
 

 

 

Saksframlegg - OU fase 5, programstyre  

Til: Ledergruppen, Helse Nord IKT    

Fra: Steinar Nyhus/ Tjenesteutvikling   

Behandles dato: 7.des 2021   

Presenteres av:    

M5 – fra prosjekt til drift (PROTO Project to Operations) 

Bakgrunn 
I februar 2021 vedtok HN IKTs ledergruppe å iverksette fase fem i organisasjonens program for 
organisasjonsutvikling. Programmets mandat er beskrevet i eget dokument, Mandat organisasjonsutvikling 
fase 5 - 0.95 versjon.docx. Mandatets målsetting 3.2 har følgende formulering: Beskriv metodikk for overgang 
prosjekt drift og metodikk for innføringsprosjekter.  

Den vedlagte rapporten er gruppens svar på målsetting 3.2. Rapporten er utarbeidet av Steinar Nyhus. I 
tillegg har Sigurd From, Anders Høydalsvik, Andre Bakkland og Morten Isaksen/Per C. Lindberg deltatt i 
arbeidet. Arbeidet ble levert OU-programmet den 31.8.2021. 

Situasjon 
I HN IKT utløser ofte overgangen fra prosjekt til drift vanskelige situasjoner. Uavhengig av 
årsakssammenhenger, resulterer dette for ofte i at HN IKT må gå ekstrarunder, forlenge prosjektene eller 
etablere midlertidige driftsorganisasjoner. Dette koster dyrebare ressurser og tid. 

Problemstilling 
Arbeidet skal utrede og anbefale et sett med tiltak, som gjør at overgangen mellom prosjekt og drift kan skje 
mer effektiv, kvalitativt bedre og sømløst i fremtiden.  

Forslag til løsning 
Utfordringsbildet synes å sentrere seg om tre problemområder: 

• Tidlighet: I begrepet ligger det at linjeorganisasjonen både må involveres og involvere seg tidligere i 
prosjektforløpet.  

• Ansvar: Med «ansvar» menes her at linjeorganisasjonen både tar eierskap til prosjektets 
leveranser/produkter og at de gis anledning til dette. Linjeorganisasjonen må fungere som en 
premissleverandør og samhandlende enhet gjennom hele prosjektløpet.  

• Ressurs: I ressursbegrepet ligger her både kapasitet og kompetanse. Her pekes det både i retning av 
mangel på ressurser, for svak styring av ressurser og feil kompetanse. 

 

Basert på det overstående har gruppen kommet frem til 7 tiltak. I forbindelse med gjennomgang for OU-
programmets ledelse, ble det tilføyd ytterligere ett tiltak (nr 6). Tiltakene er her forkortet noe, men beskrevet 
i sin helhet i gruppens rapport.  
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Tidlighet:  

1. Fra oppstart av planfasen skal en utvalgt rolle ha ansvaret for å estimere prosjektets driftskonsekvenser 
for Helse Nord IKT.  

2. For prosjekter forankret utenfor HN IKT, må avdelingene selv aktivt oppsøke prosjektene for å få innført 
rollen som blir omtalt i pkt 1.  

3. Strategi for overføring til linjen skal foreligge allerede ved utgangen av konseptfase slik det angis i HNIKTs 
prosjektrammeverk PRHI.  

 
Ansvar: 
4. Ved utgang av planfasen skal det, i alle prosjekter, eksplisitt vedtas hvem som har ansvar for 

forvaltningsplan, oppbygging av tjenesten, iverksettelse av drift og evt utfasing av eksisterende tjenester.  
5. Det gjennomføres et møte hver 6. uke der alle avdelingene møtes for å koordinere og rapportere status 

på arbeid med pågående og kommende virksomhetsendringer, herunder kompetanseutvikling og 
rekruttering. Virksomhetsendringer er avdelingens ansvar, og avdelingene må derfor være representert 
minimum på nestleder-nivå. For å operasjonalisere initiativet foreslås at porteføljekontoret tar lead på 
møtet – i første omgang frem til august 2022. 

6. Et styrket fokus på prosjektets effekt (vs produkt), vil gi større klarhet i hvem som har ansvar for 
forvaltningsplan, oppbygging av tjenesten og iverksettelse av operations. Prosjektets effektmål bør få en 
sterkere plass både ved utarbeidelse og evaluering av prosjektet. På samme måte bør prosjektets navn, i 
så stor grad som mulig, hentes fra prosjektets effekt – ikke prosjektets produkt.  

 
Ressurs:  
7. Før alle fasebytter krever HN IKTs prosjektrammeverk at det utarbeides en bemanningsoversikt Denne 

leveransen bør få en mer sentral plass– både hos prosjektet, styringsgruppen, prosjekteier, 
portbehandling og i møtet omtalt i pkt 5.  

8. Prosjekteier og styringsgruppe bør i sterkere grad vurdere å stanse prosjektet, dersom nødvendige 
ressurser ikke er tilgjengelige. 

 

Vedr tiltak nr 5: Etter august 2022 bør ansvar for møtet, samt nødvendige forberedelser, vurderes gå på 
rundgang mellom avdelingene der virksomhetsendringen skal skje.  

Forslag til vedtak 
Ledergruppen inviteres til følgende vedtak: 

1. Gruppens foreslåtte tiltak vedtas iverksatt, med ansvarsfordeling iht. rapportens HUKI 
 

 

Vedlegg: HUKI for tiltakene 

 
 
  



 

 

 

Vedlegg 1: HUKI for tiltakene 

# Tiltak/ansvarlig Adm. dir Prosjekt-
eier 

Styrings-
gruppe 

Prosjekt-
leder 

Portefølje
-kontor 

Avd. 
ledere 

Port-
behandl. 

1 Utvalgt rolle med helhetlig og løpende ansvar for estimering av 
driftskonsekvenser  H D U D D  

2 Ved prosjekter med eierskap utenfor HNIKT, må driftslinja selv oppsøke 
prosjektene for å få innført driftsrollen       H/U  

3 Strategi for overføring til linjen skal foreligge allerede ved utgangen av 
konseptfase  H D U    

4 
Ved utgang av planfasen skal det, i alle prosjekter, eksplisitt vedtas 
hvem som har ansvar for forvaltningsplan, oppbygging av tjenesten, 
iverksettelse av drift og evt. utfasing av eksisterende tjenester.  

I H D U  D  

5 
Møte hver 6. uke der alle avdelingene møtes for å koordinere og 
rapportere status på arbeid med pågående og kommende 
virksomhetsendringer 

I   I U H  

6 
Styrket fokus på prosjektets effekt, ved å gi prosjektets effektmål bør få 
en sterkere plass ved utarbeidelse og evaluering av prosjektet. 
Prosjektets navn bør hentes fra prosjektets effekt. 

 H D U    

7 Bemanningsoversikt utarbeides før alle fasebytter   D D H/U   D 

8 Vurdere stans i prosjektet dersom nødvendige ressurser ikke er 
tilgjengelige. K H D K    

 
Hovedansvarlig [H] ..... Hvem har hovedansvaret for denne prosessen?  
Delansvar [D] .............. Hvem har delansvar for prosessen 
Utførende [U] ............. Hvem utfører arbeidet og rapporterer til hovedansvarlig?  
Konsulteres [K] ............ Hvem skal utførende snakke med for å få mer informasjon og veiledning?  
Informeres [I] .............. Hvem bør informeres underveis i arbeidet? 
 


	M5 – fra prosjekt til drift (PROTO Project to Operations)
	Bakgrunn
	Situasjon
	Problemstilling
	Forslag til løsning
	Forslag til vedtak

	Vedlegg 1: HUKI for tiltakene

