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1. Kort oppsummering av prosjektet 

1.1 Bakgrunn 
Formålet med integrasjonsprosjektet var å etablere en felles regional 

integrasjonstjeneste og -praksis, for effektivt å være i stand til å understøtte 

virksomhetens økende behov for pasient-, arbeids- og informasjonsflyt internt på 

sykehusene, men også mellom sykehusene og mellom nivåer på sykehusene.  

 

Prosjektet hadde som oppgave å  

 Beskrive og etablere en regional integrasjonsplattform. 

 Beskrive og etablere en styringsmodell for tjenesteforvaltning i Helse Nord. 

 Beskrive og etablere en drift og forvaltningsorganisasjon for 

integrasjonstjenesten. 

 Beskrive og etablere standarder og implementasjonsmønstre for 

integrasjonstjenesten. 

 Bistå med utvikling og rådgiving for FIKS-prosjektene i prosjektperioden. 

 Bistå med utvikling og rådgiving av integrasjonstjenester med spesielle 

driftsmessige og kostnadsmessige utfordringer i prosjektperioden. 

 

Prosjektets leveranser hadde som mål å aktivt bidra til at Helse Nord oppfyller de 

vedtatte virksomhetsmål beskrevet i resultatavtalen:  

 Et målrettet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid som reduserer risiko for 
skader og ulykker til et minimum og gir foretakene løpende oversikt over sine 
data.  

 Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir effektiv og god pasientbehandling. 
 En god økonomi som sikrer kostnadseffektive tjenester og planlagte 

investeringer i infrastruktur.  
 En gjennomføringskraft som gjør at faglige planer/retningslinjer og styrevedtak 

iverksettes i tråd med intensjonene. 
 

1.2 Gjennomføring 
Integrasjonsprosjektets fase 1 ble gjennomført fra november 2013 til desember 2015. 
Fase 2 ble gjennomført fra januar 2016 til juni 2017.  
 
Prosjektet har levert i henhold til mandatet og i tillegg levert et betydelig antall 
integrasjonstjenester til andre prosjekter. Rådgivning og utvikling for FIKS var en viktig 
oppgave for prosjektet. Det ble lagt ned et stort arbeid i å løse integrasjonsbehovet for 
Radiologiprosjektet i FIKS. Utover dette fikk prosjektet i oppgave å levere integrasjoner 
for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord. Innsyn i journal ble lansert for pasienter i 
Helse Nord gjennom portalen helsenorge.no i desember 2015. Senere har flere tjenester 
blitt utviklet av prosjektet og satt i produksjon.  
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1.3 Varig verdi 
Da prosjektet ble etablert satte Helse Nord som ett av sine mål å strukturere rådgivning, 

utvikling, drift og forvaltning av integrasjoner organisert i en helhetlig tjeneste. Helse 

Nord har en høy grad av elektronisk meldingsutveksling både internt og eksternt. 

Innføring av regional radiologiløsning og digitale pasienttjenester har medført økning i 

meldingstrafikken.  

 

Denne utviklingen vil som forventet fortsette, gjennom innføring av Elektronisk kurve 

og andre planlagte prosjekter. For flere av prosjektene er den etablerte regionale 

integrasjonsplattformen og oppnådd kapabilitet til å utvikle nye integrasjoner, en viktig 

forutsetning for vellykket gjennomføring.  

 

På et nasjonalt nivå er det gjennom flere rapporter beskrevet en overordnet strategi, for 

å gå over til en mer fremtidsrettet og tjenesteorientert arkitektur i 

spesialisthelsetjenesten. Integrasjonstjenesten er en nøkkelfaktor i arbeidet med å 

etablere en tjenesteorientert arkitektur i Helse Nord. Etablering av regionale 

fellestjenester, er ett av initiativene som fører regionen i denne retningen.  
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1.4 Organisering 
 

 
Figur 1 Organisering fase 1 og fase 2 

 

 
Figur 2 Organisering fase 3 
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1.5 Prosjektets Ressurser 
Ressursene i tabellene under har bidratt med vesentlig innsats i hele eller deler av 

prosjektet varighet.  

1.5.1 Prosjektledere 

Navn Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 

Robert Nystad Overordnet prosjektleder og styring av prosjekt deler av fase 1  

Kolbjørn Engeseth Overordnet prosjektleder og styring av prosjekt fase 1 og fase 2 

Arne Magnus Sandvik Overordnet prosjektleder og styring av prosjekt fase 3 
Tabell 1 Prosjektledere 

1.5.2 Prosjekt kjernegruppe/teamledere 

Navn Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 

Odd-Halvard Bjørnstad Teknisk prosjektleder og produkteier fase 1 og delvis fase 2 

Stephan Kristiansen Produkteier fase 2 og fase 3 

Ronny Thomassen Ledende arkitekt fase 1 og delvis fase 2 

Tore Trondsen Ledende arkitekt fase 2 

Gerhard Andreassen  Ledende arkitekt fase 3 

Lars Andreas Wikbo Tjenesteansvarlig integrasjon 

Glenn Olsen Plattformansvarlig integrasjon 
Tabell 2 Kjernegruppe/teamledere 

1.5.3 Prosjektmedarbeidere 

Navn Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering 

Øystein Berg- Sletteng Arkitekt Fase 1 

Dag Frode Nilsen Arkitekt Fase 1 

Ståle Walseth Systemutvikler 

Jon Vidar Schneider Systemutvikler 

Kjell-Helge Strøm Systemutvikler 

Arne Henrik Tøndersen Systemutvikler 

Harald Sømnes Hanssen Systemutvikler 

Bo Olesen Systemutvikler Fase 2 

Jonny Tobiassen Plattform/drift 

Han Roger Moen Løsningsdesigner Fase 3 

Odd Aril Størmer Dahl Løsningsdesigner Fase 2 

Jens Arthur Leirbakk Plattform/drift 

Kristoffer Danielsen Hofstad Plattform/drift 

Bjørn Even Schulz Plattform/drift 

Raymond Hansen Plattform/drift 

Odd Arne Olsen Plattform/drift 

Johansen Arild Plattform/drift 

John Ole Grønmo Plattform/drift 

Ole Friis Iversen Plattform/drift/vikar for tjenesteansvarlig 

Geir Thorsen Koordinator 
Tabell 3 Prosjektmedarbeidere 
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1.5.4 Styringsgruppe 

Styringsgruppen var i fase 1 og 2 sammensatt av ressurser fra HNIKT og FIKS. I fase 3 fra 

HNIKT og FRESK. 

 

Styringsgruppen er det formelle møtepunktet mellom prosjektet og HNIKT. 

Styringsgruppens medlemmer er representanter for sine respektive virksomheter. 

Styringsgruppen har hatt følgende ansvar: 

 Igangsette og avslutte prosjektet 
 Godkjenne de mest sentrale del-leveransene i prosjektet 
 Se til at prosjektets leveranser ferdigstilles som forutsatt i prosjektmandatet 
 Se til at prosjektet får oppfylt forutsetninger i henhold til prosjektmandatet 
 Budsjett for prosjektet 
 Avgivelse av interne ressurser som forutsatt 

 

Styringsgruppens har hatt følgende medlemmer: 

Navn Rolle 

Tom Robert Elvebu Styringsgruppens leder – Assisterende direktør HNIKT 

Bengt Nilsfors Programleder FIKS og FRESK 

Anders Høydalsvik Avdelingsleder Tjenesteutvikling HNIKT 

Tore Schei Seksjonsleder SESI HNIKT 

Øystein Bekkevoll Seksjonsleder Innovasjon og arkitektur HNIKT (fase 1) 

Renard Nilsen  Seksjonsleder i seksjon for Systemutvikling HNIKT (fase 2 og fase 3) 
Tabell 4 Styringsgruppemedlemmer 

2. Prosjektets måloppnåelse 

2.1 Mål og status i prosjektet 
Tabellen nedenfor viser prosjektets mål og status for målene  

Nivå Beskrivelse Oppnådd 
nytte 

Kommentar 

Virksomhetsmål 

1 

Et målrettet kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid som reduserer risiko 
for skader og ulykker til et minimum og gir 
foretakene løpende oversikt over sine data. 

● 
Godt grunnlag lagt for ytterligere 
gevinstuthenting etter prosjektslutt 

2 
Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir 
effektiv og god pasientbehandling. ● Godt grunnlag lagt for ytterligere 

gevinstuthenting etter prosjektslutt 

3 
En god økonomi som sikrer kostnadseffektive 
tjenester og planlagte investeringer i 
infrastruktur. ●   
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4 
En gjennomføringskraft som gjør at faglige 
planer/retningslinjer og styrevedtak 
iverksettes i tråd med intensjonene. ●   

 

Effektmål 

1 
Reduserte kostnader ved etablering og 
forvaltning av integrasjoner mellom systemer 
både internt og eksternt. ● 

Godt grunnlag lagt for ytterligere 
gevinstuthenting etter prosjektslutt 

2 
Høyere endringsdyktighet knyttet til endringer 
i helseforetakenes arbeidsprosesser. ●   

3 
Person uavhengig drift og forvaltning av 
regionens integrasjonstjenester. ●   

4 
Bedre ressursutnyttelse av kritisk 
integrasjonskompetanse. ●   

5 Mer stabil drift integrasjonstjenester. ● 
  

6 
Bedre overvåkning av kritiske 
integrasjonstjenester. ●   

7 
Enhetlig tjenesteforvaltning og styring av 
tjenesteutviklingen i Helse Nord. ●   

8 
Raskere tilpasninger i systemstøtten ved 
endring av arbeidsprosesser og rutiner. ●   

9 
Mindre leverandørlåsing ved valg av nye 
systemløsninger. ● 

Godt grunnlag lagt for ytterligere 
gevinstuthenting etter prosjektslutt 

10 
Etablere en varig linjefunksjon for innsalg, 
utvikling, drift og forvaltning av integrasjoner ●   

11 
Sørge for å bidra til samarbeid og 
standardisering på Integrasjonsområdet på 
regionalt og nasjonalt nivå ●   
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Resultatmål 

1 

Det er etablert en regional 
integrasjonsplattform som dekker 
helseforetakenes behov for samhandling 
mellom de ulike systemer både internt og 
eksternt. 

●   

2 

Det er etablert en utviklingshåndbok som 
beskriver standarder og 
implementasjonsmønstre for de viktigste 
scenarier i Helse Nord. 

●   

3 

Det er etablert en tilstrekkelig 
sikkerhetsarkitektur for sikker 
informasjonsdeling mellom systemer. Denne 
skal være i tråd med gjeldende 
sikkerhetspolicy. 

●   

4 

Det er etablert rutiner, roller og ansvar for 
styring av tjenesteutviklingen i Helse Nord. 
Denne operative styringsmodellen skal ivareta 
kontraktsmessige forhold mellom ulike 
aktører i og utenfor Helse Nord.  

●   

5 

Det er etablert en operasjonell drifts- og 
forvaltningsorganisasjon som ivaretar stabil 
drift og overvåkning av integrasjonstjenesten.  

●   
Organisasjonen skal ha en optimal 
organisering som bidrar med riktig 
kompetanse og rådgivingsressurser til system 
og utviklingsprosjekter.  

6 
Minimum to til tre viktige 
virksomhetstjenester er etablert regionalt skal 
kunne benyttes for hvert av helseforetakene. ●   

7 

Integrasjonsprosjektet har bistått med 
utvikling og rådgiving til FIKS-prosjektene i 
prosjektperioden slik at FIKS sine mål kan nås. 
Når prosjektet avsluttes skal den etablerte 
forvaltningsorganisasjonen være i stand til å gi 
nødvendig bistand til FIKS.  

●   
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8 

Har gjennomført kartlegging og kategorisering 
av eksisterende integrasjoner på et 
overordnet nivå Kartleggingen ga et grunnlag 
for en effektiv porteføljestyring av 
integrasjoner. Kartleggingen var et nødvendig 
grunnlag for å kunne estimere fase 2 av 
prosjektet. 

●   

9 
Støtte opp under de store prosjektløpene som 
fortsatt går i regionen, gjennom rådgivning og 
utvikling av integrasjoner ●   

10 
Forbedre og stabilisere integrasjoner utviklet i 
fase 1 og 2 ●   

Tabell 5 Prosjektmål og status 

 

2.2 Prosjektets produkter  

 
Tabell 6 Prosjektets produkter 

2.3 Nye produkter tilført prosjektet 
Det har underveis i prosjektet vært gjort justeringer av prosjektets leveranser etter 

hvert som behov for bistand fra integrasjonstjenesten har dukket opp.  

Produkt Status Ansvarlig for produkt/kvalitet i linjen

Integrasjonsstrategi for Helse Nord Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Regional integrasjons-plattform Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Rådgivning for FIKS Levert 

Integrasjoner for regional radiologiløsning Sectra Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Utviklingshåndbok Levert Seksjonsleder for systemutvikling

Styringsmodell for tjenesteutvikling i HN Levert Avdelingsleder TU

Drifts- og forvaltningsorganisasjon Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Integrasjoner for Digitale pasienttjenester i nord Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Regionale fellestjenester Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Integrasjoner for Elektronisk kurve Levert Tjenesteansvarlig for elektronisk kurve

Målarkitektur for integrasjonsområdet Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Håndtering av GDPR for integrasjonstjenesten Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Prosess for helsesjekk av integrasjoner Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Prosess for Ide, behovsutredning og kundestøtte 

etablert Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Rådgivning for FRESK Levert

Virksomhetspolicy for integrasjonstjenesten Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Kartlegging av integrasjoner Levert Tjenesteansvarlig integrasjon

Ressursgruppe for forvalting av profiler og 

interregionalt samarbeid Under etablering Tjenesteansvarlig integrasjon
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2.4 Restanser 

Tabell 7 Restanser 

  

Produkt Status Ansvarlig for produkt/kvalitet i linjen

Revisjon av integrasjonsstrategi Restanse Tjenesteansvarlig integrasjon

Tjeneste for beslutningsstyrt tilgang etablert Levert QA Tjenesteansvarlig integrasjon

Operasjonalisering av målarkitektur Restanse Tjenesteansvarlig integrasjon/ Arkitekt

Gjennomføre tiltak etter GDPR utredning Restanse Tjenesteansvarlig integrasjon
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3. Prosjektets begrunnelse 
Prosjektdirektivet versjon 1.01 er gjeldende og viser til bakgrunn og begrunnelse for 

prosjektgjennomføring.  

Det ble i faseovergangene besluttet å ikke oppdatere dokumentet og en oppdatert 

versjon blir ikke levert i avslutningsfasen. 

Prosjektet var opprinnelig planlagt med en fase, men det ble tatt høyde for en fase 2.  

For å opprettholde integrasjonskapabilitet, minimere risiko i andre prosjekter og sikre 

en kontrollert overlevering til linja, ble det besluttet av styringsgruppen Helse Nord IKT 

å iverksette fase 3 av prosjektet. 2 

3.1 Økonomi 

Økonomiske hovedtall 
Godkjent 
budsjett Faktiske kostnader Differanse Kommentar 

Realisering av fase 1 35.000.000 32.088.837 2.911.163 Rest overført fase 2 

Realisering av fase 2 25.000.000 28.043.344 -3.043.344  

Realisering av fase 3 
8.000.000 
 

8.547.000 
(31.12.2018) 

-547.000 
 

 

 

Totalt alle faser  
68.000.000 
(72.000.000) 

68.679.181 
-679.181 
(3.320.819) 

* Tall i parentes 
inkludert midler fra 
FIKS 

Tabell 8 Økonomi 

 

* Prosjektet ble tildelt 4 mil fra FIKS for gjennomføring av leveranse for beslutningsstyrt 

tilgang. Tildelingen ble vedtatt av styringsgruppen i FIKS under sak 3-17 og lagt frem 

som orienteringssak til styringsgruppen Integrasjonsprosjektet på sak 17-2017. Det er 

anbefalt at 2,2 MNOK skal videreføres til sluttføring av beslutningsstyrt tilgang. 

                                                        
1 Vedlegg 1- Prosjektdirektiv Integrasjonsprosjektet  
2 Vedlegg 2- Styresak 019-2017 Prosjektforslag fase 3 for Integrasjonsprosjektet 
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4. Prosjektets milepæler 

4.1 Milepæler fase 1 

 
Figur 3- Milepæler fase 1 

4.2 Milepæler fase 2 

 
Figur 4- Milepæler fase 2 

 

Beskrivelse Dato Status Kommentar

2 Regional integrasjonsstrategi utarbeidet 18.05.2014 

3 Kartlegging integrasjoner fullført 31.12.2014 

4

Regional integrasjonsplattform beskrevet og etablert

18.01.2015 

Plattformen etablert og satt i drift. 

Arbeid med logging & sporing og 

overvåkning fortsetter over i fase 2.

5
Sectra-tjenester med rekvisisjon og svar etablert og satt 

i drift
18.01.2015 

Integrasjoner er etablert og satt i 

produksjon for HSYK og FIN.

6
Standarder og implementeringsmønster for 

integrasjonstjenesten (Utviklingshåndbok) etablert
15.02.2015 

Første versjon klar. Videreutviklet i 

fase 2. 

7

Tjenesteorientert arkitektur i HN IKT etablert

05.04.2015 

Integrasjonsprosjektets leveranser 

støtter forutsetningen om 

tjenesteorientert arkitektur. 

8 DIPS integrasjon mot folkeregisteret via NHN etablert 15.08.2015 Videreført i fase 2.

9
Overlevering til linja gjennomført

05.12.2015 
Driftsansvaret er overlevert til linja pr 

1.1.2016.

10
Styringsmodell for tjenesteutviklingen i Helse Nord 

etablert
15.12.2015

Videreført i fase 2.

11 Drifts- og forvaltningsorganisasjon etablert 15.12.2015  Linjen overtok drift 1.1.2016

12
Rådgiving og utvikling av FIKS prosjektenes 

integrasjonsbehov avsluttet
31.12.2015 

Videreført i fase 2.

FASE 1

Beskrivelse Dato Status Kommentar

1
Integrasjoner pilje i 2016 for Digitale pasienttjenester 

nord levert til test
29.02.2016 

2 Prosjektplan for fase 2 godkjent 31.03.2016 

3
Styringsmodell for tjenesteutvikling i Helse Nord 

godkjent
30.04.2016 

4
Integrasjoner pulje 2 for Digitale pasienttjenester Helse 

Nord levert til test
30.05.2016 

5 Regionale fellestjenester pulje 1 satt i produksjon 15.06.2016 

6
Konsept for drifts- og finansieringsmodell for 

integrasjonstjenesten godkjent
30.06.2016 

7 Integrasjonsplattform versjon 2 etablert 31.08.2016 

8
Sectra- integrasjoner med rekvisasjon og svar etablert 

og satt i drift for alle HF
03.10.2016 

9 Regionale fellestjenester pulje 2 satt i produksjon 30.11.2016 

10
Rådgivning og utvikling av FIKS- prosjektenes 

integrasjonsbehov avsluttet
21.12.2016 

11
Drifts og finansieringsmodell for integrasjonstjenesten 

er etablert
31.03.2017 

Prinsipper godkjent, Organisering ble 

videreført til fase 3

12 Regionale fellestjenester pulje 3 satt i produksjon 30.04.2017 

13
Rådgiving og utvikling av Elektronisk Kurves 

integrasjonsbehov avsluttet
30.06.2017 

Pågående oppgave ble videreført til 

fase 3

FASE 2



Helse Nord IKT HF  14 Integrasjonsprosjektet  - Sluttrapport 

4.3 Milepæler fase 3 

 
Figur 5- Milepæler fase 3 

5.  Overføring til Forvaltning 

5.1 Dokumenter som overføres til forvalting 
1 Målarkitektur for integrasjon 

2 Virksomhetspolicy for integrasjonstjenesten 

3 Integrasjonsstrategi 

4 Utviklingshåndbok 

5 Styringsmodell for integrasjonstjenesten 

6 Beskrivelse av arbeidsprosess for idé, behovsutredning og kundestøtte  

7 GDPR i integrasjonstjenesten 

8 Beskrivelse av arbeidsprosess for helsesjekker 

9 Integrasjonskartlegginger 

 

  

Beskrivelse Dato Status Kommentar

1 Prosjektplan for fase 3 er godkjent 30.08.2017 

2 Rutine Helsesjekk av integrasjonstjenester etablert 01.12.2017 

3
Prosess for Idé, behovsutredning og kundestøtte i 

integrasjonstjenesten etablert
01.12.2017 

4
Utkast varig linjefunksjon for integrasjonstjenesten 

opprettet
15.12.2017 

6 Varig linjefunksjon for integrasjonstjenesten godkjent 01.04.2018 

7 Ferdigstilt kartlegging av integrasjoner 01.04.2018 

9 Integrasjoner for Elektronisk kurve godkjent 01.05.2018 

12
Etablert rutiner og gjennomført tiltak i sammenheng 

med innføring av GDPR
01.07.2018 

5 Målarkitektur for integrasjonsområdet utarbeidet 01.09.2018 

8 Tjenesten for beslutningsstyrt tilgang er etablert 01.10.2018 

13
Utarbeidet tiltaksplan for operasjonalisering av 

målarkitektur
15.10.2018 

14
Revidert integrasjonsstrategi godkjent

01.11.2018
oppgaven overført til 

integrasjonstjenesten

15 Beslutningspunkt 4 godkjent 15.11.2018 

16

Utkast på avslutningsrapport, oppdatert 

gevinstrealiseringsplan og oppdatert 

prosjektbegrunnelse sendt på høring

30.11.2018 

17
Avslutningsrapport, oppdatert gevinstrealiseringsplan 

og oppdatert prosjektbegrunnelse godkjent
20.12.2018 

18
Integrasjonstjenesten er etablert i linja og prosjektet 

avsluttet
21.12.2018 

18 Beslutningspunkt 5 godkjent i styret Helse Nord IKT 06.02.2019

FASE 3
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6. Evaluering av prosjektet   
Integrasjonsprosjektet har gjennomført tre gjennomføringsfaser og har levert i henhold 

til mandatet og i tillegg levert integrasjonstjenester til andre prosjekter. 

Spesielt nevnes omfattende leveranser til Digitale pasienttjenester i nord, FIKS og 

FRESK. 

Prosjektet har etablert en fungerende integrasjonstjeneste for rådgivning, utvikling og 

drift.   

Tjenesten har operert selvstendig i pilotdrift i prosjektets fase 3. Dette har vist seg å 

fungere uten problemer og uten stor bistand fra prosjektet og uten eksterne ressurser.  

Prosjektet vil kunne avsluttes uten endring i ressurssammensetningen hos 

integrasjonstjenesten. 

Integrasjonstjenesten dras frem som et godt eksempel på en velfungerende tjeneste i 

Helse Nord IKT. 

Det er bygd opp en integrasjonskapabilitet som setter Helse Nord i stand til å håndtere 

det økte integrasjonsbehovet på en effektiv måte, slik en av målsettingene med 

prosjektet er.  

 

6.1 Suksessfaktorer  

 Tidlig konsensus om styringsmodell har gitt god samhandling med andre aktører.  

 Etablert velfungerende prosesser for utvikling, drift og forvaltning av 

integrasjoner, basert på etablert styringsmodell.   

 Kompetente ressurser i alle prosjektets ledd.  

 Kompetent og rådgivende styringsgruppe.  

 Budsjett og vilje til å bygge nødvendig kompetanse for utvikling, drift og 

forvaltning av integrasjoner.  

 Aktivt og proaktivt arbeid ut mot andre prosjekter med behov for integrasjoner.  

 Samlokalisering av ressurser tidlig i prosjektet økte fokus, forenklet 

kommunikasjon og forbedret utviklingsprosessen. 

 Prosjektets og styringsgruppens vilje til pragmatisk tilnærming til å løse 

problemstillinger innenfor gitte rammer. 

 Styringsgruppens samlet og det enkelte medlems evne og vilje til å opptre 

rådgivende for prosjektledelsen 

 

6.2 Usikkerhet og risikohåndtering 
Prosjektet gikk inn i et nytt fagområde for Helse Nord IKT. Det fantes derfor lite erfaring 

og kompetanse på kompleksiteten innen integrasjonsdomenet. Flere pågående løp, 

spesielt hos FIKS, var avhengig av leveranser på tid og kvalitet fra prosjektet. Med 

gjennomgående liten modenhet på integrasjonsutvikling og til dels uavklart innhold 

oppstod det stor usikkerhet, spesielt i prosjektets første fase.  
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Ut fra disse rammebetingelsene hadde prosjektet en krevende jobb med å analysere 

graden av usikkerhet og risiko. Områdene Avgrensning og innhold, Ressurser og 

Framdrift var spesielt krevende.  

Prosjektet rapporterte til tider rødt på flere av disse områdene, noe som i retrospektiv 

kan sies var riktig en riktig analyse. Vurderingen er at prosjektet, i samråd med 

styringsgruppen, håndterte disse risikoen på en god måte. Tiltak ble gjort tilstrekkelig 

tidlig til at risikoområdene ble godt håndtert og risiko avtok.  

6.3 Viktige læringspunkter 
 

6.3.1 Kapabilitet for fremtiden 

Gode prosesser er utarbeidet og ny teknologi er bygget. Dette er videreutviklet i løpet av 

prosjektperioden og nå videreført inn i Integrasjonstjenesten.  

Det er under Integrasjonsprosjektet emnet å bygge en kapabilitet for fremtiden.  

Dette er noe også andre prosjekter bør ha et bevist forhold til. 

6.3.2 Prosjektkultur 

I et prosjekt som skulle bygge opp en ny tjeneste på et nytt fagområde, var det 

nødvendig å tidlig skape et vinnerlag. Samling av ressurser om felles mål, skape 

motivasjon til å sette seg inn i nye områder, skape vilje til å noen ganger å bidra ekstra 

for å komme i mål til rett tid, var helt avgjørende for å skape tillit og arbeidsro for 

prosjektet.  

6.3.3 Kompetanse 

Ressursenes kompetanse, motivasjon, evne og vilje til å yte det som skulle til for å nå 

prosjektets mål var helt avgjørende. Høy teknisk kompetanse er sentralt i et så teknisk 

prosjekt, Prosjektet erfarte at god relasjonskompetanse også er viktig for å skape godt 

samarbeids- og samhandlingsklima.  

 

Ved bemanning av et krevende prosjekt er det helt avgjørende å velge riktig 

sammensetting av ressurser til oppgavene som skal løses.  

6.3.4 Arkitektur  

Pragmatisk tilnærming versus streng metodisk tilnærming, og innfrielse av 

målarkitektur versus leveranser til rett tid, var et gjentagende tema i prosjektet. 

Prosjekter har leveransekrav på tid, kost og kvalitet, mens arkitektfunksjonen skal blant 

annet tilse at arkitekturprinsipper følges og at målarkitektur innfris. Dette er ikke alltid 

forenlig, noe dette prosjektet gjentatte ganger erfarte. Dette skapte diskusjoner og ofte 

spenning mellom fagområdene.  

 

Manglende governance for håndtering av avvik og plan for tetting av disse, gjorde 

jobben ofte krevende for prosjektet og arkitektene. Gjennom et nå avsluttet 

Arkitekturprosjekt, som pågikk parallelt med prosjektet, er prosjektets vurdering at 

dette området er bedret.  
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6.3.5 Samarbeids- og samhandlingsklima 

Et godt samarbeidsklima innad i prosjektet er sentralt for å oppnå gode resultater. 

Samlokalisering av ressurser ved etablering av prosjektet var viktig for å skape godt 

samarbeidsklima og sterkt fokus. I tillegg erfarte prosjektet at det var sentralt å skape et 

godt samarbeidsklima med andre aktører som prosjektet var avhengig av og som var 

avhengig av prosjektets leveranser.  

6.3.6 Styringsgruppen 

En kompetent styringsgruppe som opptrer rådgivende for prosjektleder har vært viktig 

for å lykkes med store leveransekrav og krevende beslutninger. Konklusjonen er at en 

godt fungerende styringsgruppe har vært sentralt for prosjektets suksess.  

 

 

Vedlegg 
1. Vedlegg 1- Prosjektdirektiv Integrasjonsprosjektet  

2. Vedlegg 2- Styresak 019-2017 Prosjektforslag fase 3 for Integrasjonsprosjektet 
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