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

I løpet av andre tertial 2022 har EY gjennomført aktiviteter i henhold til planen for kvalitetssikring i 2022.
Hovedfokus dette tertialet, ved siden av oppstart av arbeid i henhold til planen, har vært å systematisere
oppfølgingen av anbefalte tiltak.

EY observerer fortsatt positive utviklingstrekk i porteføljestyringen på regionalt nivå, bedre kvalitet i
faseoverganger og bedre etterlevelse av etablert prosjektmetodikk. 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. Basert på observert utvikling så langt i 2022, vil vi trekke frem følgende områder som
sentrale for videre forbedringer i porteføljen:

• 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 håndteringen av omfang og leverandører
er utfordrende, samtidig som det er krevende å få tilgang til nødvendig nøkkelkompetanse. I tillegg til å
fokusere på god omfangs- og leverandørstyring, er det viktig med tydeligere prioriteringer og en god
balansering av porteføljen for å sikre nødvendig gjennomføringskraft fremover.

• Styring av avhengigheter: De mange parallelle aktivitetene kombinert med den høye kompleksiteten i
teknologiutviklingen i foretaksgruppen, gjør det krevende å håndtere avhengigheter. I første og andre tertial
2022 har det vært utfordringer med avhengigheter mellom IKT-prosjektporteføljen og helhetlige
infrastrukturleveranser fra Sykehuspartner HF. I tillegg fører byggprosjektene til økt kompleksitet. Et
ytterligere kompliserende element er at mange av prosjektene i foretaksgruppen opplever å ha
avhengigheter til hverandre, noe som skaper gjensidige avhengigheter mellom prosjektene. Det er viktig at
hvert enkelt prosjekt, IKT-prosjektporteføljen og Sykehuspartner har oversikt over hvilke leveranser et
prosjekt selv er avhengige av, og hva andre prosjekter forutsetter av et prosjekts leveranser. Det er derfor
viktig å sikre at nødvendige strukturer og prosesser for koordinering og samhandling mellom involverte
parter er etablert. 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. EY er
kjent med at det pågår initiativer i forhold til dette og vil følge dette opp gjennom planlagt arbeid fremover.

• Endringsledelse, gevinstrealisering og brukerinvolvering: EY har tidligere påpekt utfordringer med at flere
prosjekter opplever utfordringer når de skal implementeres ved helseforetakene og således treffer
organisasjonen, noe som kan føre til forsinkelser i prosjektenes leveranser og potensielt svekke prosjektenes
måloppnåelse. Et sterkere fokus på aktiv endringsledelse overfor og i samarbeid med helseforetakene vil
kunne redusere denne risikoen og bidra til å sikre planlagt gevinstrealisering. God brukerinvolvering og
endringsledelse i de enkelte prosjektene er også sentralt for å bidra til å oppnå ønsket effekt av prosjektene
som gjennomføres. EY er kjent med at det jobbes med å styrke gevinstarbeidet og endringsledelse i
porteføljen, og vil følge forbedringsarbeidet som en del av kvalitetssikringen fremover.

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 andre 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 eller status er ikke kvalitetssikret, etterregnet eller gjennomgått av ekstern kvalitetssikrer.

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

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 andre tertial 2022

3.1 Oppsummering av gjennomførte kvalitetssikringer
Ekstern kvalitetssikrer har i andre tertial fokusert på å gjennomføre kvalitetssikringsaktiviteter i henhold til
planen for kvalitetssikring, samt planlegge kommende aktiviteter for høsten 2022. Planlegging og prioriteringer
for 2022 er gjort i tett dialog med Teknologi og e-helse. I de månedlige møtene vi gjennomfører med ledelsen av
IKT-prosjektporteføljen og Teknologi- og e-helse har brukerperspektivet, endringsledelse og gevinstrealisering
vært høyt på agendaen. Kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringsoppdraget har også vært diskutert, og har
resultert i en løsning for systematisering av tiltaksoppfølgingen (se 3.2 Øvrige aktiviteter).

I andre tertial 2022 har vi arbeidet med følgende gjennomganger:

• Løpende QA Regional EPJ modernisering (Klinisk løsning)

Den løpende kvalitetssikringen av prosjektet Regional EPJ modernisering ble startet i mai 2022 og vil være
løpende frem til utgangen av 2022. Kvalitetssikringen definerte følgende fokusområder før oppstart:
prosjekteierstyring, styringsgruppen, prosjektplanlegging, omfangsstyring, plan for forvaltning,
tjenesteutsetting, sikkerhet og avhengigheter. Underveis i kvalitetssikringen er også områdene
budsjettplanlegging og prognose i tillegg til kommunikasjon og interessenthåndtering blitt vurdert som aktuelle
områder for kvalitetssikringen.

Styringsgruppen vil orienteres om foreløpige funn i kvalitetssikringen i styringsgruppemøter i løpet av høsten
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. Prosessen følges nå av ekstern kvalitetssikrer, Helse Sør-Øst
RHF og de regionale prosjektene.

Ekstern kvalitetssikrer gjennomførte i første tertial 2022 en 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

I andre tertial 2022 har ekstern kvalitetssikrer utviklet et interaktivt dashbord til bruk i tiltaksoppfølgingen.
Dashbordet baserer seg på informasjon fra tidligere kvalitetssikringer og tilhørende tiltaksoppfølginger og
fungerer som et interaktivt verktøy for videre tiltaksoppfølging. Dashbordet gir i tillegg til tiltaksoppfølging, en
oversikt over kvalitetsnivået på de ulike områdene som har vært vurdert i helsesjekker og tematiske
gjennomganger utført av ekstern kvalitetssikrer de siste 5 årene. Dashbordet er presentert og diskutert med
Teknolog og e-helse, og vil brukes for å systematisere og forsterke tiltaksoppfølgingen fremover for å bidra til
kontinuerlig forbedring i arbeidet som gjøres i prosjektporteføljen.
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3. Ekstern kvalitetssikring andre tertial 2022

3.3. Anbefalte tiltak, satsinger og forbedringer
I forbindelse med gjennomføringen av aktivitetene i andre tertial 2022, samt tidligere kvalitetssikring, er det
gjort noen overordnede observasjoner knyttet til Regional IKT-prosjektportefølje. Vi observerer flere positive
utviklingstrekk i porteføljen, inkludert videreutvikling av porteføljestyring på regionalt nivå, bedre kvalitet i
faseoverganger og bedre etterlevelse av etablert prosjektmetodikk. 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 på kort og lang sikt. Vi vil i andre 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. Vi observerer samtidig at ressurssituasjonen er begrenset, og at det i
flere tilfeller er utfordrende å få tilgang til nødvendig nøkkelkompetanse. Etter vår vurdering er det
viktig å sikre tydeligere og bedre prioritering og balansering av porteføljen. Det er også viktig å vurdere
endringsevne og endringskapasitet ved de enkelte helseforetakene, for å få tilstrekkelig
gjennomføringskraft og sikre gevinstrealiseringen fra de pågående utviklingsaktivitetene. For at
prosjektene skal lykkes er forsterket fokus på endringsledelse og gevinstrealisering sentralt.

• Styring av avhengigheter

• I tillegg til at det er mange parallelle aktiviteter, er det også mange avhengigheter mellom de ulike
pågående prosessene. Det er krevende avhengigheter mellom IKT-prosjektporteføljen og helhetlige
infrastrukturleveranser fra Sykehuspartner HF. I tillegg opplever flere av prosjektene å ha gjensidige
avhengigheter til hverandre. 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. Gjensidige og komplekse avhengigheter gjør det krevende å holde oversikt
over alle avhengigheter og sikre en god forståelse av hvordan avhengighetene påvirker hverandre.

• Vi observerer at det er økt fokus og tiltak relatert til avhengigheter i porteføljen, og at god håndtering
av avhengigheter krever mer koordinering enn planlagt fra flere av de regionale prosjektene.
Manglende håndtering av avhengigheter kan føre til økte kostnader og lengre gjennomføringstid for
prosjektene, samt økt usikkerhet relatert til for eksempel byggeprosjektene. 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 avklare 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.

• Endringsledelse, gevinstrealisering og brukerinvolvering

• Tidlig, riktig og effektiv brukerinvolvering er en viktig del av endringsledelse ved det enkelte
helseforetak og skal blant annet sikre at løsningen inneholder riktig funksjonalitet, samtidig som
helseforetakene kan legge til rette for en god ibruktakelse. Tilsvarende er det sentralt at ressurser som
er tiltenkt roller innen den videre forvaltningen av systemet og prosessene etter produksjonssetting og
overlevering til linje, involveres for å sikre en god overgang og videre forvaltning, både fra et teknisk
og funksjonelt perspektiv.
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3. Ekstern kvalitetssikring andre tertial 2022

Endringsledelse, gevinstrealisering og brukerinvolvering (forts.)

• Vi observerer at det er krevende med en god og effektiv brukerinvolvering på tvers av prosjektene i
porteføljen. Enkelte prosjekter lykkes godt med dette, mens for andre er det mer utfordrende. Det er
viktig at prosjektene vurderer om brukere og ledelse ved helseforetakene er godt nok involvert i
prosjektenes tidligfaser og gjennomføring, eksempelvis gjennom arbeidsgrupper, frikjøp av ressurser
fra helseforetakene, styrings- og referansegrupper, og gjennom prosesser ved det enkelte
helseforetak.

• Bedre brukerinvolvering, endringsledelse og gevinstrealisering henger tett sammen. Gevinstrealisering
og endringsledelse vil være tema i ekstern kvalitetssikrers oppfølging av den tematiske gjennomgangen
av helhetlig portefølje- og arkitekturstyring, som er planlagt høsten 2022.

I tillegg til de nevnte områdene, opplever vi at det er vedvarende usikkerhet knyttet til forvaltning av
løsninger og skyløsninger. For forvaltning av løsninger, inkludert overlevering til forvaltning, opplever vi
risiko relatert til forvaltning av IT-løsninger som innføres som påvirker gjennomføringen av pågående
prosjekter. Ved skyløsninger og ekstern tjenesteutsetting opplever vi økt risiko knyttet til kravstilling og
leverandøroppfølging grunnet økt omfang i vurdering av skytjenester og anskaffelser av systemer som
driftes av eksterne leverandører.
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4. Plan for videre arbeid med ekstern
kvalitetssikring 2022

Planen for ekstern kvalitetssikring 2022 inneholder tematiske gjennomganger, prosjektspesifikke
gjennomganger/helsesjekker og usikkerhetsanalyser, vist i figuren under. Planen er dynamisk og oppdateres
gjennom året slik at den balanseres i forhold til utviklingen og risikobildet i porteføljen. Dette bidrar til
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 pågår, og vil
fortsette i store deler av 2022. For 2022 er det også planlagt prosjektspesifikke gjennomganger av Strategi og
standard for bruk av multimedia og forvaltning. Det er planlagt en tematisk gjennomgang av forvaltning der
prosjektene Regional data og analyseplattform, samt Regional kurve og medikasjon vil brukes som case. Det vil i
løpet av høsten gjøres 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
• Gevinstrealisering
• 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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