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1. Formål 
Formålet med denne veilederen er å skape felles forståelse for hva prosesser er og hvordan de skal 

dokumenteres. For å sikre en felles forståelse og muliggjøre gjenbruk er det viktig at prosesser er 

dokumentert på en enhetlig måte. Dokumentet beskriver notasjon og regler for hvordan 

prosessarkitekturen skal dokumenteres i Helse Sør-Øst. Interessenter er alle som skal dokumentere 

prosesser.  

2. Føringer for prosessmodellering 
Føringene gir overordnede retningslinjer for prosessmodellering og er ment å være stabile over tid. 

Detaljer om hvordan en skal modellere er beskrevet i kapittel 4. 

 

Føring 1 Prosessmodellene skal kunne forstås av alle interessenter 

Beskrivelse Prosessmodellene skal være enkle å lese slik at de kan forstås av alle 

interessenter, for eksempel klinikere, administrative ansatte, IT-utviklere og 

testere. De skal kunne brukes til flere formål og kunne gjenbrukes. 

 

Føring 2 Prosessmodellene skal ha et avklart detaljeringsnivå 

Beskrivelse Aktivitetene i arbeidsflytmodellene skal beskrive hva som skal gjøres, mens 

konkrete detaljer om hvordan aktiviteten utføres normalt vil ligge i 

prosedyrer og brukerveiledninger. Bakgrunnen for dette er at sluttbrukere 

vil kjenne seg igjen på tvers av ulike prosessmodeller, og det vil gjøre det 

enklere å sammenstille flere modeller til for eksempel ett helhetlig 

pasientforløp. 

I modelleringsarbeid skal behov for detaljeringsgrad vurderes. Dersom 

behov er på et mye høyere eller lavere detaljeringsnivå enn standarden, 

skal dette være et begrunnet valg.  

 

Føring 3 Prosessene skal være tydelig avgrenset med start og slutthendelser 

Beskrivelse Hver enkelt prosessmodell skal være avgrenset med tydelige og konkrete 

start- og slutthendelser. Start- og slutthendelsene skal være avstemte slik at 

hver prosess passer sammen med tilstøtende prosesser og overordnet 

prosesslandskap. Det skal være mulig å forstå hva en prosess gjør, kun ved 

å se på starthendelse og slutthendelse. 

Tydelige avgrensninger sikrer felles forståelse for hva som inngår i 

prosessen og reduserer risikoen for feil og dobbeltarbeid i overgangen 

mellom prosesser. 
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3. Detaljeringsgrad og perspektiv på prosesser 
Figuren og tabellen under oppsummerer de ulike diagrammene som kan lages innenfor 

prosessarkitekturen. Detaljer om hvordan de ulike diagrammene skal utarbeides er beskrevet i 

kapittel med modelleringsstandard.  

 

 

 

Figur 1: Eksempler på de ulike detaljeringsnivåene. En prosess på nivå 1 bryter ned til nivå 1B eller til nivå 2.  

 

Detaljeringsnivå Navn på prosessobjekt Navn på diagramtype Eksempel 

1 Prosess Prosesslandskap eller 

prosessoversiktsdiagram 
“Gjennomføre dagkirurgi og operasjon” 

1B (valgfritt) Prosess Prosesskart “Klargjøre pasient for operasjon” 

2 Aktivitet Arbeidsflyt “Bestille og gjennomføre tilsyn” 

3 Beskrivelse (av en aktivitet)  Tekstlig beskrivelse av hvordan aktiviteten utføres, normalt 2 

– 10 setninger. Se modelleringsstandard for detaljer. 
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4. Modelleringsveileder  
Dette kapittelet beskriver hvordan de ulike diagrammene i prosessarkitekturen skal modelleres. 

Detaljer om hver enkelt objekttype («symbol») er beskrevet i tabellen i kapittel 4.6.  

4.1. Generelt om navnestandard 
Følgende er felles føringer for navngivning av objekter av alle typer (for eksempel aktiviteter, 

prosesser, roller) og deres beskrivelse. 

- Navn skal være i entall 

- Unngå navn med flere enn fire ord hvis mulig, navnet er ikke en beskrivelse 

- Første bokstav skal ha stor bokstav, resterende ord med små 

- Unngå forkortelser 

4.2. Prosesslandskap for kliniske prosesser 
Dette avsnittet gjelder kun prosesser som er med å understøtte deler av et pasientforløp. 

Prosesslandskapet «Yte helsehjelp» er en del av «Felles prosessmodell». Prosesslandskapet skal 

inneholde alle prosesser som inngår i å yte helsehjelp. 

Prosesser som kartlegges tilpasses slik at de passer inn i ett verdikjedesteg, for eksempel «Motta 

pasient». De viktigste fordelene med dette er at en: 

 Holder bedre oversikt over nødvendige varianter av prosesser 
 Unngår at deler av en større arbeidsprosess blir modellert flere ganger eller ikke blir modellert 
 Muliggjør gjenbruk av prosesser, for eksempel vise alle prosesser som understøtter et 

pasientforløp. For eksempel ende-til-ende prosessene for å strålebehandling eller behandling 
ved hoftebrudd. 

 Mulig navigere i prosessene og få oversikt over relevante prosesser 
 
 

 

Figur 2: prosesslandskap for «Yte helsehjelp» med eksempler der kliniske prosesser er kategorisert. Siste versjon er 

tilgjengelig her 

http://sds-arkawweb-01/rhf/?guid=69E6B1C7-468A-4a3e-BD04-2E1C1D5ADF76
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4.3. Prosesskart (detaljeringsnivå 1B) 

En prosess kan brytes ned og visualiseres i en arbeidsflyt eller den kan brytes ned til et prosesskart 

som viser hvilke “del-prosesser” en prosess består av. På et prosesskart vil hver av disse prosessene 

bli brutt ned og visualisert i en arbeidsflyt. Det ekstra nivået brukes når en prosess på 

detaljeringsnivå 1 blir bestående av for mange aktiviteter når den detaljeres i en arbeidsflyt. 

 

Figur 3: Eksempel på prosess som brytes ned til tre nye prosesser. Merk: starttilstand «1» er nøyaktig det samme, det 

samme er sluttilstand «2». 

 

4.4. Arbeidsflyt (detaljeringsnivå 2 og 3) 
Arbeidsflytdiagrammene er en visualisering av en prosess og beskriver det faktiske arbeidet 

(aktivitetene) som blir utført av roller. Notasjonen som benyttes er en delmengde av 

modelleringsstandarden BPMN, enkelte ganger omtalt som “BPMN Core”. Detaljer rundt bruk av 

hvert enkelt symbol er beskrevet under. 

 

 

Figur 4: Eksempel på et arbeidsflytdiagram  
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4.5. Andre diagrammer 

Følgende diagrammer er ikke en del av prosesshierarkiet beskrevet i kapittel 3 og 4, men kan lages 

for å vise sammenheng mellom prosesser for å gi en bedre helhetsforståelse av hvordan prosessene 

kan henge sammen. 

4.5.1. Prosessoversiktsdiagram 

Diagrammet viser en sammenstilling av prosesser der det er en naturlig eller en mulig rekkefølge 

mellom prosessene. Diagrammet kan vises med hendelser mellom prosessene eller uten.  

 

  
 
Figur 5: Eksempel på prosesser som har en naturlig rekkefølge 

 

 

4.6. Objekttyper benyttet i diagrammene 

Tabellen under inneholder detaljer om bruk av objekttypene (“symbolene”) som kan benyttes på 

diagrammene beskrevet i kapittel 4.3 og 4.4. 

Objekt Definisjon Navnestandard Eksempel 

Prosess 

 
 

En sekvens av aktiviteter 
som har til formål å 
produsere en bestemt 
resultat til intern eller 
ekstern kunde. En prosess 
er repeterende og har en 
definert start og slutt. 

 Første delen 
av navnet skal 
beskrive hva 
som skal 
gjøres (hvilke 
aktiviteter), 
og uttrykkes 
med et verb i 
infinitivsform. 

  

 Andre del av navnet 
skal beskrive for hva 
det skal gjennomføres 
aktiviteter, og 
uttrykkes med et 
beskrivende 
substantiv i entall 
ubestemt form. Hver 
prosess skal ha et 
unikt navn. Det 

 Overføre 
pasient til 
annet HF 

 Vurdere og 
prioritere 
henvisning 
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anbefales å benytte 
kun et verb som 
dekker hele prosessen, 
og å unngå å benytte 
«og» for å binde 
sammen flere verb. 

Aktivitet 

 
 

 Samme 
navnestandard som 
for prosess. 
 
Beskrivelse: 
Tekstlig beskrivelse av 
hva som skal utføres. 
Bruk hele setninger. 
Benytt verb i 
infinitivsform. Første 
del skal inneholde 
kortfattet beskrivelse 
av det som gjøres.  
 
Andre del inneholder 
detaljer om hva som 
gjøres i aktuell 
applikasjon(er). Her 
kan det linkes til 
brukerveiledninger for 
detaljer om hvordan 
aktiviteten utføres. 

 Registrere 
pasient på rom 

 Forberede vask 

 Skanne 
dokument 

 
Eksempel på 
beskrivelse av en 
aktivitet: 
 

«Registrere 
portøroppdrag, dette 
kan være av to typer: 
så raskt som mulig eller 
til et angitt tidspunkt. 

Imatis: 

Registrere 
portøroppdrag. Angi 
destinasjon, utstyr som 
skal med pasient.» 

 
 

Hendelse (tre 
typer) 
 
Starthendelse  

 
 
 
Mellomliggende 
hendelse 
(«Intermediate 
event») 
 

 
 
 
Slutthendelse 

Start: 
Et sett med kriterier som 
må være tilstede for at 
prosessen kan starte 
(“Prosessen trigges”). 
 
Intermediate: 
Henviser til en 
starthendelse i en annen 
prosess. Brukes når det 
oppstår behov for å starte 
en annen prosess før 
gjeldende prosess er 
avsluttet. 
 
Slutt: 
Et sett med kriterier som 
må være tilstede for at en 
prosess er avsluttet.  
Slutthendelsen er resultatet 
til prosessen. Det skal være 
mulig å telle antall 

Første del av navnet 
skal si noe om hva 
prosessen skal gjøre 
noe med eller har 
gjort noe med 
(substantiv). Del to 
beskriver tilstanden 
(status) dette befinner 
seg i. 
 
Beskrivelse: 
Valgfritt felt som 
ytterligere beskriver 
kriteriene før en 
prosess kan startes 
eller før den er ferdig. 

 Pasient klar for 
overføring til 
annet HF 

 Legemiddel 
klargjort og tid 
for 
administrering 

 Utstyr rengjort 
og plassert på 
lager 

 Legemiddel 
administrert og 
dokumentert 
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resultater produsert i en 
tidsperiode.  
En slutthendelse kan være 
en starthendelse i en annen 
prosess. 

Rolle (Lane) 

 
 

Ansvarlig for utføring av 
aktivitet. 

Substantiv i ubestemt 
form entall. 

 Lege 

 Sykepleier 

 Radiograf 

Aktør (Basseng) 
 

 

Ekstern aktør som for 
eksempel person, 
organisasjon eller system 
som starter, utfører eller 
innvirker i aktiviteter. 

Substantiv i ubestemt 
form entall. 

 Pasient 

 Fastlege 

 Barnevern 
 

Beslutningspunkt 
(BPMN: 
«Gateway») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angir en beslutning som 
medfører endret 
arbeidsflyt. Svært mange 
aktiviteter innebærer en 
eller annen form for 
beslutning eller vurdering. 
Ved modellering av 
prosesser er vi derimot 
bare interessert i 
beslutninger som kan 
påvirke hva man gjør 
etterpå.  
 
Beslutningen angis som et 
spørsmål med enkle, 
distinkte svar. 
 

  Godkjent? 

 Type 
henvisning? 

 

Fysisk objekt (Data 
Object) 
 

 

Angir at aktiviteten 
produserer et 
papirdokument (en 
begynner å fylle ut et 
papirskjema, eller skriver ut 
et dokument). En kan 
senere angi hvor og når 
dokumentet brukes ellers 
ved å trekke piler fra 
dokumentet til en eller 
flere aktiviteter.  
 

  Papir-
henvisning 

 Pasient- 
armbånd 

 Etikett 
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Sekvensflyt 
 

 

Angir rekkefølge prosesser 
og aktiviteter utføres. 

Sekvensflyt har ikke et 
navn. 
 
Beskrivelse: Beskriver 
kriterier for å følge en 
sekvensflyt der det er 
benyttet et 
beslutningspunkt 
(BPMN: “Gateway”). 
 

 Ja/Nei 

 Godkjent 

Meldingsflyt 
 

 

Angir kommunikasjon 
mellom aktører. 

Har ikke et navn  

“Association” 

   

Angir at et fysisk objekt 
oppstår eller blir benyttet i 
en aktivitet. 

Har ikke et navn  

4.6.1. Detaljer om bruk av enkeltobjekter på arbeidsflytdiagram 

 

 

 Objekt 

 Objekter (BPMN: «Data Object») benyttes for at sluttbruker bedre skal forstå det viktigste som skjer 

i arbeidsflytmodellen kun ved å se på diagrammet. Bruk av dataobjekter er kun en visuell 

tilleggsinformasjon til beskrivelsene i aktivitetene. Aktivitetsbeskrivelsene må inneholde fullstendig 

beskrivelse av det som skjer i aktiviteten.   

  

Figur 6: Bruk av “Data Object” for å synliggjøre at aktiviteten oppretter et pasientarmbånd. 

I følgende situasjoner kan objekter benyttes:  
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 Fysiske elementer som lages og benyttes i arbeidsprosessene, for eksempel: etiketter, 

pasientarmbånd, viktige brev. Det anbefales hovedsakelig å benytte 

dataobjekter der elementene oppstår, ikke alle steder de benyttes.  

 Lister som viser aggregert informasjon. Dette kan være rapporter, skjermbilde med uttrekk 

av informasjon. For eksempel: ventelister, sengepostlister, søkeresultat, «Mine pasienter», 

«Legemidler i bruk». Det anbefales å kun benytte de når det er vesentlig for sluttbrukers 

forståelse av arbeidsflyten.  

 Spesifikke dokumenttyper som opprettes i forbindelse med journaldokumentasjon. Dette er 

kun beskrevet som et generelt «Journaldokument» i informasjonsmodellen. Det anbefales å 

kun benytte dataobjekt der de «ferdigstilles» med en pil fra aktivitet, 

ikke der dokumentasjonen leses eller oppdateres.  

Det skal ikke lages dataobjekter som direkte tilsvarer koblingen til informasjonsobjekt.  

Det skal ikke lages ytterligere beskrivelse av dataobjekter. Beskrivelse kan eventuelt ligge i relatert 

aktivitet eller i systemdokumentasjon. 

Pil fra aktivitet til «Data Object»: Elementet oppstår/blir laget i aktiviteten.  

Pil fra «Data Object» til aktivitet: Elementet blir brukt i aktiviteten.  

 

 

 Beslutningspunkt (Gateway) 

En gateway er et beslutningspunkt med spørsmålsstilling. Vi benytter kun standardvarianten av 

objektet. Nødvendig logikk i flyt kan i tillegg til objektets beskrivelse beskrives i aktivitetsbeskrivelse 

før objektet i prosessen. Vanlige utfall er typiske «Ja» og «Nei», men objektet kan også indikere flere 

«veivalg» som f.eks. «Pasient ferdigbehandlet», «Pasient til utredning», «Pasient til operasjon» mm.   

   

Figur 7: Objektet viser en enkel spørsmålstilling med utfall «Ja» eller «Nei». Bruk formulerte setninger i 

spørsmålstillingen, ikke f.eks. kun «Godkjent?», «OK?» og lignende. 

 

 Mellomliggende hendelse (BPMN: “Intermediate event”) 

Et mulig utfall i løpet av utførelsen av en arbeidsflyt, er behovet for å starte en annen prosess, mens 

utførelsen av den opprinnelige prosessen fortsetter. For eksempel kan det under en visitt hos en 

pasient besluttes at pasienten skal utskrives fra sykehuset. Dette starter en ny arbeidsprosess. Når ny 

prosess er avsluttet, returnerer en til opprinnelig sted i prosess for visitt. Det bør forsøkes å vise de 
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vanligste sammenhengene mellom arbeidsprosesser men det vil ikke gis et komplett bilde. Merk at 

navn på «intermediate» hendelse og starthendelse må være identisk.  

 

Figur 8: Mellomliggende (BPMN: ”Intermediate”) hendelse som kan oppstå når en aktivitet utføres. Hendelsen er en 

starthendelse i et annet arbeidsflytdiagram. I dette tilfellet til prosessen «Registrere melding om operasjon» 

5. Verktøy 
Reglene for prosesser og prosessmodellering beskrevet i kapittel 1 – 4 gjelder uavhengig av verktøy 

som benyttes. Før et prosjekt er avsluttet, skal prosessmodellene være i Sparx Enterprise Architect. 

 

 I Helse Sør-Øst benyttes blant annet følgende verktøy til prosessmodellering: 

5.1. Sparx Enterprise Architect 
Sparx Enterprise Architect (EA) benyttes til prosessmodellering på alle nivå. Gjeldende regionale 

arbeidsprosesser ligger i dette verktøyet.  

Verktøyet bestilles ved å kontakte: Øyvind Grimstad (oyvind.grimstad@sykehuspartner.no), 

Sykehuspartner HF. 

En publisert versjon av innholdet i verktøyet ligger på: http://sds-arkawweb-01/ 

5.2. BizAgi 
BizAgi kan benyttes til modellering av prosesser i prosjektperioden. Brukerdokumentasjon er 

tilgjengelig på leverandørens hjemmeside: 

http://www.bizagi.com/container/video_tutorial_modeler_en.html  

 

6. Generelt 
Ta gjerne kontakt ved ønske om endringer, spørsmål eller kommentarer til denne veilederen. 

Kontaktperson: Andreas Momme Jensen (anmoje@sykehuspartner.no), Sykehuspartner HF. 

mailto:oyvind.grimstad@sykehuspartner.no
http://sds-arkawweb-01/
http://www.bizagi.com/container/video_tutorial_modeler_en.html
mailto:anmoje@sykehuspartner.no

