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Nasjonal porteføljestyringsprosess 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å:  

• Orientere om status nasjonal e-helseportefølje 2018 

• Orientere om prosess og status for definering av nasjonal e-helseportefølje 2019 

• Få innspill fra fag- og interesseorganisasjonene knyttet til definering av nasjonal e-helseportefølje 

2019. Fag- og interesseorganisasjonene bes spesielt om å vurdere brukerperspektivet knyttet til 

e-helseporteføljen 

Det forventes ikke at fag-og interesseorganisasjonene skal gi råd og innspill på detaljert nivå i porteføljen. 

Fokus antas å være mer overordnet på strategiske områder i nasjonal e-helsestrategi og de prioriterte 

områdene som ble fremhevet i Nasjonalt utvalg for IT prioriteringer (NUIT). 

Bakgrunn 

Nasjonal porteføljestyringsprosess er en av prosessene i den nasjonale styringsmodellen for e- helse. 

Porteføljestyringen er et verktøy for å bidra til oppfyllelse av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. 

Nasjonal portefølje mottok i april 2018 status for aktørenes portefølje for 2018 samt første innmelding av 

prosjekter til nasjonal e-helseportefølje 2019. Under gis status for portefølje 2018 og en første 

oppsummering av porteføljen for 2019. Aktørene skal i oktober rapportere på nytt. Det er ventet at 

størrelse og antall prosjekter i 2019 vil bli justert i forhold til underlaget fra april. 

NUIT skal etter planen gi sin innstilling til 2019-porteføljen 22.november, og tilslutning i Nasjonalt e-

helsestyre 6. desember 2018. 

 

Status Nasjonal e-helseportefølje 2018 

 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 består av 54 prosjekter med et omfang på 942 mill. Mer informasjon om 
prosjektene i Nasjonal e-helseportefølje 2018 ved følgende lenke. 

Til 

Dato 

Sakstype 

Møte 2/18 

17.09.2018 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Avdeling Porteføljestyring, Direktoratet for e-helse 

Avdelingsdirektør Siv Ingebrigtsen 

 

https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter
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Størrelse per strategisk område i nasjonal e-helsestrategi: 

Strategisk område Størrelse (mill.) Antall prosjekter/ programmer 

Digitalisering av arbeidsprosesser 160,9 8 

Bedre sammenheng i pasientforløp 388,9 26 

Bedre bruk av helsedata 154,4 9 

Helsehjelp på nye måter 82,0 1 

Felles grunnmur for digitale tjenester 132,5 8 

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring 23,4 2 

  942,1 54 

 

Størrelse per aktør: 

Aktør Størrelse (mill.)  Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 363,2  
16 

Helsedirektoratet 214,7  
12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 308,2  
15 

KS/kommunene 16,5  
3 

Folkehelseinstituttet 17,2  
4 

NHN 20,5  
1 

SLV 1,8  
3 

  942,1  
54 

 

Økt omfang 

Omfanget har økt siden forrige rapportering i januar, hvor porteføljen bestod av 47 prosjekter med 
omfang på 669 mill. Økningen i omfang er på nær 40%, og skyldes i stor grad innrapportering av 
prosjekter fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. SLV har ved denne rapporteringen angitt budsjett til to 
prosjekter som manglet ved forrige rapportering. Helse Vest og Helse Nord har bekreftet at de vil 
rapportere sine prosjekter i oktober. Dette vil medføre en ytterligere økning av totalomfanget på den 
nasjonale e-helseporteføljen.  

Det ble innmeldt 13 nye prosjekter til porteføljen gjennom rapporteringen i april. Prosjektene som er meldt 
inn til 2019-porteføljen og har pågående aktivitet og finansiering i 2018, er inkludert i Nasjonal e-
helseportefølje 2018. Det gjelder følgende prosjekter: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Budsjett 2018 

137 Modernisering av reseptregisteret FHI Ikke oppgitt 
138 Oppfølgingsteam HDIR 10 mill. 
139 Primærhelseteam HDIR 47,5 mill. 

140 Pilotprosjekt ParkinsonNet Norge HDIR 7 mill. 

141 Internettbasert behandling av angst og depresjon i kommunen HDIR 6 mill. 

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ 71 mill. 

143 Medikamentell kreftbehandling HSØ 32 mill. 

144 Regional kurve og medikasjon  HSØ 94 mill. 
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145 DigiHelsestasjon KS/ 
KommIT 

9 mill. 

146 Ny ehelse-organisering E-helse 20 mill. 

 148 Nytt CMS/ publiseringsverktøy for helsenorge.no E-helse 1 mill. 
149 Digital førerrettsforvaltning E-helse 16,5 mill. 
154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag E-helse 1,8 mill. 

 
Siden forrige rapportering er 3 prosjekter tatt ut av porteføljen: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

113 Persontilpasset medisin HDIR Ulike initiativ som ikke følges opp som prosjekt/ 
program 

134 Digital forvaltning av helsekrav for 
førerkort (Vilkår for førerrett) 

HDIR Overført til E-helse, nytt prosjekt 149 

135 Program RKL (Standardisering i DIPS 
Classic og Elektronisk kurve) 

HSØ HSØ har valgt å rapportere på utvalgte prosjekt i 
programmet og ikke programmet i seg selv 

 

Overordnet status og risiko 

Nær halvparten av prosjektene melder grønn status1. 

• 50 % av prosjektene (27 prosjekter) melder om grønn status 

• 39 % av prosjektene (21 prosjekter) melder om gul status 

• 2 % av prosjektene (ett prosjekt) melder om rød status 

• 9 % av prosjektene (5 prosjekter) har ikke oppgitt status. Prosjektene er i tidlig fase.  

SLV sitt prosjekt 109 FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 
melder om rød status. Årsaken er at prosjektet mangler finansiering. Nasjonal IKT sitt prosjekt 102 
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (heretter SAFEST) melder avhengighet med rød status til dette 
prosjektet. Det har vært en prosess i Helse- og omsorgsdepartementet for å løse problemstillingen, som 
har resultert i: 

• De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å realisere de fire prioriterte kravområdene 
knyttet til SAFEST. SLV's leveranser inn til dette avventer finansiering fra foretakene. 

• Direktorat for e-helse er gitt i oppdrag, i samråd med de regionale helseforetakene, FHI, 
Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk, om å gjøre en overordnet vurdering av mulige 
tiltak for realisering av enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon i den samlede helse- og 
omsorgstjenesten. Vurderingene skal munne ut i et mandat for konseptfasen. Oppdraget leveres 
HOD 15. november 

Risikoprofilen på portefølje 2018 er relativt uendret siden januar 2018. Noen flere prosjekter melder om 
medium risiko (4 %). Fordeling av risiko er som følger: 

• 19 % av prosjektene (10 prosjekter) melder om grønn risiko 

• 67 % av prosjektene (36 prosjekter) melder om gul risiko 

• 4 % av prosjektene (2 prosjekter) melder om rød risiko 

• 11% av prosjektene (6 prosjekter) har ikke oppgitt risiko. 
 

Følgende prosjekter melder om høy risiko: 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

                                                      
1 Merk at det er stor forskjell på granularitet på statusrapporteringen fra store programmer til små prosjekter 
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118 Innføring av digital patologi HMN Risiko for at sammenslåing av Sympathy trekker ut i 
tid, kan føre til forsinkelser i DPS-løsning. Å fortsette 
med tre Sympathy-installasjoner i HMN, øker 
kostnadene og reduserer reell nytteverdi av 
prosjektet.  

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ Manglende standardisering av regionale definisjoner 
(master data). Manglende regional plattform. 

 

Første innspill til nasjonal e-helseportefølje 2019 

Innmeldte prosjekter/program til nasjonal e-helseportefølje 2019 

Første innmelding fra aktørene til nasjonal e-helseportefølje 2019 var i april. Kriterier for å legge 
prosjekter i nasjonal portefølje er som følger: 

• Prosjekter som understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• Prosjekter som har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen  

• Prosjekter som er avhengig av nasjonal innsats 
 

Totalt er det meldt inn 59 prosjekter til 2019 porteføljen med et omfang i overkant av 1 mrd. Av disse er 
49 prosjekter videreført fra 2018 og 10 er nye prosjektkandidater.  

I tabellen nedenfor er en oversikt størrelse per aktør og strategisk område. Merk at KS og 

Folkehelseinstituttet ennå ikke har spilt inn estimert omfang på sine tiltak i 2019. Tiltak som eies av 

Direktoratet for e-helse øker kraftig i omfang i forhold til 2018. Både estimert omfang og antall prosjekter 

er foreløpig, og vil endres ved prioritering. 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 674 21 

Helsedirektoratet 159 12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 193 18 

KS/kommunene 0 2 

Folkehelseinstituttet 0 3 

NHN 0 0 

SLV 42 3 

  1068 59 

 

Strategisk område Størrelse (mill.) Antall prosjekter/ programmer 

Digitalisering av arbeidsprosesser 144 8 

Bedre sammenheng i pasientforløp 378 27 

Bedre bruk av helsedata 104 9 

Helsehjelp på nye måter 82 1 

Felles grunnmur for digitale tjenester 357 13 

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring 4 1 

  1068 59 

En oversikt over prosjektenes tilknytning til strategisk område er vist i vedlegg.  

Følgende fem prosjekter videreføres ikke i nasjonal e-helseportefølje 2019:  
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ID Prosjekt/program Ansvarlig virksomhet Resultat 

84 DigiHelse Oslo Kommune  Etablert digitale innbyggertjenester knyttet til 
hjemmetjenesten på nasjonal plattform, inkl 
tjenesteavtaler og prismodeller. Utprøving i 9 
kommuner. Videre innføring fortsetter i regi  av KS 

58 eDÅR – elektronisk 
innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret  

Folkehelseinstituttet Elektronisk innrapportering som medfører 
tidsbesparelser, økt datakvalitet og forbedret 
personvern.  Videre oppgaver tas i DÅR forvaltning 

47 Regional utvidelse av 
stamnettet 

NHN Ny nettinfrastruktur som kan realisere 
høytilgjengelige tjenester og samtrafikk mellom ulike 
deler av helsesektoren 

115 Anskaffe rammeavtale for 
publiseringsløsning for 
metodebøker 

NIKT HF Rammeavtale anskaffet. Kan gi økt kvalitet i 
kunnskapsgrunnlag som leger benytter.  

146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Planlagt virksomhetsendring iverksatt. 
Etableringsprosjekter igangsettes i Direktoratet for 
e-helse og NHN i 2019  

 

Totalinvesteringer  

For å kunne gjøre riktige prioriteringer er det er behov for å se de totale investerings-, og 

forvaltningskostnader for prosjektene. Herunder bør løpende og eventuelle nye forvaltnings- og 

vedlikeholdskostnader synliggjøres.  

Aktørene ble ved innmelding i april for første gang bedt om å oppgi et helhetlig bilde av kostnader og 

gevinster, herunder prosjektenes totalinvestering, forventede forvaltningskostnader og antatt levetid. Det 

er store mangler i innrapportering av disse parameterne. Man får derfor ikke presentere et realistisk 

helhetsbilde i denne omgang. For øvrig er dette et datagrunnlag som porteføljekontoret vil ha fokus på og 

fortsette å etterspørre. Det er forventet at økt bevissthet på behovet vil resultere i økt datakvalitet.  

Gitt innkomne estimater anslås det at nasjonal e-helseportefølje representerer en totalkostnad på 4,5 

mrd. Det er viktig å presisere at det mangler informasjon fra 40% av prosjektene i porteføljen og at man 

heller ikke kjenner til hvilke metoder som er benyttet for å estimere totalkostnad. Størrelsesfordeling på 

totalkostnad for prosjektene er: 

• Under 10 mill.: 8 prosjekter (13%) 

• 10-100 mill.: 18 prosjekter (29%) 

• Over 100 mill.: 10 prosjekter (18%) 

 

Videre har 71% av prosjektene ikke oppgitt størrelsesorden på årlige forvaltningskostnader og 54 % har 

ikke oppgitt løsningens forventede levetid.  

 

Gevinster 

Alle prosjekter skal være til nytte og gi gevinster. Dessverre er det slik i dag at mange prosjekter ikke 

jobber aktivt med å planlegge, realisere og dokumentere gevinster. For å sette fokus på 

profesjonalisering av gevinstarbeidet etterspør Nasjonalt porteføljekontor nå underlag knyttet til 

prosjektenes gevinstarbeid. Basert på kartlegging av 5 gevinstrelaterte parametere, defineres 

gevinstmodenhet som illustrerer i hvor stor grad det arbeides med gevinstrealisering i prosjektene i 

nasjonal e-helseportefølje. Aktørene melder inn at 94% av prosjektene som er i plan- og 

gjennomføringsfase har medium til høy gevinstmodenhet, noe som tyder på at det jobbes systematisk 
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med gevinster. Omtrent 1/3 av disse prosjektene har kvantifisert gevinstene i kroneverdi.  Vurderingen er 

at aktørene har fokus på gevinstarbeidet, men ytterligere kvantifisering av gevinster vil muliggjøre bedre 

måling av effektene av den nasjonale porteføljen.  

Forutsetninger og avhengigheter 

Forutsetninger er hendelser som prosjektene i porteføljen legger til grunn for å kunne ta ut forventede 

gevinster. Avhengigheter er hendelser som er nødvendige for å kunne levere prosjektene. Figuren 

nedenfor illustrerer et gevinsthierarki med prosjekter og deres forutsetninger og avhengigheter. 

 

 

Aktørene oppgir totalt 86 kritiske forutsetninger som må være tilstede for at gevinster skal kunne tas ut 

etter at prosjektene er levert. Som tidligere er behov for EPJ-utvikling den vanligste forutsetningen for å 

kunne ta ut gevinster. Nesten halvparten av de kritiske forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling, med en 

relativt lik fordeling av EPJ-utvikling hos spesialisthelsetjenesten, kommunen og hos fastlege. 

Det er rapportert inn 97 avhengigheter som må være tilstede for at prosjektene skal kunne levere sine 

resultater som planlagt. Over halvparten av disse vurderes av prosjektene til å være av høy kritikalitet. Et 

høyt antall kritiske avhengigheter betyr at mange prosjekter er avhengige av leveranser fra andre for å 

kunne levere. Cirka 70% av avhengighetene er relatert til felles grunnmur for digitale tjenester. 

 

Prioritering av e-helseporteføljen 2019 

Aktørene i sektoren skal i oktober gjøre en oppdatert innmelding til nasjonal e-helseportefølje for 2019. 

Prosjekter som meldes inn til nasjonal portefølje skal være vurdert opp mot prioriteringskriteriene 

strategisk tilknytning, nytteverdi og risiko. I tillegg skal finansiering og finansieringskilder være sannsynlig 

og avklart så langt det lar seg gjøre, og avhengigheter til leveranser fra andre prosjekter skal så langt det 

er mulig være avklart. 
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I NUIT-møtet 30.mai, sak 16/18, ble det drøftet prioritering av tiltak for Direktoratet for e-helse. 

Tilbakemeldingen viste at ulike aktører har ulike behov og har ulike innspill på prioritering. De utvalgte 

prioriteringsområdene for direktoratet for e-helse som ble trukket fram i møtet var:  

• Legemiddelområdet 

• Nasjonal kommunal løsning 

• Felles grunnmur for digitale tjenester 

Direktoratet for e-helse er også ansvarlig for at de nasjonale e-helseløsningene forvaltes på et 

tilstrekkelig nivå. Omfanget på forvaltning av de nasjonale løsningene øker årlig, ettersom løsningene i 

større grad tas i bruk og videreutvikles med nye tjenester.  

Finansiering en viktig faktor i prioritering. Rammene for 2019 er ikke avklart, men det synes tydelig at det 

er vanskelig for Direktoratet for e-helse å prioritere alle de nevnte områdene dersom man ikke løfter 

samfinansieringens nivå betydelig. Direktoratet for e-helse har utarbeidet ulike ambisjonsnivåer for hvert 

av de utvalgte prioriteringsområdene som ble løftet frem i NUIT. 

NUFA 5.-6. september og Nasjonalt e-helsestyre 12. september vil drøfte og komme med innspill til 

nasjonal e-helseportefølje 2019. Resultatet fra disse drøftingene vil fremlegges i møtet. 

 

Videre prosess for å definere nasjonal e-helseportefølje 2019  

Aktørene har frist 10.oktober for endelig innmelding av prosjekter til nasjonal e-helseportefølje 2019. 

NUIT skal etter planen gi sin innstilling til 2019-porteføljen 22.november, og tilslutning i Nasjonalt e-

helsestyre 6. desember 2018. 


