
 

Mal for arkitekturbeskrivelse i Helse Sør-Øst 
Versjon: 2.0 – 7.12.2020 

 

s   

 

 

Arkitekturbeskrivelse 

(ADD) for < … > 



Arkitekturbeskrivelse (ADD) i HSØ  
 

  

 
Godkjenning av dokument 

Godkjent av Navn Funksjon Organisasjon Dato 

ASR     

SPARK     

     
 

 

 

 

Endringslogg 

Versjon Dato Endret av Kapittel Beskrivelse av endringen 

     

     

     

     

     

     

 
  



Arkitekturbeskrivelse (ADD) i HSØ  
 

  

 

Innhold 
1 Innledning og sammendrag ............................................................................................................. 3 

2 Drivere, vurderinger og gevinster .................................................................................................... 4 

3 Føringer og prinsipper ...................................................................................................................... 4 

4 Prosessarkitektur ............................................................................................................................. 5 

5 Informasjonsarkitektur .................................................................................................................... 6 

6 Applikasjonsarkitektur ..................................................................................................................... 6 

7 Teknologiarkitektur .......................................................................................................................... 7 

8 Veikart .............................................................................................................................................. 8 

 



Arkitekturbeskrivelse (ADD) i HSØ  
 

  

 

1 Innledning og sammendrag 
 

 

 

 

 

1.1 Ressurser 

Navn Enhet Rolle Involvering 

    

    

    

Tabell 1:  Liste over ressurser som bidrar i arkitekturarbeidet 
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2 Drivere, vurderinger og gevinster 

2.1 Drivere, interessenter og gevinster (G01) 

En oversikt over drivere, interessenter og gevinster. 
 
Leveranse: Oversikt drivere, interessenter og gevinster  

Diagramtype: Archimate Motivation Diagram 

 

2.2 Vurderinger av dagens arkitektur (G02.AI) 

En oversikt over drivere vurdert opp mot dagens arkitektur. 
 
Leveranse: Oversikt vurdering av dagens arkitektur 

Diagramtype: Archimate Motivation Diagram 

 

2.3 Ønsket resultat og realisering av gevinster i løsningsarkitekturen (G03.TB) 

Et diagram som viser hvordan løsningsarkitekturen realiserer resultater som gir ønsket gevinster for 
virksomheten. 
 
Leveranse: Ønsket resultat og gevinster 

Diagramtype: Archimate Motivation Diagram 

 

3 Føringer og prinsipper 

3.1 Styrende dokumenter for leveransen 

Dokument Link 

  

  

  

  

  

Tabell 2: Liste over styrende dokumenter som vedlikeholdes utenfor dette dokumentet 
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4 Prosessarkitektur 
Dette kapittelet beskriver prosessene som en antar at prosjektet vil endre eller påvirke. Det beskrives 

hvordan prosessene utføres i dag (AS-IS), det kan her refereres til eksisterende dokumentasjon, og 

hvordan prosessene vil være etter prosjektet er gjennomført (TO-BE). Gap mellom AS-IS og TO-BE blir 

beskrevet. For informasjon om hvordan dokumentere prosesser, se Veileder for prosessmodellering i 

Helse Sør-Øst. 

4.1 Oversikt over nye og endrede prosesser (P02.TB) 

Gi en oversikt over hvilke prosesser som antas endret eller påvirket. Det anbefales å ta utgangspunkt 

i allerede identifiserte prosesser, og deretter komplementere med eventuelle prosesser som 

mangler. 

Leveranse: Prosessoversiktsdiagram 

Diagramtype: Business Layer Diagram (Archimate) 

Denne leveransen er obligatorisk til BP2 

 

4.2 Oversikt over dagens prosesser (P02.AI) 

Gi en oversikt over dagens prosesser.  

Leveranse: Prosessoversiktsdiagram 

Diagramtype: Business Layer Diagram (Archimate) 

 

4.3 Detaljering av dagens prosesser (P03.AI) 

En detaljert beskrivelse av prosessene P02.AI. Det kan refereres til dokumentasjon som allerede er 

laget, der denne er vurdert som tilstrekkelig. Basert på denne leveransen kan det utledes en rekke 

andre leveranser. 

 

Leveranse: Arbeidsflyt 

Diagramtype: Business Process Diagram (BPMN) 

 

4.4 Detaljering av nye og endrede prosesser (P03.TB) 

En detaljert beskrivelse av de planlagte to-be prosessene som endres eller påvirkes. 
 
Leveranse: Arbeidsflyt 
Diagramtype: Business Process Diagram (BPMN) 
 

4.5 Gapanalyse prosessarkitektur 

Beskrive gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon. Gapet vil definere omfanget av arbeidet 

som må utføres for å endre dagens arkitektur til den fremtidige arkitekturen. Denne leveransen er 

komplementerende og del av arkitekturleveranse P03.TB 
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4.6 Brukerhistorier (P13.TB) 

Formål: En detaljert beskrivelse av hvordan den planlagte to-be prosessen vil fungere satt i 
sammenheng med en eller flere konkrete roller i organisasjonen, lokasjoner og behov for å utføre 
konkrete oppgaver. 
 

 

5 Informasjonsarkitektur 

5.1 Fremtidig informasjonsmodell (I01.TB) 

En visuell oversikt over informasjonsobjekter og deres sammenhenger i en eller flere 

informasjonsmodeller som en antar vil benyttes, endres eller påvirkes. 

Leveranse: Informasjonsmodell 

Diagramtype: UML Class Diagram 

Denne leveransen er obligatorisk til BP2 

 

5.2 Dagens informasjonsmodell (I01.AI)  

En visuell oversikt over dagens informasjonsobjekter og deres sammenhenger i en eller flere 

informasjonsmodeller. 

Leveranse: Informasjonsmodell 

Diagramtype: UML Class Diagram 

 

5.3 Gapanalyse informasjonsarkitektur 

Identifisere endringene fra dagens tilstand 

 

6 Applikasjonsarkitektur 

6.1 Oversikt over nye og endrede applikasjoner (A02.TB) 

En oversikt over hvilke applikasjoner som antas å endres, etableres, saneres eller påvirkes. 

Leveranse: Applikasjonsoversikt 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 

Denne leveransen er obligatorisk til BP2 

 

6.2 Oversikt over dagens applikasjoner (A02.AI) 

En oversikt over de samme applikasjonene som er identifisert i A02.TB, slik de er i dag. 

Leveranse: Applikasjonsoversikt 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 
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6.3 Oversikt over ny og endret funksjonalitet (A03.TB) 

En oversikt over hvilke funksjonalitet som antas å endres, etableres, saneres eller påvirkes. 

Leveranse: Funksjonalitetsoversikt 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 

 

6.4 Oversikt over funksjonalitet (A03.AI) 

Oversikt over logisk funksjonalitet som er i bruk i dagens løsning. 

Leveranse: Funksjonalitetsoversikt 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 

 

6.5 Oversikt over ny og endret informasjonsflyt mellom applikasjoner (A05.TB) 

Oversikt over ny og endret informasjonsflyt mellom applikasjoner. 

Leveranse: Integrasjonsoversikt 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 

 

6.6 Detaljering av nye og endrede integrasjoner (A09.TB) 

Detaljering av nye og endrede integrasjoner 

Leveranse: Integrasjonsdiagram 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 

 

6.7 Detaljering av dagens integrasjoner (A09.AI) 

Detaljering av dagens integrasjoner 

Leveranse: Integrasjonsdiagram 

Diagramtype: Archimate Application Layer Diagram 

 

6.8 Gapanalyse applikasjonsarkitektur 

 

7 Teknologiarkitektur 

7.1 Oversikt over ny og endret teknologiarkitektur (T01.TB) 

Svarer på hvilket spørsmål: Hvilke deler av den overordnede arkitekturen i regionen omfattes av den 

beskrivelsen som gjøres i dette dokumentet? 
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Leveranse: Teknologioversikt 

Diagramtype: Archimate Technology Layer Diagram 

 

7.2 Oversikt over løsningsbyggeklosser i arkitekturen (T02.TB) 

Svarer på hvilket spørsmål: Hvilke byggeklosser består arkitekturen av? 

Leveranse: Teknologioversikt 

Diagramtype: Archimate Technology Layer Diagram 

 

7.3 Overordnet arkitekturskisse (T03.TB) 

Svarer på hvilket spørsmål: Hvordan henger de ulike byggeklossene sammen, og hvordan er de 

overordnede sammenhengene mellom disse? 

Leveranse: Teknologioversikt 

Diagramtype: Archimate Technology Layer Diagram 

 

8 Veikart 

8.1 Veikart (V01) 

En oversikt over arbeidspakker, leveranser og tilstander i arkitekturen (platå) samt avhengigheter i 

mellom disse. 

Leveranse: Veikart 

Diagramtype: Archimate Implementation and Migration Diagram 


