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1. 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 versjon 0.8, datert 2.2.2020. Mandatets målsetting nr 2 har 
følgende formulering:  

Sikre at HN IKT sine arbeidsprosesser effektiviseres for å møte fremtidens behov (sikre produktivitet) 
Denne målsettingen har igjen 4 resultatmål, hvor resultatmål 2C har denne formuleringen: 

Utrede metodikk for mer effektiv overføring fra prosjekt til drift og hvordan HN IKT kan innføre felles 
innføringsmetodikk 

Dette dokumentet har til hensikt å beskrive og ramme inn disset tiltakene, og det er gruppens innspill til resultatmål 2C 

2. OM ARBEIDET 
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. 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 skal leveres senest 31.8.2021. 

2.1. Avgrensinger 
• Ordet «metodikk», slik det er brukt i målsettingen, tolkes ikke i retning av at det skal utarbeides et eget metodisk 

rammeverk (Prince2, Itil, Togaf, PRHI, osv). Ordet forstås som at det ønskes iverksatt et arbeid, som skal ende opp med 
beskrivelse av et sett aktuelle tiltak.  

• Gruppen skal foreslå tiltak. I dette ligger det at implementering og operasjonalisering av de foreslåtte tiltakene er ikke 
en del av gruppens mandat. Både fra prosjekt- og linjeståsted har det vært viktigst å komme til en omforent 
problemforståelse og komme fram til konkrete tiltak for hvordan overgangen mellom prosjekt og drift skal kunne skje 
mer sømløst og effektivt. Det har ikke vært mulig å gå nærmere inn på hvordan dette best innføres, og hvordan man kan 
etablere en felles metodikk med sykehusforetakene. 

• Arbeid knyttet til «felles innboks» blir styrt av andre prosedyrer. Tiltak på dette arbeidsområdet inngår ikke i oppdraget. 
• Dagens styringsstruktur for investeringer i Helse Nord ligger til grunn for gruppens løsningsrom. 
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3. SITUASJONSBESKRIVELSE 

3.1. Bakgrunn 
I HN IKT utløser ofte overgangen fra prosjekt til drift vanskelige situasjoner. Fra prosjektsiden hevdes det at ressurser som 
skal overta er ikke tilgjengelige, de har ikke blitt ansatt som planlagt, eller at linjeorganisasjonen ikke har benyttet 
prosjektperioden til å ta eierskap til leveranser og problemstilling. Linjeorganisasjonen hevder på motsatt hold ofte at 
prosjektene slipper nye løsninger uten at det er tatt tilstrekkelig høyde for driftskonsekvenser. 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.  

3.2. Hva har vi allerede? 
HN IKT har flere eksisterende modeller og prosedyrer for hvordan overgangen til drift skal foregå. Allerede ved utgangen av 
konseptfasen krever prosjektrammeverket PRHI at det skal være utarbeidet en strategi for overføring til linjen. Denne 
strategien er en del av styringsdokumentet, og den skal forfines og raffineres gjennom prosjektløpet. I gjennomføringsfasen 
skal man gjennomføre aktiviteten «overlevere ferdige produkter til linjen». Disse aktivitetene og leveransene summeres opp 
i avslutningsfase, der selve formålet med fasen er å sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god 
overlevering til linjen. Ved fasebytter er det også etablert «portbehandling», som skal sikre at alle leveranser fra fasen er på 
plass.  

På samme måte er det fra driftssiden utarbeidet et sett prosesser og sjekklister knyttet til produksjonssetting og overgang til 
drift. I dag ligger ansvar for virksomhetsendring på hver avdeling, og det er opprettet en egen virksomhetsendringsrolle 
(BCM). Selv om denne rollen, av flere årsaker, ikke har fungert optimalt, har den likevel bidratt til å forbedre situasjonen på 
området.  

Det er grunn til å tro at deler av utfordringsbildet er knyttet til at eksisterende modeller og prosedyrer ofte ignoreres – både 
av prosjektene, linjeorganisasjonen og styringsgrupper/prosjekteier. Samtidig ser vi gjennom OD2021 at prosjektområdet 
står foran en stadig mer sammensatt situasjon framover. Dette gjelder både antall prosjekter, kompleksitet ved hvert enkelt 
prosjekt og hardere tidskrav. Vi ser også en tendens til at flere av oppdragene blir forankret i Helse Nord RHF eller på 
nasjonale arenaer. Rollen som BCM har også mistet sin posisjon etter at driftsavdelingen har blitt delt i to. Disse forholdene 
vil gjøre utfordringene framover enda større, og det synes klart at dagens prosedyrer og organisering ikke er bærekraftig på 
sikt. Videreføring i drift må gjøres mer smidig, effektiv og kvalitativt bedre enn den er i dag! 

3.3. Utfordringene konkretisert 
Basert på innspill fra workshops i gruppa og signaler for øvrig, ser bildet ut til å være satt sammen av flere utfordringer. 

Flere trekker frem at linjeorganisasjonen ikke tar-, eller gis anledning til å ta eierskap og operere som premissleverandør og 
mottaker av prosjektets produkter og leveranser. Linja involveres eller involverer seg lite før prosjektets leveranser er 
ferdige. Driftsorganisasjonen har derfor begrenset kjennskap til prosjektet og hvilke implikasjoner prosjektets produkter vil 
få i drift. Dette gjør at selve overleveringen får et «skranke-preg», med fokus på at checklister skal være utfylt. 
Linjeorganisasjonens påvirkning av prosjektet og eierskap til produkter blir for svakt, og linja mister sin rolle som 
premissleverandør for prosjektet.  

Linjeorganisasjonens manglende eierskap gir også prosjektene for dårlig kjennskap til driftsomfang, og kvaliteten på 
driftsestimatene blir svakere enn de kunne vært. Ressursestimater gjøres også tidlig, på et tidspunktet da vi har minst 
kunnskap. Forbehold og endrede forutsetninger har ofte blitt borte ved overgang til drift. 

I en ideell situasjon skal prosjekter levere til linjeorganisasjonens ambisjoner. Dersom tjenesteområdene skal gis økt 
bestemmelse og sterkere eierskap, krever dette at det foreligger formål og planer for driften – i praksis utøvd gjennom 
forvaltningsplaner.  

Ressurssituasjonen beskrives også som utfordrende. Ressurser som skal videreføre løsningen i drift er ikke tilgjengelige, eller 
de har ikke blitt ansatt som planlagt i prosjektperioden. Kapasiteten til enkelte kjerneressurser er også strukket langt. Det 
pekes også på for svak presisjon i estimering av ressursbehov og driftskonsekvenser.  

Tjenesteområdene skal ha forvaltningsplaner. I de fleste situasjoner skal prosjektene levere tillegg eller utvidelser til disse. 
Det er likevel ofte uklart hvem som egentlig har ansvar for forvaltningsplaner, samt oppbygging og iverksetting av disse, 
herunder utarbeiding av tjenesteavtaler. Det er også ofte uklart hvordan evt. utfasing av gamle tjenester skal håndteres. 
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3.4. En enkel analyse 
Dersom en aggregerer utfordringsbildet slik det beskrives, vil en fort se at det hele reduserer seg til et relativt begrenset 
antall problemområder. 

 

 
 

Nøkkelen til en forbedret situasjon på området ser primært ut til å være knyttet mot områdene tidlighet, ansvar og ressurs.  

Tidlighet  
I begrepet «tidlighet» ligger det her at linjeorganisasjonen både må involveres og involvere seg tidligere i prosjektforløpet. 
Dette vil bidra sterkt til å sikre at driftsomfang blir estimert riktig og at linjeorganisasjonen er klar for å videreføre prosjektet 
i drift. Det gir også en bedre forvaltning av estimatet dersom omfang eller kompetansetype endres.  

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. 
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4. LØSNINGSMODELLER 

4.1. Muligheter 
Gruppen ser for seg flere mulige løsninger på utfordringsbildet. Forholdene under og varianter av disse har blitt diskutert.  

 

4.2. Gruppens forslag 
Arbeidsgruppen har drøftet en rekke mulige løsningsscenarier, og bearbeidet dette til 8 tiltakspunkter: 

Tidlighet 
Mange av de foreslåtte tiltakene knytter seg mot å få linjeorganisasjonen tidligere på banen, slik at de har bedre mulighet til 
å forstå sitt ansvar og sin rolle i prosjektet.  

1. Fra oppstart av planfasen skal en utvalgt rolle ha ansvaret for å estimere prosjektets driftskonsekvenser for Helse Nord 
IKT. Normalt vil denne personen komme fra driftsavdelingene og være en del av prosjektteamet. Rollen skal ha et 
helhetlig og løpende eierskap til estimatene, og sørge for at linjeorganisasjonen gjør nødvendige forberedelser slik at 
prosjektets produkter kan overleveres sømløst. I dette ligger det også at driftskonsekvenser skal forankres i med 
kundeoppfølgere og berørte helseforetak. Prosjektleder og prosjektgruppen forøvrig skal bistå i arbeidet. I så stor grad 
som mulig skal dette gjøres iht. investeringsreglementets avsnitt 7.2.  

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. Denne skal raffineres og forfines i senere faser og i tillegg forankres styringsvei. 

Ansvar 
Kjerneområde nr 2 knytter seg til en opplevd usikkerhet mtp. hvem som egentlig har ansvar for forvaltningsplan, oppbygging 
av tjenesten og iverksettelse av operations.  

4. Ved utgang av planfasen skal det, i alle prosjekter, eksplisitt vedtas hvem som har ansvar for  
a) Forvaltningsplan 
b) Oppbygging av tjenesten 
c) Iverksettelse av drift 
d) Evt utfasing av eksisterende tjenester.  
Herunder sorterer også forhold som tjenesteavtaler, rekruttering, produksjonssetting og opplæring.  
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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 
Det gjøres allerede en del arbeid for å forbedre ressurssituasjonen. Gruppen tror tiltakene under vil være gode tillegg til 
dette arbeidet. 

7. Før alle fasebytter krever HN IKTs prosjektrammeverk at det utarbeides en bemanningsoversikt (del av faseplan for 
neste fase). Denne leveransen bør få en mer sentral plass– både hos prosjektet, styringsgruppen, prosjekteier, 
portbehandling og i møtet omtalt i pkt 5. Linjeorganisasjonen skal både gis tid til, og stilles krav til å skaffe tilstrekkelig 
kompetanse eller gjøre nødvendige ansettelser.  

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

 
 



4.3. Ansvarsmatrise 
 

# 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? 
 


	1. Bakgrunn
	2. Om arbeidet
	2.1. Avgrensinger

	3. Situasjonsbeskrivelse
	3.1. Bakgrunn
	3.2. Hva har vi allerede?
	3.3. Utfordringene konkretisert
	3.4. En enkel analyse
	Tidlighet
	Ansvar
	Ressurs


	4. Løsningsmodeller
	4.1. Muligheter
	4.2. Gruppens forslag
	Tidlighet
	Ansvar
	Ressurs

	4.3. Ansvarsmatrise


