
Ekstern kvalitetssikring av 
Regional IKT-prosjektportefølje

Tertialrapport 1 2022

Versjon: 1.0

Skrevet av: EY

Filnavn: QA Regional IKT-prosjektportefølje – T1 2022

Status: Endelig

Sider: 12



Innhold

Side 2

Side

1. Oppsummering 3

2. Innledning 4

2.1 Formål 4

2.2 Forutsetninger og avgrensninger 4

2.3 Angrepsvinkel 4

3. Ekstern kvalitetssikring første tertial 2022 5

3.1 Oppsummering av gjennomførte kvalitetssikringer 5

3.2 Øvrige aktiviteter 6

3.3 Anbefalte tiltak, satsninger og forbedringer 7

4. Plan for videre arbeid med ekstern kvalitetssikring 2022 9

5. Vedlegg 10

Vedlegg A – Grunnlagsdokumenter



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 i første tertial for 2022 organisert i de regionale delporteføljene Kliniske løsninger, 
Virksomhetsstyring, IKT for forskning, Øvrige prosjekter og Konseptutredninger.

I første tertial 2022 har ekstern kvalitetssikrer utarbeidet ny plan for kvalitetssikringen. Planen for 2022 
omfatter tematiske gjennomganger (dypdykk), kvalitetssikring av utvalgte prosjekter og usikkerhetsanalyser. I 
tillegg omfatter planen oppfølging av hvordan Helse Sør-Øst RHF iverksetter og følger opp tiltak basert på 
anbefalinger fra den eksterne kvalitetssikringen. En overordnet vurdering av status og risikoområder i 
porteføljen er gjennomført og danner grunnlag for planen slik at den fokuserer på de områdene som oppleves å 
være viktigst og med høyest risiko. Planen har en dynamisk og fleksibel tilnærming som legger til rette for å 
gjøre justeringer gjennom året, basert på utviklingen i porteføljen.

Vi observerer flere positive utviklingstrekk i porteføljen. I de siste tertialrapportene har vi trukket frem 
etableringen av porteføljestyring på regionalt nivå, bedre kvalitet i faseoverganger og bedre etterlevelse av 
etablert prosjektmetodikk som viktige forbedringer. Det er også 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. 

Vi opplever likevel at det er krevende risikoer og utfordringer som bør håndteres for å sikre god 
gjennomføringskraft, tempo i teknologiutviklingen og kvalitet i leveransene. I årsrapporten for 2021, redegjorde 
ekstern kvalitetssikrer for flere risikoområder som bør være i fokus i 2022. Basert på observert utvikling i første 
tertial 2022, vil vi trekke frem følgende områder som sentrale for arbeidet fremover:

• Prioritering, kapasitet og gjennomføringskraft: Det er mange parallelle utviklingsaktiviteter i regionen, 
herunder omfattende infrastrukturmodernisering, regionale teknologiprosjekter, flere byggprosjekter og 
lokalt endringsarbeid i helseforetakene. Vi observerer samtidig at ressurssituasjonen er begrenset, og at det i 
flere tilfeller er utfordrende å få tilgang til nødvendig nøkkelkompetanse. I tillegg til å fokusere på god 
omfangsstyring, er det viktig med tydeligere prioriteringer og en god balansering av porteføljen for å sikre 
nødvendig gjennomføringskraft fremover. Prioriteringene bør gjøres opp mot strategiske mål, tilgjengelig 
kapasitet og endringsevne i regionen, samt vedtatte økonomiske rammer.

• Styring av avhengigheter: De mange parallelle aktivitetene kombinert med den høye kompleksiteten i 
teknologiutviklingen i foretaksgruppen, gjør det krevende å håndtere avhengigheter. I første tertial 2022 har 
det vært utfordringer med avhengigheter mellom IKT-prosjektporteføljen og helhetlige 
infrastrukturleveranser fra Sykehuspartner HF. Byggprosjektene bidrar samtidig til økt kompleksitet. Det er 
derfor, i tillegg til god oversikt over avhengigheter, viktig å sikre at nødvendige strukturer og prosesser for 
koordinering og samhandling mellom involverte parter er etablert. Det gjelder for eksempel program STIM, 
Sykehuspartner HF linje og den Regionale IKT-prosjektporteføljen, inkludert individuelle prosjekter. I tillegg er 
det viktig å sikre avklart leveranseansvar mellom partene, forutsigbare rammer og god prioritering, og at det 
jobbes aktivt med dette som en del av prosjekt- og porteføljestyringen. 

I tillegg til disse områdene trekker vi i tertialrapporten frem at vi fortsatt observerer usikkerhet og utfordringer 
med forvaltningen av løsninger (teknisk og faglig forvaltning), og bruken av skyløsninger og ekstern 
tjenesteutsetting. Det er viktig å gjøre avklaringer og forbedringer innen begge disse områdene.

Etter planen for den eksterne kvalitetssikringen i 2022 vil flere av de nevnte områdene følges opp gjennom 
tematiske gjennomganger, helsesjekker og løpende innspill til ledelsen i Teknologi og e-helse. 
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2. Innledning

Formålet med det rådgivende kvalitetssikringsoppdraget er å bidra til at Regional IKT-prosjektportefølje når sitt 
overordnede målbilde gjennom de etablerte delporteføljene Kliniske løsninger, Virksomhetsstyring, IKT for 
forskning, Øvrige prosjekter og Konseptutredninger.

Formålet med denne rapporten er å gi en status for gjennomførte og igangsatte aktiviteter i første tertial 2022, 
samt gi en overordnet orientering om områder der ekstern kvalitetssikrer observerer utfordringer og risiko i den 
regionale IKT-prosjektporteføljen basert på det arbeidet som er gjort i perioden.

2.2 Forutsetninger og avgrensninger
Kvalitetssikringen har følgende avgrensninger:

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

• Delporteføljene for Regional IKT for forskning og Virksomhetsstyring er ikke vurdert spesifikt.

Ekstern kvalitetssikrer har etter avtale med Teknologi og e-helse gjennomført usikkerhetsanalyser av 
prosjektbudsjettene til tre 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 første tertial 2022

3.1 Oppsummering av gjennomførte kvalitetssikringer
Ekstern kvalitetssikrer har i første tertial fokusert på å planlegge kvalitetssikringsaktivitetene for 2022, samt 
følge opp arbeidet knyttet til gjennomføring av anbefalte tiltak. Arbeidet er gjort i samarbeid med Teknologi og 
e-helse i Helse Sør-Øst RHF. 

I første tertial 2022 har vi ferdigstilt følgende gjennomganger, oppsummert i tabellen nedenfor. 
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Prosjekt Overordnet oppsummering Vurdering 
av kvalitet

E18 –
Usikkerhetsanalyse –
Regional EPJ 
Modernisering

(07.04.2022)

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført basert på budsjettestimat 
per 06.01.2022, med oppdatering med ny kostnadspost for DIPS 
tilleggslisenser den 14.02.2022. Usikkerhetsanalysen ble gjort i 
forbindelse med BP3 beslutning før gjennomføringsfasen av 
prosjektet.

Budsjettestimatet for Regional EPJ modernisering er estimert til 
856,2 MNOK, hvorav 825,0 MNOK finansieres av prosjektet. 
Resultatene fra usikkerhetsanalysen viser at 85 % sannsynlighet 
for at budsjettet kan realiseres innenfor en totalramme på            
1 013,8 MNOK, en kostnadsoverskridelse på 157,6 MNOK eller 
om lag 18 % av budsjettestimatet. Videre viser resultatene at det 
er 7,9% sannsynlighet for at prosjektet kan realiseres innenfor 
budsjettestimatet og at forventet tillegg er på 84,8 MNOK, ca 10 
% av budsjettet.

N/A

E19 –
Usikkerhetsanalyse –
Regional data- og 
analyseplattform 
(RDAP), BP3

(27.01.2022)

Usikkerhetsanalysen er basert på oppdatert budsjett per 
20.01.2022 og ble gjennomført i forbindelse med 
gjennomføringsfasen av prosjektet.

Budsjettestimat for prosjektet regional data- og analyseplattform 
er 43,6 MNOK. Usikkerhetsanalysen viser at det er 85% 
sannsynlighet (P85) for at prosjektet kan realiseres innenfor en 
totalramme på 50,5 MNOK. Dette tilsvarer en 
kostnadsoverskridelse på 6,9 MNOK eller 15,8% av budsjettert 
kostnad. Resultatene fra Monte Carlo-simuleringen viser at det er 
40% sannsynlighet for at estimert budsjett er tilstrekkelig. Det 
forventede tillegget er 1,3 MNOK eller 3% av budsjettet for 
prosjektets gjennomføringsfase.

N/A

E21 –
Usikkerhetsanalyse – DIT 
Mine timeavtaler, BP3

(14.02.2022)

Usikkerhetsanalysen er basert på budsjett per 04.02.22 og ble 
gjennomført i forbindelse med godkjenning av BP3 dokumenter 
for prosjektet. 

Budsjettestimat for prosjekt Mine timeavtaler er 82,2 MNOK. 
Usikkerhetsanalysen viser at det er 85 % sannsynlighet (P85) for 
at prosjektet kan realiseres innenfor en total kostnadsramme på 
107,9 MNOK. Dette tilsvarer en kostnadsoverskridelse på 25,7 
MNOK eller 31 % av budsjettert kostnad. Resultatene fra Monte 
Carlo-simuleringen viser at det er 4,2 % sannsynlighet for at 
estimert budsjett er tilstrekkelig. Det forventete tillegget er 14,6 
MNOK eller 17,8 % av budsjettet for prosjektets 
gjennomføringsfase og avslutningsfase.

N/A



3. Ekstern kvalitetssikring første tertial 2022

3.2 Øvrige aktiviteter
3.2.1 Tiltaksoppfølging

Det er viktig med en god prosess for oppfølging av tiltak basert på anbefalinger fra kvalitetssikringen. Ny 
prosess for tiltaksoppfølging ble etablert i 2021, og ekstern kvalitetssikrer, Helse Sør-Øst RHF og de regionale 
prosjektene følger nå denne prosessen.

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 første tertial 2022 har ekstern kvalitetssikrer gjennomført oppfølging av tiltak fra tre tidligere ferdigstilte 
kvalitetssikringer, herunder: 
• C20 Tematisk gjennomgang konseptutredning
• C21 Helsesjekk Regional Radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus
• C22 Helsesjekk av Regional løsning for Helselogistikk

Etter ekstern kvalitetssikrers vurdering har anbefalingene prioritet. I oppfølgingen har vi fokusert på at 
anbefalinger med høy prioritet blir fulgt opp av prosjektene og Helse Sør-Øst RHF, og at det følges opp av 
prosjektene at tiltakene gir effekt. Vi opplever at det jobbes godt med tiltakene, og at tilstanden for flere av 
områdene ekstern kvalitetssikrer vurderte som kritiske i gjennomgangene har positiv fremgang. I den videre 
tiltaksoppfølgingen vil vi styrke fokuset på å se at de prioriterte tiltakene gir ønsket effekt over tid, og hvordan 
dette følges opp av prosjektene.
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3.3. Anbefalte tiltak, satsninger og forbedringer

I forbindelse med gjennomføringen av aktivitetene i første tertial 2022, samt tidligere kvalitetssikring, er det 
gjort noen overordnede observasjoner knyttet til Regional IKT-prosjektportefølje. Vi observerer flere positive 
utviklingstrekk i porteføljen, inkludert etablering og videreutvikling av porteføljestyring på regionalt nivå, bedre 
kvalitet i faseoverganger og bedre etterlevelse av etablert prosjektmetodikk. 

Vi vil også trekke frem at porteføljen har nådd viktige milepæler og levert løsninger som er viktige for å forbedre 
helsetjenestene. Eksempler er fullført innføring av Regional kurve- og medikasjonsløsning i 2021 i alle 
helseforetak i Helse Sør-Øst og innføring av løsning for å overvåke stråledoser ved flere helseforetak. 

Vi observerer likevel at det er krevende risikoer og utfordringer som må håndteres for å sikre god 
gjennomføringskraft, tempo i teknologiutviklingen og kvalitet i leveransene fremover og over tid. Ekstern 
kvalitetssikrer redegjorde for viktige områder å prioritere i 2022 i årsrapporten for 2021. Vi vil i første tertial 
2022 trekke frem at det er viktig å sikre forbedringer innen følgende områder fremover:

• Prioritering, kapasitet og gjennomføringskraft 

• Vi opplever at det er mange parallelle utviklingsaktiviteter, både i IKT-prosjektporteføljen og 
foretaksgruppen som helhet. I tillegg til de regionale utviklingsprosjektene pågår det omfattende 
initiativer knyttet til standardisering og modernisering av infrastrukturen gjennom linjeaktiviteter og 
program STIM i Sykehuspartner HF. Videre pågår det flere omfattende sykehusbyggprosjekter og lokalt 
endrings- og forbedringsarbeid i helseforetakene. Vi observerer samtidig at ressurssituasjonen er 
begrenset, og at det i flere tilfeller er utfordrende å få tilgang til nødvendig nøkkelkompetanse. Det 
gjelder eksempelvis tekniske ressurser fra Sykehuspartner HF.

• Etter ekstern kvalitetssikrers vurdering er det viktig å jobbe videre med å sikre en tydeligere og bedre 
prioritering og balansering av porteføljen, og vurdere prioriteringene opp mot strategiske mål, 
tilgjengelig kapasitet og etablerte økonomiske rammer. Videreutvikling av porteføljestyringen er her 
sentralt. Det er også viktig å vurdere endringsevne- og kapasitet ved de enkelte helseforetakene, for å 
få ønsket effekt av utviklingsaktivitetene som pågår.

• Omfangsstyring har over tid blitt bedre i flere prosjekter i porteføljen. Da det er mange ønsker og 
behov, er dette et område som vil kreve fortsatt oppmerksomhet og god styring fra prosjekter, 
styringsgrupper og porteføljenivået for å sikre at omfanget styres på en god og tydelige måte. Dette vil 
bidra til å sikre prosjektenes leveranser innen de tidsplaner og rammer som er besluttet. 

• Styring av avhengigheter 

• I tillegg til at det er mange parallelle aktiviteter, er det også mange avhengigheter mellom de ulike 
prosessene som pågår. I første tertial observerer vi at det har vært utfordringer med avhengigheter 
mellom IKT-prosjektporteføljen og helhetlige infrastrukturleveranser fra Sykehuspartner HF (både 
program STIM og linjeleveranser). I flere av de siste usikkerhetsanalysene og helsesjekkene vi har 
gjennomført, observerer vi også at avhengighetene til byggprosjektene i foretaksgruppen er mer 
fremtredende enn tidligere. 

• Det er krevende å holde oversikt over alle avhengigheter og sikre en god forståelse av hvordan 
avhengighetene påvirker hverandre. Det gjelder spesielt mellom regionale utviklingsprosjekter og 
aktiviteter i Sykehuspartner HF, men også prosjekter som skjer i regi av øvrige helseforetak. Vi 
observerer at god håndtering av avhengigheter krever mer koordinering enn planlagt fra flere av de 
regionale prosjektene. På porteføljenivå kan dette innebære en risiko for økt ressurspådrag i 
prosjektene i forhold til hva som var antatt ved oppstart av prosjektet, for å sikre nødvendig håndtering 
og oppfølging av ulike avhengigheter fremover. Manglende håndtering av avhengigheter kan føre til 
økte kostnader og lengre gjennomføringstid for prosjektene. 

• For å håndtere avhengighetene, er det viktig at det er god oversikt over avhengighetene og at 
nødvendige prosesser og strukturer for samhandling og koordinering er etablert. Det er viktig at 
koordineringen ivaretar behovet for å forstå detaljnivået i forventede leveranser og nødvendige 
endringer. God lederinvolvering er viktig for å prioritere, sikre forutsigbare rammer og avklart 
leveranseansvar mellom involverte parter. Aktiv risikostyring og gode beskrivelser av konsekvensene 
ved ulike valg, prioriteringer og endringer er også sentrale elementer for å håndtere avhengigheter.
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3.3. Anbefalte tiltak, satsninger og forbedringer

I tillegg til de nevne områdene, opplever vi at det er vedvarende usikkerhet knyttet til forvaltning av løsninger, 
inkludert overlevering til forvaltning, samt skyløsninger og ekstern tjenesteutsetting. Det er viktig at det gjøres 
avklaringer og forbedringer innen disse områdene. 

• Forvaltning 

• For å oppnå økt leveranseevne og understøtte behovene i foretaksgruppen, både innen etablering av 

ny teknologi og videreutvikling av allerede etablert teknologi, er en god og helhetlig regional 

forvaltning et sentralt element. I likhet med tidligere observeres det 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 er kjent med at det pågår 

endringer knyttet til hvordan den faglige forvaltningen skal struktureres i regionen. 

• Skyløsninger og ekstern tjenesteutsetting

• Ekstern kvalitetssikrer observerer fortsatt økt omfang i vurdering av skytjenester og anskaffelse av 

systemer som skal driftes av eksterne leverandører i porteføljen, spesielt i anskaffelser av nye 

systemer og tjenester. Dette representerer, som påpekt i tidligere tertialrapporter, muligheter, 

samtidig som det fører til endringer i risikobildet knyttet til for eksempel kravstilling og 

leverandøroppfølging i regionen. Endringene innebærer at Helse Sør-Øst i større grad må stole på 

leverandørenes krav til og oppfølging av for eksempel informasjonssikkerhet og internkontroll. Vi 

observerer at det er flere prosesser som jobber med denne problemstillingen, både relatert til 

enkeltprosjekter og på mer overordnet nivå. For å redusere risikoen i den regionale IKT-

prosjektporteføljen og bidra til at Helse Sør-Øst kan ta del i de muligheter som fins, er det viktig at det 

jobbes strategisk med denne problemstillingen for å sikre gode prinsipper og avklaringer som kan 

understøtte tydelige prosesser, krav og forventninger for prosjekter der slike tjenester vurderes og tas 

i bruk. 

• Vi observerer fortsatt at det er usikkerhet i prosjekter knyttet til skystrategi, prinsipper og krav, samt 

kravstilling og oppfølging av eksterne tjenesteleverandører. Dette inkluderer også bruken av Norsk 

Helsenett SF som ekstern tjenesteleverandør, hvor vi observerer usikkerhet og utfordringer knyttet til 

rolleavklaring, inkludert leveranser, avtaleforhold og samhandling i flere prosjekter.
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4. Plan for videre arbeid med ekstern 
kvalitetssikring 2022

Planen for ekstern kvalitetssikring 2022 inneholder tematiske gjennomganger, prosjektspesifikke 
gjennomganger/helsesjekker, rådgivende gjennomganger og usikkerhetsanalyser, vist i figur under. Planen er 
dynamisk og vil oppdateres gjennom året slik at den balanseres i forhold til utviklingen og risikobildet i 
porteføljen. Dette vil sikre tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til eventuelle endringer i prosjekter eller IKT-
prosjektporteføljens risikobilde. 

Enkelte risikoområder er prosjektovergripende og adresseres gjennom tematiske og prosjektspesifikke 
gjennomganger. En løpende prosjektspesifikk gjennomgang av Regional EPJ modernisering er påbegynt, og vil 
fortsette i store deler av 2022. For 2022 er det også planlagt med prosjektspesifikke gjennomganger av Nye 
integrasjonstjenester og Strategi og standard for bruk av multimedia og forvaltning. Det er planlagt med en 
tematisk gjennomgang av forvaltning og en egen oppfølging av gjennomgangen om helhetlig porteføljestyringen 
som ble rapportert høsten 2021. Denne oppfølgingen er planlagt i tillegg til den ordinære tiltaksoppfølgingen 
som gjennomføres innen seks måneder etter at en prosjektspesifikk eller tematisk gjennomgang er gjennomført.

I tillegg er det identifisert noen sentrale områder som vil bli fulgt opp gjennom helsesjekker av utvalgte 
prosjekter i porteføljen. Områdenes relevans vurderes per prosjekt som del av planlegging av gjennomgangene. 
Ekstern kvalitetssikrer vil særlig fokusere på følgende områder i helsesjekkene for 2022:
• Prosjekteierstyring
• Styringsgruppene
• Prosjektplanlegging
• Omfangsstyring
• Smidig metodikk og gjennomføring 
• Skyløsning og tjenesteutsetting
• Sikkerhet 
• Avhengigheter 
• Plan for forvaltning

Nedenfor vises planen for kvalitetssikringen i 2022 per tid for denne tertialrapporten:
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Vedlegg

• Vedlegg A – Grunnlagsdokumenter



Vedlegg A – Grunnlagsdokumenter 

Usikkerhetsanalyser gjennomført første tertial 2022:

• E18 – Usikkerhetsanalyse – Regional EPJ modernisering, BP3_v1.0_signert

• E19 – Usikkerhetsanalyse – Regional data- og analyseplattform (RDAP), BP3_v1.0_signert

• E21 – Usikkerhetsanalyse – DIT Mine timeavtaler, BP3_v1.0_signert

Statusrapporter til Helse Sør-Øst RHF

• HSØ QA - Statusmøte 220314

• HSØ QA - Statusmøte 220504
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Consulting

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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