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Versjonshistorikk 
Versjon Dato Endringer Forfatter 

0.6 13.4.2016 Første utkast Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.7 19.4.2016 Diverse korrigeringer basert på innspill fra 
PROFF arbeidsgruppe (Steinar Gjøvik, 
Solveig Torgersen, Tormod Meland Metier 
as og Kristin Bakke Romsaas, Metier as) 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.8 26.4.2016 Diverse korrigeringer basert på innspill fra 
PROFF referansegruppe (Sissel Heramb 
Tangen, Eli Stokke Rondeel, Jan-Henrik 
Stubberud og Mette-Linn Holte) 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.9 02.05.2016 Diverse korrigeringer basert på innspill fra 
PROFF styringsgruppe  

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.91 09.05.2016 Korrigering av kapittel «8.6 Vurdering av 
nye ideer/prosjekter» basert på innspill fra 
Hanne Gaaserød 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.92 10.05.2016 Korrigering av diverse kapitteloverskrifter 
og referanser 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.93 11.05.2016 Diverse språklige korrigeringer av Steinar 
Gjøvik 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.94 12.05.2016 Diverse korrigeringer relatert til 
gevinstrealisering i kapitelene 8.3.1 og 8.7 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.95 23.05.2016 Språklig korrigering i kapittel 4. Prinsipper 
for program- og prosjekteierstyring 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.96 7.6.2016 Korrigering av referanser i kapittel 7.4 
Programsikring (kvalitetssikring) og 9.4 
Prosjektsikring (kvalitetssikring) 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.97 7.6.2016 Korrigering i kapittel 8. Endre fra 
«Planlegge» til «Bistå i planlegging» 

Tønnes Eilertsen, Metier as 

0.98 22.6.2016 Diverse korrigeringer fra Andreas S.T. 
Brunvoll som grunnlag for behandling og 
godkjenning av ledelsen i Helse Sør-Øst 
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Solveig Torgersen, Helse 
Sør-Øst RHF 

0.99 15.8.2016 Diverse språklige korrigeringer av Solveig 
Torgersen, Andreas S. T. Brunvoll og 
Tønnes Eilertsen 

Tønnes Eilertsen Metier as 

V1 16.8.2016 Korreksjoner godkjent Steinar Kværnes Gjøvik 
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1. Innledning 
Programmer og prosjekter etableres av linjeorganisasjonen for å gjennomføre endringer i Helse Sør-

Øst. Dette dokumentet beskriver hvordan linjeorganisasjonen gjennom roller som bl.a. programeier, 

prosjekteier, og endringsansvarlig styrer planlegging og gjennomføring av disse endringene med 

tilhørende gevinster/nytte. Linjeorganisasjonen er til enhver tid ansvarlig for å styre programmene 

og prosjektene, slik at leveranser fra disse gir best mulig grunnlag for å realisere de avtalte 

endringene.  

2. Formål med dette dokumentet 
Formålet med dette dokumentet er å beskrive prinsipper og retningslinjer som skal legges til grunn 

for program- og prosjekteierstyring i Helse Sør-Øst.  

Gjennom å legge disse prinsippene og retningslinjene til grunn, vil man sikre en mer enhetlig/ 

konsistent tilnærming til eierstyring på tvers av programmer og prosjekter. På tilsvarende måte vil 

prinsippene og retningslinjene sikre større forutsigbarhet mht. gjennomføring av programmer og 

prosjekter. 

Dokumentet er to-delt; Den innledende delen (kapittel 1 – 6) beskriver prinsipper og føringer for 

program- og prosjekteierstyring, mens den etterfølgende delen (kapittel 7 – 9) beskriver 

retningslinjer for strategisk og operasjonell styring/ledelse av programmer og prosjekter.  

3. Avgrensninger og referanser 
Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring beskrevet i dette dokumentet er 

gyldig for alle regionale IKT- og endringsrelaterte programmer og prosjekter i Helse Sør-Øst. 

Bygg/anlegg-prosjekter og innovasjonsprosjekter omfattes ikke av disse prinsippene og 

retningslinjene. For mindre IKT- og endringsrelaterte prosjekter på lokalt HF-nivå skal prinsippene 

legges til grunn, men retningslinjene kan tilpasses slik at de støtter gjennomføringen på en mest 

mulig effektiv og hensiktsmessig måte. 

Prinsippene og retningslinjene er basert på gjeldende metode for prosjektgjennomføring i Helse Sør-

Øst; Helse Sør-Øst prosjektveiviser. Aktiviteter, beslutninger og leveranser knyttet til prosjektledelse i 

Helse Sør-Øst prosjektveiviser, og prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring 

beskrevet i dette dokumentet er således avstemt i forhold til hverandre. 

Helse Sør-Øst prosjektveiviser og prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring 

beskrevet i dette dokumentet bygger på anerkjent internasjonal beste praksis i forhold til 
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gjennomføring, organisering og styring/ledelse av programmer og prosjekter (Managing Successful 

Programs (MSP®) og PRINCE2®).  

Organisasjon og prosesser for porteføljestyring i Helse Sør-Øst (utvelgelse og prioritering av 

programmer og prosjekter) er ikke beskrevet i dette dokumentet. 

 

Figur 1: Helse Sør-Øst prosjektveiviser 
 

Merk at Helse Sør-Øst prosjektveiviser har størst fokus på prosjektleders ansvar og oppgaver. Dette 

dokumentet – derimot - beskriver primært roller og ansvar knyttet til program- og 

prosjekteierstyring. I de tilfeller hvor roller, ansvar og oppgaver knyttet til prosjektledelse er 

beskrevet i dette dokumentet er formålet å tydeliggjøre viktige grensesnitt mellom prosessene for 

prosjektledelse og program- og prosjekteierstyring. 
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4. Prinsipper for program- og prosjekteierstyring 
Som grunnlag for bedre og mer enhetlig/konsistent program- og prosjekteierstyring i Helse Sør-Øst er 

det definert et sett av prinsipper som skal legges til grunn for styring/ledelse av alle IKT- og 

endringsrelaterte programmer og prosjekter.  

Følgende 5 prinsipper skal legges til grunn: 

1. Alle programmer og prosjekter skal ha en eier som er leder av programstyret eller 

styringsgruppen. Vedkommende er overordnet ansvarlig for at programmet/prosjektet er 

ønskelig, levedyktig og oppnåelig. Dette innebærer å styre kostnader, tid, omfang, kvalitet og 

risiko innenfor programmets/prosjektets levetid, og skal påse at det foreligger planer for 

uttak av gevinster/nytte i det enkelte helseforetak 

2. Alle programmer skal ha et programstyre. Programstyret skal bemannes basert på definerte 

roller og krav til kompetanse 

3. Alle prosjekter skal kategoriseres, og kategoriseringen skal være veiledende for organisering 

og innretning av prosjekteierstyringen 

4. Beslutningspunktene i Helse Sør-Østs metodikk for gjennomføring av prosjekter 

(prosjektveiviser) skal representere reelle beslutninger om, og hvordan, prosjektet skal 

videreføres 

5. Alle prosjekter og programmer skal ha styringsunderlag som understøtter kravet om reel 

styring av kostnader, tid, omfang, kvalitet, risiko og gevinster/nytte. 

Konsekvent bruk av disse prinsippene vil gi bl.a. følgende:  

 Felles grunnlag for mest mulig enhetlig/konsistent program- og prosjekteierstyring 

 Mer effektiv ressursbruk, og bedre forutsetninger for å lykkes med program- og 
prosjektgjennomføring 

 Økt forutsigbarhet i program- og prosjektarbeidet, både for prosjektleder og for medlemmer i 
styringsgrupper og programstyrer 

 Et felles begrepsapparat for program- og prosjekteierstyring. 

 
Prinsippene beskrevet ovenfor er operasjonalisert i de etterfølgende retningslinjene (kapittel 7 – 9).  
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5. Introduksjon til gevinstrealisering 
Programmer og prosjekter er en arbeidsform/tilnærming som benyttes for å nå et mål. Det viktigste 

med et program/prosjekt er at det skal være til nytte og gi gevinster til linjeorganisasjon.  Allerede i 

konseptfasen skal det utarbeides en business case (virksomhetens prosjektbegrunnelse med 

kost/nytte beregninger) hvor gevinster og forutsetninger for at disse kan realiseres identifiseres. 

Gevinstrealisering handler om å påse at de gevinstene som er forventet/planlagt for 

programmet/prosjektet faktisk blir realisert av linjeorganisasjonen. Gevinstrealisering krever et 

helhetlig og systematisk arbeid som involverer både programmet/prosjektet som leverer løsninger 

og linjeorganisasjonen som gjennomfører endring og gevinstrealisering 

For å lykkes med gevinstrealisering er det behov for å endre måten virksomhetene tenker når man 

gjennomfører programmer/prosjekter. Det må jobbes målrettet med realisering av gevinster, hvilket 

innebærer å løfte blikket fra leveranser til gevinster/nytte. I denne sammenheng spiller 

programeier/programstyret og prosjekteier/styringsgruppen en nøkkelrolle. 

Gjennom program- og prosjekteierstyring skal programeier/programstyret og 

prosjekteier/styringsgruppen sikre at det etableres hensiktsmessige prosesser og tilhørende 

organisasjon for å planlegge, organisere og realisere gevinstene/nytten i linjeorganisasjonen. 

Gevinstene/nytten kan være kvantitative og/eller kvalitative.  

Det er alltid linjeorganisasjonen som er ansvarlig for den faktiske gevinstrealiseringen. Årsaken er at 

det er linjeorganisasjonen som iverksetter tiltakene, og som skal ta i bruk leveransene fra 

programmet/prosjektene.  

Planer og mål for gevinstrealisering skal innarbeides i oppdragsdokumentene for de ulike 

helseforetakene. 

Business case og gevinstrealiseringsplan er de mest sentrale dokumentene i 

gevinstrealiseringsprosessen. Business case og gevinstrealiseringsplanen skal være «levende» 

dokumenter, som justeres og oppdateres på faste tidspunkter i program-/prosjektløpet, samt i 

realiseringsfasen etter at programmet/prosjektet formelt er avsluttet. Gevinstrealiseringsplanen er 

et godt verktøy for å: 

 Ha en oppdatert oversikt over forventede gevinster/nytte, størrelsen på dem og når de 
forventes å bli realisert 

 Identifisere tiltak i linjeorganisasjonen som er nødvendige for at gevinstene/nytten skal kunne 
realiseres (investeringer, opplæringstiltak osv.) 
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 Ha en oppdatert oversikt over når og hvordan tiltakene skal gjennomføres, og hvem som er 
ansvarlig (gevinstansvarlige) 

 Motvirke ansvarspulverisering ved å forplikte og motivere virksomhetsledelse og 
linjeorganisasjon i arbeidet med å realisere gevinster/nytte 

 Kommunisere de forventede gevinstene/nytten av et program/prosjekt til interessentene. 
 

For å lykkes med gevinstrealisering er det av avgjørende betydning at de berørte virksomhetene 

setter av tilstrekkelige og kompetente ressurser til arbeidet innen gevinstrealisering og 

endringsarbeid i egen organisasjon.   
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6. Program- og prosjekteierstyring 
Program- og prosjekteierstyring av regionale IKT- og endringsrelaterte programmer og prosjekter i 

Helse Sør-Øst utøves på følgende tre nivåer: 

 

Figur 2: Program- og prosjekteierstyring på flere nivåer 

Strategisk programeierstyring ivaretas av administrerende direktør for Helse Sør-Øst. 

Operasjonell programeierstyring og strategisk eierstyring av underliggende prosjekter ivaretas av 

respektive programeier og programstyre. 

Operasjonell prosjekteierstyring ivaretas av respektive prosjekteier, eventuelt med støtte fra en 

styringsgruppe. 

Retningslinjer for program- og prosjekteierstyring på de tre ulike styringsnivåene er ytterligere 

beskrevet i etterfølgende kapitler. 

  



 

 

Dato: 

16.08.2016 

 

 

 

Side: 

10 / 32 

Prinsipper og retningslinjer for 
program- og prosjekteierstyring 

Referanse:  

Versjon 1.0 

 

 

7. Retningslinjer for strategisk programeierstyring 

7.1. Hvorfor etablere programmer? 

Programmer etableres for å koordinere og styre aktiviteter, leveranser mv. fra et sett av prosjekter. 

Bakgrunnen for å organisere prosjekter i et program er at prosjektene har nære avhengigheter til 

hverandre, og at det er mer hensiktsmessig å planlegge, gjennomføre og styre dem som en helhet 

heller enn individuelle prosjekter. 

Avhengigheter vil typisk komme til uttrykk gjennom at leveranser fra et prosjekt nyttiggjøres av et 

annet prosjekt. Likeledes vil mange av ressursene sannsynligvis arbeide på flere prosjekter samtidig. 

Programmer er ofte nært knyttet til virksomhetens strategiske utvikling og representerer ofte en 

betydelig investering og ressursinnsats. 

7.2. Ansvar og viktige oppgaver som skal ivaretas i forbindelse med strategisk 
programeierstyring 

# Hvem Oppgaver Referanser 

1 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Godkjenne etablering av programmer, 
herunder godkjenne mandat inkl. Business 
case, plan og samlet kostnadsramme. (Formell 
godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise  
5. Gevinstrealisering 

2 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Utnevne programeiere og programstyrene 
 

8.1 Programstyret 

3 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Formelt godkjenne eventuelle endringer til 
programmandatet. (Formell godkjenning iht. 
Helse Sør-Øst fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

4 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Beslutte årlige strategiske prioriteringer og 
tildelinger til programmene som del av den 
årlige plan- og budsjettprosessen. (Formell 
godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 
 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 
legges til grunn for 
formell godkjenning 
av tildelinger 

5 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Delegere nødvendige fullmakter og myndighet 
til programeier slik at programmene kan 
gjennomføres mest mulig effektivt (uten 
unødige opphold) 

8.4 Bruk av toleranser 

6 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Beslutte prinsipper for rekkefølge for 
innføring av de regionale 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

standardene/løsningene i foretaksgruppen, 
samt innvilge eventuelle avvik 
 

7 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Påse at planer og mål for gevinstrealisering er 
innarbeidet i oppdragsdokumentene for de 
ulike helseforetakene 

5. Gevinstrealisering 

8 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Sikre at den løpende rapporteringen dekker 
de sentrale gevinstområdene/KPI’ene 

5. Gevinstrealisering 

9 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Iverksette nødvendige tiltak for 
programsikring  

7.3 Programsikring 
(kvalitetssikring) 

10 Administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Følge opp samlet gjennomføringsplan og 
iverksette eventuelle korrigerende tiltak for å 
sikre måloppnåelse 

 

 

7.3. Programsikring (kvalitetssikring) 

Til å støtte administrerende direktør i Helse Sør-Øst i vurdering av effektivitet og kvalitet i 

gjennomføring av programmene gjennomføres det ekstern kvalitetssikring og foreslåtte tiltak 

iverksettes og følges opp regelmessig.  

Se kapittel 8.5 programsikring (kvalitetssikring) for beskrivelse av omfang og innretning av 

programeier/programstyrets programsikring. 
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8. Retningslinjer for operasjonell programeierstyring og strategisk eierstyring 

av underliggende prosjekter 
Operasjonell programeierstyring, og strategisk eierstyring av underliggende prosjekter, ivaretas av 

programeier med støtte fra programstyret. Programlederen inngår som medlem i programstyret. 

Mens prosjektene har hovedfokus på å ta frem/utvikle leveranser (f.eks. en ny arbeidsprosess med 

tilhørende IKT-løsning), vil programeier og programstyret ha fokus på bl.a. følgende viktige forhold: 

 Bistå i planlegging og styre programmet på overordnet nivå  

 Koordinere og «fase inn» leveranser fra underliggende prosjekter 

 Hente ut synergier på tvers av underliggende prosjekter 

 Overvåke og styre aktiviteter, leveranser og prosjekter som har nære avhengigheter til 
hverandre 

 Påse at utrulling og realisering av nytte/gevinster  ivaretas i de ulike organisatoriske 
enhetene (helseforetakene) som blir berørt av leveranser fra programmet  

 Håndtere eskaleringer fra underliggende prosjekter (ressurser, risiko mv.) 

 Forestå samlet rapportering og prognostisering for programmet (kostnader, tid, omfang, 
kvalitet, risiko og planlagte gevinster/nytte) 

8.1. Programstyret 

For alle programmer skal det etableres et programstyre. Sammen med programeier er programstyret 

overordnet ansvarlig for å styre kostnader, tid, omfang, kvalitet, risiko innenfor programmet levetid, 

samt sikre at ansvar og planer for uttak av gevinster/nytte i de berørte helseforetakene er etablert 

I den grad det vurderes som formålstjenlig kan det etablere en/flere referansegrupper for 

prosjekteier/programstyret. Slike referansegrupper vil typisk ledes av programeier eller et medlem av 

programstyret. Det er av kritisk betydning av slike referansegrupper har et tydelig mandat. 

8.2. Sammensetning av programstyret 

Alle medlemmer i programstyret skal ivareta en definert rolle. Et sett av standardiserte roller er 

etablert, bl.a.: 

 Programeier og leder av programstyret 

 Endringsansvarlig 

 Programleder 

 Tillitsvalgt 
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Merk at flere personer kan inneha samme rolle, f.eks. vil flere representanter fra ulike helseforetak 

kunne inneha rollen som endringsansvarlig. 

Andre roller kan defineres ved behov, f.eks. overordnet prosess-/fagansvarlig. Det er dog en 

forutsetning at alle rollene er dokumentert og at ansvaret og tilhørende oppgaver er kommunisert til 

andre medlemmer i programstyret og øvrige sentrale interessenter. 

Eventuelle observatører inngår ikke som medlemmer i programstyret. 

 

Figur 3: Roller i programstyret 

Programleder, eventuelt ass. programleder, vil f.eks. kunne ivareta rollen som prosjekteier for de 

underliggende prosjektene. Prosjekteieren vil ivareta den operasjonelle eierstyringen av respektive 

prosjekt. 
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I situasjoner hvor rollen som prosjekteier for et stort/viktig prosjekt ivaretas av en annen enn 

programlederen og/eller ass. programleder, vil det være hensiktsmessig å inkludere denne 

prosjekteieren i programstyret (ref. figur 3). 

For å sikre samordning mellom programmet og underliggende prosjekter vil det likeledes kunne være 

hensiktsmessig å la f.eks. en endringsansvarlig i programstyret ivareta rollen som seniorbruker i en 

styringsgruppe. 

8.3. Sentrale roller for programeierstyring 

Et utvalg standardiserte roller for programeierstyring er utførlig beskrevet i Helse Sør-Øst 

prosjektveiviser. Under følger et kort sammendrag for et utvalg «nøkkelroller». 

8.3.1. Programeier 

Programeier leder programstyret og er overordnet ansvarlig for gjennomføring av programmet iht. 

mål og rammer gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst.  

Programeier skal lage og kommunisere visjonen for programmet, og gi tydelig lederskap og retning 

gjennom programmets levetid. 

Programeier skal sikre at endringsaktivitetene gis tilstrekkelig prioritet gjennom hele programmets 

levetid. 

Programeier skal påse at endringsansvarlige har etablert en hensiktsmessig organisasjon og 

tilhørende planer for uttak av gevinster/nytte i de ulike organisatoriske enhetene (helseforetakene) 

som blir berørt av leveranser fra programmet. 

Programeier skal etablere styringsstrukturen (programstyre og eventuelle referansegrupper) og sikre 

at gjeldende krav til programsikring blir ivaretatt. 

8.3.2. Endringsansvarlig 

Endringsansvarlig er helseforetakets gevinsteier og skal tilrettelegge for vellykket implementering og 

realisering av gevinster/nytte relatert til programmets leveranser innenfor sin virksomhet/sitt 

virksomhetsområde (helseforetak, fagområde e.l.). 

Viktige oppgaver 

 Bidra i å definere målbilde(r) og forventede gevinster/nytte relatert til programmets 
leveranser  

 Planlegge, overvåke og styre endringsprosessen innenfor sin virksomhet/sitt 
virksomhetsområde, herunder kommuniserer med berørte organisasjonsenheter og forberede 
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omstillinger 

 Sikre etablering av prosesser og tilhørende organisasjon for realisering av gevinster/nytte 
(gevinstrealisering) 

 Påse gjennomføring av nødvendige organisatoriske endringer  

 Påse etablering av nye arbeidsprosesser og arbeidspraksis iht. behov 

 Rapportere til leder av programstyret rundt endringsvilje /-evne, oppnåelse av resultater og 
realiserte gevinster/nytte 

 Bidra til riktig «timing» av prosjektleveranser inn mot virksomheten 

 Sikre at virksomheten er vel forberedt til å ta imot leveranser fra programmet 
 

8.4. Bruk av toleranser 

Toleranser (grenseverdier) benyttes for å delegere myndighet fra et ledelsesnivå til neste, f.eks. fra 

programeier til respektive prosjekteier. 

For alle programmer og underliggende prosjekter skal det defineres toleranser som angir 

grenseverdier (fra og til) for bl.a. kostnads- og tidsavvik. I en situasjon hvor program- eller 

prosjektledelsen antar at programmet/prosjektet ikke vil kunne levere innenfor de toleranser 

(grenseverdier) som er definert skal dette umiddelbart eskaleres. 

Toleranser kan også defineres for ulike delprosjekter og/eller arbeidspakker. 

Bruk av toleranser vil således være et viktig styrings-/kontroll verktøy for virksomhets-, program- og 

prosjektledelsen. 

Toleranser skal etableres for viktige styringsområder som kostnader, tid, omfang, kvalitet og risiko. 

Om relevant skal tilsvarende grenseverdier også etableres i forhold til planlagte gevinster/nytte. 

Grenseverdiene kan settes for programmet/prosjektet/delprosjektet som helhet, eller for en fase - 

f.eks. gjennomføring.  

8.5. Programsikring (kvalitetssikring) 

Til å støtte programeier/programstyret i vurdering av effektivitet og kvalitet i gjennomføring av 

programmet og underliggende prosjekter skal det foretas løpende programsikring (kvalitetssikring). 

Formålet med en slik programsikring er å: 

 Sikre realisme i gjennomføringen av planer  



 

 

Dato: 

16.08.2016 

 

 

 

Side: 

16 / 32 

Prinsipper og retningslinjer for 
program- og prosjekteierstyring 

Referanse:  

Versjon 1.0 

 

 

 Sikre at alt arbeidsomfang er identifisert og underlagt styring/ledelse på en hensiktsmessig 
måte 

 Sikre at Business caset er forankret og at hensiktsmessige prosesser og tilhørende roller for 
gevinstrealisering er implementert 

 Sikre at kritiske prosesser og områder for programmet er under tilfredsstillende styring og 
kontroll 

 Sikre at eventuelle avvik i planer blir identifisert og håndtert på en hensiktsmessig måte 

 Følge opp implementering av tidligere anbefalinger 
 

Programsikringen vil gjøre det mulig for programeier/programstyret å reelt sett påta seg ansvaret 

som overordnet ansvarlig («ultimate accountable») for programmet. 

 

Figur 4: Prosess for programsikring 

Programsikringen kan ha form av en innledende prosjektgjennomgang før oppstart av 

gjennomføringsfasen og programsikringsaktiviteter underveis. 

Omfang og innretning av programsikringsaktivitetene bestemmes av programeier i samråd med 

programstyre. 

Likeledes skal det i forbindelse med faseoverganger i Helse Sør-Øst prosjektveiviser (BP2, BP3 osv.) 

utøves fasekontroll iht. gjeldende retningslinjer. Se kapittel 9.4 Prosjektsikring (kvalitetssikring) for 

ytterligere informasjon. 
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8.6. Vurdering av nye ideer/prosjekter 

Det vil kontinuerlig bli spilt inn ideer om å vurdere nye mulige prosjekter -  eller endring i pågående 

programmer og prosjekter -  fra medarbeidere i programmene, fra helseforetakene eller fra eksterne 

interessenter, f.eks. Helsedirektoratet. 

Programledelsen må følge opp og respondere på disse henvendelsene på en tillitsfull måte. 

I den grad slike innspill vil ha konsekvenser (kostnader, tid, omfang, kvalitet, risiko og 

gevinster/nytte) for gjennomføring av pågående programmer og prosjekter skal slike endringer 

forelegges administrerende direktør i Helse Sør-Øst for godkjenning (ref. kapittel 7.3. pkt. 3). 

Alle forslag om nye prosjekter skal likeledes forelegges administrerende direktør i Helse Sør-Øst for 

beslutning (ref. kapittel 7.3. pkt. 3). 

8.7. Ansvar og viktige oppgaver som skal ivaretas i forbindelse med operasjonell 
programeierstyring og strategisk eierstyring av underliggende prosjekter 

# Hvem Oppgaver Referanser 

1 Programeier/ 
programstyret 

Bistå i definisjon og vedlikeholde «målbilder» 
for programmet 

 

2 Programeier/ 
programstyret 

Påse at tidligere erfaringer blir hensyntatt i 
styringsunderlaget for programmet 

 

3 Programleder Utvikle og vedlikeholde styringsunderlaget for 
programmet (inkl. Business case, tidsplan, 
leveranseplan, organisasjon mv.) 

 

4 Programeier/ 
programstyret 

Bistå i utvikling av og godkjenne 
styringsunderlaget. (Det forutsettes av 
styringsunderlaget er innenfor rammer 
definert i mandatet for programmet) 

7.2 pkt. 1 

5 Programeier/ 
programstyret 

Godkjenne mandater inkl. Business case, 
planer, budsjetter m.m. for underliggende 
prosjekter, herunder toleranser. (Formell 
godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

6 Programeier/ 
programstyret 

Godkjenne eventuelle endringer til mandater 
inkl. Business case, planer og budsjetter for 
underliggende prosjekter. (Formell 
godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

7 Programeier/ 
programstyret 

Løse strategiske og operasjonelle utfordringer 
mellom prosjektene slik at man sikrer 
fremdrift 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

8 Programeier/ 
Programstyret 

Kommunisere med viktige interessenter til 
programmet 

Interessentanalyse og 
tilhørende 
kommunikasjonsplan 

9 Programeier/ 
Programstyret 

Definere programmets risikoprofil  

10 Programeier/ 
Programstyret 

Påse at risikostyring for programmet blir 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte 

 

11 Programeier/ 
Programstyret 

Påse at endringshåndtering for programmet 
blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

12 Programeier/ 
Programstyret 

Påse at programmets leveranseplan er 
relevant og oppdatert 

 

13 Programeier/ 
Programstyret 

Påse at det etableres en hensiktsmessig 
organisasjon og tilhørende planer for uttak av 
gevinster/nytte i de ulike organisatoriske 
enhetene (helseforetakene) 

5. Gevinstrealisering 

14 Endringsansvarlig Etablere prosess og tilhørende organisasjon 
for realisering av gevinster/nytte 
(gevinstrealisering) i de ulike organisatoriske 
enhetene (helseforetakene) 

5. Gevinstrealisering 

15 Programeier/ 
Programstyret 

Følge opp underliggende prosjekter  

16 Programeier/ 
programstyret 

Håndtere eskaleringer fra underliggende 
prosjekter 

 

17 Programeier/ 
programstyret 

Påse at programsikringsaktiviteter blir 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte  

8.5 Programsikring 
(kvalitetssikring) 

18 Programeier/ 
programstyret 

Periodisk rapportering til administrerende 
direktør Helse Sør-Øst 

 

19 Programeier/ 
programstyret 

Eskalere eventuelle avvik for programmet til 
administrerende direktør Helse Sør-Øst 

8.4 Bruk av toleranser 
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9. Retningslinjer for operativ prosjekteierstyring 
Operativ prosjekteierstyring av de individuelle prosjektene ivaretas av prosjekteier, eventuelt med 

støtte fra en styringsgruppe. Prosjekteier/styringsgruppen vil ha fokus på bl.a. følgende viktige 

forhold: 

 Sikre at leveranser er i tråd med brukernes behov og krav 

 Sikre at leveranser som tas frem tilfredsstiller definerte kvalitetskrav 

 Sikre tilgang til nødvendige bruker- og leverandørressurser 

 Tilrettelegge for og følge opp at gevinstrealisering blir ivaretatt av linjeorganisasjonen på en 
tilfredsstillende måte 

 Følge opp prosjektet i forhold til kostnader, tid, kvalitet og omfang  

 Sikre at risikostyring blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte 

 Håndtere eskaleringer fra prosjektet 

9.1. Gjennomføringsmetodikk 

Alle prosjekter skal gjennomføres iht. Helse Sør-Øst prosjektveiviser. Prosjekteier skal støtte i 

planlegging og gjennomføring på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

 

Figur 5: Helse Sør-Øst prosjektveiviser 

9.2. Styringsgruppen 

For alle kompliserte prosjekter skal det etableres en styringsgruppe (ref. Vedlegg A) Kategorisering av 

IKT- og endringsrelaterte prosjekter). 

Styringsgruppen er sammen med prosjekteier overordnet ansvarlig for å styre kostnader, tid, 

omfang, kvalitet, risiko innenfor prosjektets levetid samt oppdatere business case og sikre at det 

foreligger planer for uttak av gevinster/nytte.  

Styringsgruppen skal likeledes støtte aktivt i effektiv planlegging og gjennomføring av prosjektet.  
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Styringsgruppen inkluderer tre roller: 

 Prosjekteieren er hovedbeslutningstaker i styringsgruppen og er endelig ansvarlig for 

prosjektet. Prosjekteier skal ta seg av forretningsinteressene i prosjektet, og således ha fokus 

på at prosjektet leveres iht. de mål og rammer som er definert i Business caset 

 Seniorbrukeren(e) skal ivareta interessene til alle som skal bruke, drifte og forvalte de 
produktene som prosjektet skal levere. Seniorbruker skal også ivareta interessene til de som 
blir påvirket av leveransene fra prosjektet. 

 Seniorleverandøren(e) representerer interessene til de som designer, utvikler, støtter, 
anskaffer og implementerer prosjektets produkter. 

 

 

Figur 6: Roller i styringsgruppen 

Merk at flere personer kan inneha samme rolle, f.eks. vil flere representanter fra ulike helseforetak 

kunne inneha rollen som seniorbruker. 

I en situasjon hvor det ikke defineres en styringsgruppe vil prosjekteier måtte ivareta perspektivene 

som ivaretas av henholdsvis seniorbruker og seniorleverandør (ref. ovenfor). 
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Andre roller kan defineres ved behov. Det er dog en forutsetning at disse rollene er dokumentert og 

at ansvaret og tilhørende oppgaver er kommunisert til andre medlemmer i styringsgruppen. 

Eventuelle observatører inngår ikke som medlemmer i styringsgruppen. 

I den grad det vurderes som formålstjenlig kan det etablere en/flere referansegrupper for 

styringsgruppen. Slike referansegrupper vil typisk ledes av prosjekteier og må ha et tydelig mandat. 

Se komplette rollebeskrivelser i Helse Sør-Øst prosjektveiviser. 

9.3. Bruk av toleranser 

På tilsvarende måte som for programmer, skal det for prosjekter også defineres toleranser, ref. 

kapittel 8.4 Bruk av toleranser. 

9.4. Prosjektsikring (kvalitetssikring) 

Som grunnlag for prosjekteier/styringsgruppens godkjenning av viktige milepæler og 

beslutningsdokumenter (ref. BP2, BP3 osv. i Helse Sør-Øst prosjektveiviser) skal det utøves 

hensiktsmessige prosjektsikringsaktivteter, herunder fasekontroll. 

For et «normalt prosjekt» kan prosjektleder/prosjektteamet selv foreta denne fasekontrollen 

(egenkontroll). For et «komplisert prosjekt» skal fasekontrollen utøves av en prosjektekstern instans 

eller person(er) (ref. Vedlegg A) Kategorisering av IKT- og endringsrelaterte prosjekter). 

Se Helse Sør-Øst prosjektveiviser for sjekklister for faseoverganger. 

9.5. Prosjekteierstyring i konseptfasen 

En eventuelle konsept-studie initieres av programeier/programstyre. 

Konseptfasen organiseres, planlegges og gjennomføres som et prosjekt med en prosjektleder og et 

eventuelt prosjektteam. 

Hensikten med prosjekteierstyring i konseptfasen er å sikre at relevante konsepter blir utredet og at 

det konseptet som best tilfredsstiller Helse Sør-Øst sitt ønske/behov blir lagt til grunn for 

prosjektforslaget. 

Ansvar og viktige oppgaver som skal ivaretas: 

# Hvem Oppgaver Referanser 

1 Programeier/ 
programstyret 

Utnevne en prosjekteier for konseptfasen. I 
situasjoner hvor det vurderes som 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

hensiktsmessig bør det også etableres en 
styringsgruppe 

2 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Utnevne en prosjektleder  

3 Programeier/ 
programstyret 

Gjennomføre et oppstartsmøte med 
prosjekteier og prosjektledelsen, eventuelt 
også styringsgruppen 

 

4 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Løpende støtte prosjektleder/prosjektteamet i 
utarbeidelse av konseptutredningen, bl.a. 

 Sikre at det er gjennomført en 
tilstrekkelig vurdering av ulike 
alternativer for å sikre at 
prosjektforslaget representerer et 
riktig valg å gå videre med  

 Sikre at gode konsepter ikke faller ut 
av vurderingen basert på urimelige 
eller urealistiske forutsetninger og 
krav 

 Sikre at viktige interessenter er 
involvert i arbeidet på en 
hensiktsmessig måte 

 Sikre at vurderte alternativer er iht. 
forutsetninger, strategier og andre 
føringer fra Helse Sør-Øst RHF 

 Identifisere og håndtere vesentlige 
risikoelementer for de alternative 
konseptene som vurderes 

 Støtte i kommunikasjon med sentrale 
interessenter 

 

5 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at forutsetninger som legges til grunn i 
Business caset er relevante og realistiske  

5. Gevinstrealisering 

6 Prosjekteier, 
eventuelt med 

Gi nødvendige føringer til prosjektforslaget  
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# Hvem Oppgaver Referanser 

støtte fra 
styringsgruppen 

7 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at prosjektforslaget er kvalitetssikret i 
forhold til gjeldende sjekkliste for BP2 
beslutning. 

9.4 Prosjektsikring 
(kvalitetssikring) 

8 Programeier/ 
Programstyret, 
eventuelt 
administrerende 
direktør Helse Sør-
Øst 

Godkjenne prosjektforslaget inkl. faseplan for 
planleggingsfasen og beslutte oppstart av 
planleggingsfasen. I den grad prosjektforslaget 
har tids- og/eller kostnadsmessige 
konsekvenser for programmet skal 
prosjektforslaget godkjennes av 
administrerende direktør Helse Sør-Øst. 
(Formell godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

 

9.6. Prosjekteierstyring i planleggingsfasen 

Hensikten med prosjekteierstyringsaktivitetene i planleggingsfasen er å sikre at 

prosjekteier/styringsgruppen har et godt grunnlag (styringsdokument) for styring/oppfølging av 

prosjektet. 

Ansvar og viktige oppgaver som skal ivaretas: 

# Hvem Oppgaver Referanser 

1 Prosjekteier Beslutte prosjektkategori Vedlegg A) 
Kategorisering av IKT- 
og endringsrelaterte 
prosjekter 

2 Prosjekteier Vurdere etablering av en styringsgruppe for 
prosjektet 

9.2 Styringsgruppen 

3 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Bistå i identifikasjon og frigivelse av 
nøkkelressurser til planleggingsfasen 

 

4 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Løpende støtte prosjektleder/prosjektteamet i 
planlegging av prosjektet. Sikre at viktige 
interessenters behov/krav blir hensyntatt 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

5 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Løpende utfordre prosjektleder/ 
prosjektteamet i forutsetningene som blir lagt 
til grunn for prosjektet, inkl. tilhørende time-
/kostnadsestimater 

 

6 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Støtte i oppdatering/detaljering av Business 
caset 

5. Gevinstrealisering 

7 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre at Business caset og den tilhørende 
gevinstrealiseringsplanen er forankret i 
linjeorganisasjonen 

5. Gevinstrealisering 

8 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Planlegge og lede regulære møter med 
prosjektledelsen (prosjekteier- eller 
styringsgruppemøter), herunder 

 Godkjenne møteplanen 

 Avklare hvilke beslutningssaker som 
skal behandles på møtene 
 

 

9 Prosjektleder Utarbeide utkast til status- og 
saksdokumentasjon forut for møtene (ref. 
ovenfor) 

 

10 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre at styringsunderlaget gir grunnlag for 
prosjekteier/styringsgruppens styring/ 
oppfølging av prosjektet, herunder; 

 Business caset og tilhørende 
gevinstrealiseringsplaner er realistiske 

 Resultatmål/prosjektets produkter er 
egnet til å skape de ønskede 
endringene 

 Det er utarbeidet en helhetlig og 
konsistent plan som bryter prosjektet 
ned i håndterbare faser 

 Prosjektomfanget henger sammen 
med estimater og tidsplaner 

 Prosjektorganisasjonen er tydelig 
definert med roller og ansvar, og at 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

det er ressurser til å gjennomføre 
prosjektet 

 De viktigste risikoene i prosjektet er 
identifisert og at det finnes 
tiltaksplaner for håndtering av disse 

 Prosjektets risikobilde er akseptabelt 

 Prosjektets rammer for tid, kostnad og 
kvalitet/omfang er realistiske og 
innbyrdes konsistente 

 Prosjektet har hensyntatt grensesnitt 
til andre prosjekter 

 Overlevering til forvaltning/drift er 
hensyntatt på en god måte, og 
akseptansekriteriene framstår som 
entydige og klare 

 Prosjektet er modent til 
gjennomføring 

11 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at tidligere erfaringer blir hensyntatt i 
styringsunderlaget for prosjektet 

 

12 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre at styringsunderlaget er kvalitetssikret i 
forhold til gjeldende sjekkliste for BP3-
beslutning. 
 
Valgt prosjektkategori bestemmer hvem som 
skal utøve kvalitetssikringen. 

9.4 Prosjektsikring 
(kvalitetssikring) 
 
 
Vedlegg A) 
Kategorisering av IKT- 
og endringsrelaterte 
prosjekter 

13 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Godkjenne styringsunderlaget og beslutte 
oppstart av gjennomføringsfasen. (Formell 
godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 
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9.7. Prosjekteierstyring i gjennomføringsfasen(e) 

Hensikten med prosjekteierstyringsaktivitetene i gjennomføringsfasen(e) er å sikre at prosjektets 

produkter/leveranser utvikles i henhold til de strategier og planer som fremgår av 

styringsdokumentet. 

I en situasjon hvor det er flere gjennomføringsfaser i et prosjekt vil oppgavene nedenfor «repeteres» 

for hver fase. 

Ansvar og viktige oppgaver som skal ivaretas: 

# Hvem Oppgaver Referanser 

1 Prosjektleder Gjennomføre prosjektet iht. godkjent 
styringsdokument 

 

2 Prosjekteier Etablere regelmessig uformell dialog med 
prosjektleder for å tidligst mulig få kunnskap 
om eventuelle utfordringer, risiko mv. som 
potentielt kan «true» prosjektet.  
 
(På tilsvarende måte bør muligheter som kan 
bidra til å redusere kostnader, tid, omfang, 
risiko mv. diskuteres) 

 

3 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Bistå i å sikre nøkkelressurser til 
gjennomføringsfasen 
 

 

4 Prosjektleder Eskalere eventuell mangel på 
prosjektressurser til prosjekteier; mennesker, 
lokaliteter, utstyr, testsystemer mv. 

 

5 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Løpende støtte prosjektlederen i 
gjennomføringen av prosjektet, herunder; 

 Sørge for avklaringer av 
kontraktsmessige forhold med 
leverandør(er) 

 Kontinuerlig fokus på prosjektets 
gevinster og forhold som kan påvirke 
disse (negativt og positivt) 

 Sikre kontinuerlig forankring i 
virksomhetsledelsen og hos sentrale 
interessenter underveis i 
gjennomføringsfasen 

 



 

 

Dato: 

16.08.2016 

 

 

 

Side: 

27 / 32 

Prinsipper og retningslinjer for 
program- og prosjekteierstyring 

Referanse:  

Versjon 1.0 

 

 

# Hvem Oppgaver Referanser 

 Utøve strategisk kontroll og iverksette 
prosjektrevisjoner ved behov 

6 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at risikostyring for prosjektet blir 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 
 
Prosjekteier må forsikre seg om at 
prosjektleder til enhver tid har en komplett 
oversikt av de risikoer og muligheter som 
gjelder, samt at prosjektet har implementert 
prosesser for å følge opp relevante tiltak. 
 
Prosjekteier må forsikre seg om at 
prosjektleder på ulike stadier i 
prosjektgjennomføringen initierer 
risikoanalyser og følger opp relevante tiltak. 
 

 
 

7 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Godkjenne eventuelle endringer. (Formell 
godkjenning iht. Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise) 
 
Endringer vil oppstå i de aller fleste 
prosjekter.  
 
Prosjektleder skal utarbeide endringsforslag 
med tilhørende konsekvensvurdering i tråd 
med prosjektets prosedyre for 
endringshåndtering. 
 
Prosjekteier skal forsikre seg om at alle 
godkjente endringer er hensyntatt i 
prosjektets planverk og tilhørende 
styringsdokument 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

8 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Håndtere eventuelle eskalerte avvik. 
 
I de aller fleste prosjekter vil prosjekteier 
motta eskaleringer fra prosjektleder i form av 
avvik. 
 
Avvik er en situasjon der faktisk fremdrift, 
kostnadspådrag, kvalitet i leveranser eller 
lignende ikke samsvarer med hva som er 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

planlagt (forventes å gå over/under gjeldende 
grenseverdier (toleranser). 
 
Normalt vil det være prosjektleders ansvar å 
iverksette adekvate tiltak for å lukke disse 
avvikene. 

9 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre at Business caset vedlikeholdes i tråd 
med de forutsetninger som gjelder for 
prosjektet 

5. Gevinstrealisering 

10 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre at gevinstrealiseringsplanene 
vedlikeholdes i tråd med Business caset og de 
forutsetninger som gjelder for prosjektet 

5. Gevinstrealisering 

11 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at gevinstrealiseringsplanene blir fulgt 
opp i linjeorganisasjonen og at korrigerende 
tiltak blir iverksatt om det oppstår eventuelle 
avvik 

5. Gevinstrealisering 

11 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Planlegge og lede regulære møter med 
prosjektledelsen (prosjekteier- eller 
styringsgruppemøter), herunder 

 Utarbeide møteplan 

 Avklare hvilke beslutningssaker som 
skal behandles på møtene 

 

 

12 Prosjektleder Utarbeide utkast til status- og 
saksdokumentasjon forut for møtene (ref. 
ovenfor) 

 

13 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at prosjektet tilrettelegger for en god 
overlevering av prosjektets leveranser/ 
produkter til berørte enheter; 
Sykehuspartner, helseforetakene mv.  
 
Følgende forhold er viktige for en god 
overlevering i leveranseprosjekter: 

 Løpende involvering av 
linjeorganisasjonen i prosjektperioden 

 Linjeorganisasjonens behov for 
endringer/tilpasninger og effektiv 

Sjekkliste for BP4 
faseovergang 



 

 

Dato: 

16.08.2016 

 

 

 

Side: 

29 / 32 

Prinsipper og retningslinjer for 
program- og prosjekteierstyring 

Referanse:  

Versjon 1.0 

 

 

# Hvem Oppgaver Referanser 

fremtidig forvaltning har blitt 
hensyntatt 

 Ryddighet i leveranser 

 God organisering av overleveringen 
med tydelige roller og ansvar 

 Linjeorganisasjonen har fått 
nødvendig opplæring og 
dokumentasjon 

 
Prosjekteier må påse at det er etablert en god 
prosess for håndtering av eventuelle 
restleveranser og tilhørende restrisiko 

14 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre at leveranser og styringsunderlaget er 
kvalitetssikret i forhold til gjeldende sjekkliste 
for BP4-beslutning. 
 
Valgt prosjektkategori bestemmer hvem som 
skal utøve kvalitetssikringen. 

9.4 Prosjektsikring 
(kvalitetssikring) 
 
 
Vedlegg A) 
Kategorisering av IKT- 
og endringsrelaterte 
prosjekter 

15 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Formelt godkjenne leveranser fra 
gjennomføringsfasen samt godkjenne 
styringsdokument og faseplan for 
avslutningsfasen. (Formell godkjenning iht. 
Helse Sør-Øst fullmaktsmatrise) 

Helse Sør-Øst 
fullmaktsmatrise 

 

9.8. Prosjekteierstyring i avslutningsfasen 

Hensikten med prosjekteierstyringsaktivitetene i avslutningsfasen er å sikre en formell avslutning og 

overlevering av prosjektet, samt å sørge for at erfaringer som prosjektet har gjort seg blir 

dokumentert på en slik måte at framtidige prosjekter kan nyte godt av disse. 

Ansvar og viktige oppgaver som skal ivaretas: 

# Hvem Oppgaver Referanser 

1 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Sikre god ressursstyring knyttet til 
avslutningsfase slik at prosjektet sikres 
ressurstilgang i avslutningsfasen av prosjektet, 
men også slik at ressurser som prosjektet ikke 
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# Hvem Oppgaver Referanser 

lenger har bruk for, blir frigjort til andre 
oppgaver 

2 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Løpende støtte prosjektleder i 
avslutningsfasen, herunder 

 Evaluering av prosjektet 

 Utforming av sluttrapport fra 
prosjektet 

 Avslutning av kontrakter og regnskap 

 Oppdatere gevinstrealiseringsplan 
 

 

3 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Overlevere Business caset til 
linjeorganisasjonen for oppfølging  

5. Gevinstrealisering 

4 Prosjekteier, 
eventuelt med 
støtte fra 
styringsgruppen 

Påse at linjeorganisasjonen forplikter seg til å 
videreføre forvaltning og oppfølging av 
gevinstrealiseringsplanene.  

5. Gevinstrealisering 

5 Prosjekteier Formelt avslutte prosjektet  
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Vedlegg 

A) Kategorisering av IKT- og endringsrelaterte prosjekter 

Beste praksis» tilsier at prosjektledelse og prosjekteierstyring skal tilpasses prosjektenes egenskaper 

og omgivelser. 

Bakgrunnen for en slik tilpasning er at virksomheten bør fokusere ledelses- og kontrollressursene der 

hvor utfordringene er størst. 

Fremfor at hver prosjektleder og prosjekteier tilpasser rutiner, roller osv. for prosjektledelse og 

prosjekteierstyring, basert på egen kunnskap og erfaring - eller mangel på sådan, er det mer 

hensiktsmessig å etablere ett sett av forhåndsdefinerte prosjektkategorier som legges til grunn for 

prosjektledelse og prosjekteierstyring. 

Disse forhåndsdefinerte prosjektkategoriene vil ta utgangspunkt i prosjektenes størrelse, 

kompleksitet, viktighet og risiko. 

For de ulike prosjektkategoriene etableres rutiner, roller osv. som bidrar til at planlegging, 

overvåkning og kontroll «dimensjoneres» riktig. 

I forhold til prosjekteierstyring vil slik «dimensjonering» bety: 

• For små/enkle prosjekter vil kravene til prosjekteierstyring modereres. F.eks. vil det ikke 

kreves etablering av en styringsgruppe for et slikt prosjekt, og enkelte deler av 

Prosjektveiviseren kan utelates. 

• For store/komplekse prosjekter vil kravene til prosjekteierstyring styrkes. F.eks. vil 

kvalitetskontroll ved viktige milepæler og faseoverganger utføres av en 

«prosjektekstern» instans eller personer som ikke del av den ordinære 

prosjektorganisasjonen. 

Skalering av prosessen for prosjektledelse (ref. Helse Sør-Øst prosjektveiviseren/PPM-modellen) 

vurderes p.t. av Sykehuspartner. 

Kriterier som grunnlag for «dimensjonering» av prosjekteierstyringen for endringsrelaterte 

prosjekter er som følger: 
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Basert på valgt prosjektkategori tilpasses prosjekteierstyring iht. følgende: 

 

B) Prosjekteierindeks 

Formålet med prosjekteierindeksen er å  

 Vurdere godheten (kvaliteten) i den prosjekteierstyringen som utøves 

 Identifisere nødvendige forbedringsområder/-tiltak knyttet til prosjekteierstyring 

Prosjekteierindeksen baseres på at prosjektledere regelmessig (kvartalsvis) vurderer godheten i den 

prosjekteierstyringen de erfarer i tilknytning til «sine» prosjekter.  

Prosjekteierindeksen viser gjennomsnittsverdier for prosjektporteføljen. 

Målingen utføres som en Questback hvert kvartal og er anonym.  

Resultatene fra målingene inngår som et viktig element i ledelsens vurdering av tiltak som kan bidra 

til å styrke prosjekteierstyringen, f.eks. kompetanseutvikling, videreutvikling av prosesser/rutiner 

m.m 


