
1.

Samle relevant data/informasjon ved å studere

 2. 

Samle relevant data/informasjon gjennom samtale med 

nøkkelpersoner

3. 

Rolleavklaring og forventninger i prosjektteamet 

4. Tips for å komme i gang
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Hvordan komme i gang med nytt oppdrag? 06.09.2022 Versjonsnr 1.0

Hva er relevant informasjon? 

 Prosjektdata; kode/nummer, start/slutt, tittel, prosjektdeltagere

 Berørte aktører; sentrale kontaktpersoner/roller, aktuelle leverandører/eksterne aktører og aktuelle helseforetak 

 Prosjektleveranse/scope - det som du som RM vil trenge

 Avhengigheter til andre prosjekt/endringer/tjenester

 Teknisk dokumentasjon

 Tidsplan (om det er planlagt) for test, release, ELS, overlevering)

 Prosjekt representert i RAB?

Prosjekter

 Oppstartsamtale med prosjektleder; benytt gjennomføringsstrategi 

for Release

 Hvilke forventninger stilles det til RM i dette prosjektet? (eks kun 

produksjonssetting, eller både produksjonssetting, ELS og 

overlevering?)

 Hvilken allokeringsprosent sett opp mot prosjektets art/tidsplan er 

hensiktsmessig?

 Hva kan du bidra med for å tydeliggjøre din rolle som RM i dette 

prosjektet?

 Samhandling m/eksterne leverandører: Innlede dialog rundt 

forventningstyring

Linjeinitierte oppdrag/ «prosjekter»

 Tydeliggjøre ansvarsforholdene mellom AA/TA og RM (Avklare 

hva RM skal bistå med)

 Ansvar for styring av oppdrag ligger hos linjen

Kilder/verktøy:
 Løsningsdesign/integrasjonsliste/ROS

 PPM/Clarity- Prosjektmandat/styringsdokument

 Service Manager (tidligere endringer, relaterte 

endringer).Tjenestekatalogen (via SM)

 Prosjektområde

 Dokumentasjonsportalen

 UCMDB-browser

 Octane

 Andre verktøy/kilder?

Nøkkelpersoner:

 Prosjektleder

 Løsningsdesigner

 Teknisk koordinator eller liknende ressurs

 Testleder

 Tjenesteansvarlig eller applikasjonsansvarlig

 Mottaksansvarlig

 RM som har vært i liknende relevante prosjekt

 Andre?

 Sørg for å få lagt inn alle prosjektmøter i Outlook 

kalenderen

 Book møter med nøkkelpersoner; prosjektleder, teknisk 

ressurs/løsningsdesigner

 Lag deg en plan for prosjektarbeidet i forhold til overordnet 

tidsplan opp mot evnt andre prosjekt

 Velg mal etter behov, eks kjøreplan i MS Excel eller MS 

Project

 Etter hvert innkalle til mindre møter med de som vil ha 

egne aktiviteter i en kjøreplan ( forberedende og selve 

produksjonssettingen)

 Start planlegging av ELS og overlevering ihht. veiledere i 

kvalitetsportalen

RM=Release Manager ELS=Early Life Support SM=Service Manager

RAB=Release Advisory Board CAB=Change Advisory Board TA=Tjenesteansvarlig AA=Applikasjonsansvarlig

Lykke til!

Lav terskel for å stille spørsmålJ 

Service Manager 

Clarity PPM / Helse Sør-Øst

Risiko og Sårbarhet - Oversikt

Release and Deployment Management

Kvalitetsportalen – Release and Deployment Management

Dokumenter:

 Kjøreplan

 Prodsettingsplan

 Overleveringsdokumenter SP, HF og evnt HSØ-RHF ( hvis 

regionalt prosjekt)

 ELS-plan

 IKT-kravsliste (krav fra linjen for å gå i produksjon og 

overlevering)

Steder å dokumentere:

 Service Manager

 Prosjektområde (eks Teams, Share Point, etc)

 Public 360 og andre

6. Dokumentasjon

   

Design – Alle dokumenter

Dokumentasjonsportalen

Mottak

5. Nyttige lenker

https://sykehuspartner.fisp.no/sites/754100/Sider/Forside.aspx
https://spsmo.sykehuspartner.no/sm/index.do
https://clarity-prod/niku/nu
https://sykehuspartner.fisp.no/teams/Risiko_og_Saarbarhet/ros/Documents/Forms/Oversikt.aspx
https://spsmo.sykehuspartner.no/sm/index.do
https://sykehuspartner.fisp.no/sites/754100/Sider/Forside.aspx
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Release-and-Deployment-Management.aspx
https://sykehuspartner.fisp.no/teams/Losningsdesign/_layouts/15/start.aspx#/Design/Forms/AllItems.aspx
https://dokumentasjon.fisp.no/Sider/tjenestesok.aspx
https://sykehuspartner.fisp.no/teams/mottak
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