmessig. I 
tillegg er det viktig at beslutningsprosessene, inkludert porteføljestyringen, understøtter at prosjekter kan 
gjennomføres på en mer dynamisk eller smidig måte i de tilfeller der dette ansees som riktig. 

► Det observeres fremdeles risiko knyttet til forvaltningen av teknologiløsninger som innføres i 
foretaksgruppen. Det er viktig å prioritere arbeidet med å få på plass en god og helhetlig regional 
forvaltning. 

► Ekstern kvalitetssikrer observerer fortsatt behov for økt oppmerksomhet knyttet til omfangsstyringen i 
flere prosjekter. Det er viktig at ambisjonsnivået og målprioriteringen tydelig defineres, og at prosjektenes 
interessenter, prosjekteier og styringsgruppe bidrar til at omfanget håndteres på en god måte. Det er 
videre viktig at de beslutninger som tas etterleves, og at eventuelle endringer følger strukturerte 
prosesser for å redusere risiko for prosjektet.

► Covid-19 utgjør fortsatt en risiko for porteføljen og prosjektene. En aktiv risikostyring i prosjektene og 
porteføljen som helhet vil være viktig for å håndtere denne, og andre, usikkerheter fremover. 

I kapittel 3 i denne rapporten oppsummerer vi kort fokuset for kvalitetssikringen og aktivitetene som er 
gjennomført i 2021. Disse er også noe mer utdypet i vedlegg C. I kapittel 4 utdyper vi områdene vi mener det er 
viktig å prioritere i 2022.
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2. Innledning

2.1 Formål
Formålet med det rådgivende kvalitetssikringsoppdraget er å bidra til at Regional IKT-prosjektportefølje når sitt 
overordnede målbilde gjennom de etablerte delporteføljene Klinisk løsning, Regional IKT for forskning, 
Virksomhetsstyring, Øvrige regionale prosjekter og Regionale konsepter.

Formålet med denne rapporten er å oppsummere arbeidet ekstern kvalitetssikrer har gjennomført i 2021, samt 
fremme forslag til fokusområder i 2022.

2.2 Forutsetninger og avgrensninger
Kvalitetssikringen har følgende avgrensninger:

• Økonomiske beregninger og annet tallgrunnlag knyttet til delporteføljene og prosjektenes fremdrift, 
prognoser eller status er ikke kvalitetssikret, etterregnet eller gjennomgått av ekstern kvalitetssikrer.

• Delporteføljen for Regional IKT for forskning er ikke vurdert spesifikt.

Ekstern kvalitetssikrer har etter avtale med Teknologi og e-helse gjennomført usikkerhetsanalyser av 
prosjektbudsjettene til flere av prosjektene i delporteføljen. EY sin rolle har vært avgrenset til å fasilitere og 
dokumentere utfallet av usikkerhetsanalysen, og innebærer ikke en vurdering av om det er gitt tilstrekkelig 
midler til å gjennomføre prosjektene eller ikke.

Kvalitetssikringen baserer seg på de ressurser som er tilgjengeliggjort og innsyn i relevant dokumentasjon. 
Rapporten reflekterer vår vurdering av denne informasjonen.

Observasjoner og anbefalte fokusområder som presenteres i denne rapporten forutsetter at informasjonen vi 
har fått fra ressurser, prosjekter og delporteføljer under Regional IKT-prosjektportefølje er korrekt beskrevet. 
Anbefalingene i rapporten er basert på det arbeidet som er utført i kvalitetssikringen.

2.3 Angrepsvinkel
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2.3.1. Rammeverk

For å sikre en mest mulig komplett tilnærming til 
kvalitetssikringsoppdraget, er vår angrepsvinkel basert på 
ulike relevante rammeverk, skissert i figuren til høyre.

2.3.2. Metode

Gjennomgangene baserer seg på intervjuer med 
identifisert nøkkelpersonell i Helse Sør-Øst RHF, 
delporteføljer og prosjekter i Regional IKT-
prosjektportefølje, og observasjon i utvalgte 
styringsgruppemøter, samt gjennomgang av dokumenter 
som har blitt tilgjengeliggjort for oss.



3. Ekstern kvalitetssikring 2021

Ekstern kvalitetssikrer har i løpet av 2021 utført flere, ulike kvalitetssikringer på tvers av porteføljen. 
Kvalitetssikringen har omfattet helsesjekk av enkeltprosjekter, tematiske dypdykk innenfor spesifikke områder 
og usikkerhetsanalyser av prosjektbudsjett, i tillegg til oppfølging av anbefalte tiltak. Prosjekter som er omfattet 
av kvalitetssikringen 2021, er valgt ut på bakgrunn av EYs risikovurdering, dialog med Helse Sør-Øst RHF, samt 
med basis i størrelse og kompleksitet av prosjektene. Prioriterte områder og aktiviteter har blitt utført i samråd 
med teknologiledelsen i Helse Sør-Øst RHF. I dette kapitlet presenterer vi planen og prioriteringene for 2021, og 
gir en oppsummering av kvalitetssikringene som er utført i løpet av året. En mer detaljert oppsummering og 
våre overordnete vurdering ligger i vedlegg C.

3.1 Plan og prioritering
Planen for ekstern kvalitetssikring 2021 innebærer tematiske dypdykk, prosjektspesifikke gjennomganger, 
rådgivende gjennomganger og usikkerhetsanalyser. Planen er dynamisk og har blitt oppdatert gjennom året slik 
at den tar hensyn til utviklingen og endring i risikobildet i porteføljen. Dette sikrer tilstrekkelig fleksibilitet til å 
gjøre eventuelle endringer i kvalitetssikrers prioriteringer. Planen for 2021 ligger i vedlegg B i denne rapporten.

Enkelte risikoområder er prosjektovergripende og adresseres gjennom tematiske gjennomganger (dypdykk). For 
2021 er det gjennomført en gjennomgang av helhetlig porteføljestyring og arkitekturstyring. I tillegg er det 
identifisert flere, sentrale områder som følges opp gjennom helsesjekker av utvalgte prosjekter i porteføljen. 
Områdenes relevans vurderes per prosjekt som del av planlegging av gjennomgangene.  

Ekstern kvalitetssikrer har fokusert på følgende områder:
• Prosjekteierstyring
• Styringsgruppene
• Prosjektplanlegging
• Omfangsstyring
• Smidig metodikk og gjennomføring 
• Skyløsning
• Sikkerhet 
• Avhengigheter til byggprosjekter 
• Bruk av Norsk Helsenett (NHN SF) som ekstern drifts-/tjenesteleverandør 
• Forvaltning

Fokusområdene har i hovedsak vært en del av helsesjekker i løpet av 2021. Det er gjennomført helsesjekker av 
to utvalgte konsepter og to prosjekter i gjennomføringsfasen. Det har også blitt gjennomført 
usikkerhetsanalyser av budsjettene for fire prosjekter. Rådgivende aktivitet har bestått av fasilitering av 
«lessons learned»-prosess for ett prosjekt, og løpende rådgiving til Teknologi og e-helse og prosjekter i 
porteføljen basert på observasjoner gjort i kvalitetssikringen.

Ekstern kvalitetssikrer startet gjennomføringen av usikkerhetsanalyse av prosjektet EPJ Modernisering, som vil 
bli ferdigstilt i januar 2022.

I dialog med Teknologi og e-helse har to av gjennomgangene som var planlagt for 2021 blitt utsatt til 2022.



3. Ekstern kvalitetssikring 2021

3.2 Overordnet oppsummering av gjennomførte kvalitetssikringer
Ekstern kvalitetssikrer har i løpet av 2021 utført åtte gjennomganger. Den eksterne kvalitetssikringen i 2021 
har resultert i foreslåtte tiltak, som er rapportert til Helse Sør-Øst RHF, Regional portefølje- og 
arkitekturadministrasjon (RPAA), delporteføljeansvarlige, samt til prosjektledelse og styringsgruppe i det 
enkelte prosjekt som har vært gjenstand for kvalitetssikringen. Ekstern kvalitetssikrer opplever at både RHF-et, 
delporteføljene og de enkelte prosjektene setter seg inn i kvalitetssikrers observasjoner og følger opp foreslåtte 
tiltak på en strukturert måte. 

De påfølgende avsnittene gir en overordnet oppsummering av tematiske dypdykk, helsesjekker og 
usikkerhetsanalyser som er gjennomført i 2021. Under følger en overordnet oppsummering av ferdigstilte 
gjennomganger i 2021. Utvidet oppsummering av gjennomgangene, bakgrunn og formål ligger i vedlegg C.

3.2.1 Tematiske dypdykk

Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

C20 Tematisk 
gjennomgang 
konseptutredning
(12.04.2021)

I perioden oktober 2020 til januar 2021 utførte ekstern 
kvalitetssikrer en gjennomgang av Helse Sør-Øst RHF sin prosess 
for tidligfase, med fokus på konseptutredninger. Ettersom 
arbeidet med å utvikle metodikk for konseptutredning pågår, 
fokuserte kvalitetssikringen på å gi innspill til hva som var bra og 
potensielle forbedringsmuligheter underveis i implementerings-
prosessen.

Kvaliteten 
bør 

forbedres

B16 Helhetlig 
porteføljestyring og 
arkitekturstyring
(29.11.2021)

I perioden april til november 2021 utførte ekstern kvalitetssikrer 
en modenhetsvurdering av Helse Sør-Østs portefølje- og 
arkitekturstyring. Rapporten gir en overordnet vurdering av 
porteføljens modenhetsgrad innenfor områdene governance, 
ressursstyring, prioritering og optimalisering, samt 
interessenthåndtering, per oktober 2021.

Modenhet 2 
- Under  

utvikling*

*Note: 

I gjennomgangen av porteføljestyring og arkitekturstyring  brukte kvalitetssikrer et eget rammeverk for 

vurdering av modenhet i porteføljestyring, hvor skalaen går fra 0 (ikke eksisterende) til 5 (ledende).



3. Ekstern kvalitetssikring 2021

3.2.2 Helsesjekker og usikkerhetsanalyser

Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

C21 Helsesjekk 
Regional 
Radiologiløsning og 
multimediearkiv ved 
Oslo 
universitetssykehus
(25.11.2021)

I perioden fra april til oktober 2021 har ekstern kvalitetssikrer 
utført en helsesjekk av prosjektet Regional Radiologiløsning og 
multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus (RAM OUS) ,som gir 
et overordnet bilde av kvaliteten på prosjektet i inneværende 
fase, med fokus på syv delområder. Delområdene er: planer for 
drift og forvaltning, prosjektplanlegging og –styring, roller, ansvar 
og prosjekteierstyring, samarbeid med leverandør, 
avhengigheter, sikkerhet og omfangsstyring.

Kvaliteten 
bør 

forbedres

C22 Helsesjekk 
Regional løsning for 
helselogistikk
(21.12.2021)

I perioden september til november 2021 gjennomførte ekstern 
kvalitetssikrer en helsesjekk av prosjektet Regional løsning for 
helselogistikk. Følgende områder ble gjennomgått i helsesjekken: 
Omfangsstyring, prosjekteierstyring, interessenthåndtering og 
kommunikasjon, leverandørstyring, avhengigheter, 
prosjektstyring, tekniske leveranser og forberedelse til senere 
faser. Hovedfunnene var relatert til områdene omfangsstyring, 
interessenthåndtering og kommunikasjon og forberedelser til 
senere faser.

Kvaliteten 
bør 

forbedres

E13 Usikkerhetsanalyse 
av Regional løsning for 
Helselogistikk, fase 3
(03.03.2021)

Usikkerhetsanalysen er basert på oppdatert budsjett og ble 
gjennomført i forbindelse med godkjenning av BP 3.3 dokumenter 
til fase 3.3 av prosjektet. Budsjettestimat for Regional løsning for 
helselogistikk er 146,5 MNOK.

N/A

E15 Usikkerhetsanalyse 
av Leveranseprosjekt 
ERP for 
Sykehusapotekene og 
Klara mottaksprosjekt
(26.01.2021)

Budsjettestimat for Leveranseprosjekt ERP for Sykehusapotekene 
og Klara mottaksprosjekt ble vurdert i separate analyser. 
Usikkerhetsanalysen ble gjennomført i forbindelse med 
godkjenning av BP 3.0 dokumenter til gjennomføringsfasen for 
prosjektene. Budsjettestimat for leveranseprosjektet er 104,1 
MNOK og 64,1 MNOK for mottaksprosjektet

N/A

E16 Usikkerhetsanalyse 
av Regional 
laboratoriedataløsning 
Vestre Viken
(27.05.2021)

Usikkerhetsanalysen er basert på budsjett per 16.04.21 og ble 
gjennomført i forbindelse med godkjenning av BP3.0 dokumenter 
til fase 3 av prosjektet. Budsjettestimat for Regional 
laboratoriedataløsning Vestre Viken er 88,1 MNOK. 

N/A

E17 Usikkerhetsanalyse 
av Klinisk 
Legemiddelsamhandling
(08.09.2021)

Usikkerhetsanalysen er basert på budsjett per 30.08.21 og ble 
gjennomført i forbindelse med godkjenning av BP3.2 dokumenter 
til gjennomføringsfase 2 av prosjektet. Budsjettestimat for Klinisk 
legemiddelsamhandling er 69,7 MNOK. 

N/A



3. Ekstern kvalitetssikring 2021

3.3 Øvrige aktiviteter

3.3.1 Tiltaksoppfølging

Det er viktig med en god prosess for oppfølging av tiltak basert på anbefalinger fra kvalitetssikringen. I lys av 
endringene i porteføljeorganiseringen, herunder avvikling av program for Regional klinisk løsning, innføring av 
porteføljestyring og styring av styringsgruppenes rolle, er det også naturlig å vurdere endringer i 
tiltaksoppfølgingen. Den nye prosessen for tiltaksoppfølging legger blant annet opp til en tettere oppfølging av 
prosjektledere og styringsgruppene fremover. Oversikt over ny prosess for tiltaksoppfølgingen vises i figuren 
nedenfor. Den nye prosessen for tiltaksoppfølging er etablert ved utgangen ved 2022.

Det er viktig å påpeke at Helse Sør-Øst selv må vurdere om de anbefalte tiltakene er velegnet, kostnadseffektive 
og om de skal implementeres, og at Helse Sør-Øst selv er ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene som 
prioriteres. 

I 2021 har ekstern kvalitetssikrer gjennomført oppfølging av tiltak fra kvalitetssikringer som ble ferdigstilt i 
2020. Ekstern kvalitetssikrer har også gjennomført en egen «lessons learned»-gjennomgang for prosjektet 
Regional Radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus, hvor det ble definert flere tiltak som 
vil følges opp i starten av 2022.
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4. Anbefalte tiltak, satsninger og forbedringer i 
2022

På grunnlag av utførte gjennomganger i 2021 og tidligere kvalitetssikring, er det gjort noen overordnede 
observasjoner knyttet til Regional IKT-prosjektportefølje. Ekstern kvalitetssikrer vil trekke frem at det er gjort et 
betydelig forbedringsarbeid med å etablere en mer helhetlig porteføljestyring. I tillegg er det en positiv utvikling 
i styringen på prosjektnivå. Det gjelder blant annet risikostyring, kvalitet i faseoverganger og bedre etterlevelse 
av etablert prosjektmetodikk, spesielt i gjennomføringsfasen av prosjektene. 

Vi opplever likevel at det fortsatt er behov for strukturert forbedringsarbeid knyttet til flere sentrale prosesser 
på portefølje- og prosjektnivå. Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en strategi for teknologiområdet som setter 
ambisiøse mål for teknologiutvikling, innovasjon og klinisk involvering. I styrets behandling av strategien ble det 
understreket at det må være kort gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger er 
utviklet. For å realisere målene i strategien og sikre større leveransehastighet i teknologiutviklingen, er det 
vesentlig å gjennomføre flere forbedringer og satsinger. Ekstern kvalitetssikrer vurderer at det i 2022 er 
spesielt viktig å fortsette arbeidet med helhetlig porteføljestyring, lykkes med en mer smidig 
prosjektgjennomføring og økt leveranseevne som er understøttet av effektive beslutningsprosesser. I tillegg er 
det viktig å videreutvikle arkitekturstyringen og sikre god omfangsstyring i pågående og nye prosjekter slik at de 
gjennomføres og leveres i henhold til behov og fastlagte planer. For å kunne levere prosjekter og forbedringer 
etter behovene regionen har, er en god regional forvaltning helt sentral. Videre vil det være viktig at man 
fortsatt klarer å håndtere usikkerhet knyttet til for eksempel Covid-19 gjennom aktiv risikostyring i prosjektene 
og porteføljen som helhet. 

For å lykkes med prioriteringer, økt gjennomføringskraft og målrettet og strategisk teknologistyring, er det 
viktig å fortsette arbeidet med å forbedre porteføljestyringen. Vi opplever at det er gjort flere forbedringer i 
2021 som bidrar til redusert risiko. Porteføljestyringen er en modenhetsreise for Helse Sør-Øst, som vil kreve 
kontinuerlig forbedring og fortsatt høy prioritet. 

Vi observerer at Helse Sør-Øst RHF har gjort et godt arbeid med å strukturere og systematisere 
prosjektporteføljen og å få på plass prosesser, roller og forum for porteføljestyring. Dette gir organisasjonen en 
god oversikt og forståelse for status på konsepter og prosjekter, og er et godt utgangspunkt for å gå videre til 
neste modenhetsnivå innen porteføljestyring, der man også strukturert jobber med mer strategiske aspekter av 
styringen. Fremover bør Helse Sør-Øst RHF prioritere å få frem de riktige ideene, konseptene og prosjektene, og 
også se på disse som en helhet gjennom å balansere porteføljen og prioritere de viktigste initiativene for 
regionen.

Regionalt porteføljekontor kan fasilitere en mer strategisk diskusjon i porteføljestyret ved å gi et saksgrunnlag 
som ser porteføljen på tvers, mens porteføljestyret selv kan være bevisste på å ta de strategiske diskusjonene 
og ikke gå for dypt inn i de enkelte initiativene. Dette betyr i praksis å se på hvordan idéer, konsepter og 
prosjekter passer inn i den overordnede strategien, og ta hensyn til de begrensningene som finnes, inkludert 
økonomi, tilgjengelige ressurser og kapasitet i regionen.

En mer strategisk porteføljestyring vil kreve involvering fra alle deler av organisasjonen. For de enkelte 
helseforetakene vil det bety at de må være enda klarere på egne behov, involvere seg tettere i 
konseptutredninger og kommunisere tydelig hvordan de ønsker å holdes informert om utvelgelsesprosessen, 
både på ledelsesnivå og blant de som spiller inn idéer. 

I sammenheng med porteføljestyringen og moderniseringen av IT-infrastrukturen bør det fortsatt fokuseres på å 
forbedre arkitekturstyringen. Dette kan bidra til en mer målrettet og godt strategisk forankret teknologistyring. 
Videre ligger det store oppsider ved å ta i bruk ny teknologi som 5G, moderne skyløsninger, kunstig intelligens 
(AI) og robotisering i helsesektoren. Det er viktig at porteføljen evner å fange opp muligheter og allokere 
ressursene riktig med tanke på videre modernisering og utvikling. Videre vil disse endringene, som omfatter 
både teknologi og tjenesteleveranser fremover, stille andre krav til hvordan Helse Sør-Øst følger opp sine 
leverandører, og det er viktig at man jobber strategisk med denne problemstillingen for å sikre en systematisk 
oppfølging av prosjekter og leverandører når slike tjenester vurderes og tas i bruk.

I tillegg til å løfte porteføljestyringen til et mer strategisk nivå, er det viktig at den mer operative 
porteføljestyringen fortsetter og videreutvikles. Det gjelder eksempelvis rapportering av status, levering av 
styringsinformasjon, synliggjøring av realiserte gevinster og god avvikshåndtering.
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4. Anbefalte tiltak, satsninger og forbedringer i 
2022

Kortere gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger er utviklet vil i mange tilfeller 
kreve smidigere eller mer dynamiske gjennomførings- og leveransemodeller enn det som i dag er etablert i 
foretaksgruppen. Behovet for smidigere og raskere prosjetjektgjennomføring forsterkes av det økte tempoet i 
teknologiutviklingen, behovene og endringene som skjer i regionen og sektoren generelt, samt forventningene 
til myndigheter, brukere og ansatte. Det er viktig at metodikk og gjennomføringsstrategi i prosjektene tilpasses 
de enkelte prosjektenes behov. I tillegg er det viktig at beslutningsprosessene i foretaksgruppen legger til rette 
for at prosjekter kan gjennomføres på en mer smidig måte i de tilfellene der dette er hensiktsmessig. Det er 
samtidig viktig at porteføljestyringen støtter en dynamisk prosjektgjennomføring der det er nødvendig. Videre 
er det viktig at de etablerte beslutningsprosessene følges og at disse understøtter og gir prosjektene nødvendig 
handlingsrom for en effektiv gjennomføring.

En mer moderne IT-infrastruktur er en forutsetning for å lykkes med en mer effektiv utvikling, drift og 
forvaltning av applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen. Fremdrift med standardisering og modernisering av 
infrastrukturen i foretaksgruppen gjennom Sykehuspartner HFs program STIM er her sentralt.

For å oppnå økt leveranseevne og understøtte behovene i foretaksgruppen, både innen etablering av ny 
teknologi og videreutvikling av allerede etablert teknolog, er en god og helhetlig regional forvaltning et sentralt 
element. Det observeres fremdeles risiko knyttet til forvaltningen av IT-løsninger som innføres, som også 
påvirker gjennomføringen av pågående prosjekter. Dette inkluderer overlevering til og kapasiteten i den 
tekniske forvaltningen, som stort sett skjer i regi av Sykehuspartner HF. I tillegg observeres det fortsatt 
usikkerhet knyttet til det faglige, kliniske forvalningsregimet i foretaksgruppen. Ekstern kvalitetssikrer har ikke 
vurdert forvaltningen spesifikt i 2021, men behovet for en godt etablert regional forvaltning (teknisk og 
applikasjonsforvaltning), har blitt trukket frem av både ekstern kvalitetssikrer og Helse Sør-Øst sin 
konsernrevisjon tidligere. Etter planen vil ekstern kvalitetssikrer følge opp dette som et eget tema i 
kvalitetssikringen i 2022.

I helsesjekkene og usikkerhetsanalysene som er gjennomført observerer vi at omfangsstyring i prosjektene 
fortsatt utgjør en betydelig risiko for mange prosjekter i porteføljen. Vi opplever at oppmerksomheten knyttet til 
omfangsstyring i porteføljen har blitt bedre de siste par årene. Vi observerer likevel at det i flere tilfeller er 
behov for å bli tydeligere på målprioriteringen og ambisjonsnivået for prosjektene, og at prosjektenes 
interessenter, prosjekteier og styringsgruppe bidrar til at omfanget håndteres på en god måte. 
Styringsgruppene har eksempelvis en viktig rolle ved å bidra til å verne om prosjektets omfang. Bedre 
omfangsstyring henger også sammen med forbedringer i prosjektenes tidligfaser, hvor det er viktig at 
konseptene blir tydeligere på ambisjonsnivå og konseptvalg. Ved behov for endringer i omfang, er det viktig at 
etablerte prosesser for endringer følges og at aktørene i regionen er lojale til de beslutninger som fattes, slik at 
man unngår unødige omkamper som øker gjennomføringsrisikoen i prosjektene.

Covid-19 utgjør fortsatt en risiko for porteføljen og prosjektene. En aktiv risikostyring i prosjektene og 
porteføljen som helhet vil være viktig for å håndtere denne, og andre, usikkerheter fremover. Vi opplever at det 
jobbes aktivt med å finne løsninger og gjennomføre tiltak som kan redusere konsekvensene. På flere områder 
har Covid-19 bidratt til utfordringer med leveranser av IT-utstyr i leverandørmarkedet, samtidig som det er 
begrenset tilgang til enkelte kompetansemiljøer. Dette kan få konsekvenser for porteføljen, og det er viktig å 
følge med på denne utviklingen og ha strategier for hvordan Helse Sør-Øst RHF kan posisjonere seg i en slik 
markedssituasjon.
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Vedlegg A – Forklaring til symboler

Kvalitetssikringsgjennomgangene rapporteres med en overordnet oppsummering og vurdering av kvalitet, 
basert på følgende inndeling:
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Forklaring av fargekoder

5

Ledende - Etablert styring og kontroll (rammeverk, etterlevelse og ledelse) vurderes som, og i 

samsvar med «ledende praksis». Det er etablert effektive og hensiktsmessige styrings- og 

kontrollsystemer, og tilfredsstillende etterlevelse.

4

Kvaliteten er tilstrekkelig - Etablert styring og kontroll vurderes som tilstrekkelig. Det er ikke 

avdekket kritiske forhold som ikke er håndtert på en tilfredsstillende måte. Det kan likevel være 

områder som kan forbedres og effektiviseres.

3

Kvaliteten bør forbedres - Etablert styring og kontroll bør forbedres da enkelte risikoer ikke er 

håndtert på en tilfredsstillende måte. Det er avdekket enkelte svakheter knyttet til etablert 

rammeverk, etterlevelse og/eller ledelse.

2

Kvaliteten må forbedres - Styring og kontroll må forbedres på vesentlige områder. Enkelte 

vesentlige risikoer er ikke håndtert på en tilfredsstillende måte, noe som kan medføre tap, 

kontraktsbrudd, negativt omdømme, eller andre vesentlige konsekvenser. 

1

Vesentlige svakheter - Det er avdekket vesentlige svakheter i rammeverket og/eller kritiske 

mangler knyttet til etterlevelse. Kritiske risikoer og/eller eksterne lovkrav er ikke håndtert på en 

akseptabel måte, noe som kan medføre vesentlige tap, kontraktsbrudd, negativt omdømme, eller 

andre vesentlige konsekvenser.



Vedlegg B – Plan for ekstern 
kvalitetssikring 2021

Figur under viser en oppsummering av kvalitetssikringsgjennomgangene som er utført i 2021. De grønne 
hakene indikerer ferdigstilte gjennomganger.

Tabellen under viser sammenheng mellom de utførte gjennomgangene i planen og de utstedte rapportene:
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Fokusområder Tema/rapport

A.1 Tertialrapporter
QA Regional IKT-prosjektportefølje – T1 og T2 2021 – mai og 

september 2021

A.2 Oppfølging av tiltak Løpende i 2021, utvidet oppfølging mai 2021

A.3 Årsrapport
QA Regional IKT-prosjektportefølje – Årsrapport 2021 –

januar 2022

B.16 Helhetlig portefølje- og arkitekturstyring B16 Portefølje- og arkitekturstyring v1.0

C.20 Tematisk gjennomgang av konseptutredning
C20_Tematisk 

gjennomgang_RHF_Konseptutredning_12042021_v.1.0

C.21
Regional Radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo 

universitetssykehus 
C21_Helsesjekk_RAM OUS_25112021_v.1.0_signert

C.22 Regional løsning for helselogistikk C22_Helsesjekk_Helselogistikk_21122021_v.1.0

E.13 Regional løsning for helselogistikk, fase 3
E13 – Usikkerhetsanalyse – Regional løsning for 

helselogistikk, fase 3_v1.0

E.15
Leveranseprosjekt ERP for Sykehusapotekene og Klara 

mottaksprosjekt 

E15 – Usikkerhetsanalyse – Leveranseprosjekt ERP for 

Sykehusapotekene og Klara 

mottaksprosjekt_v.1.0_26012021

E.16 Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken
E16 - Usikkerhetsanalyse  LVMS Vestre Viken 
HF_27.05.2021_v1.0

E.17 Klinisk Legemiddelsamhandling
E17  - Usikkerhetsanalyse  Klinisk 
legemiddelsamhandling_08092021_v.1 



Tabellen under gjengir den overordnede vurderingen av gjennomganger utført i 2021. Kolonnen 
«Vurdering av kvalitet» er definert i symbolforklaringen inkludert i Vedlegg B. For usikkerhetsanalysene har 
ikke overordnet kvalitet blitt vurdert med tallkarakter/fargekode da dette ikke har vært hensiktsmessig gitt 
formålet med gjennomgangene.

Vedlegg D – Gjennomførte 
kvalitetssikringer
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

B16 Helhetlig 
porteføljestyring og 
arkitekturstyring

(29.11.2021)

I perioden april til november 2021 utførte ekstern kvalitetssikrer 
en modenhetsvurdering av Helse Sør-Østs portefølje- og 
arkitekturstyring. Formålet med denne gjennomgangen var å 
vurdere portefølje- og arkitekturstyringen i Helse Sør-Øst RHF, 
med hovedfokus på videreutvikling av porteføljestyring. 
Rapporten gir en overordnet vurdering av porteføljens 
modenhetsgrad innenfor områdene governance, ressursstyring, 
prioritering og optimalisering, samt interessenthåndtering. 
Gjennomgangen gir en status per oktober 2021.

I gjennomgangen har kvalitetssikrer identifisert områder med 
positiv utvikling og områder der vi ser behov for forbedring. Helse 
Sør-Øst RHF har hittil hatt hovedfokus på å bygge opp og 
formalisere dokumentasjon, beslutnings- og forankringsprosesser
for porteføljestyringen. Dette skaper et godt grunnlag for en 
helhetlig porteføljestyring, og gir den oversikten organisasjonen 
er avhengig av for å kunne begynne å se på de mer strategiske 
aspektene for porteføljestyring. 

Etter etableringen av Regional IKT Prosjektportefølje i 2019, er 
porteføljestyringen blitt formalisert med beslutnings- og 
forankringsprosesser, i tillegg til et grunnlag for rapportering og 
beskrivelser av roller. Dette er et arbeid som det er jobbet med 
kontinuerlig siden opprettelsen, og som har vist sterk progresjon 
også i senere tid. Arbeidet som er lagt ned i porteføljestyringen til 
nå kan i stor grad knyttes til området for «Levere portefølje». 
Dette kan ansees som grunnmuren som må være på plass for å få 
til en helhetlig porteføljestyring. 

For å løfte porteføljestyringen videre til et mer strategisk nivå 
fremover, bør Helse Sør-Øst RHF begynne å legge noe av fokuset 
over mot «Definere portefølje». Helse Sør-Øst RHF har i løpet av 
2021 igangsatt en prosess for å arbeide videre med å definere 
porteføljen, noe ekstern kvalitetssikrer oppfatter som positivt for 
videreutviklingen av portefølje- og arkitekturstyringen.
For å oppnå en mer strategisk porteføljestyring, bør Helse Sør-Øst 
RHF, i tillegg til å fokusere videre på å «Levere porteføljen», 
jobbe mer med å «Definere porteføljen» fremover. Herunder er 
det viktig å sikre god prioritering og balansering av porteføljen. 

Modenhet 2 
- Under  

utvikling*

*Note: 

I gjennomgangen av porteføljestyring og arkitekturstyring  brukte kvalitetssikrer et eget rammeverk for 

vurdering av modenhet i porteføljestyring, hvor skalaen går fra 0 (ikke eksisterende) til 5 (ledende).



Vedlegg D – Gjennomførte 
kvalitetssikringer
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

C20 Tematisk 
gjennomgang 
konseptutredning

(12.04.2021)

I perioden fra oktober 2020 til januar 2021 utførte ekstern 
kvalitetssikrer et tematisk dypdykk av Helse Sør-Øst RHF sin 
prosess for tidligfase, med fokus på konseptutredning. Ettersom 
arbeidet med å bygge opp konseptutredning pågår, fokuserte 
kvalitetssikringen på å gi innspill til hva som er bra og potensielle 
forbedringsmuligheter underveis i implementeringsprosessen. I 
gjennomgangen ble fem identifiserte hovedområder vektlagt: 
organisering av porteføljen, behovsfasen, konseptfasen, 
ressursstyring og samhandling/samarbeid. 

Kvalitetssikrer påpeker mye positivt i prosess og metodikk for 
tidligfase hos Helse Sør-Øst RHF, spesielt tatt i betraktning at alle 
deler av rammeverket ikke er ferdig implementert. Det at 
prosessene ikke har satt seg ennå, betyr at det vil være enklere å 
gjøre justeringer der det er nødvendig og forsterke områdene 
hvor de involverte føler en mestringsfølelse.

Hovedobservasjonene i gjennomgangen relaterer seg til de to 
sentrale områdene ressursstyring og samhandling:
- Kvalitetssikrer observerer utfordringer knyttet til 

ressursstyring der tidligfaseressurser ofte fokuserer på egne 
oppgaver fremfor totalprosjektet. Videre kan et høyt forbruk 
av eksterne ressurser løse midlertidige kapasitetsutfordringer, 
men også forsinke opparbeidelsen av intern kompetanse og 
kapasitet. 

- Stor grad av silotankegang fører til samhandlingsutfordringer 
på tvers av grupper og fagområder i organisasjonen. 
Manglende oversikt over avhengigheter på tvers av porteføljen 
fører til ukjent risikofaktor ved endringer i prosjekter og risiko 
for dobbeltarbeid. 

Innen området Organisering av porteføljen tar kvalitetssikrer opp 
at gevinstrealiseringsarbeidet, som har blitt utsatt ved innføring 
av porteføljestyring, er viktig for prioritering på porteføljenivå. 

Kvaliteten 
bør 

forbedres



Vedlegg D – Gjennomførte 
kvalitetssikringer
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

C21 Helsesjekk 
Regional 
Radiologiløsning og 
multimediearkiv ved 
Oslo 
universitetssykehus

(25.11.2021)

I perioden fra april til oktober 2021 har ekstern kvalitetssikrer 
utført en helsesjekk av prosjektet Regional Radiologiløsning og 
multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus (RAM OUS), som gir
et overordnet bilde av kvaliteten på prosjektet i inneværende 
fase, med fokus på syv delområder. Delområdene omfattet: 
planer for drift og forvaltning, prosjektplanlegging og –styring, 
roller, ansvar og prosjekteierstyring, samarbeid med leverandør, 
avhengigheter, sikkerhet og omfangsstyring.

Ved tidspunkt for gjennomgangen er prosjektet noe forsinket i 
arbeidet med plan for forvaltning, drift og vedlikehold av 
løsningen. Som følge av et relativt stort arbeidsomfang, ble 
arbeidet med etablering av infrastruktur for de ulike 
prosjektmiljøene forsinket i forhold til planen i kontrakt. 
Prosjektets reviderte tidsplan er stram med lite rom for uventede 
hendelser. Videre er det usikkert om nåværende fremdriftsplan er 
realistisk med tanke på forutsetningene som ligger til grunn. Det 
er særlig usikkerhet knyttet til kompetansetilgang. 

Forsinkelser i prosjektet har gjort at noen leveranser er blitt 
flyttet helt eller delvis til utviklingsfasen. Prosjektet vurderer selv 
forskyvningen som ikke vesentlig for påfølgende aktiviteter. 
Dersom konsekvensene av forskyvningen av leveransene viser seg 
å være vesentlig for påfølgende leveranser, kan det medføre 
forsinkelser og merarbeid i utviklingsfasen, og at prosjektet ikke 
når frist for innføring høsten 2022.

Prosjektet har en viktig avhengighet til ny Felles regional 
plattform trinn 1 som må være tilgjengelig når ny løsningen skal 
etableres og gjøres tilgjengelig for innføringsprosjektet. 
Prosjektgjennomføringen avhenger av at løsningen kan tas i bruk 
før frysdato for nybygg ved Oslo universitetssykehus for 
installasjon av nye applikasjoner høsten 2022. Det er ikke avklart 
hvilke begrensninger og muligheter som ligger til frysperioden. 
Videre mangler prosjektet en totaloversikt over alle 
avhengigheter internt og eksternt i prosjektet, hvordan disse 
påvirker hverandre, samt hvordan avhengighetene påvirkes av 
forsinkelser og nedskaleringer i prosjektet.

Kvaliteten 
bør 

forbedres



Vedlegg D – Gjennomførte 
kvalitetssikringer
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

C22 Helsesjekk av 
Regional løsning for 
Helselogistikk

(03.12.2021)

Helsesjekk av prosjektet Regional løsning for Helselogistikk ble 
utført fra september til november 2021. Teamet på helsesjekken 
hadde et oppstartsmøte med prosjektleder for å kartlegge 
prosjektet i grove trekk, samt å få innspill til områder det kunne 
være relevant å undersøke. 8 områder ble prioritert i 
helsesjekken: Omfangsstyring, prosjekteierstyring, 
interessenthåndtering og kommunikasjon, leverandørstyring, 
avhengigheter, prosjektstyring, tekniske leveranser og 
forberedelse til senere faser. Gjennomgang av 19 dokumenter og 
15 intervjuer ble gjennomført. 

Hovedfunnene på tvers av helsesjekken inkluderer:

Omfangsstyring: Prosjektets pilotfase er omfattende, med 
fire helseforetak involvert. Ekstern kvalitetssikrer 
opplever at det fortsatt er usikkerhet knyttet til hva som 
skal være omfanget og målbildet for piloteringen og 
avgrensningene til fase 4. Det er blant annet usikkerhet 
knyttet til hvilke deler av funksjonaliteten som bør 
piloteres, og hvilke behov byggprosjektene ved Vestre 
Viken HF og Oslo universitetssykehus HF forutsetter av 
prosjektleveranser. Hvis ikke det gjøres tydelige 
prioriteringer og avgrensninger, vil det kunne oppstå 
forsinkelser og økte kostnader.

Interessenthåndtering og kommunikasjon: Det er 
identifisert mangler i prosjektets kommunikasjonsarbeid. 
Det er behov for å sikre en mer forutsigbar 
kommunikasjon rundt fremtidige leveranser, involvering 
av helseforetakene og håndtering av prosjektets omfang.

Forberedelser til senere faser: Det er uklart hva som er 
grensesnittet mellom fase 3 og fase 4. Det observeres noe 
ulike forventninger og ønsker til hva som skal dekkes i 
hver av fasene. Det er ikke etablert en faseplan for fase 4, 
noe som skaper usikkerhet blant interessentene.

Ekstern kvalitetssikrer opplever at prosjektets styring på flere 
områder er god, herunder prosjektets planlegging, 
oppgavehåndtering og interne kommunikasjon. Det kan være 
positiv læringseffekter ved å bruke dette til inspirasjon for andre 
prosjekter i IKT-prosjektporteføljen.

Kvaliteten 
bør 

forbedres
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kvalitetssikringer
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

E13 Usikkerhetsanalyse 
av Regional løsning for 
Helselogistikk, fase 3

(03.03.2021)

Usikkerhetsanalysen er basert på oppdatert budsjett og 
gjennomføres i forbindelse med godkjenning av BP 3.3 
dokumenter til fase 3.3 av prosjektet. Budsjettestimat for 
Regional løsning for helselogistikk er 146,5 MNOK.

Usikkerhetsanalysen viser at det er 85% sannsynlighet (P85) for 
at prosjektet kan realiseres innenfor en total kostnadsramme på 
191,3 MNOK. Dette tilsvarer en kostnadsoverskridelse på 44,8 
MNOK eller 30,6 % av budsjettert kostnad. Resultatene fra Monte 
Carlo-simuleringen viser at det er 1,4 % sannsynlighet for at 
estimert budsjett er tilstrekkelig. Det forventede tillegget er 26,0 
MNOK eller 17,8 % av budsjettet for helselogistikk. 

N/A

E15 Usikkerhetsanalyse 
av Leveranseprosjekt 
ERP for 
Sykehusapotekene og 
Klara mottaksprosjekt

(26.01.2021)

Budsjettestimat for Leveranseprosjekt ERP for Sykehusapotekene 
og Klara mottaksprosjekt ble vurdert i separate analyser. 
Usikkerhetsanalysen ble gjennomført i forbindelse med 
godkjenning av BP 3.0 dokumenter til gjennomføringsfasen for 
prosjektene. 

Budsjettestimat for Leveranseprosjekt ERP for Sykehusapotekene 
er 104,1 MNOK. Usikkerhetsanalysen viser at det er 85% 
sannsynlighet (P85) for at prosjektet kan realiseres innenfor en 
total kostnadsramme på 129,1 MNOK. Dette tilsvarer en 
kostnadsoverskridelse på 25 MNOK eller 24 % av budsjettert 
kostnad. Det er 15,3 % sannsynlighet for at estimert budsjett er 
tilstrekkelig. Det forventede tillegget er 12,0 MNOK eller 11,5 % 
av budsjettet for leveranseprosjektet.

Budsjettestimat for Klara mottaksprosjekt er 64,1 MNOK. 
Usikkerhetsanalysen viser at det er 85% sannsynlighet (P85) for 
at prosjektet kan realiseres innenfor en total kostnadsramme på 
78,1 MNOK. Dette tilsvarer en kostnadsoverskridelse på 14 MNOK 
eller 21,8 % av budsjettert kostnad. Det er 7,8 % sannsynlighet for 
at estimert budsjett er tilstrekkelig. Det forventede tillegget er 7,7 
MNOK eller 12 % av budsjettet for mottaksprosjektet.

N/A
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

E16 Regional 
laboratoriedataløsning 
Vestre Viken

(27.05.2021)

Usikkerhetsanalysen er basert på budsjett per 16.04.21 og ble 
gjennomført i forbindelse med godkjenning av BP3.0 dokumenter 
til fase 3 av prosjektet. 

Budsjettestimat for Regional laboratoriedataløsning Vestre Viken 
er 88,1 MNOK. Usikkerhetsanalysen viser at det er 85% 
sannsynlighet (P85) for at prosjektet kan realiseres innenfor en 
total kostnadsramme på 121,6 MNOK. Dette tilsvarer en 
kostnadsoverskridelse på 33,5 MNOK eller 38 % av budsjettert 
kostnad. Resultatene fra Monte Carlo-simuleringen viser at det er 
7,4 % sannsynlighet for at estimert budsjett er tilstrekkelig. Det 
forventede tillegget er 16,8 MNOK eller 19,1 % av budsjettet for 
prosjektets gjennomføringsfase.

N/A

E17: Klinisk 
Legemiddelsamhandling

(08.09.2021)

Usikkerhetsanalysen er basert på budsjett per 30.08.21 og ble 
gjennomført i forbindelse med godkjenning av BP3.2 dokumenter 
til gjennomføringsfase 2 av prosjektet. 

Budsjettestimat for Klinisk legemiddelsamhandling er 69,7 MNOK. 
Usikkerhetsanalysen viser at det er 85% sannsynlighet (P85) for 
at prosjektet kan realiseres innenfor en total kostnadsramme på 
83,9 MNOK. Dette tilsvarer en kostnadsoverskridelse på 14,2 
MNOK eller 20 % av budsjettert kostnad. Resultatene fra Monte 
Carlo-simuleringen viser at det er 35,6 % sannsynlighet for at 
estimert budsjett er tilstrekkelig. Det forventede tillegget er 4,1 
MNOK eller 5,9 % av budsjettet for gjennomføringsfase 2 av 
prosjektet.

N/A



Vedlegg D – Grunnlagsdokumenter 

Statusrapporter til Helse Sør-Øst RHF

• HSØ QA – Statusmøte 210120

• HSØ QA – Statusmøte 210301

• HSØ QA – Statusmøte 210413

• HSØ QA - Statusmøte 280521

• HSØ QA - Statusmøte 160821

• HSØ QA - Statusmøte 290921

• HSØ QA - Statusmøte 031121

• HSØ QA - Statusmøte 201221

Helse Sør-Øst RHF

• Styresak 049-20 Regional delstrategi for teknologiområdet, Innsatsområder og tiltak, versjon 1.0, 

styrebehandlet 12. mai 2020

• Regionale IKT-prosjekter Tertialrapport nr. 1, 2021

• Regionale IKT-prosjekter Tertialrapport nr. 2, 2021
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Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift,
transaksjoner og rådgivning.

Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet bygger vi tillit i
kapitalmarkedene og i økonomier over hele verden. Gjennom å
utvikle gode ledere som forplikter seg til å levere det vi lover
bidrar vi til å bygge et bedre arbeidsliv for våre ansatte, kunder og

lokalsamfunn.

Ernst & Young AS inngår i det globale nettverket til Ernst &
Young, og kan referere til en eller flere av medlemmene av Ernst

& Young Global Limited, der hvert medlem er en egen juridisk
enhet. Ernst og Young Global Limited er et britisk selskap med
begrenset ansvar og leverer ingen tjenester til kunder. For mer

informasjon, se www.ey.no

© 2022 Ernst & Young LLP. All Rights Reserved.

ey.com
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