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https://sykehuspartner.fisp.no/sites/754100/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b5E88B237-5B00-4652-9A98-054AFF4A2B24%7d&file=MAL%20-%20Lessons%20Learned%20-%20Release.xlsx&action=default
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Hensikt med dokumentet 

Dette er en praktisk veiledning som understøtter Helse Sør-Østs Prosjektveiviser, for planlegging, forbe-

redelse og gjennomføring av produksjonssettinger av nye og endrede tjenester.  

 

Veilederen er å anse som et prosessdokument, og vil være gjenstand for kontinuerlig forbedring ut fra 

endringer i Helse Sør-Øst Prosjektveiviseren endringer i organisasjon og samarbeidsmodell samt prak-

tiske erfaringer. 

 

1.2 Formål 

Formålet med produksjonssettingen er å sikre en detaljert planlagt, forberedt og koordinert implemente-

ring av nye eller endrede tjenester i de aktuelle miljøene.  

 

Release og Deployment Management praksisene skal sørge for en helhetlig kontroll og oversikt over end-

ringene i en IT-tjeneste. Ny funksjonalitet tilgjengeliggjøres for virksomheten, mens integriteten til eksis-

terende tjenester samtidig beskyttes.  

 

Det er spesielt viktig å vurdere hvordan leveransen påvirker brukerne, og i ytterste konsekvens pasientbe-

handlingen. 

 

Ved å sikre at alle aspekter vedrørende en produksjonssetting, både tekniske og ikke- tekniske, blir hånd-

tert sammen, vil vi oppnå følgende: 

 

 Opprettholde sikker og stabil drift 

 Bidra til høyere kvalitet, forutsigbarhet og redusert risiko rundt leveransen 

 Sikre en enhetlig metodikk som gir bedre forståelse, forventning og effektivitet i organisasjonen 

 

1.3 Omfang  

Alle produksjonssettinger i Sykehuspartner skal gjennomføres i henhold til Release & Deployment meto-

dikken. Metodikken er skalerbar og kan brukes på endringer av ulik kompleksitet og omfang. 

 

Produksjonssetting kobles ofte til leveranser inn mot produksjonsmiljøene, men vil i de fleste tilfeller 

være like relevant for ikke-produksjonsmiljøer som testmiljøer, kursmiljøer, referansemiljøer, o.l. 

 

Metodikken er generisk og skal brukes i forbindelse med: 

 

 Innføring av nye tjenester 

 Endring av eksisterende tjenester inklusive sanering av tjenester 

 

 

 

1.4 Faser 

Produksjonssetting består av fire faser.  
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1. Planlegge 

 
I planleggingsfasen defineres omfang og innhold i oppdraget samt i hovedtrekk hvordan leveran-

sen skal gjennomføres. Interessenter identifiseres og de overordnede rammene rundt produksjons-

settingen etableres. 

 

Planleggingen starter så tidlig som mulig, men senest ved: 

 Beslutningspunkt BP2 i HSØ Prosjektveiviseren når denne benyttes 

 Helseforetakets aksept av tilbud på ny eller endret tjeneste. 

 

2. Forberede 

 
I forberedelsesfasen etableres og ferdigstilles alle detaljerte planer, aktivitetene for å klargjøre for 

produksjonssettingen koordineres og utføres samt at endringen godkjennes formelt av Change 

Management (beskrevet i Change Management praksisen/prosessen). 

 

Forberedelsene starter så tidlig som mulig i parallell med planleggingen. 

 

3. Gjennomføre 
 

I gjennomføringsfasen utføres alle de konkrete produksjonssettingsaktivitetene definert i kjørepla-

nen. 

 

Gjennomføringsfasen er den konkrete produksjonssettingsperioden som er definert i changen. 

Forutsetningen for å kunne starte produksjonssettingen er at endringen er godkjent av Change 

Management, Helseforetak og Sykehuspartner. 

 

4. Evaluere og avslutte 

 
Evalueringen kan gjennomføres som en «lessons learned» sesjon der følgende punkter gjennom-

gås: 

 Er alle planlagte elementer produksjonssatt, eller er det restanser som skal håndteres i 

ELS-perioden?  

 Dersom det er utestående problemer eller feil, må det avklares et videre forløp for disse.  

 Enkelte leveranser skal gjentas ved nye helseforetak, og erfaringer/forbedringer identifi-

seres og tas med til neste produksjonssetting. Hvilke utfordringer oppsto underveis, og 

hvordan ble de håndtert? 

 

Avslutningen av produksjonssettingen kan bestå av følgende aktiviteter (listen er et forslag): 

 Sende ut statusmail til alle interessenter og involverte 

 Rydde opp i databasekopier og filområder som ble brukt under produksjonssettingen 

 Oppdatere change i SM 

 

Se prosess for Release and Deployment her: Release and Deployment Management (fisp.no) 

 

1.5 Skalering 

Release og Deployment-metodikken er skalerbar. Dette betyr at Release Manager må vurdere hvilke ele-

menter/maler i metodikken som skal benyttes under planlegging, forberedelse og gjennomføring av lever-

ansen.  

 

https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Release-and-Deployment-Management.aspx
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Sjekkliste for skalering; 

 

Dokument Kriterier 

Gjennomføringsstrategi Gjennomføringsstrategien danner grunnlaget for en felles forståelse av hvordan 

release metodikken skal benyttes i den aktuelle leveransen.  

 

Når anbefales det å utarbeide en egen gjennomføringsstrategi: 

  - Dersom det er flere prosjekter under samme «paraply» som f.eks. et pro-

gram. 

  - Ved større komplekse leveranser med flere parter (f.eks HF, RHF, SP,..) 

  - Ved bruk av ny prosjektmetodikk eller gjennomføringsmetode 

 

I enkelte prosjekt og program kan gjennomføringsstrategien være dekket av 

andre overordnede prosjektdokumenter. 

Produksjonssettingsplan Produksjonssettingsplanene er et overordnet dokument som beskriver forhold 

rundt den aktuelle leveransen eller gruppe av leveranser. 

 

En produksjonssettingsplan bør utarbeides i de fleste tilfeller: 

 - Når en leveranse inneholder elementer som krever analysering av påvirkning, 

risiko, utrullingsmetoder og påvirker kunden i en viss grad. 

- Når det er nødvendig å gjennomføre en planlagt kommunikasjon med kunden 

slik som varsling, beslutninger og ELS oppfølging. 

Kjøreplan inkl rollback-

plan 

Kjøreplanen beskriver de konkrete aktivitetene som skal gjennomføres i forbin-

delse med produksjonssettingen. 

 

Kjøreplanen skal ALLTID utarbeides 

 

Kapittel 4 beskriver de enkelte maler. 
 

1.6 Begreper og forkortelser 

 
 

Begrep/Forkortelse Forklaring Tilhørighet 

TPA Tjenesteporteføljeansvarlig Sykehuspartner HF  

TU Tjenesteutvikler Sykehuspartner HF 

TA Tjenesteansvarlig Sykehuspartner HF  

AA Applikasjonsansvarlig Sykehuspartner HF 

MA Mottaksansvarlig Sykehuspartner HF  

LSE Lokal Systemeier Helseforetak (HF) 

RSE Regional Systemeier Helse Sør-Øst RHF 

CO Endringseier (change owner); f.eks. 

prosjektleder, tjenesteansvarlig, leve-

ransekoordinator, etc. 

Sykehuspartner HF 

RM Release Manager Sykehuspartner HF 

SM Service Manager Sykehuspartner HF 

PM Problem Manager Sykehuspartner HF 

LS Lokal Service Sykehuspartner HF 

ELS Early Life Support  

Oppstartsstøtte Norsk begrep på Early Life Support  

FDV Forvaltning, Drift og Vedlikehold  
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For benevning og detaljert beskrivelse av nye og eksisterende roller i Sykehuspartner HF tjenesteakse, så vises det 

til Rollekatalogen i Sykehuspartner, se henvisninger i innledning på veileder. 
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RELEASE MANAGER 
 
Rollen Release Manager skal alltid være bemannet i enhver leveranse relatert til nye eller endrede tjenes-

ter.  

 

Leveransens omfang og kompleksitet legger føringer for ressursbehovet. Dette kan variere fra en deltids-

rolle til flere fulltidsekvivalenter. 

 

1.7 Belastning 

 
Belastningen på Release Manager vil variere over leveransens løp. Normalt kreves det ekstra innsats i 

starten for å sette seg inn i løsninger og gjøre grunnleggende avklaringer. Deretter vil det være størst be-

lastning i perioden rett før og under en produksjonssetting. Normalt vil denne toppen starte to uker før 

produksjonssetting og vare gjennom produksjonssettingen. 

 

 
 

1.8 Allokering 

 
Prosentvis allokering av Release Manager inn i et oppdrag varierer ut i fra leveransens omfang og 

kompleksitet. 

 

Grunnleggende føringer kan være: 

 20% - Rådgivning - allokering eks.: 

o en ressurs for Rådgivning om enkle Release oppgaver i en leveranse som å være støtte for 

Prosjektleder, delta i noen møter eller støtte i Change prosessen 

o Kan også være en periode i første fase av en større leveranse hvor allokeringen vil øke. 

 

 50% - Mindre leveranser - allokering eks.: 

o I mindre SLA oppgradering i eksisterende løsninger eller mindre infrastruktur endringer 

og kan ha oppgaver som  

 rådgiver, ansvar for Change og CAB, delta i arbeidsmøter og koordinering av 

produksjonsetting 
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 80% - Store leveranser - allokering eks.: 

o Tilnærmet full stilling og anses som allokert fullt i prosjektet 

o Ofte et behov i innføring av nye løsninger, større regionale leveranser eller program. 

o Ivaretar alle nødvendige Release oppgaver. 

o I store leveranser/program kan det være behov for flere Release Managere i full alloke-

ring. 

 

2 HVORDAN KOMME I GANG? 
Som Release Manager vil man bli allokert og forespurt til et oppdrag gjennom bemannings rutinene i et 

prosjekt. Forespørslene vil komme inn til Seksjonsleder via IT systemet Clarity PPM. Det er seksjonsle-

der i Release som avklarer med aktuelle ressurser før noen blir tildelt oppdraget. 

 

Noen ganger må man koble seg på prosjekt som allerede er i gang. Det kan være flere årsaker til 

dette, bl.a.: 

 Release Manager blir koblet på sent av prosjektet, bestillingen har kommet sent i prosjekt løpet. 

 Opprinnelig Release Manager må trekke seg og en ny må overta 

 

Uansett hvor i løpet av et oppdrag man kommer inn må det startes med å søke informasjon og oppdraget 

som skal leveres.  

 

Det er utarbeidet en oversikt over nyttige oppgaver, dokumenter og linker som er relevante i starten på et 

nytt oppdrag. 

 

Se: «Hvordan starte et nytt oppdrag – OnePage»r – se henvisninger til dokumenter i starten av veileder. 

3 MALER 
 
Dette kapittelet beskriver mer detaljert produksjonssettingsdokumentene som er tilgjengelig i metodikken. 

 

Se egne veiledere for ELS og Overlevering for beskrivelse av malene knyttet til disse leveransefasene. 

 

3.1 Gjennomføringsstrategi 

 

Utarbeides av: Release Manager 

Godkjennes av: Prosjektleder 

Målgruppe: Sentrale roller i programmet/prosjektet/leveransen som f.eks. prosjektleder, tek-

nisk koordinator, tjenesteansvarlig, m.fl. 

 

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 prosjektet/leveransen.  

 

 

Malen består av følgende kapitler: 

 Innledning 

o Kort informasjon om selve dokumentet som hensikt, versjonering og distribusjon.  

 Overordnet beskrivelse av programmet/prosjektet/leveransen 

o Formålet med programmet/prosjektet/leveransen 
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o Hva skal leveres? 

o Hvem er interessenter? 

o Hvordan er ansvarsfordelingen? 

 Overordnede prinsipper for Release & Deployment Management 

o Beskrive eventuelle konkrete grunnleggende prinsipper og forutsetninger som 

gjelder for programmet/prosjektet/leveransen 

 Release og Deployment Metodikken 

o Overordnet beskrivelse av den generelle Release og Deployment metodikken 

 Release Advisory Board 

o Dersom programmet/prosjektet/leveransen benytter seg av Release Advisory 

Board (RAB) funksjon til å identifisere potensielle kollisjoner og avhengigheter, 

kan dette kapittelet utdype det. 

 

Det er viktig å merke seg at i mange tilfeller vil andre prosjektdokumenter dekke behovet slik at det ikke 

er nødvendig å utarbeide en egen gjennomføringsstrategi. 

 

 

3.2 Produksjonssettingsplan 

 

Utarbeides av: Release Manager 

Godkjennes av: Prosjektleder 

Målgruppe: Sentrale roller i prosjektet.  

LSE på HF og TA i SP 

 

o Produksjonssettingsplanen er en overordnet beskrivelse av leveransen/produksjonsset-

tingen.  

o Målgruppen er i tillegg til sentrale prosjektressurser, interessenter hos berørte Helsefore-

tak og Sykehuspartner. 

o Produksjonssettingsplanen består normalt av følgende informasjon: 

- Kort beskrivelse av leveransen 

- En vurdering av påvirkninger, relasjoner og risiko relatert til produksjonsset-

tingen 

- Informasjon og varsling 

- Milepæler i produksjonssettingen 

- Kriterier for produksjonssetting 

- Beslutningspunktene underveis i produksjonssettingen 

- Informasjon om overordnet tidsplan, ressurser, klienter 

- Informasjon om rollback plan 

- Beskrivelse av kontrollrom og organiseringen av selve produksjonssettingen ink-

lusive eskaleringsrutiner og nivåer 

- Kort om Early-Life Support (oppstartstøtte) 

 

3.3 Kjøreplan (Rollbak plan) 

 

Utarbeides av: Release Manager 

Godkjennes av: Prosjektleder 

Målgruppe: Alle involverte ressurser i en produksjonsetting 

Kjøreplanen er normalt beskrevet i MS Excel eller MS Project.  
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o Kjøreplanen er en detaljert oversikt over alle aktiviteter som må gjennomføres for å få 

oppnå en vellykket produksjonssetting. Det er viktig å beskrive aktivitetene på et tilstrek-

kelig detaljert teknisk nivå. 

- Detaljert oversikt over aktiviteter med navngitt utførende ressurs, tidspunkt og 

avhengigheter. 

o Rollback plan som skal benyttes ved en nødvendig tilbakerulling skal også ha detaljert 

oversikt over aktiviteter med navngitt utførende ressurs, tidspunkt og avhengigheter. 

o Målgruppen for kjøreplanen/Rollback plan er prosjekt-/leveransedeltagerne som har en 

direkte operativ rolle i produksjonssettingen. 

 

o Hjelpefaner i Excel planen inneholder også følgende informasjon (normalt egne fliker): 

- Oversikt over kontaktpersoner 

- Overordnet tidsplan 

- I tillegg kan det være hensiktsmessig å ha oversikt over: 

 Bemanningsplan – hvem er tilstede hvor og når. 

 Integrasjonsoversikt 

 Infrastrukturoversikt 

 Klientoversikt 

 

3.4 Lessons Learned - Mal 

Utarbeides av: Release Manager 

Godkjennes av: Prosjektleder 

Målgruppe: Nøkkelpersoner fra HF og SP i en produksjonsetting 

 

o Malen for en Lessons Learned gjennomgang er et utgangspunkt for å innhente tilbake-

meldinger fra de som har vært involvert under Release- forberedelser, gjennomføring på 

produksjonsdagen og under ELS. 

o Målgruppen er deltakere fra HF, prosjekt-/leveransedeltagerne som har deltatt i forbere-

dende informasjonsmøter og planlegging samt under produksjonssettingen og/eller i ELS. 

 

4 PRODUKSJONSSETTINGSAKTIVITETER 
 

Dette kapittelet beskriver hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med de ulike fasene i en 

produksjonssetting. Det vises til kapittel 1.6 Skalering for anbefalinger av hvilke dokumenter du vil 

trenge i din leveranse 

 

4.1 Planlegging 

I planleggingsfasen defineres omfang og innhold i oppdraget samt i hovedtrekk hvordan det skal gjøres. 

Interessenter identifiseres og de overordnede rammene rundt produksjonssettingen etableres. 

 

Det anbefales å starte planleggingen av produksjonssettingen så tidlig som mulig i leveranseløpet. 

 

Planleggingsaktiviteter: 

 
Nr Aktivitet  Benyttes 

ved 
Oppgaver Ansvar Involvert Start Revideres 

1 Utarbeide Gjennomfø-
ringsstrategi 
 

- Nye tje-
nester 
-Større 
komplekse 
endringer 

Beskrive tilnærmingen til 
release og deployment 
metodikken i aktuelt opp-
drag. 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder 

Ved oppstart av prosjektet  Ved behov gjennom 
prosjektet 
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Nr Aktivitet  Benyttes 
ved 

Oppgaver Ansvar Involvert Start Revideres 

2 Utarbeide Produksjons-
settingsplan  
 

- Nye tje-
nester 
-Større 
komplekse 
endringer 

Beskrive: 
- Plan for gjennomføring 
- Milepæler  
- Produksjonssettingsme-
tode 
- Rollback 
- Beslutningspunkter 
- Kontrollrom 
- Beredskap 
- mm 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder 
 

Ved oppstart av prosjektet, 
men kompletteres kontinuerlig 
underveis i planleggingen 

Kontinuerlig fram til 
produksjonssetting 

3 Opprette Change i Ser-

vice Manager Change 

Management 

(fisp.no) 

Alle nye og 
endrede tje-
nester 

Registrere endringen som 
en change i SM i henhold 
til Change Management 
prosessen. 

Release 
Manager 
 

Prosjekt-
leder, 
Tjeneste-
ansvarlig 

Så snart produksjonssettings-
dato er satt 

Oppdateres fortlø-
pende med endret 
informasjon i tråd 
med Change Mana-
gement prosessen. 

4 Avklare behov for 
GO/NOGO beslut-
ninger i forberedelser 
og under gjennomfø-
ring. Se beskrivelser i 
kap 5.4. og i Produk-
sjonsettingsplanen. 

Alle nye og 
endrede tje-
nester 

Analysere behov for be-
slutninger forutfor CAB, 
forutfor oppgradering og 
underveis  i et vedlike-
holdsvindu. 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder, 
Tjeneste-
ansvarlig 

Når tidsplanen og utrullings-
metode 

Kontinuerlig fram til 
produksjonssetting 

Tabell 3- Aktiviteter i planleggingsfasen 

 

 

4.2 Forberedelse 

I forberedelsesfasen etableres og ferdigstilles alle detaljerte planer, aktivitetene for å klargjøre for produk-

sjonssettingen koordineres og utføres samt at endringen godkjennes formelt av Change Management. 

 

Forberedelsesaktiviteter: 

 
Nr Aktivitet  Benyttes 

ved 
Oppgaver Ansvar Involvert Start Revideres 

5 Utarbeide kjøreplan  Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

Utarbeide en oversikt over: 
 - Detaljerte konkrete aktivi-
teter for å gjennomføre le-
veransen 
- Ressursoversikt 
- Overordnet tidsplan 
- Bemanningsplan 
- Roll back plan 
- Evt tillegg: 
    - Infrastruktur 
    - Integrasjoner 
    - Klient oversikt 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder 
 

Så snart omfang og rammebe-
tingelser er avklart 

Kontinuerlig fram til 
produksjonssetting 

6 Forankre kjøreplanen 
med alle involverte 

Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

Gjennomgå kjøreplanen 
med alle involverte for å 
kvalitetssikre aktiviteter, 
tidspunkter, avhengigheter, 
ressurser, mm 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder, 
Teknisk 
personell 

Så snart første versjon av kjø-
replanen foreligger. 
Gjennomføres innen fristen for 
CAB behandling 

Kontinuerlig fram til 
produksjonssetting 

7 Kalle inn til møter Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

Kalle inn til følgende møter: 
- Informasjonsmøter 
- Gjennomgang av kjøre-
plan 
- Beslutningsmøter 
- Produksjonssetting 
- Beredskap 
 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder, 
Møtedel-
tagere 

Så snart møtene er identifisert Kontinuerlig fram til 
produksjonssetting 

8 Oppdatere change i 
Service Manager og 
klargjøre for CAB be-
handling 

Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

Komplettere change med: 
- Oppdatert beskrivelse 
- Konkrete tidspunkter 
- Kjøreplan  
- Rollback plan 
- Testresultater 
- Evt. Varseltekst hvis 
nedetid 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder 

Ferdigstilles i henhold til 
Change Management rutinen 

Frem til tidsfrist satt 
av Change Manage-
ment 

9 Koordinere og følge 
opp forberedende akti-
viteter i kjøreplanen 

Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

Sikre gjennomføring av de-
finerte tekniske og ikke tek-
niske aktiviteter i forbere-
delsesfasen.  

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder 

Gjennomføres i henhold til de-
finerte tidspunkter i kjørepla-
nen. 

Følges opp kontinu-
erlig 

Tabell 4- Aktiviteter i forberedelsesfasen 

https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Change%20Management.aspx
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Change%20Management.aspx
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Change%20Management.aspx
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4.3 Gjennomføring 

Gjennomføringsfasen er den konkrete produksjonssettingsperioden som er definert i changen. Forutset-

ningen for å kunne starte produksjonssettingen er at endringen er godkjent av Change Management, Hel-

seforetak og Sykehuspartner. 

 

 

Gjennomføringsaktiviteter: 

 
Nr Aktivitet  Benyttes 

ved 
Oppgaver Ansvar Involvert Start Revideres 

10 Koordinere og følge 
opp aktiviteter i kjøre-
planen 

Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

- Sikre gjennomføring av 
definerte tekniske og ikke 
tekniske aktiviteter. 
- Gjennomføre avtalte 
beslutningsmøter 

Release 
Manager 

Prosjekt-
leder 

Alle nye eller endrede tjenes 
Gjennomføres i henhold til de-
finerte tidspunkter i kjørepla-
nen.ter 

Følges opp kontinu-
erlig 

11 Gjennomføre roll-back 
om nødvendig 

Alle nye el-
ler endrede 
tjenester 

Ved beslutning av tilbake-
rulling gjennomføres aktivi-
tetene definert i roll-back 
planen. 

Release 
Manager 

Teknisk 
fagperso-
nell 

Gjennomføres i henhold til de-
finerte tidspunkter i kjørepla-
nen. 

Følges opp kontinu-
erlig 

Tabell 5- Aktiviteter i gjennomføringsfasen 

4.4 Evaluere og avslutte  

Det anbefales å avholde en «Lessons Learned» dersom det kan være læringspunkter / forbedringer til Re-

lease metodikk. Deltakere kan være involverte Helseforetak, prosjektdeltakere, forvaltning som eier tje-

nesten og ressurser fra SP.  

 

Hvorfor «Lessons Learned»? 

Trenger innspill fra deltakere i prosjektets leveranse til å avdekke 

- Hva vi ønsker å bevare – punkter vi er gode på 

- Hva vi ønsker å forbedre – punkter der vi ikke er gode nok 

 

 

4.5 Beslutningsmøter 

Det er definert følgende beslutningsmøter: 

 

 CAB 

o Fokus på at alle forberedelser vedrørende test, utarbeidelse av kjøreplan og godkjenning 

fra HF og TA. 

o En godkjennelse i CAB betyr tillatelse til å gå videre til implementeringsfasen. 

 

 GO/NOGO 1 

o Dette er et fellesmøte mellom Helseforetaket og prosjektet/leveransen for å avstemme 

status på forberedende aktiviteter samt å sikre at planer og ressurser fortsatt er gyldige. 

Dersom det er avvik i de forberedende aktivitetene, blir det iverksatt ekstraordinære til-

tak. 

 

 GO/NOGO2 

o Dette møtet gjennomføres rett før produksjonssettingen starter.  

o Fokus er status på forberedende aktiviteter samt om det her oppstått driftsmessige eller 

kliniske hendelser (sjekkes mot AMK, Akuttmottak og berørte avdelinger i HF’ene) som 

tilsier at vi ikke kan starte som planlagt. 

 

 GO/NOGO 3 – 3+n 
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o Dette er beslutningsmøter som gjennomføres under produksjonssettingen for å vurdere 

status og om vi kan gå videre til neste fase. 

o Antall GO/NOGO møter vil variere med endringens natur og kompleksitet. 

o Eksempler på dette er:                 

 Status etter at tekniske aktiviteter er gjennomført.  En NOGO beslutning kan 

skyldes at en eller flere tekniske aktiviteter feiler og at vi må rulle tilbake. 

 Status etter produksjonstest er gjennomført. Testresultatene viser om det bli GO 

eller NOGO. NOGO betyr at vi må rulle tilbake til tilstanden før produksjonsset-

tingen startet. 

 


