
Denne rapporten inneholder resultatet av 
planleggingsfasen i M5 prosjektet. Rapporten skal 
være beslutningsgrunnlag for overgang til innføring 
av prosesslandskapet.

Sluttrapport: M5 
Planleggingsfasen
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Rapportens innhold

2

Hvorfor vi har tegnet opp 
prosesslandskapet med 

leveranseprosesser og styre og  
kontinuerlig utvikle dette?

1. Bakgrunn

Hva er våre hovedprosesser?
Hvordan grupperer vi disse?

Prosesslandskapet

2. Kartlagte hovedprosesser

Hvilken styringsstruktur 
anbefaler vi for å styre og 

kontinuerlig forbedre 
prosesslandskapet?

4. Styringsstruktur

Hvilket mandat skal de ulike 
styringsforaene ha?

Hvilke roller er nødvendige 
for å styre prosesslandskapet?

5. Nødvendige roller

Hva er rollebeskrivelsene?

Sammenheng med styring av 
organisering og budsjett og prosjekt, 

produkt og portefølje

6. Hvilke endringer krever dette i organisasjonen?

Hva blir endringene for de ansatte? Behov for støtteverktøy

Metode for å utarbeide 
veikart

Hvilke initiativer treffer 
virksomheten og bør dermed 

prioriteres i prosesslandskapet?

3. Innføringsstrategi og innføringsplan

Forslag til veikart for 
innføring av 

prosesslandskapet

Hva krever innføringen av 
ressurser? 

Både prosjekt og drift

Metode for innføring
Hva vil det si å etablere og 
kontinuerlig forbedre en  
hovedprosess praksis?

Trykk på 
overskriften for å 

komme rett til 
kapittelet
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1. Bakgrunn mål og effekt

3
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Etablering av hovedprosesser og verdistrømmer bidrar til at HN IKT leverer MER, 
RASKERE, MER TILPASSET og SIKRERE, og er én av tre akser HN IKT må styre.
HN IKT skal levere på høyere forventninger. Vi skal levere mer, 
raskere, mer tilpasset kundebehov, og leveransene skal være 
sikrere

MER RASKERE

MER TILPASSET SIKRERE

For å klare dette, må vi blant annet forbedre oss innenfor Prosesser 
og verdistrømmer for å oppnå følgende:
• Styrke overordnet styring av leveranser gjennom innsikt i 

flaskehalser og forbedringspotensiale i våre leveranseprosesser
• Sikre effektive og komplette leveranser ved å bruke 

leveranseprosesser som overbygning for dagens praksiser
• Forbedre organisasjonens evne til å avdekke forbedringsbehov 

innenfor praksiser og rutiner gjennom innsikt i 
leveranseprosessenes KPI-er

Dette kan vi oppnå gjennom å innføre prosesslandskapet i HN IKT. Se 
prosesslandskapet på neste side.
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IKT Utvikling og Forbedring

Konseptualisere, planlegge og 
beslutte Utvikle og forbedre Produksjonssette Publisere Oppfylle

Tilgjengeliggjøre IKT

Oppdage, rette og monitorere Evaluere

Drifte IKT

Tilhørende kvalitets- og 
kontrollpraksiser

Tverrgående støttepraksiser

Incident Problem

Evaluere

Oppdrag (Felles innboks)

PRHI Prosjekt

SLA videreutvikling og 
vedlikehold

Automatisk produksjonssetting

Manuell produksjonssetting

Publisere i portal (f. eks. 
Softwareportal, tilgangs-

portal, HelseNorge.no, mm.)

Automatisk leveranse

Manuell leveranse

Sikkerhetshendelse

Sårbarhetshendelse

Tilgjengelighetshendelse

Kundebehov og planlegging

Leveranseprosesser

Løpende 
behov

HN IKT foreslå 
forbedringer

Behov direkte fra 
eier og kunde

AccessProsjekt- og programledelse

Løsningsdesign

Systemutvikling (koding, mm.)

Hovedprosess Leveranseprosess Praksiser
Underlagt 
prosesstyret 
i dag

Eier / 
RHF

Kunde / 
sykehus

System-
eier

Individuell 
bruker (hos 
kunde eller 
innbygger)

HN 
IKT

Faser

Test
Releaseprosess 
(inkl. mottak)

Service Desk

Service Catalogue

Change enablement IT Operation

AssetMonitoring and Event

Service Level 
(tjenestenivåstyring)

Knowledge

Configuration

HRØkonomi Kommunikasjon og 
samhandling

Kommersiell 
forvaltning og juridisk 

støtte

Risiko, sikkerhet og 
compliance

Prosesslandskapet

Evaluering av skreddersøm

Evaluering av applikasjonstjenester

Evaluering av infrastruktur-, 
samhandling og plattformtjenester

Løpende planlegging

Årsplan og veikart for tjeneste

Regionale prosjekter 

Request

Prosjekt-, produkt- og 
tjenesteportefølje-

styring
ArkitekturstyringRelasjonsstyring

Forvaltning og 
evaluering

Styring og 
rapportering

Leveransemodell-
styring

Rådgivning (f. eks. 
konseptutredning, 

anskaffelsesbistand, 
innovasjon, mm.)

Manuell leveranse av ikke 
standardiserte bestillingselementer

Publisere brukerstøtte-
tjeneste

Infrastruktur- og 
plattformutvikling

Applikasjonsutvikling

Deployment

Praksiser som 
ikke er 
etablerte i dag

Etablerte 
praksiser utenfor 
prosesstyret i dag

Praksiser som 
delvis er 
etablerte i dag

Business Change 
Management

Service Continuity 
Management

5
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Det nye prosesslandskapet er en videreutvikling av dagens IT Service Management 
(ITSM) styringsmodell

6

Dagens IT Service Management styringsmodell (ITSM) i HN IKT ble 
etablert i 2016

IT Service Management er betegnelsen som benyttes på hele metodeverket 
knyttet til styring av tjenesteleveranser, og er en «best practice» som også 
HN IKT har valgt å benytte. ITSM-styringsmodellen illustrert ble etablert i HN 
IKT i 2016. Fullstendig beskrivelse av dagens ITSM-styringsmodell finner her.

Allerede da modellen ble innført ble det løftet frem at det er behov for et 
tydeligere fokus på verdikjede* i HN IKT, og at en verdikjedeansvarlig på sikt 
burde inngå i Prosesstyret, da dette representerer prosesselementer og 
grensesnitt, men potensielt med egne kvalitetsmål. Det foreslåtte 
prosesslandskapet er basert på erfaringer med dagens ITSM-styringsmodell

* En verdikjede består av aktiviteter i samspill mellom flere prosesser, med
definert start og stopp. Eksempel kan være «Felles Innboks» som er en
sammenkobling av flere prosesser. I dag benyttes begrepet verdistrøm (ITIL4)

Innføring av prosesslandskapet i er en videreutvikling av dagens ITSM 
styringsmodell

I prosesslandskapet kalles dagens prosesser i ITSM-modell praksiser. Ved å rette fokus på 
leveranseprosesser og hovedprosesser vil HN IKT få kontroll på verdistrømmene* fra start til 
slutt. Det er flyt i verdistrømmene som avgjør hvilken effektivitet og kvalitet vi har i 
prosessen fra behov til verdi. Videreutviklingen av ITSM ved innføring av prosesslandskapet 
vil gi oss: 
1. Innføring av leveranseprosesser gir tilstrekkelig fokus på flyt på tvers av dagens 

prosesser (nå praksiser)
2. Dagens prosesseier vil ikke ta beslutninger alene, men i fellesskap med en felles 

styringsgruppe. Dette sikrer en helhet på tvers av organisasjonsstruktur. 
3. Dagens prosessansvarlige (nå praksisansvarlige) må knytte seg tettere sammen. Dette 

vil skape flyt i leveranseprosessene, fremfor enhetlig fokus på hver enkelt praksis
4. Dagens (tiltenkte) tjenestestyre inngår i styring av prosjekt, produkt og 

tjenesteportefølje (se side 43)

Hoved-
prosesser
Leveranse-
prosesser

Praksiser
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Det er flyt i verdistrømmene som avgjør hvilken effektivitet og kvalitet vi har i 
prosessen fra behov til verdi. Men, hva er egentlig en prosess? 

7

.

I sum er grunntanken i prosessledelse følgende:
• Alt arbeid utføres i prosesser
• En prosess er bedre enn ingen prosess
• En god prosess er bedre enn en dårlig prosess
• Én versjon av en prosess er bedre enn mange
• Også en god prosess må utføres skikkelig
• En god prosess kan over tid bli en dårlig prosess
• En prosess må ledes
Kilde: Hammer, M. (2010). What is Business Process Management? 
Handbook on Business Process Management. Berlin Heidelberg: Springer, 3-16

Hva er en prosess?
Det flere personer fra ulike enheter i organisasjonen til sammen 
utfører for å behandle en sak fra den oppstår til den er 
ferdigbehandlet og overlevert kunden, inklusiv de ressurser som 
benyttes og de regler som regulerer behandlingen, omtaler vi 
som prosess.
Kilde: Jon Iden

Prosesser skjer på tvers av HN IKT

Kundebehov og Planlegging

IKT Utvikling og Forbedring Tilgjengeliggjøre IKT Drifte IKT

EvaluereBeh
ov

Konsept, planlegg og beslutt

Utvikle og forbedre Produksjonssette

OppfylleBeh
ov

Bruker

RHF, HF, HN IKT

Publisere

Monitorere

O
pp

da
ge

Rette

Verdi

Tverrgående støttepraksiser

HN IKT sine prosesser er gruppert i hovedprosesser og faser
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Etablering av hovedprosesser bidrar til at HN IKT leverer MER, RASKERE, MER 
TILPASSET og SIKRERE på tre måter

1 2 3

Dersom du ønsker flere detaljer og eksempler følger det på side 10-13

Kvalitet
Bedre kvalitet i dagens 

arbeidsprosesser.
I prosesslandskapet kalles 

arbeidsprosessene våre for praksiser

Flyt
Flyt i vår verdikjede fra et behov 
oppstår til vi har levert verdi, ved 

at praksisene våre spiller 
sammen.

Riktig ressursallokering
Bedre beslutningsgrunnlag for å 
beslutte riktig ressursallokering 

for å løse flaskehalser som 
skaper lav kvalitet eller 

effektivitet i våre leveranser
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1. KVALITET: Etablering av prosesslandskapet hjelper oss å avdekke behov for 
forbedring av arbeidsprosesser (praksiser)

Løse / 
GjenoppretteOppdage Diagnostisere

SårbarhetshendelseSikkerhetshendelse Tilgjengelighetshendelse

Prosesslandskapet vil gi oss verktøy og strukturer for å identifisere og løse utfordringer vi har i 
dag og videreføring av det arbeidet som allerede er påstartet. Under er dette illustrert gjennom 
to praksiser det er bred enighet om at må jobbes videre med - Konfigurasjonsstyring og 
kontinuitetsstyring 

Utfordring: 
Vi bruker for lang tid på å løse 

sårbarhetshendelser fordi vi ikke 
har komplette oversikter over 

hva som er installert hvor

Løsning:
Vi trenger å utvide scope for 

Configuration slik at vi har 
komplette oversikter til en 

hver tid

Utfordring:
Hvis et datasenter går ned, 
mangler vi planer og øvelse 
for å gjenopprette tjenester 

igjen

Løsning:
Vi trenger å etablere 
kontinuitetsstyring

Oppdage, rette og monitorere Evaluere

Drifte IKT

Tilhørende kvalitets- og 
kontrollpraksiser

Incident Problem

Sikkerhetshendelse

Sårbarhetshendelse

Tilgjengelighetshendelse

IT Operation

AssetMonitoring and EventConfiguration

Service Continuity 
Management

Configuration

Leveranseprosesser

Service Continuity 
Management

Eksempler:

Oppdage, rette og monitorere

Hvordan strukturene i prosesslandskapet håndterer utfordringene 

Utfordring oppstår eller identifiseres

Hovedprosessansvarlig analyser utfordringer 
og utarbeider forslag til løsning 

Styringsgruppen for drifte IKT beslutter 
løsning og sikrer nødvendige ressurser for å 
løse utfordringen

125



2. FLYT: Sikre effektivitet og kvalitet i våre leveranser ved å bruke leveranseprosesser 
som overbygning for dagens praksiser slik at prosessene våre henger bedre sammen

Hvor må vi justere for å 
få en bedre overlevering 

til drift?
Hva kan vi be andre 

hovedprosesser om å 
forbedre?

Hva kan vi gjøre for at 
organisasjonen skal ha 

oversikt over 
leveranserekkefølge?

Hva kan vi gjøre for at vi 
designer løsninger som 

er effektive å drifte?

Hvordan skal teamene 
koordinere seg for å få 
minst mulig ventetid på 

hverandre?

IKT Utvikling og Forbedring

Utvikle og forbedre Produksjonssette

Oppdrag (Felles innboks)

PRHI Prosjekt

SLA videreutvikling og 
vedlikehold

Automatisk produksjonssetting

Manuell produksjonssetting

Prosjekt- og programledelse

Løsningsdesign

Systemutvikling (koding, mm.)

Test
Releaseprosess 
(inkl. mottak)

Change enablement

Regionale prosjekter 

Infrastruktur- og 
plattformutvikling

Applikasjonsutvikling

Deployment

Business Change 
Management

• Praksiser og leveranseprosesser er gruppert inn under fire hovedprosesser effektiv prosessutvikling – og forbedring
• Flyt i leveranseprosessene er det som avgjør effektivitet og
• Fokus på ende- til ende leveranseprosesser vil avdekke hvilke praksiser som bør videreutvikles. Eksempelvis vet vi i dag at silotankegang fører til unødig tidsbruk i utviklingsdimensjonen.
• Praksisansvarlige får sterkere tilknytning til hverandre og felles forpliktelse overfor leveranseprosessene de skal understøtte
• Under vises det eksempler på hvilke spørsmål prosesslandskapet vil bidra til at vi får innsikt i, og fora for å besvare

Utvikle og forbedre

Tilhørende kvalitets- og 
kontrollpraksiser

Leveranseprosesser
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3. RESSURSALLOKERING: Styrke overordnet styring av leveranser gjennom innsikt i 
flaskehalser og forbedringspotensial i våre leveranseprosesser

IKT Utvikling og Forbedring Tilgjengeliggjøre IKT Drifte IKTKundebehov og planlegging

Dette strategiske lederfokuset vil ivareta en mer helhetlig styring og ressursfordeling enn vi har i dag. 
Innsikt i flaskehalser og forbedringsområder innfor hovedprosessene gir mulighet for å gjøre innsiktsbaserte og riktige 
prioritering av ressurser for å styrke hovedprosessene. 

• Har vi riktig ressursfordeling mellom SLA, oppdrag og prosjekt?
• Kan vi ha nytte av å bruke felles malverk for løsningsdesign på tvers av 

hovedprosesseneOppdrag (Felles innboks)
PRHI Prosjekt

SLA videreutvikling og vedlikehold

Regionale prosjekter 

Utvikle og forbedre

Innsikt som gjør at vi kan besvare spørsmål som:
• Prioriteres utvikling så høyt at det går ut over fjerning av sårbarheter?
• Har planene vi har avtalt med kundene tatt hensyn til kapasitet?
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I tillegg til kvalitative gevinster, forventes også en rekke kvantitative gevinster
Kvantifisering av gevinster er krevende, da det 
ikke foreligger før-målinger.
Det er derfor viktig at arbeidet med KPI-er 
prioriteres tidlig i innføringen slik at vi kan si 
noe om effektforbedring i løpet av Q2 2022.

Basert på erfaringer med innføringen av 
incident og change forventer vi:
• Mer effektiv håndtering av 

sårbarhetshendelser. I dag benyttes flere 
dagsverk til å løse hendelsene, og krever 
mye lederinvolvering

• Mer effektiv applikasjonsforvaltning 
gjennom bedre flyt i prosessene våre

• Raskere gjennomstrømming i Felles Innboks-
prosessen

12

Investeringer
• Konsulentbistand på 2 MNOK 

som gjøres det første halvåret.
• Økning i ressurspådrag for 

kontinuerlig forbedring på ca 1 
FTE.
Dette er fordelt på 12 ressurser 
og forventes dekt med dagens 
ressurser.

Prosesslandskapsstyret står fritt til 
å ta beslutninger om eventuelle 
flere investeringer i kontinuerlig 

forbedring
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2. Kartlagte hovedprosesser i konseptfasen

13
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Helse Nord IKT har fire hovedprosesser
Prosesskartleggingen har identifisert fire hovedprosesser som tydeliggjør virksomhetens hovedoppgaver

Kundebehov og Planlegging IKT Utvikling og Forbedring Tilgjengeliggjøre IKT Drifte IKT

Evaluere Konsept, planlegg  
& beslutt

Utvikle og 
forbedre Produksjonssette Publisere Levere Oppdage, rette og monitorere

Her oppdager man 
forbedringer og 
endringsforslag i 

eksisterende 
portefølje

Evalueringsrapport 
om AMK

For eksempel:

Her tar man forslag til 
nye produkter eller 

endringer til 
eksisterende 

produkter fra ide til 
beslutning

Konseptfase på 
regionalt prosjekt 

fra RHF

For eksempel:

Her blir ny 
funksjonalitet 

kontinuerlig designet 
og bygd på det som er 
besluttet at skal være 
en del av porteføljen

Her produksjonssettes 
utviklet funksjonalitet 

eller anskaffede 
digitale produkter 

(deployment)

Et oppdrag i Felles 
Innboks

For eksempel:

Oppdatering til 
neste versjon av 

DIPS Arena

For eksempel:

Her tilgjengeliggjøres 
en tjeneste eller et 
digitalt produkt i en 

portal slik at den kan 
etterspørres

Publisering på 
Programvareportal

For eksempel:

Her får brukere 
tilgang til etterspurt 
tjeneste eller digitalt 

produkt

Bruker får tilgang 
til etterspurt 

programvare eller 
hardware

For eksempel:

Her oppdages 
sikkerhets- og 

tilgjengelighetsbrudd, 
sårbarheter og andre 

hendelser

Penetrasjonstest 
oppdager 

sikkerhetshull og 
dette lukkes

For eksempel:

Her oppdages, vurderes og besluttes endringer og 
forbedringer i eksisterende portefølje, samt 

opprettelse av nye tjenester og digitale produkter

Her bygges og produksjonssettes ny 
funksjonalitet som er besluttet at skal være en 

del av porteføljen

Her blir tjenester og digitale produkter tilgjengelig-
gjort for brukere slik at de kan etterspørres og leveres 

via diverse portaler og telefoni

Her oppdages og utbedres sikkerhets- og 
tilgjengelighetsbrudd, sårbarheter og andre 

hendelser

14
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IKT Utvikling og Forbedring

Konseptualisere, planlegge og 
beslutte Utvikle og forbedre Produksjonssette Publisere Oppfylle

Tilgjengeliggjøre IKT

Oppdage, rette og monitorere Evaluere

Drifte IKT

Tilhørende kvalitets- og 
kontrollpraksiser

Tverrgående støttepraksiser

Incident Problem

Evaluere

Oppdrag (Felles innboks)

PRHI Prosjekt

SLA videreutvikling og 
vedlikehold

Automatisk produksjonssetting

Manuell produksjonssetting

Publisere i portal (f. eks. 
Softwareportal, tilgangs-

portal, HelseNorge.no, mm.)

Automatisk leveranse

Manuell leveranse

Sikkerhetshendelse

Sårbarhetshendelse

Tilgjengelighetshendelse

Kundebehov og planlegging

Leveranseprosesser

Løpende 
behov

HN IKT foreslå 
forbedringer

Behov direkte fra 
eier og kunde

AccessProsjekt- og programledelse

Løsningsdesign

Systemutvikling (koding, mm.)

Hovedprosess Leveranseprosess Praksiser
Underlagt 
prosesstyret 
i dag

Eier / 
RHF

Kunde / 
sykehus

System-
eier

Individuell 
bruker (hos 
kunde eller 
innbygger)

HN 
IKT

Faser

Test
Releaseprosess 
(inkl. mottak)

Service Desk

Service Catalogue

Change enablement IT Operation

AssetMonitoring and Event

Service Level 
(tjenestenivåstyring)

Knowledge

Configuration

HRØkonomi Kommunikasjon og 
samhandling

Kommersiell 
forvaltning og juridisk 

støtte

Risiko, sikkerhet og 
compliance

Prosesslandskapet

Evaluering av skreddersøm

Evaluering av applikasjonstjenester

Evaluering av infrastruktur-, 
samhandling og plattformtjenester

Løpende planlegging

Årsplan og veikart for tjeneste

Regionale prosjekter 

Request

Prosjekt-, produkt- og 
tjenesteportefølje-

styring
ArkitekturstyringRelasjonsstyring

Forvaltning og 
evaluering

Styring og 
rapportering

Leveransemodell-
styring

Rådgivning (f. eks. 
konseptutredning, 

anskaffelsesbistand, 
innovasjon, mm.)

Manuell leveranse av ikke 
standardiserte bestillingselementer

Publisere brukerstøtte-
tjeneste

Infrastruktur- og 
plattformutvikling

Applikasjonsutvikling

Deployment

Praksiser som 
ikke er 
etablerte i dag

Etablerte 
praksiser utenfor 
prosesstyret i dag

Praksiser som 
delvis er 
etablerte i dag

Business Change 
Management

Service Continuity 
Management

15
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Et eksempel: Innføring av system for stråledoserapportering og analyse – Dosetrack. 
Illustrert i prosesslandskapet 

16

Kundebehov og Planlegging IKT Utvikling og Forbedring Tilgjengeliggjøre IKT Drifte IKT

Evaluere Konsept, planlegg  & 
beslutt

Utvikle og 
forbedre Produksjonssette Publisere Levere Oppdage, rette og drifte

Rutiner for bestilling og  
oppsett av nye 
strålegivende enheter

Sette opp overvåking og 
rutiner for å håndtere avvik

• Tekniske forvaltningsrutiner
• Etablering av ev. 

standardendringer
• Rutiner for produksjonssetting

5a
Rutiner for samhandling med 
foretakene omkring planlegging 
av utviklings- og 
vedlikeholdsoppgaver

5b
5c 5c

Porteføljestyret i HN IKT 
tar prosjektet inn i 
porteføljen over 
regionale prosjekter og 
vedtar at HN IKT skal 
bistå med ressurser

1
RHF oppretter et 
regionalt prosjekt med 
deltakere fra alle HF

2
Regionen identifiserer behov for 
stråledoserapportering og -
analyse
• Krav fra direktoratet
• Kvalitetskrav for analyse av 

doser
3

4
• Prosjektgruppa etableres og arbeidet 

starter opp
• Prosjektet holder kontakt med kravstillere i 

RHF og departement for å sikre riktig 
resultat

• Prosjektet utarbeider rutiner og 
opplæringsopplegg i dialog med FSR som 
har ansvar etter driftssettelse

5
Prosjektet etablerer 
rutiner i dialog med 
tjenesteansvarlig i HN IKT 
for å sikre god 
overlevering til drift:

6 Løsningen 
produksjonssettes

7
Når bestillinger av nye 
strålegivende enheter 
kommer inn, blir disse 
satt opp

8
Monitorering.
Når avvik oppdages, håndteres disse. 
Eventuelle endringsbehov inkluderes 
i tilstandsrapport

9
Jevnlig dialog med 
foretakene for å 
avdekke nye behov

10
Felles planprosess med 
foretakene for å beslutte 
prioritering for 
forbedring og 
vedlikehold

11
Produksjonssetting av 
endringer

11
SLA Videreutvikling og 
vedlikehold 

Prosjektforløp

Rutiner i praksiser etablert 
som følge av innføringen

Leveranseprosessene
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Forklaring av landskapets oppbygging via en av prosessene

•
for å få mer effektiv prosessutvikling – og forbedring

• Praksisene får sterkere tilknytning til hverandre og felles forpliktelse 
overfor leveranseprosessene de skal understøtte
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Endringer i prosesslandskapet siden konseptfasen
Klargjøre begrepsbruk i «Drifte IKT»
• Endre navn fra «Oppdage, rette og drifte» til 

«Oppdage, rette og monitorere»
Intensjonen her er å opprettholde det som allerede 
er satt i drift ved å monitorere og derigjennom 
detektere og respondere på potensielle hendelser, 
eller hendelser.

• Navnene på leveransprosessene har ført til 
misforståelser – navnene er derfor utvidet med 
«hendelse»

• «Event»-prosessen i HN IKT har også ansvar for 
monitorering – både på komponent og 
tjenestenivå. Navnet utvides dermed til 
Monitorering and Event. Dette er også ihht ITIL 4.

18

Etablere Tverrgående støttepraksiser 
som hovedprosess
• Sikre samordnet prosessperspektiv 

med KPI-er og mekanismer for 
kontinuerlig forbedring

• Stabssjef som prosesseier inngår i 
prosesslandskapsstyret

1818
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3. Strategi og plan for gjennomføring

19
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I henhold til ITIL4 er det fire måter å innføre hovedprosesser på
Alternativ 4: Hybrid-varianten – vår strategi for innføring av verdistrømmer!
• Bruk kultur som endringsmotor ved å gi retningsgivende 

prinsipper
• Skape en generelt smidig og transparent tilnærming til alt HN IKT gjør - og 

til en hver tid fokusere på verdi!
• Gjør forbedring gjennom kontinuerlig forbedring

• Leveranseprosesser og praksiser som har «ansvarlige» som kan lede 
forbedringsarbeid

• De-facto-prosesser og –praksiser som ikke er prioritert for større initiativer
• Etablere og forbedre verdistrømmer

• Leveranseprosesser (udefinerte eller eksisterende) der mangel på synlighet 
og konsistens i arbeidsflyten fører til økende mengde ad-hoc-arbeid

• Leveranseprosesser som har fått nye krav
• Leveranseprosessen som ikke leverer ikke i henhold til dagens krav

20

Kombinasjonen vil gi noe oppstartskost for «rigging», men vil tidlig levere verdi!

Kilde: Transitioning to ITIL ®4. Axelos 2021 
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Prinsipper for iverksetting av hovedprosesstyring i Helse Nord IKT. 
Vi kaller det iverksetting fordi det foreslås at delprosjektet avsluttes når planleggingsfasen er besluttet

• Med sette opp styring av prosesslandskapet menes å sette opp nødvendige strukturer for å komme i gang med styring av prosesser, herunder:
• Prosesslandskapsstyret
• Styringsgrupper for de fire hovedprosessene
• Praksisråd for eksisterende praksiser, med gradvis utvikling av nye praksiser

• Første halvår 2022 må det fokuseres på:
• Sette opp styringsstruktur og styringsdokumentasjon
• Tildele roller og gjennomføre opplæring
• Komme i gang med styringsfora

• Iverksettingen skal skje gjennom fire steg, og har et tidsperspektiv frem mot 2025. 
• En velfungerende styring er en forutsetning for å få nødvendig hastighet på utvikling av leveranseprosessene
• M5 avsluttes når iverksettingen starter i 2022, og prosesslandskapsstyret er besluttende organ for videre aktiviteter
• Evaluering, justering og kontinuerlig forbedring gjøres underveis i iverksettingen av prosesstyringen

21

Steg 1: 
Iverksette prosesstyring

(Q1  2022)

Steg 3: 
Mellomlang sikt: 

Prosessoptimalisering
(2023)

Steg 4:
Lang sikt: Kontinuerlig

forbedring
(2024-2025)

Steg 2: 
Kort sikt:

Oppfylle oppdragsdokument 2022
(Q2- Q4 2022)

Utvikle og 
styre prosess-

landskapet

Teknisk og 
merkantil 
forvalting

• Sette opp nødvendig styringsstruktur
• Oppdatere nødvendig styringsdokumentasjon
• Tildele roller 
• Gjennomføre opplæring i roller 

• Beslutte konseptfase for anskaffelse 
av nytt verktøy for å støtte 
hovedprosessene

Kontinuerlig evaluere og justere prosesslandskapet
Spørsmål som skal besvares i evaluere og justere:
• Andre opplæringstiltak? Nye avhengigheter som må håndteres?
• Er det riktige KPIer? Gir innføringen forventede effekter?
• Bør mandatene justeres?
• Hva bør rapporteres til ledergruppen, og hvordan?
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Metode for utarbeidelse av veikart

• «Heat map» med utgangspunkt i pågående eller 
planlagte initiativer 
• OD2021 og 2022
• OU fase 5 – øvrige delprosjekter
• Innspill OVP 2022
• HIS 
• Modi 
• Forbedring 2021 rapport

• Andre innspill fra organisasjonen 
• Vi har en del prosesser fra før som vil gå, men som 

vi ikke fokuserer på /begynner å måle på

22
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De ulike praksisene, leveranseprosessene og hovedprosessene har ulik grad av 
modenhet og prosjektgruppa anbefaler to tilnærminger til forbedringer

• «Småskrittsforbedringer» er mindre 
forbedringer for å øke kvalitet i praksiser og 
leveranseprosesser. 

• Gjennomføres av praksisansvarlige og 
hovedprosessansvarlige 

• Gjennomføres innenfor tildelt budsjett.
• Rapportering i styringsgruppa for 

hovedprosessen

• Initiativer av en størrelse som gjør at det ikke kan 
leves i linja

• Konsekvens av endringer i HN IKTs 
ansvarsområde, eller besluttede initiativer for å 
nå et spesifikt mål i HN IKTs strategi.

• Kan være del av prosjekt (for eksempel HIS) eller 
et forbedringsinitiativ.

• Eksempler: 
• Opprettelse av nye praksiser eller leveranseprosesser
• Opprettelse av egne interne prosjekter på 

kontraksforvaltning og informasjonssikkerhet som 
følge av HN IKTs utvidede teknologiportefølje

• Rapporterer til prosesslandskapsstyret.

1. Kontinuerlig forbedring 2. Forbedringsinitativer

På de neste sidene beskrives forslag til hvilke småskrittsendringer og forbedringsinitiativer som bør prioriteres for å utvikle og forbedre 
prosesslandskapet i 2022 og frem mot 2025.
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Prosesslandskapet må utvikles over tid – og etter behov
Innledende forklaring av innføringsplanen

Lite prosessdokumentasjon og roller
Lite etterlevelse

Ingen KPI-er

Noe prosessbeskrivelse og roller etablert
Praksiser og rutiner er bekjentgjort og etterleves noe

Enkle målinger utføres

Prosessbeskrivelser og roller er 
ferdigstilt og utbredt i organisasjonen

Praksiser og rutiner følges
Forbedring gjøres med utgangspunkt i 

KPI-målinger

Forvaltning og 
evaluering Request

Leveranseprosessene starter på forskjellige 
nivå og vil modnes over tid

Praksiser etableres og videreutvikles etter 
behov fra leveranseprosessene 

Noen tjenesteområder blir pilot for 
etablering og videreutvikling av 
leveranseprosesser og praksiser

Hovedprosessene har ulikt modenhetsnivå
Kunde-

behov og 
planlegg.

IKT 
utvikling 
og forb.

Tilgj. IKT Drifte IKT

MiddelsMiddels LavVeldig lav

140



Plan for Kundebehov og planlegging
• Heat Map viser at svært mange initiativ vil treffe hovedprosessen. Overtakelse av applikasjonsporteføljen fra foretakene vil kreve mye utvikling.
• En god og konstruktiv dialog med interessenter i foretakene om felles forståelse av tilstand og behov vil kreve utstrakt samhandling på tvers av 

avdelingene i HN IKT. Det er også viktig å ha en effektiv beslutningsstruktur for felles planer og budsjetter. 
• For å strukturere arbeidet internt i HN IKT og sikre samhandling med foretakene etableres leveranseprosessene «Evaluere», samt «Årsplan og veikart». 
• Vi benytter oss av piloter for å utarbeide prosesser og praksiser:

• EPJ, Lab og Bildediagnostikk siden disse har en eksisterende styringsstruktur inkludert systemforvaltningsforum
• Identitets- og tilgangsstyring siden tjenesteområdet er under opprettelse og uansett må etablere nye rutiner

• Finansiering
• Prosessekretariatet finansierer innleid konsulenthjelp i form av prosjektleder og prosjektstøtte for oppbygging av leveranseprosessene og praksisen «Forvaltning og evaluering»
• De fleste praksisene i hovedprosessen har allerede prosessansvarlige og fagansvarlige som kan «konverteres» til praksisansvarlige og ved etablering av faste møteplasser vil de 

kunne forbedre mye gjennom kontinuerlig forbedring
• Det må undersøkes om prosjekt for overtakelse av applikasjonsforvaltning kan finansiere deltakelse fra andre team og foretak for utarbeidelse og pilotering av rutiner og maler

Steg 1: 
Iverksette prosesstyring

(Q1  2022)

Steg 3: 
Mellomlang sikt: 

Prosessoptimalisering
(2023)

Steg 4:
Lang sikt: Kontinuerlig

forbedring
(2024-2025)

Steg 2: 
Kort sikt:

Oppfylle oppdragsdokument 2022
(Q2- Q4 2022)

Teknisk og 
merkantil 
forvalting

Evaluere applikasjonstjenesteområdervallueuuuuuuuuuuuuuuuuuu re ppppppppppppppppppppppppppppppppppppplikas

Relasjonsstyring

Årsplan og veikart

Evaluering av skreddersøm

Løpende planlegging

Evaluere infrastruktur, samhandling og plattform

Prosjekt- og 
programledelse

Kommersiell 
forvaltning og juridisk 

støtte

Service Level 
(tjenestenivåstyring)

Arkitekturstyring

Forvaltning og 
evaluering

KPI:
• Andel tjenesteområder med 

omforent tilstands-rapport 
• Tid fra ønske til beslutning

Kunde-
behov og 
planlegg.

Oppstart med å etablere nødvendige praksiser

Igangsette internt initiativ for å 
etablere hovedprosessen med 
nødvendige praksiser og KPI-er
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Plan for IKT Utvikling og forbedring 
• Heat Map viser at rutiner for planlegging og gjennomføring av forebyggende sikkerhetsoppgaver vi kreve mest utvikling av hovedprosessen

• Gjennomføring av forebyggende sikkerhetsoppgaver er tidkrevende og vil måtte koordineres med andre tjenesteteam på linje med prosjekter, FI-oppdrag, og andre SLA 
videreutvikling- og vedlikeholdsoppgaver. For å få gjennomført forebyggende sikkerhetsarbeid, er det derfor viktig å se verdistrømmen «Utvikling og forbedring» under ett ved å 
etablere målinger og rapporteringer som
• Gir en felles forståelse av flyt og gjennomføringshastighet for å kunne identifisere flaskehalser og redusere disse. 
• Vise aktivitetsnivå opp i mot de andre leveranseprosessene i «IKT Utvikling og forbedring» slik at organisasjonen har en felles forståelse av prioritering av enkeltsaker – men også av 

overordnet ressursfordeling mellom prosjekter, FI-oppdrag og SLA videreutvikling- og vedlikeholdsoppgaver
• Følgende praksiser må utvikles for å få rutiner for planlegging og gjennomføring av forebyggende sikkerhetsoppgaver på plass:

• Systemutvikling (koding, mm.)
• Infrastruktur- og plattformutvikling
• Applikasjonsutvikling

• Verdistrømmen for produksjonssetting igangsettes når modenheten for Deployment-praksisen er blitt forbedret
• Finansiering

• Prosesssekretariatet finansierer etablering av leveransestrømmen «Utvikling og forbedring», samt opprettelse av praksisråd
• De fleste praksisene i hovedprosessen har allerede prosessansvarlige og fagansvarlige som kan «konverteres» til praksisansvarlige og ved etablering av faste møteplasser vil de 

kunne forbedre mye gjennom kontinuerlig forbedring
• Etablering og forbedring av «utviklings»- praksisene forutsetter annen finansiering - Strategiske tiltak + HIS2 (Serversikring + Regional Sikkerhetsmonitorering og analyse) 
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Steg 1: 
Iverksette prosesstyring

(Q1  2022)

Steg 3: 
Mellomlang sikt: 

Prosessoptimalisering
(2023)

Steg 4:
Lang sikt: Kontinuerlig

forbedring
(2024-2025)

Steg 2: 
Kort sikt:

Oppfylle oppdragsdokument 2022
(Q2- Q4 2022)

Teknisk og 
merkantil 
forvalting

Utvikle og forbedreSette opp KPIer for flyt

Systemutvikling (koding, mm.)
Infrastruktur- og 

plattformutvikling

Applikasjonsutvikling

Oppdatere og etablere praksiser for å ivareta informasjonssikkerhet:

Sette opp KPIer for flyt

ProduksjonssetteEtablere praksisråd for 
etablerte praksiser

IKT 
utvikling 
og forb.

KPI:
• Ressurs-pådrag ift budsjett
• Gjennomføringstid ift

størrelse
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Plan for Tilgjengeliggjøre IKT
• Heat Map viser at prosjekter innenfor identitets- og tilgangsstyring, samt overtakelse av ansvar for sluttbrukerutstyr vil stille nye krav til 

hovedprosessen
• Etablering av portal for bestilling og godkjenning av tilganger, krever gode prosesser for etablering og forbedring av de enkelte bestillingselementene slik at 

gevinsten kan bli størst mulig.
• For mest mulig effektiv håndtering av logistikken omkring bestilling og utplassering av sluttbrukerutstyr, er det også viktig å ha strømlinjeformede bestillings- og 

leveranseprosesser som tilpasses fortløpende
• Utarbeidelse av leveranseprosessen for «publisering i portal» vil derfor være viktig for å strømlinjeforme hvordan brukere forespør Helse Nord 

IKT, og for å etablere faste rutiner i tjenesteteamene for hvordan forespørsler og bestillinger skal håndteres – med leveransekrav, frist og pris. 
• Leveranseprosessene i «oppfylle» er viktige for å kunne følge opp at leveransene gjøres i henhold til avtaler. Ved etablering av disse prosessene 

vil man også kunne overvåke fordeling mellom leveranseformer, slik at de blir mest mulig hensiktsmessig for regionen
• Finansiering

• Prosesssekretariatet finansierer etablering av leveransestrømmen «Publisere» og «Oppfylle», samt opprettelse av praksisråd
• De fleste praksisene i hovedprosessen har allerede prosessansvarlige og fagansvarlige som kan «konverteres» til praksisansvarlige og ved etablering av faste 

møteplasser vil de kunne forbedre mye gjennom kontinuerlig forbedring
• Etablering og forbedring av «Request»- praksisen forutsetter annen finansiering – vurder om ev. prosjekt for overtakelse av sluttbrukerutstyr kan bistå med noen 

utviklingsmidler

27

Request

Sette opp KPIer for flyt
Publisere

Oppfylle
Etablere praksisråd for 

etablerte praksiser

Tilgj. IKT

KPI:
• Andel forespørsler som er 

definert (rutine + frist + pris)
• Andel forespørsler innen frist

Steg 1: 
Iverksette prosesstyring

(Q1  2022)

Steg 3: 
Mellomlang sikt: 

Prosessoptimalisering
(2023)

Steg 4:
Lang sikt: Kontinuerlig

forbedring
(2024-2025)

Steg 2: 
Kort sikt:

Oppfylle oppdragsdokument 2022
(Q2- Q4 2022)
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Plan for Drifte IKT

28

• Heat Map viser at de viktigste forbedringstiltakene som treffer hovedprosessen ligger innenfor håndtering av sikkerhets- og sårbarhetshendelser
• Lukking av sårbarhets- og sikkerhetshendelser krever hastighet – og effektiv gjennomføringsevne i organisasjonen. For å oppnå dette er det derfor viktig å etablere 

leveranseprosessene og dermed få:
• etablert målinger og rapporteringer som gir en felles forståelse av flyt og gjennomføringshastighet for å kunne identifisere flaskehalser og redusere disse
• Etablert gjennomgående rutiner i hele organisasjonen for hurtig deteksjon og gjenopprettelse ved sikkerhets- og sårbarhetshendelser
• Fastlagt ansvarsforhold mellom f.eks DSS, tjenesteteam, hovedprosessansvarlige, praksisansvarlige

• Følgende praksiser må utvikles for å få rutiner for hurtig håndtering av sikkerhets- og sårbarhetshendelser på plass:
• Monitoring and Event (Hva skal overvåkes – og hvordan skal det ageres. Kobling til ev. Incident Models)
• Incident (Utvikle Incident Models der tekniske og prosessmessige rutiner er definert)
• Problem (Når blir Sikkerhets-Incident et Problem – beslutningsstruktur for kostnadskrevende Problem-løsninger innenfor sikkerhet)
• Rutiner for de enkelte tjenesteteam (Systemutvikling (koding, mm.), Infrastruktur- og plattformutvikling, Applikasjonsutvikling)

• Dagens Incident-prosess ligger tett opp til leveranseprosessen «Tilgjengelighetshendelse» og kan med små ressurser «konverteres»
• Finansiering

• Prosessekretariatet finansierer etablering av «tilgjengelighetshendelse» og opprettelse av praksisråd
• De fleste praksisene i hovedprosessen har allerede prosessansvarlige og fagansvarlige som kan «konverteres» til praksisansvarlige og ved etablering av faste 

møteplasser vil de kunne forbedre mye gjennom kontinuerlig forbedring
• Etablering av leveranseprosessene for sikkerhets- og sårbarhetshendelser inngår i HIS2 Regional Sikkerhetsmonitorering og analyse

Steg 1: 
Iverksette prosesstyring

(Q1  2022)

Steg 3: 
Mellomlang sikt: 

Prosessoptimalisering
(2023)

Steg 4:
Lang sikt: Kontinuerlig

forbedring
(2024-2025)

Steg 2: 
Kort sikt:

Oppfylle oppdragsdokument 2022
(Q2- Q4 2022)

Sette opp KPIer for flyt

Risiko
Sårbarhet

compliance

Asset

Sikkerhetshendelse
SårbarhetshendelseEtablere praksisråd for 

etablerte praksiser

Incident

Drifte IKT

KPI:
• Løsningstid iht kritikalitet

Infrastruktur- og 
plattformutviklingApplikasjonsutvikling
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Alt skal ikke skje på en gang, og prioritering av aktiviteter er basert på arbeidet med 
heat map og vurdering av kritikalitet for HN IKT
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Prosjektgruppen budsjetterer med 2 MNOK for å dekke kostnadene for innleie av prosjektleder og prosjektstøtte for å 1) 
Gjennomføre opplæringsaktiviteter for praksisansvarlige og 2) Lede arbeidet med å etablere hovedprosessen for 
kundebehov og planlegging.

Etablere prosesslandskapet: Sette opp styringsgrupper og 
praksisråd for IKT utvikling og forbedring, tilgjengeliggjøre IKT og 
Drifte IKT.
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Etablere hovedprosessen for kundebehov og planlegging: 
Pilotere nødvendige praksiser og KPIer for leveranseprosesser på 
Lab, EPJ og bilde

Prosjektledelse: Innleie av 80% prosjektleder og 100% prosjektstøtte, som går i 
tospann med hovedprosessansvarlig for kundebehov og planlegging
Prosjektgruppe: Praksisansvarlig Arkitekturstyring, praksisansvarlig Service 
Level, en ansatt fra kundeoppfølging, og en rep for Økonomi.
Utvidet prosjektgruppe: Tjenesteansvarlige for EPJ, Lab og Bildediagnostikk
Styringsgruppe: «Styringsgruppe for hovedprosess kundebehov og 
planlegging»

• Omfordeling av oppgaver for interne ressurser som i dag har 
rådgiverstillinger, slik at disse kan frigjøre tid til å fylle rollene som 
hovedprosessansvarlige og prosesstyringsansvarlig. 

• Dagens praksisansvarlige må frigjøre tid til opplæring og endring i 
måten å jobbe på i dreiningen fra dagens rolle som prosessansvarlig/ 
fagansvarlig til fremtidens rolle som praksisansvarlig. 

• Videre må hovedprosessansvarlige gjennomgå nødvendig kursing. 
Prosjektgruppen anbefaler at innleid prosjektleder benytter ca. 30 % 
av sin kapasitet til å gjennomføre opplærings- og 
endringsledelsesaktiviteter basert på den anerkjente ADKAR-
modellen for de nye rollene.
• Neste side viser forslag til opplæringsplanRigge initiativet

Forslag til prosjektplan
Januar Februar Mars April Mai Juni

Onboarding

Pilotere praksiser

Dokumentere praksiser

Måle KPI og justere

Starte innføring

A D K A R
Awareness Desire Knowledge & Ability Reinforcement
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Endringsledelsesplan og opplæringspakker for de ulike hovedprosessene
Nesten ethvert prosjekt, initiativ eller løsning som forbedrer en organisasjon, vil påvirke hvordan ansatte gjør sitt daglige arbeid. Innføring av prosesslandskapet i HN IKT 
vil berøre ulike grupper av ansatte på ulike måter. De ulike gruppene har dermed også ulikt behov for informasjon og opplæring. Under vises forslag til opplæringspakker 
for de ulike rollene. Forslaget er et utgangspunkt for videre bearbeiding underveis i innføringen. Prosessekretariatet er ansvarlig for opplæringen.

31

Dagens prosessansvarlige 
som blir praksisansvarlige

Ansatte som i dag er ansvarlig for et 
fagområde som er tegnet som en praksis 
i prosesslandskapet, men ikke inngår i 
prosesstyret. Disse blir praksisansvarlige

Kommende hovedprosessansvarlige

Anbefalte opplæringspakker

Samling for å 
gjennomgå 

prosesslandskapet og 
diskutere roller og 

ansvar. 
Teams - 4 t

Opplæring i rollen som 
praksisansvarlig

Teams - 4t

Sikre felles forståelse 
av rollen: 

Arbeidssamling for å 
diskutere rollen og 
detaljere mandat

Aktuelle eksterne kurs:
Agile coaching

Verdistrømledelse

Hvordan bidrar min 
praksis til flyt i 

leveranse-
prosessene?

Teams – 2 timer

«Min praksis» – hva 
er den og hvordan 

sikrer jeg kvalitet og 
bruk?

Eksternt kurs:
ITIL practitioner
– 2 eller 3 dager

Seksjonsledere Informasjonsmøte 
Teams – 2t

Hovedprosesseiere (avdelingsledere)
Arbeidssamling for å 
diskutere rollen og 

detaljere mandat - 4t
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Jan Feb Mar Apr

Ledergruppen

Prosessekretariat

Hvem

Sette opp KPIer for flyt i hovedprosess 2-3

Oppdatere styringsdokumentasjon

18.1.22

Tildele roller

Gjennomføre opplæring Prosessekretariat

Gjennomføre møte i prosesslandskapsstyret

Praksisansvarlige

Prosessekretariat

Praksisansvarlige
Hovedprosessansvarlige

Kick off. 
Mandat og rolle

Prosesslandskapsstyret

Beslutte pilot
Hovedprosess 1 

Gjennomføre pilot for hovedprosess 1  kundebehov og planlegging

Hovedprosesseiere/avdelingsledere

Lyse ut behov for konsulentbistand Prosessekretariat

Hovedprosesseiere/avdelingsledere
Beslutte KPI 

Hovedprosess 2-4

Aktivitet

Hovedprosessansvarlige

Prosessekretariat

Prosessekretariat

Hovedprosesseiere (avdelingsledere)

Gjennomføre styringsgruppemøter

Beslutte innføring

Evaluere og justere

Aktivitetene knyttet til innføring og opplæring kan virke omfattende. Dette er plan for 
de første 90 dagene. 
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Endring
ved oppstart

Endring
ved oppstart

Endring
ved oppstart

Endring
ved oppstart

5% +5% 0 0

- +5% - 0

0 +5% 0 -

- +5% 0 0

- - 0 0

5% 0 0

- 0 0

-

+5%

+5%

Praksisansvarlige som ikke er i prosesstyret må bruke ca. til sammen 
40% stilling mer på samhandling

33

IKT Utvikling og Forbedring Tilgjengeliggjøre IKT Drifte IKT

Problem

Incident

Kundebehov og planlegging

Access

Service Desk

Service Catalogue

Change enablement

Asset

IT Operation

Monitoring and Event

Service Level (tjenestenivåstyring)

Knowledge

ConfigurationRequest

Releaseprosess 
(inkl. mottak)

Prosjekt-, produkt- og tjenesteportefølje-
styring

Arkitekturstyring

Relasjonsstyring

Forvaltning og evaluering

Leveransemodell-styring

Rådgivning (f. eks. konseptutredning, 
anskaffelsesbistand, innovasjon, mm.)

Prosjekt- og programledelse

Test

Løsningsdesign

Systemutvikling (koding, mm.)

Infrastruktur- og 
plattformutvikling

Applikasjonsutvikling

Deployment

Business Change 
Management

Service Continuity 
Management

Det vil være styringsgruppenes ansvar å vedta endring i 
ressurspådrag fra de praksisansvarlige
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En del av oppgavene i Hovedprosessrollen utføres allerede i organisasjonen
Oppgaver tilsvarende omlag 60% utføres ikke i dag

Prosessrolle Oppgaver som vil være naturlig at hovedprosessansvarlig overtar

Esben 
Pedersen

30%
Incident
Manager

40%
Utvikling og kontinuerlig forbedring av beredskapsprosessen i HN IKT
Bindeledd mellom Service Desk, Event, Incident og Problem
Sørger for kontinuerlig forbedring av de daglige operative driftsmøtene

Ragnhild 
Mellem 
Arnesen

40%
Configuration
Manager

40%
Organiserer prosesseiermøter for Applikasjonstjenester og Infrastruktur 
og plattform
Bistår i organisering av Prosesstyret
Onboarding - opplæring i dagens prosesslandskap og systemer
Veiledning av prosessansvarlige
Bistå i prosessutvikling i prosjekter og linjeinitiativer

Anita 
Toftesund

15%
Mottaksprosess
en

50%
Leder for Prosesstyret
Onboarding - opplæring i dagens prosesslandskap og systemer
Veiledning av prosessansvarlige
Bistå i prosessutvikling i prosjekter og linjeinitiativer

Gunhild 
Sivertsen 
Sørvig

15%
Problem 
Manager

50%
Veiledning av prosessansvarlige
Bistå i prosessutvikling i prosjekter og linjeinitiativer

34

• Hovedprosessansvarligrollen 
består av en del oppgaver 
som i dag ikke utføres på 
hovedprosessnivå – estimert 
til ca 15% pr rolleinnehaver:

• Samhandlingsmøter
• Rapportering

• I tillegg vil det i en 
oppstartsfase benyttes mye 
kapasitet til å utvikle rollen. 

• Organisasjonen vil i en 
overgangsperiode få noe 
mindre kapasitet til 
prosessutvikling utover 
hovedprosessen
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4. Forslag til styringsstruktur
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• Styret er ansvarlig for å styre hele prosesslandskapet. 
• Skal være en aktiv ledelse som gir iterativ feedback og 

tar ansvar for helheten i prosesslandskapet. 
• Fokus er flyt i hovedprosessene og riktig ressursfordeling 

mellom hovedprosessene.
• Fordelingen skjer av en pott med midler til kontinuerlig 

forbedring som fordeles mellom hovedprosessene 
avhengig av behov

Forslag til styring av prosesslandskapet, med eksempel fra hovedprosess kundebehov og planlegging
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Konseptualisere, planlegge og 
beslutteEvaluere

Kundebehov og planlegging

Faser i hovedprosessen

Service Level 
(tjenestenivåstyring)

Evaluering av skreddersøm

Evaluering av applikasjonstjenester

Evaluering av infrastruktur-, 
samhandling og plattformtjenester

Løpende planlegging

Årsplan og veikart for tjeneste

Prosjekt-, produkt- og 
tjenesteportefølje-

styring
ArkitekturstyringRelasjonsstyring

Forvaltning og 
evaluering

Leveransemodell-
styring

Rådgivning (f. eks. 
konseptutredning, 

anskaffelsesbistand, 
innovasjon, mm.)

Leveranser i hovedprosessen

Tilhørende kvalitets- og kontrollpraksiser

Prosesslandskapsstyret Frekvens: 
Kvartalsvis

• Styringsgruppen er ansvarlig for å sikre hovedprosessens 
strategiske retning og beslutte nødvendige tiltak for å 
oppnå definert målbilde.

• Fokus er flyt i hovedprosessen og riktig ressursfordeling
• Styringsgruppen skal enes om økonomiske rammer til 

gjennomføring av prosessforbedrende tiltak, for 
eksempel en viss andel av total SLA pott.

Styringsgruppe for kundebehov og 
planlegging

• Vurdere kvalitet og modenhet på praksisene i 
henhold til KPIer, og iverksette nødvendige tiltak.

• Sikre at praksisene spiller sammen i 
leveranseprosessene.

Praksisråd i kundebehov og 
planlegging

Frekvens: 
Månedlig

Frekvens: 
Månedlig
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5. Forslag til roller og ansvarsfordeling
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• For hver hovedprosess utpekes det en 
hovedprosessansvarlig som utfører den operative 
ledelsen av hovedprosessen med myndighet delegert fra 
styringsgruppen.

• De fire hovedprosessansvarlige, sammen med leder for 
virksomhetsstyring i Stab utgjør et prosessekretariat
Sekretariatet støtter  prosesslandsskapstyret, 
styringsgruppene og praksisrådene. 

• Det opprettes en egen rolle kalt prosesstyringsansvarlig 
som har ansvaret for å sikre beslutningsgrunnlag til 
prosesslandsskapsstyret og gjennomføre møtene i dette 
fora. En av de hovedprosessansvarlige pekes ut til denne 
rollen 

Forslag til nødvendige roller for å styre prosesslandskapet
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Konseptualisere, planlegge og 
beslutteEvaluere

Kundebehov og planlegging

Faser i hovedprosessen

Service Level 
(tjenestenivåstyring)

Evaluering av skreddersøm

Evaluering av applikasjonstjenester

Evaluering av infrastruktur-, 
samhandling og plattformtjenester

Løpende planlegging

Årsplan og veikart for tjeneste

Prosjekt-, produkt- og 
tjenesteportefølje-

styring
ArkitekturstyringRelasjonsstyring

Forvaltning og 
evaluering

Leveransemodell-
styring

Rådgivning (f. eks. 
konseptutredning, 

anskaffelsesbistand, 
innovasjon, mm.)

Leveranser i hovedprosessen

Hovedprosesseiere:
- Avdelingsledere
- Stabsjef

Eier: Adm. dir/
Viseadm. dir

Praksisansvarlige

Tilhørende kvalitets- og kontrollpraksiser

Avdelingsledere
(hovedprosesseiere)

Relevante støttepraksiser

Prosesslandskapsstyret

Styringsgruppe for kundebehov og 
planlegging

Praksisråd i kundebehov og 
planlegging

Prosjektgruppen anbefaler at avdelingsledere, ledet av HR for å 
gjennomføre tildeling av rollene for hovedprosessansvarlige og 
prosesstyringsansvarlig. 
Tildelingen skal være gjennomført før det besluttes at 
prosesslandskapet skal iverksettes.
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Kortversjon av rollebeskrivelser per rolle
Rolle Rolle i linja Kort oppsummering av rollebeskrivelse. Mer utfyllende rollebeskrivelser følger på de neste sidene. Deltar i følgende fora 

Eier av prosesslandskapet Leder
Administrerende eller 
nestleder

Eier av prosesslandskapet har ansvaret for at foraet styrer prosesslandskapet i henhold til definerte KPIer. Videre har denne rollen ansvar 
for å sikre at det fattes nødvendige beslutninger for å opprettholde og videreutvikle prosesslandskapet. Sekretariatet for 
prosesslandskapet (se beskrivelse lenger ned) sikrer nødvendig rapportering og underlag for å gjennomføre møtet.

Prosesslandskapsstyret

Styringsgruppemedlem for 
å styre en hovedprosess

Leder
Avdelingsleder

Styringsgruppen er øverste ansvarlige gruppe for den enkelte hovedprosess. Som styringsgruppe for en hovedprosess har man overordnet 
eierskap til hovedprosessen og skal sikre ressurser i form av kapasitet, kompetanse og økonomiske midler til å forbedre hovedprosessen.
Hovedansvar: 
Styringsgruppen for hovedprosessen utpeker og gir delegert myndighet til utpekt hovedprosessansvarlig per hovedprosess

• Prosesslandskapsstyret
• Styringsgruppe for 

hovedprosess

Hovedprosesseier Leder
Avdelingsleder

Det utpekes én hovedprosesseier per hovedprosess, som har ansvaret for å lede styringsgruppen for aktuell hovedprosess sammen med 
hovedprosessansvarlig. Hovedprosesseier skal være det daglige kontaktpunktet for avklaringer og sparringer ved behov fra 
hovedprosessansvarlig og praksisansvarlige. Hovedprosesseier skal beslutte eskalering av uløste problemstillinger eller tiltak som har 
konsekvenser for prioriteringer innenfor hovedprosessen til styringsgruppen.

• Prosesslandskapsstyret
• Styringsgruppe for 

hovedprosess 

Praksisansvarlig
(ca. 50% stilling. Dette vil 
utvikles over tid og varierer 
avhengig av hvor 
ressurskrevende praksisen 
er)

Medarbeider
NB. Bør ikke
kombineres med 
lederrolle i linja

Praksisansvarlig skal sikre at praksisen drives i henhold til intensjon og videreutvikles.
• Er daglig involvert i å drifte praksisen og skal sikre tilstrekkelig kompetanse og opplæring
• Ansvarlig for at praksisene blir riktig innført i alle relevante enheter 
• Står for den daglige oppfølging av praksisutøverne og er øverste daglige eskaleringspunkt innen praksisen
• Ansvar for dokumentasjon, praksisinnføring og forvaltning, måling og rapportering

• Praksisråd

Sekretariat for prosesslandskapet

4 x Hovedprosessansvarlig 
(50% stilling)

Medarbeider
NB. Bør ikke
kombineres med 
lederrolle i linja

Hovedprosessansvarlig har fått delegert myndighet fra hovedprosessens styringsgruppe og har fått delegert ansvar og myndighet til å 
sikre at relevante team kommuniserer med hverandre for å sikre flyt i hovedprosessen.
• Sikre at relevante leveranser og praksiser etableres, drives og videreutvikles i henhold til intensjon
• Avtale budsjettmessig dekning for å kunne drive og forbedre hovedprosessen med styringsgruppen
• Avtale ressursmessig dekning for å kunne drive og forbedre hovedprosessen med styringsgruppen
• Øverste daglige eskaleringspunkt innen hovedprosessen

• Prosesslandskapsstyret
• Styringsgruppe for 

hovedprosess
• Praksisråd

1 x Prosesstyringssansvarlig Fasiliterer styremøtet for prosesslandskapet sammen med hovedprosessansvarlige. Disse utfører all rapportering, og har ansvar for å 
strukturere opp styringen av prosesslandskapet. Ansvarlig for at det opprettes styrings- og rapporteringsstrukturer for hovedprosessene 
at KPIer per hovedprosess opprettes, og for å sikre kvalitet og fokus på at disse kommer inn og oppover til ledergruppen. 
NB. Det foreslås at én av de fire prosessansvarlige har denne rollen.
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Medlem av styringsgruppa for 
kundebehov og planlegging

Medlem av styringsgruppa for IKT 
utvikling og forbedring

Medlem av styringsgruppa 
for tilgjengeliggjøre IKT

Medlem av styringsgruppa for 
drifte IKT

Medlem av styringsgruppa for
kundebehov og planlegging

Medlem av styringsgruppa for IKT 
utvikling og forbedring

Medlem av styringsgruppa
for tilgjengeliggjøre IKT

Medlem av styringsgruppa for
drifte IKT

De fire avdelingslederne i HNIKT er avgjørende i styringen av prosesslandskapet, og har ulike 
hatter i styringen. Samtidig skal hovedvekten av oppgaver delegeres til hovedprosessansvarlige 
og praksisansvarlige

Medlem i prosesslandskapsstyret

Hovedprosesseier for 
kundebehov og 

planlegging

Hovedprosesseier 
for IKT utvikling og 

forbedring

Hovedprosesseier 
for tilgjengeliggjøre 

IKT

Hovedprosesseier 
for drifte IKT

M

Ta en ansvar for helheten og nødvendige prioriteringer på tvers av hovedprosessene 
for å sikre kvalitet i alle ledd av HN IKTs leveranser

Ta en ansvar for den strategiske retningen til hver enkelt hovedprosess, kontinuerlig 
forbedring av hovedprosessen for å sikre kvalitet i leveranser, samt ressursfordeling og 

prioritering mellom leveranseprosessene.

Daglig kontaktpunkt og sparringspartner for hovedprosessansvarlig for 
hovedprosessen.  

Medlem av styringsgruppene for hovedprosessene
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6. Hvilke endringer krever dette i organisasjonen?

41
157



For å lykkes med prosesstyring må prosesstyringen ses i sammenheng med styring av 
organisering og budsjettering og styring av prosjekt-, produkt- og tjenesteportefølje

St
ra

te
gi

sk
Ta

kt
isk

Overordnede virksomhetskravEi
er

Prosjekt-, produkt-
og tjenesteporte-

føljestyret

Besluttende organ virksomhetsstyring

Fredags-
møte 2-4

Ledergruppe
-møte

Forslag til tiltak

Virksomhetsstyring

Styring av prosjekt-, produkt- og 
tjenesteportefølje

…

Drift- og dialogmøter

Her diskuteres tjenestenes tilstand: 
Organisering og budsjettering, tjenester og 
teknologi, Prosesser og verdistrømmer

Porteføljestyring i Helse Nord

Her diskuteres og besluttes 
tiltak og prosjekter i Helse 
Nord

EPJ-tjenesten

Datavarehustjenesten

…

Støtteverktøy i HN IKT

…

Beslutningsmøter på 
forskjellige nivå

…
…

Enhet og arbeidsflate

Brukerstøtte

…

Regionalt arkitektkontor

Prosjektstyring i 
Helse Nord IKT

iFront

…

OU5

Prosessland-
skapsstyret

Fredags-
møte 1

Forslag til tiltak

42 Styring av organisering og budsjettering

Forslag til tiltak

Erstatter 
tiltenkte 
tjeneste-
styre

Styring av prosesser

Kundebehov 
og planlegging

IKT Utvikling 
og Forbedring

Tilgjengelig-
gjøre IKT Drifte IKT

Her rapporteres status og 
styres alle 
leveranseprosesser for 
hver hovedprosess

Her rapporteres 
status og styres 
alle praksiser

5x Hovedprosessmøte *4x Praksisrådmøter *

*Her sitter også representanter for 
Informasjonssikkerhet, samt 

kommersiell forvaltning

Kundebehov 
og planlegging

IKT Utvikling 
og Forbedring

Tilgjengelig-
gjøre IKT Drifte IKT

Det kan være behov for adhoc møter i 
praksisrådene og hovedprosessene

Tverrgående
støtte

praksiser

Her styres plan og 
budsjettprosesser

Her skjer risikostyring med 
et virksomhetsperspektiv

Overordnet styres virksomhetsplan

Stab/støtte

Applikasjons-
tjenester

Infrastruktur 
og plattform

Tjeneste
utvikling

Kunde og 
service

I første halvår blir det 
ingen endring  her med 

unntak av 1 mindre 
fredagsmøte i måneden
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Forklaring på hva som diskuteres og besluttes i henholdsvis prosesslandsskapsstyret og prosjekt-, produkt- og 
tjenesteporteføljestyret

• Vurdere om vi leverer de digitale produktene og 
tjenestene kundene har behov for, og beslutte utvikling 
og innføring av produkter (teknologi) og tjenester med 
tilhørende prosesser og rutiner. 

• Følger opp at produktene HNIKT leverer er under 
kontinuerlig forbedring.

• Følge opp at de eksisterende leveransetjenester er under 
kontinuerlig forbedring

• Følge opp at prosjektene leverer i henhold til tid, kost og 
kvalitet

43
Styring av prosjekt-, produkt- og tjenesteportefølje

Prosjekt-, produkt-
og tjenesteporte-

føljestyret

…

Ledergruppe
-møte

Forslag til tiltak

Drift- og dialogmøter

Her diskuteres tjenestenes tilstand: 
Organisering og budsjettering, tjenester og 
teknologi, Prosesser og verdistrømmer

Porteføljestyring i Helse 
Nord 

Her diskuteres og besluttes 
tiltak og prosjekter i Helse 
Nord

EPJ-tjenesten

Datavarehustjenesten

…

Støtteverktøy i HN IKT

…

Beslutningsmøter på 
forskjellige nivå

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…

Enhet og arbeidsflate

Brukerstøtte

…

Regionalt arkitektkontor

Prosjektstyring i 
Helse Nord IKT

iFront

…

OU5

Styring av prosesser

Prosessland-
skapsstyret

Kundebehov 
og planlegging

IKT Utvikling 
og Forbedring

Tilgjengelig-
gjøre IKT Drifte IKT

Her rapporteres status og 
styres alle 
leveranseprosesser for 
hver hovedprosess

Her rapporteres 
status og styres 
alle praksiser

4x Hovedprosessmøte *4x Praksisrådmøter *

Kundebehov 
og planlegging

IKT Utvikling 
og Forbedring

Tilgjengelig-
gjøre IKT Drifte IKT

Det kan være behov for adhoc møter i 
praksisrådene og hovedprosessene

Tverrgående
støtte

praksiser

Ledergruppe
-møte

Forslag til tiltak

• Vurdere om vi har god nok effektivitet og kvalitet i leveransene 
til HN IKT.

• Sikre at hovedprosesser og kvalitets- og kontrollpraksiser er 
under kontinuerlig forbedring.

• Alle praksiser og rutiner vi trenger for å gjennomføre prosjekt, 
produkt og tjenesteporteføljestyring skal være en del av 
prosesslandskapet.

• Er kravstillere til kvalitet og standarder.
• Alle prosjekter og initiativ som skal endre på prosesser og 

praksiser i HN IKT skal bruke prosesslandskapet til å beslutte 
disse endringene. 

HIS2 – Regional sikkerhetsmonitorering og analyse føre til behov for 
organisering, ny teknologi, og ikke minst nye praksiser og forbedringer i 
leveranseprosessene som tilhører hovedprosess drifte IKT

1) Innføre teknologien og tjenesten med tilhørende organisering, 
prosesser og rutiner (styring til høyre)

2)  Hvis det endrer på prosessene må prosjektet få vedtak i 
styringsstrukturen i prosesslandskapet (til venstre). Et prosjekt kan 
ikke bruke SG for prosjektet for å bestemme endring i prosesser.

Fredags-m
øte 2-4Fr

ed
ag

sm
øt

e
1

HVATIL HVILKEN KVALITET

Hvis prosjektet fører til behov for endring i organisering, må dette 
besluttes i linjestrukturen
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Innføring av prosesslandskapet vil føre til endringer for medarbeidere og ledere

44

Medarbeidere

Bedre flyt og samhandling i organisasjonen:
• Innføring av leveranseprosesser gir mer klarhet i hvem som gjør hva og 

på hvilken måte
• Skal bidra til bedre samhandling og færre flaskehalser

• At ledere får mer styringsinformasjon skal føre til tydeligere 
prioriteringer i organisasjonen

Bedre støtte og kvalitetskontroll:
• Bedre støtte til å gjennomføre oppgaver i form av godt etablerte 

praksiser 

Endringer i hverdagen: 
• Bedre rutiner for samhandling med foretak og de andre teamene

Tjenesteansvarlige og tjenesteteam

Ledergruppen

• Mer aktiv styring av Helse Nord IKTs leveranseprosesser på tvers av 
avdelingene

Avdelingsledere

• Bedre koordinering mellom avdelingene for å sikre flyt og effektivitet i 
leveranseprosessene på tvers av linjestrukturen

• De tjenesteansvarlige får støtte i form av praksiser og prosesser til å 
planlegge og forvalte tjenesteområdene sine

• Prosesslandskapet legger til rette for en mer smidig måte å jobbe på
Endring i hverdagen:
• Bedre helhetsplanlegging på tvers av SLA, prosjekt og oppdrag 
• Mer forutsigbar og standardisert måte å jobbe på, gjennom etablering 

av praksiser og fokus på leveranseprosesser
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Innføring av prosesslandskapet vil føre til endringer for prosessmedarbeidere

45

Dagens prosessansvarlige

Helhetlige prosesser:
• Tettere kobling mellom dagens prosesser og leveranseprosessene. De får 

en mer aktiv rolle i å bidra i leveranseprosessen 
• Må se «sin» praksis i sammenheng med øvrige praksiser i hovedprosessen
Endring i hverdagen:
• Endrer tittel til praksisansvarlige
• Deltar i et praksisråd som samler alle praksisene under en hovedprosess, 

fremfor deltakelse i dagens prosesstyre
• Rapporterer til praksisrådet i stedet for Prosesseiermøtet

Ansatte som i dag er ansvarlig for et fagområde som er tegnet som 
en praksis i prosesslandskapet, men ikke inngår i prosesstyret

Helhetlige prosesser:
• Tettere kobling mellom dagens fagområde og leveranseprosessene. De får 

en mer aktiv rolle i å bidra i leveranseprosessen 
• Må se «sin» praksis i sammenheng med øvrige praksiser i hovedprosessen
Endring i hverdagen:
• Endrer tittel til praksisansvarlige
• Må delta i et praksisråd som samler alle praksisene under en hovedprosess
• Rapporterer til praksisrådet

Kommende hovedprosessansvarlige

Helhetlige prosesser
• Må ha et overordnet blikk på alle leveranseprosesser i hovedprosessen og 

se sammenhengen med praksisene
Endring i hverdagen:
• Stillingen vil ta 50% av arbeidstid

• Deltakelse i styringsfora og prosessekretariat
• Prosessopplæring
• Oppfølging av de praksisansvarlige

161



Det er behov for et støtteverktøy som samler all backlog (løpende veikart) i et sted

• HN IKT har i dag ikke verktøy som understøtter 
gjennomgående leveranseprosesser i særlig grad. Dette 
vanskeliggjør operativ utførelse i prosess, og 
rapportering på denne
Eksempel: For å understøtte et Felles Innboks-oppdrag må 
saker opprettes både i JIRA, Confluence og HP SM

• Prosjektgruppen anbefaler å starte innføring av 
hovedprosessene med eksisterende verktøy

• For å få full effekt av innføring av leveranseprosesser, 
anbefales det å anskaffe egnet verktøystøtte

• Dette behovet bør ses i sammenheng med anskaffelse av 
nytt Service Management-verktøy

46

80% of organizations 
lack visibility and 
traceability, which… 
is the most important 
reason why DevOps 
Journeys fail*

“

“
*Rob Akershoek, Co-Chair IT4IT Forum (with The Open Group); Making IT Flow; 
DevOps World; https://www.cloudbees.com/videos/devops-value-stream-
traceability  
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Vedlegg
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Vedlegg 1 - Det nye prosesslandskapet er en videreutvikling av dagens ITSM-styringsmodell. Beskrivelse av videreutvikling av dagens fora 
og dagens roller, samt hvilke nye fora og roller som foreslås 
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Det nye prosesslandskapet er en videreutvikling av dagens ITSM-styringsmodell. Beskrivelse av 
videreutvikling av dagens fora og dagens roller, samt hvilke nye fora og roller som foreslås

49

• Prosesseiere hovedprosesseiere
• Prosesstyrets leder prosesstyringsansvarlig
• Prosess-styret 4 praksisråd

• HN-IKT ledergruppe prosesslandsskapsstyret
• Prosess-styret 4 x praksisråd
• Tjenestestyret (tiltenkt) Prosjekt-produkt og 

tjenesteporteføljestyring
• Fredagsmøte prosesslandsskapsstyret

Roller

Styringsfora

Hovedprosessansvarlig 
Prosesstyringsansvarlig

Styringsgruppemøter for hovedprosessene

Er
st

at
ni

ng
 

Ny
 

Er
st

at
ni

ng
 

Ny
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Vedlegg 2 – Utkast til mandat for styringsfora
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Input og forberedelser Output

Prosesslandskapsstyret
Formål Ansvar og myndighet

Agenda
1. Status på flyt i leveranseprosessene 
2. Beslutte tiltak basert på statusen 
3. Fordele ressurser for å levere på tiltakene 

Rapporteringslinjer
Får input fra hovedprosessansvarlige på etablerte Kpier for 
praksisene og leveranseprosessene
Rapporterer til HN IKTs ledergruppe ved behov

Frekvens
Frekvens: Månedlig

Deltakere
Eier: Oddbjørn Schei/Tom Robert Elvebu
Avdelingsledere
Stabssjef 
Sekretariatet

Styring av HN IKTs hovedprosesser på strategisk 
nivå. Sikre:
1. Flyt i hovedprosessene og riktig ressursfordeling 

mellom hovedprosessene.
2. At HN IKT har en aktiv ledelse som gir iterativ 

feedback og tar ansvar for helheten i 
prosesslandskapet. 

• Styring og prioritering av ressurser for å styrke 
hovedprosessene. Dette kan innebære revidering av 
prosesslandskapet i form at beslutning av nye 
innsatsområder eller beslutning om å ta ut/nedprioritere 
noen områder

• Beslutninger om prioritering og håndtering av saker som 
eskaleres fra hovedprosessenes styringsgrupper.

• Overordnet virksomhetsplan
• Økonomiske rammer og fordeling 
• Måloppnåelse og rapporter fra hovedprosessene: KPI 

på flyt i leveranseprosessene og måloppnåelse i 
tilhørende kvalitets- og kontrollpraksiser

Erstatter et av de fire fredagsmøtene i måneden

• Styre prosesslandskapet basert på input
• Beslutte forbedringsinitiativer 
• Fordele ressurser 
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• Sikre at hovedprosessen utvikles i riktig strategisk retning, slik at hovedprosessen møter fremtidige målsettinger, 
• Beslutte eskalering av uløste problemstillinger innenfor hovedprosessen til prosesslandskapsstyret
• Fastsette mål for hovedprosessens kvalitet (Key Performance Indicators, KPI)
• Sikre at hovedprosessene blir målt og rapportert
• Kravstiller til nødvendige støtteverktøy

Input og forberedelser Output

Styringsgruppe for hovedprosessene
Formål Ansvar og myndighet

Agenda Rapporteringslinjer

Frekvens
Frekvens: Månedlig

Deltakere

• Status og revidering av KPIer
• Hvordan leverer vi i hovedprosessen? Hvilke KPIer

skal vi til enhver tid ha?
• Er det noen tiltak som må iverksettes for å sikre flyt og

kvalitet i hovedprosessen?
• Hvordan er balansen på tvers av leveransene? Leveres det 

riktig mengde prosjekt vs. SLA? 
• Hvilke tiltak må gjøres for å møte krav, behov og

målsettinger på lang sikt? 

• Tiltak for å sikre den strategiske retningen for hovedprosessen
• Tiltak for å sikre kvalitet til hovedprosessen, både på kort og

lang sikt
• Tiltak for kontinuerlig forbedring av hovedprosessen
• Økonomiske rammer til gjennomføring av tiltak, feks en viss

andel av total SLA pott

Avdelingsledere
Hovedprosessansvarlig

• Får input fra hovedprosessansvarlig på etablerte KPIer for 
praksisene og leveranseprosessene

• Rapportering og evnt. eskalering til prosesslandsskapsstyret

Erstatter dagens prosesseiermøte rekke adhoc møter og 
«torsdagsmøtet»/ressursstyringsmøtet og SG i felles 

innboks

• Styring av HN IKTs leveranseprosesser i hver enkelt 
hovedprosess på taktisk nivå. 

• Å etablere overordnede forutsetninger for at 
hovedprosessene kan innføres og forbedres i form 
av kapasitet, kompetanse og økonomiske midler. 

• Rapport på KPIer fra hovedprosessansvarlig
• Eventuelle eskaleringssaker fra praksisrådene
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Input og forberedelser

• Målinger for siste kalendermåned 
• Historisk utvikling de siste 6 måneder 
• Early Warnings, som indikerer negative trender 
• Red Flags, som viser avvik som krever hurtige tiltak 
• Forslag til forbedringer 
• Status på forbedringsarbeid 

Output

Praksisråd
Ansvar og myndighet

Agenda Rapporteringslinjer

Frekvens
Frekvens: Månedlig

Deltakere
• Rapportering på KPIer
• Status på hvordan praksisene sikrer flyt og kvalitet I 

leveranseprosessene
• Gjennomgå planlagte forbedringstiltak
• Diskutere behov for samla forbedringstiltak innenfor

hovedprosessen
• Etterlevelse og behov for opplæring – per praksis og felles

• Justering av måling og rapportering 
• Kontinuerlig forbedringer
• Beslutninger om felles opplæringsplaner
• Behov for eskalering til hovedprosesstyret

Behov for forbedringsinitativer som er av en 
størrelse som krever beslutning i linja

• Tiltak for operativ forbedring i støttesystem

Praksisansvarlige, inkludert
praksisansvarlige for støttepraksiser
Hovedprosessansvarlig for aktuell
hovedprosess

Erstatter dagens prosesstyre. Det opprettes fire praksisråd 
som erstatter dagens prosesstyre

• Praksisrådet rapporterer til hovedprosessansvarlig og
rapporterer på: 

• Status på innføring av prosessene
• Status på verktøystøtte
• Beslutningsgrunnlag for nye satsinger
• Status på forbedringsarbeid
• Eskaleringer

Formål
Styring av HN IKTs praksiser på taktisk nivå, altså 
styring og planlegging av hva som skal foregå på 
mellomgang og lang sikt. 

• Sikre at praksisansvarlige utvikler og etablerer standarder, metoder og rammeverk som støtter HN IKTs hovedprosesser.
• Beslutte forbedringstiltak som er nødvendige for at praksisene skal støtte oppunder hovedprosessene.
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Vedlegg 3 – Detaljerte rollebeskrivelser
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Eier av prosesslandskapet

Rollebeskrivelse

Bidrar med å sette den strategiske retningen 
for HN IKTs prosesser
Har et overordnet og strategisk perspektiv på 
hvordan hovedprosessene understøtter 
realiseringen av HN IKTs strategi og 
målsettinger

Ansvarsområde

Sikre at foraet styrer prosesslandskapet i henhold til 
definerte KPIer. 
Ansvar for å sikre at det fattes nødvendige beslutninger 
for å opprettholde og videreutvikle prosesslandskapet. 
Er ansvarlig for å eskalere på vegne av 
hovedprosesseiere til administrerende direktør.

Oppgaver

Gjennomføre prosesslandsskapsstyremøter 
Sikre at nødvendige beslutninger tas for å sikre flyt i 
hovedprosessene, på kort og lang sikt.
Sikre nødvendige ressurser for å gjennomføre 
besluttede tiltak.

Rapporterer til:
Administrerende direktør

Møteplassdeltakelse:
Prosesslandskapsstyret

Rapporterer til / møteplassdeltakelse

Beslutningsmyndighet

Gjennomføring av tiltak innen avsatt budsjett
Fremme prosjektforslag ved behov

Ny rolle
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Hovedprosesseier

Rollebeskrivelse

Avdelingsleder som har overordnet oversikt 
over behov forbedringer i hovedprosessen 
sikre flyt i hovedprosessene

Ansvarsområde

Hovedprosesseier skal være det daglige kontaktpunktet 
for avklaringer og sparringer ved behov fra 
hovedprosessansvarlig
Det utpekes én hovedprosesseier per hovedprosess, 
som har ansvaret for å lede styringsgruppen for aktuell 
hovedprosess sammen med hovedprosessansvarlig.

Oppgaver

Sikre at hovedprosessen utvikler seg mot det etablerte 
strategiske målbildet
Etablere krav til flyt i hovedprosessene (KPIer)
Sikre resultatoppnåelse i hovedprosessen ved å måle 
etablere KPIer
Beslutte tiltak for kontinuerlig forbedring av 
hovedprosessen

Beslutningsmyndighet

• Eskalering av uløste problemstillinger eller tiltak 
som har konsekvenser for prioriteringer innenfor 
hovedprosessen til styringsgruppen.

• Rapporterer til prosesslandskapsstyret

Eier:
• Styringsgruppe for hovedprosess

Rapporterer til / møteplassdeltakelse

Erstatter dagens prosesseier
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Praksisansvarlig

Ansvarsområde

• Sikre at praksisen drives i henhold til intensjon og 
videreutvikles i henhold til målbildet

• Ansvarlig for at prosessene blir riktig innført i alle 
relevante enheter

• Er daglig involvert i å drifte praksisen og skal sikre 
tilstrekkelig kompetanse og opplæring

• Ansvarlig for at praksisene blir riktig innført i alle relevante 
enheter 

• Står for den daglige oppfølging av praksisutøverne og er 
øverste daglige eskaleringspunkt innen praksisen

• Ansvar for dokumentasjon, praksisinnføring og 
forvaltning, måling og rapportering

Oppgaver

Dokumentasjon
Ansvarlig for a prosessdokumentasjon holdes
oppdatert og publisert. Vurdere behov og gjennomføre
endringer og oppdatering av dokumentasjon

Praksisinnføring
Sikre at berørt personale får tilstrekkelig opplæring i
prosesser med tilhørende verktøy

Måling og rapportering
Sikre at Key Performance Indicators kan måles og
rapporteres ved hjelp av relevante verktøy og metoder

Kontinuerlige forbedringer
Trend analyser av månedlige rapporter
Dersom det er avvik mellom aktuelle mål og målinger, 
skal dette analyseres for å kunne foreslår process 
improvement projects

Verktøy
Kravstiller til verktøystøtte for gjeldende praksis ved å 
identifisere og utarbeide forslag til forbedringer i
støtteverktøyBeslutningsmyndighet

• Har tildelt mandat og myndighet av 
hovedprosessansvarlig, og opptrer på vegne av 
denne

• Avtale budsjettmessig dekning for å kunne drive 
prosessen med hovedprosesseier

• Øverste daglige eskaleringspunkt innen 
prosessen

• Rapporterer til hovedprosessansvarlig 
• Deltar i praksisråd

Rapporterer til / møteplassdeltakelse

Erstatter dagens prosessansvarlig

Rollebeskrivelse

forvalte egen praksis, med fokus på KPI 
måloppnåelse og kontinuerlige forbedringer. 
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Hovedprosessansvarlig

Rollebeskrivelse

• Operativt ansvarlig for at leveranseprosesser og 
praksiser etableres og driftes i henhold til 
retningslinjer i prosesslandskapet.

Ansvarsområde

• Sikre at relevante leveranser og praksiser innen sin 
hovedprosess etableres, drives og videreutvikles i 
henhold til intensjon.

• Operasjonalisere styrings- og rapporteringsstrukturen 
som etableres i prosesslandskapet.

Oppgaver

• Avtale budsjettmessig dekning for å kunne drive og 
forbedre hovedprosessen med styringsgruppen.

• Avtale ressursmessig dekning for å kunne drive og 
forbedre hovedprosessen med styringsgruppen.

• Etablere KPIer for hovedprosessen 
• Følge opp KPIene
• Eskalere til hovedprosesseier ved behov 
• Sikre at hovedprosessen har hensiktsmessig 

verktøystøtte

Beslutningsmyndighet

• Hovedprosessansvarlig har fått delegert 
myndighet fra hovedprosessens styringsgruppe 
og har fått delegert ansvar og myndighet til å 
sikre at relevante team kommuniserer med 
hverandre for å sikre flyt i hovedprosessen.

• Øverste daglige eskaleringspunkt innen 
hovedprosessen.

• Rapporterer til hovedprosesseier
• Deltar i: 

• Prosesslandskappstyret
• Styringsgruppe for hovedprosess
• Praksisråd 

Rapporterer til / møteplassdeltakelse

Ny rolle
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Prosesstyringsansvarlig

Ansvarsområde

• Strukturere hovedprosesstyringen
• Fasilitere styremøtet for prosesslandskapet sammen med 

hovedprosessansvarlige. Disse utfører all rapportering, og 
har ansvar for å strukturere opp styringen av 
prosesslandskapet. 

Oppgaver

• Forberede møtet i prosesslandsskapsstyret, sammen 
med hovedprosessansvarlige 

• Gjennomføre nødvendige analyser for anbefalinger om 
tiltak i prosesslandskapet

• Sikre et godt og hensiktsmessig saksunderlag til 
prosesslandsskapsstyret 

Beslutningsmyndighet

• Prosesstyringsansvarlig har ingen 
beslutningsmyndighet, men skal gi råd og sikre 
beslutningsgrunnlag til eier for 
prosesslandskappstyret 

• Rapporterer til eier for prosesslandskapet 
• Deltar i prosesslandsskapsstyret

Rapporterer til / møteplassdeltakelse

Erstatter dagens leder for prosess-styre

Rollebeskrivelse

• Sikre at det opprettes styrings- og 
rapporteringsstrukturer for hovedprosessene, at 
KPIer per hovedprosess opprettes, og for å sikre 
kvalitet og fokus på at disse kommer inn og 
oppover til ledergruppen. 
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