
  

   

GJENNOMFØRINGSSTRATEGI  

FOR 

RELEASE OG DEPLOYMENT MANAGEMENT  

I 

<PROSJEKT/LEVERANSE> 

 

Kommentar: Dette dokumentet utarbeides i de tilfeller hvor det er behov for en overordnet beskrivelse av 

prosjektets/leveransens tilnærming til grunnleggende prinsipper i release metodikken. I enkelte prosjekter er 

dette dekket av mandat eller prosjektbeskrivelser. 

Eksempelvis kan det være hensiktsmessig å beskrive gjennomføringsstrategien i programmer eller overordnet 

for prosjekter som består av flere underliggende delprosjekter for å sikre en enhetlig forståelse av 

tilnærmingen til Release & Deployment metodikken. 

Dersom man er i tvil – kontakt prosessansvarlig Release & Deployment Management. 

 

Det er viktig å merke seg at dokumentet er en mal som må tilpasses ut i fra prosjektets innhold, omfang og 

kompleksitet. Det betyr at foreslåtte formuleringer må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
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<Prosjektleder> Prosjektleder  
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ENDRINGSLOGG 

Versjon Dato Kapittel Endring Produsent 

0.1 <dato> Alle Første utkast til gjennomføringsstrategi <navn> 

     

     

     

     

 



BEGREPSLISTE 

Begrep Beskrivelse 

ELS Early Life Support - oppstartsstøtte 

HF Helseforetaket som er mottaker av nytt sykehus. I en kontraktssituasjon kan HF ha rollen 
som Oppdragsgiver. 

HSØ Helse Sør-Øst 

Leverandør 
 Organisasjon som skal levere løsninger og/eller tjenester til nytt sykehusbygg. SPHF kan 

være leverandør. 

LD 
Løsningsdesign 

Oppdragsgiver Oppdragsgiver er den som definerer krav til leveransene, og er mottaker av resulterende 
løsninger. 

Pilot  En begrenset produksjonssetting av en IT-tjeneste. Produksjonsmiljøet benyttes. 

Release Prosess ansvarlig for å planlegge, forberede og gjennomføre produksjonssetting, ELS og 
overlevering ved innføring av nye eller endring av eksisterende tjenester. 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SLA Service level agreement - tjenestenivåavtale 

SPHF 
Sykehuspartner HF, ansvarlig for å levere drift og forvaltning av IKT løsninger i HSØ 

TEM 
Test Environment Management - testmiljøledelse hos SPHF 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kommentar: Listen inneholder eksempler på begreper som kan forklares i begrepslisten. Innholdet i tabellen 

justeres i henhold til det konkrete prosjektet/leveransen. 

 



REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER 

 

Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 

1 Veileder Produksjonssetting   Prosess-

portalen  

 

2 Diverse maler for Release & Deployment Management   Prosess-

portalen 

 

3 Overordnet presentasjon av release (PPT)     

      

      

 

Kommentar: Henvise til andre prosjektspesifikke dokumenter som beskriver metodikken som ligger til 

grunn for prosjektgjennomføring 

  



1 INNLEDNING  

1.1 Hensikten med dokumentet 

Dette dokumentet beskriver overordnede prinsipper og føringer for fagområdet Release som er basert på ITIL-

rammeverkets praksis for Release & Deployment Management. 

Gjennomføringsstrategien danner grunnlaget for en felles forståelse av hvordan release skal gjennomføres i 

<prosjekt/leveranse>.  

Dokumentet bygger på ……  <referanser til relevante prosjektdokumenter. I stedet for å liste opp alle 

dokumentene, henvis til referanselisten ovenfor > 

Målgruppen for dokumentet er aktører og interessenter i <prosjekt/leveranse>. 

 

1.2 Versjonshåndtering 

Dokumentets versjon viser hvor langt arbeidet er i prosessen.  

  

Versjon Fase 

0.0 – 0.49 Dokumentet er under arbeid.  

Alt innhold må betraktes som påstander og forslag fra Release Manager.  

0.5 – 0.9 Dokumentet er til revidering.  

Dokumentet er på høring mellom prosjektdeltakere og forvaltningsorganisasjonen i 

Sykehuspartner.  

0.9 – 0.99 Dokumentet er til kvalitetssikring og forankring. 

1.0 Dokumentet er godkjent av prosjektleder. 

 

1.3 Distribusjon av dokumentet 

Distribusjon av dokumentet er som følger: 

 

Versjon Fase Distribusjonsliste 

0.5 – 0.9 Revidering.  

 

<Roller/personer som deltar i revisjonen> 

0.9 – 0.99 Kvalitetssikring og forankring. <Roller/personer som deltar i kvalitetssikring og 

forankring F.eks. prosjektleder, tjenesteansvarlig, m.fl.> 

1.0 Godkjent dokument <Hvor er godkjent dokument tilgjengeliggjort? Teams, 

Sharepoint, CA PPM, e.l.  

Dersom det er konkrete roller/personer som mottar 

godkjent dokument, kan de listes opp> 

 

1.4 Dokumenthierarki 

< Dersom det er behov, kan man beskrive dette dokumentets plassering i forhold til andre dokumenter 

i prosjektet/leveransen. Gjerne illustreres gjennom en figur.> 

 

2 OVERORDNET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET/LEVERANSEN 

<Kort beskrive innholdet formålet med prosjektet/leveransen> 

<Kort beskrive oppgavene i prosjektet/leveransen på overordnet nivå. Kan det sies noe konkret om 

hva som skal leveres?> 

<Kort si noe om interessenter og ansvarsfordeling. Er det flere HF involvert, andre driftspartnere, 

osv? > 



 

3 OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR RELEASE & DEPLOYMENT 
MANAGEMENT 

En release er en samling av maskinvare, programvare, dokumentasjon, prosesser eller andre komponenter 

som er nødvendig for å kunne implementere en eller flere godkjente endringer på IT-tjenesten som leveres av 

Sykehuspartner IKT. En release omfatter også IT driftsprosedyrer, brukeropplæring og overlevering fra 

prosjekt til drift og forvaltning. 

Release and Deployment Management er prosessen som planlegger, koordinerer og kontrollerer 

produksjonssetting av releaser i de aktuelle miljøene. Prosessen skal sikre at alle aspekter vedrørende en 

produksjonssetting, både tekniske og ikke- tekniske, blir håndtert sammen. Det essensielle er å sikre at 

produksjonsmiljøet beskyttes, og at de rette komponentene leveres for å opprettholde tjenesten. 

Målet med en standardisert Release and Deployment Management prosess er å sørge for en helhetlig kontroll 

og oversikt over endringene i en IT tjeneste. Ny funksjonalitet tilgjengeliggjøres for virksomheten, mens 

integriteten til eksisterende tjenester samtidig beskyttes.. 

Releasemetodikken består av å planlegge, forberede og gjennomføre produksjonssetting, oppstartsstøtte 

(ELS) og overlevering. 

3.1 Grunnleggende prinsipper 

Grunnleggende prinsipper for Release & Deployment Management: 

 Alle produksjonssettinger skal gjennomføres i henhold til SPHFs Release & Deployment Management 
metodikk. Metodikken er skalerbar og benyttes på endringer av ulik kompleksitet og omfang. 

 Release & Deployment Management metodikken skal benyttes ved implementering av nye og endrede 
tjenester i produksjon-, test-, kurs- og referansemiljøer. 

 

Følgende grunnleggende prinsipper og forutsetninger er definert: 

 Gjennomføringsstrategien skal gjelde SPHFs leveranseområder for infrastruktur og infrastrukturtjenester, 
administrative og kliniske tjenester, ATU, BTU, MTU og annet IKT-utstyr.  

 Gjennomføringsstrategien beskrevet i dette dokumentet skal benyttes for alle IKT-leveranser der SPHF i 
etterkant har et drifts- og forvaltningsansvar. Ved behov for avvik fra gjennomføringsstrategien skal 
prosjektet eller leverandør beskrive og begrunne avvikene og godkjennes av prosjektet i samråd med 
SPHF. 

 SPHFs standardprosesser for release skal benyttes.  

 Endringer skal overleveres til drift og forvaltningsorganisasjonen som utfører nødvendige drift og 
forvaltningsoppgaver fra produksjonssettingstidspunktet. 

 Nye tjenester og nytt utstyr kan testes i produksjonsmiljø, så fremt det ikke påvirker andre tjenester eller 
sykehus i HFet. Endringer på eksisterende tjenester skal testes og godkjennes i test- og/eller 
preproduksjonsmiljøer, før produksjonssetting. 

 ……. 

< Listen av grunnleggende prinsipper og forutsetninger er ikke uttømmende og må tilpasses de ulike 

oppdragene/leveransene > 

 

4 RELEASE OG DEPLOYMENT METODIKKEN 

4.1 Produksjonssetting 

Produksjonssetting er samlebegrepet for implementering av den tekniske løsningen samt ibruktagelse. Dette 

inkluderer også ikke-tekniske elementer som kommunikasjon med involverte og berørte interessenter, 

beslutningsstruktur, samt hvordan det kliniske miljøet på helseforetaket blir berørt av leveransen. 

Stegene i produksjonssettingen er overordnet beskrevet i figur xx. Metodikken og malverket er skalerbar slik 

at den tilpasses de ulike leveransenes kompleksitet, omfang og kritikalitet. Ytterligere detaljer er beskrevet i 

dokumentet Release & Deployment Management prosess, Veileder Produksjonssetting. 

 



 

FIGUR 1: STEG I PRODUKSJONSSETTINGEN 

 

Release Manager 

Rollen Release Manager skal alltid være bemannet i enhver leveranse relatert til nye eller endrede tjenester.  

4.2 Oppstartstøtte (ELS) 

Formålet med Early Life Support (ELS) er å sikre tilstrekkelig oppstartsstøtte til de partene som blir berørt i 

forbindelse med innføring av nye eller endrede tjenester. Dette kan omfatte flere forhold. Helseforetaket skal 

få nødvendig støtte for å kunne opprettholde en forsvarlig operativ drift, samt at drift- og forvaltnings-

organisasjonen hos Sykehuspartner og/eller leverandøren skal være i stand til å levere avtalt tjenestenivå 

Aktivitetene i ELS må relateres til avtalene som tjenesten reguleres av, slik at man får et bilde av om avtalene 

oppfylles. Typiske aktiviteter er å verifisere funksjonalitet, kontrollere tjenesten mot tjenestenivå, grenseverdier 

og KPI, samt bidra med ekstra prosjektressurser for støtte til drift og forvaltning. 

Omfanget av ELS vil variere basert på leveransens kompleksitet, omfang og kritikalitet. Innføring av en ny 

tjeneste vil kreve mer omfattende ELS planlegging og gjennomføring enn endringer på eksisterende tjenester. 

Metodikken er detaljert beskrevet i dokumentet Release & Deployment Management prosess, Veileder ELS. 

 

 

 



 

FIGUR 2: EARLY LIFE SUPPORT PRINSIPPSKISSE 

4.3 Overlevering 

Overlevering er en formell prosess hvor ansvaret for løsning overføres til en eller flere av følgende mottagere: 

 HF 

 Drift- og forvaltningsorganisasjonen hos SPHF og/eller leverandør 

 HSØ RHF dersom det er en regional løsning 

Omfanget av overleveringen vil være avhengig av flere forhold. Elementer som påvirker vil være om det er en 

ny eller eksisterende tjeneste, løsningens kompleksitet, kritikalitet og omfang.  Innføring av en ny tjeneste 

krever mer omfattende overlevering, mens endring av en eksisterende tjeneste allerede er formelt overlevert 

slik at det normalt er minimale oppdateringer av dokumentasjon. Fordelingen av drift- og forvaltningsansvaret 

mellom helseforetak, leverandør og Sykehuspartner vil også påvirke omfanget av overleveringen. 

Metodikken er detaljert beskrevet i dokumentet Release & Deployment Management prosess, Veileder 

Overlevering. 

 

 

 

FIGUR XX: KONSEPT FOR OVERLEVERING 

 



 

FIGUR XX: OVERLEVERINGSMETODIKKEN 

 

5 RELEASE ADVISORY BOARD 

< Kapittelet om RAB vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det ikke er etablert RAB, tas dette 

kapittelet ut av dokumentet > 

 

Release Advisory Board (RAB) er et forum for overordnet planlegging av leveranser fremover i tid. Dette 

krever at man har god oversikt over alle leveranser som treffer helseforetaket. RAB skal håndtere 

planleggingen av leveranser til alle miljøer: test, preproduksjon, produksjon og referanse. Det er viktig å sikre 

at leveranser går «i takt» i de ulike miljøene inn mot produksjonssetting. Deltagere og frekvens i RAB må 

tilpasses det enkelte prosjektet og justeres ved behov.  

 

Et eksempel på prosjekter som er representert i RAB kan være: 

 

FIGUR 3: EKSEMPEL PÅ PROSJEKTER/LEVERANSER SOM KAN VÆRE REPRESENTERT I RAB 

 


