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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 30. april 2022. 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 første tertial 2022 
Status for hvert av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje ved 
utgangen av første tertial 2022 er oppsummert i tabell 1. 

 
Tabell 1 Overordnet status per styregodkjent prosjekt.  
 
Det er rød indikator på tid for kun ett av prosjektene, regional økonomi- og logistikkløsning 
ERP. Framdriften er god, men status på tid settes likevel til rød som følge av det store antallet 
kritiske leveranser som pågår i prosjektet, og at det er risiko for forsinkelser.  
 
Koronasituasjonen er under kontroll og påvirker ikke prosjektene. Risikoen er tatt ut av 
risikoregisteret.  
 
De vesentligste endringene i første tertial 2022 er at prosjektet regional kurve- og 
medikasjonsløsning ble fullført og avsluttet i januar 2022. Av endringer etter 
rapporteringstidspunkt er at den første leveransen i prosjektet regional EPJ modernisering 
fullført. Oslo universitetssykehus HF tok i bruk DIPS Arena på klinikk for psykisk helsevern 
og avhengighet 8. mai. Videre er regional laboratoriedataløsning oppgradert 1. juni. 
 
Det vises videre til kapittel 2 i vedlagte tertialrapport for en beskrivelse av de viktigste 
leveransene i 2022.  
 
Økonomi per første tertial 2022 
Økonomistatus for prosjektene per første tertial 2022 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. 
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Figur 1: Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blått beløp) og påløpte kostnader (hvitt 
beløp på blått felt) for styregodkjente prosjekter. 
  

 
Figur 2 : Total kostnadsramme (grønt beløp), styringsramme (rødt beløp), prognose (blått beløp) og påløpte kostnader (hvitt 
beløp på blått felt) for styregodkjente prosjekter. 
 
Ekstern kvalitetssikring av regional IKT-prosjektportefølje 
I første tertial 2022 har ekstern kvalitetssikrer ferdigstilt usikkerhetsanalyser for tre 
prosjekter. Samtidig har de planlagt kvalitetssikringsaktivitetene for 2022 og fulgt opp 
arbeidet knyttet til gjennomføring av anbefalte tiltak.     
 
Ekstern kvalitetssikrer observerer flere positive utviklingstrekk i porteføljen. I de siste 
tertialrapportene har de trukket frem etableringen av porteføljestyring på regionalt nivå, 
bedre kvalitet i faseoverganger og bedre etterlevelse av etablert prosjektmetodikk som 
viktige forbedringer. De melder også at det er positivt å se at løsninger som er viktige for 
kvaliteten og effektiviteten i pasientbehandlingen, leveres og gir effekt i helsetjenesten, og at 
det pågår flere strategisk viktige prosjekter som vil bidra til å modernisere helsetjenestene.  
 
Risiko per første tertial 2022 
Beskrivelse av risikoene og tiltak for risikoområdene er omtalt i kapittel 6 i vedlagte 
tertialrapport. 
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De viktigste endingene i risikobildet siden siste tertialrapportering er:  

• Det er gjennomført risikoworkshop med både porteføljestyret og 
teknologiledermøtet. Fire av de sju identifiserte risikoene (risiko 11, 12, 15 og 17) 
har en risiko som gjør at de er inkludert i denne rapporten.  

• Tidligere risiko nr. 10, knyttet til koronapandemien er nå lav og er fjernet fra 
risikoversikten.  

• Tidligere risiko nr. 8, Mangel på tilstrekkelig nøkkelkompetanse, er inkludert i risiko 
15, Tilstrekkelig gjennomføringskapasitet. 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør viser til at de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-
prosjektporteføljen per utgangen av første tertial 2022 i all hovedsak har hatt god fremdrift. 
Koronasituasjonen påvirker ikke lenger fremdriften i porteføljen. 
 
I prosjektet regional økonomi- og logistikkløsning ERP gjenstår det fortsatt innføring ved 
Oslo universitetssykehus HF. Administrerende direktør konstaterer at det fortsatt er 
forsinkelser for innføringen. Det pågår fortsatt 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 anbefaler at styret tar status per første tertial 2022 for 
gjennomføring av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til 
orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2022 
• EYs rapport «QA Regional IKT-prosjektportefølje - tertialrapport 1 2022» 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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