
Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Fremdriftsstyring for prosjekter i HSØ

EVM (Earned Value Management)

Fremdriftsstyring basert på inntjent verdi

Dette er et opplegg for "klasseromsundervisning"
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Innledning

 Hva er EVM? 
 Hvorfor EVM?
 Hvordan fungerer det?
 Hvordan etablere en baseline
 WBS - Leveransestruktur
 Begreper



Hva er EVM?

 Earned Value Management eller Realisert Verdi, 
er en metode for å styre prosjektets fremdrift på parameterne: 
 Kost
 Tid 
 Omfang

 Metoden krever regelmessig måling av prosjektets :
 Påløpte kostnader
 Levert omfang

 Metoden åpner for:
 Beregning av avvik i kost, tid og omfang
 Prognostisering av kost, tid og omfang
 Synliggjør mulig behov for korrigerende tiltak



Hva EVM ikke er

 Det har ikke noe med gevinstrealisering å gjøre

 Prosjekt: Et ERP prosjekt til  50 mnok, leveres på tid og kost. Organisasjonens 
gevinster på forbedret innkjøp- lager- og logistikkløsning er på 200 mnok årlig

 Earned value (EV) er fortsatt 50. 

 Det er ikke en metode for å beregne produktets anleggsverdi eller salgsverdi 

 Prosjekt: Du planlagt å bygge et hus for 1 mnok,  det kostet 1,5 mnok å bygge 
det, og det ble solgt for 2 mnok dagen etter.

 Earned value (EV) er fortsatt 1 mnok,

 Og prosjektet sprakk med 500 000 kroner, og du satt igjen med en gevinst på 
500 000 kroner.

Prosjektets Earned value er den godkjente summen av 
kostnadene (budsjett) for å gjennomføre alle prosjektets 

leveranser



Hvorfor EVM?

 Én felles metode for å kontrollere og styre fremdriften i prosjekt

 Én felles metode for å rapportere nøkkeltall og fremdrift til prosjektets interessenter

 Enhetlig nøkkelinformasjon for å kunne se helsetilstanden i en prosjektportefølje

Metoden setter Prosjektleder i stand til å svare på:

Hvor mye arbeid krever prosjektet? 

Hvor mye er gjort, og hva har det kostet?

Hvor mye gjenstår, og hva vil det koste?

Når vil prosjektet være ferdig?

Hvem er ansvarlig for hva?

Hvem gjør hva - og når?

HAR DU KONTROLL?



Hvordan fungerer det

Forutsetningen er at Verdien av utført arbeid er summen av den planlagte 
kostnaden av de utførte arbeidspakkene (WBS-elementene)

Så tegnes tre kurver

Planlagt Verdi fordelt over tid ( Dvs å etablere en baseline)
Earned Value (verdien av det arbeidet som er utført)
Actual Cost – (hentes fra regnskapssystemet)



Hvordan etablere en baseline

Etablering av baseline er en iterativ prosess som pågår gjennom hele planleggingsfasen.
• Definere hva som skal leveres, verifisere og justere
• Plasser leveransene ut i tid, verifisere og justere
• Beregne kostnader på planlagt tidsforbruk, og innkjøp

1. Definere arbeidet

2. Planlegg arbeidet i tid

3. Budsjettere arbeidet

Kost
WBS

Baseline

Tid



WBS - Leveransestruktur

Leveransestrukturen er prosjektets nedbrytning av prosjektomfanget til konkrete, målbare leveranser som 
kan estimeres og kontrolleres med stor grad av objektivitet. Nedbrytningen skal være leveranseorientert 
(produktorientert), ikke oppgaveorientert eller aktivitetsorientert.

Laveste nivå i strukturen er detaljnivået for planlegging og oppfølging med konkrete verdier. Øvrige nivåer 
har verdier aggregert fra laveste nivå.

Krav til nedbrytningen:

Tid - Start- og sluttdato  

Kost - Faktisk og forventet timeforbruk
- Faktisk og forventet timekost
- Faktisk og forventet andre kostnader

Omfang - Det skal tydelig fremgå hva som leveres
- Det skal være enkelt å bedømme ferdiggrad
- Det skal være enkelt å kontrollere at leveransen er utført
- Det skal være enkelt å kontrollere endringer i leveranse og kvalitet

Definere arbeidet

Planlegg arbeidet i tid

Budsjettere arbeidet



Eksempler

- Oppgaven
- Baseline 
- Planlagt verdi
- Inntjent verdi
- Faktisk kost
- Hvordan beregne prognose, og begreper
- Analyse – Status
- Analyse – Prognose
- Har du kontroll?



Eksempel - Oppgaven

Oppgave:

Det skal graves en 10 meter lang grøft. 
Den skal være 2 meter bred og 2 meter dyp.

Planlegg med å grave 1 meter hver dag

Planlegg med at det tar 15 timer å grave en meter

Timeprisen er NOK 1 000,-

Prosjektstyret har akseptert og vedtatt at det skal graves 10 meter grøft på 
10 dager innenfor et budsjett på NOK 150 000,-



Eksempel - Dag 5

Etter 5 dager:

Dag 5 skaper en stor stein problemer og fremdriften stopper nesten opp. 
Steinen blir imidlertid fjernet og gravingen kan fortsette.

Arbeidet lå litt etter planen etter 4 dager. 

Det planlegges med å følge planlagt kost og fremdrift for resten av 
arbeidet.



Utgangspunktet for å vurdere et prosjekts fremdrift er prosjektets vedtatte plan, baseline.
Den beskriver hvordan kostnadene akkumuleres gjennom prosjektets varighet, hvilke omfang
prosjektets leveransene har og når dette skal leveres.

Baseline 

Eksempel

Grav en 10 meter lang grøft.

Planlegg med 1 m/dag

Planlegg med 15 
timer/meter

En time koster 1000,00

Budsjett = 150 000

Baseline:
Omfang:10 meter grøft
Kost: 150' 
Tid: 10 dager

OmfangKost

Tid

Budsjett = 150 000150’

75’

1m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m



Planlagt verdi etter dag 5

Planlagt verdi = Planlagt kostnad for prosjektets planlagte leveranser på rapporterings-tidspunktet.

OmfangKost

Tid

Budsjett = 150 000150’

75’

1m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Planlagt Verdi:
NOK 75 000,-
(5 meter x 15 timer x NOK 
1000)

Kan leses rett fra kurven!



Inntjent verdi etter 5 dager

Tid

Inntjent verdi = Planlagt kost for prosjektets faktiske leveranser på rapporteringstidspunktet.

OmfangKost

Tid

Budsjett = 150 000150’

75’

60’

1m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Inntjent Verdi:
NOK 60 000,-
(4 meter x 15 timer x NOK 1000)

Kan leses rett fra kurven!



Faktisk kost etter 5 dager

Faktisk kost = Påløpt kost på rapporteringstidspunktet.
Påløpt kost for prosjektets faktiske leveranser.
Hentes fra regnskapssystemet

Tid

OmfangKost

Tid

Budsjett = 150 000150’

75’

60’

80’

1m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Faktisk kost:
NOK 80 000,-

Påløpt kost, hentes fra regnskapet!

1m



Analyse - Hva er status på rapporteringstidspunktet ?

Tid

OmfangKost

Tid

Budsjett = 150 000150’

75’

60’

80’

1m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Tid: 1 uke

Kost: + NOK 20 000

1. Prosjektet er en uke etter planen
2. Prosjektet har levert 1 meter mindre enn planen
3. Kostnadene for å levere 4 meter er NOK 20 000 over planen for 4 meter grøft. 
4. Forklar avvik i kost og omfang.
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Analyse – Prognose, basert på status

Prognosen er basert på følgende forutsetninger:
1. Grøften skal graves ferdig 
2. Gjenstående arbeid forventes å følge planlagt kost og fremdrift
Beskriv eventuelle tiltak for å lykkes med prognosene.

Tid

Kost

Tid

Budsjett = 150 000150’

75’

60’

80’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prognose: 
Kost: NOK 170 000
Tid: 1 dag forsinket
Omfang: Uendret

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m



Oppsummering

 Baseline:
Prosjektets vedtatte plan for kost, tid og omfang.

 Inntjent verdi
Planlagt kost for prosjektets faktiske leveranser på rapporteringstidspunktet.

 Planlagt verdi:
Planlagt kost for prosjektets planlagte leveranser på rapporteringstidspunktet.

 Faktisk kost
Påløpt kost på rapporteringstidspunktet. Påløpt kost for prosjektets faktiske 
leveranser.



Teori

- S-kurve
- Hvordan beregne inntjent verdi
- WBS
- Baseline



S-kurven
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Planlagt verdi

På rapporteringstidspunktet viser kurven hvordan prosjektets fremdrift forholder seg til 
planen i forhold til tid, kost og omfang. Avvik visualiseres tydelig, og prosjektleder må 
forklare avvikene og planlegge med eventuelle korrektive tiltak.

Budsjett
S-kurven viser 
prosjektets 
periodiserte 
kostnader.

Den sorte kurven PV) 
viser hvordan 
budsjettet er 
periodisert.
Grønn kurve (EV) 
viser inntjent verdi 
og den rød kurve 
(AC) viser faktisk kost 
. Den stiplede linjen 
viser prosjektets 
budsjett ved 
ferdigstillelse. 

S-kurven gir en god 
illustrasjon av 
prosjektets fremdrift 
og viser behovet for 
eventuelle korrektive 
tiltak.



S-kurven - Status
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Status på rapporteringstidspunktet kan gis en kategori grønn, gul eller rød for å angi fremdrift 
i forhold til plan. 
I illustrasjonen er faktisk kost lavere enn planlagt kost for faktiske leveranser = Grønn
Tidsavvik og avvik i omfang er høyere en 10% = Rød 

Budsjett

PV

EV
AC

Omfangsavvik

Kostavvik

Tidsavvik



S-kurven med prognose
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Prognosen skal være prosjektets beste bedømming av prosjektets forventede kost, tid og omfang 
på leveringstidspunktet. Prognosen kan variere fra rammene for vedtatt plan, baseline. Inntjent-
og planlagt verdi skal alltid ta utgangspunkt i baseline.

Budsjett

Planlagt verdi

Prognose: 
Kost: Lavere enn budsjett
Tid: Noe forsinket
Omfang: Uendret



Begreper
 ETC Estimate to complete

Estimert kostnad for å ferdigstille 
gjenstående deler av prosjektet. 

 EAC Estimate at completion (Prognose)
Ved rapporteringstidspunktet:
Hva er den estimerte kostnaden når 
prosjektet er ferdig.

 POC Percentage of completion

 SV Schedule Variance
EV – PV

 SVP Schedule Variance Percentage
SV / PV

 VAC Variance At Completion
BAC – EAC

 CPI Cost Performance Indicator (>1: Good)
EV / AC

 SPI Schedule Performance Indicator  (>1: Good)
EV / PV

EAC

ETC

PV

EV
AC

EAC = AC + ETC 
Når du rekalkulerer gjenstående 
arbeid manuelt

EAC = AC + BAC – EV or BAC/CPI  
Ren prognosekalkulering



Hvordan beregne inntjent verdi

 Metoden krever regelmessig måling av prosjektets
 påløpte kostnader
 levert omfang

Påløpte kostnader kommer fra regnskapssystemet og viser hvor mye prosjektet har forpliktet seg til 
ved rapporteringstidspunktet, Dette påvirker ikke inntjent verdi!

Måling av levert omfang er kjernen i metoden. 
Inntjent verdi beregnes på grad av ferdigstillelse på elementene i WBS’en.

Det betyr at kvaliteten på Earned value analysen står og faller på kvaliteten av WBS’en, og  i 
beregningen av grad av ferdigstillelse.

Når kostnadene til det leverte omfanget beregnes ut fra baseline, får vi inntjent verdi. 
Med andre ord - hvis levert omfang utgjør kun 40% av avtalt omfang ved rapporteringstidspunktet, 
vil inntjent verdi være 40% av baseline ved rapporteringstidspunktet. 

Teorien angir flere metoder for å beregne grad av levert omfang, for HSØ kan dette være:

 % Ferdigstillelse
 20/80
 50/50
 0/100



Hvordan beregne inntjent verdi

20/80

Denne metoden angir grad av ferdigstillelse til 20% 
når arbeidet starter og 100% når arbeidet er 
ferdigstilt.

Fungerer bra hvis det er et stort antall målbare 
leveranser eller aktiviteter. De bør ikke være av 
lengre varighet. Under 12  uker.

0/100

Denne metoden angir grad av ferdigstillelse til 100% 
først når arbeidet er ferdigstilt. 0% frem til 
ferdigstillelse. 

Denne metoden fungerer bare hvis antall målbare 
leveranser har kortere varighet enn 4 uker.

% Ferdigstillelsesgrad

Denne metoden basere seg på at prosjektleder 
vurderer grad av ferdigstillelse på elementene i WBS 
på en skala fra 0 til 100. 

Det stilles store krav til objektivitet
Fare for overoptimistiske anslag.

50/50

Denne metoden angir grad av ferdigstillelse til 50% 
når arbeidet starter og 100% når arbeidet er 
ferdigstilt.

Fungerer bra hvis det er et stort antall målbare 
leveranser eller aktiviteter. De bør ikke være av 
lengre varighet. Under  8 uker.



Hvordan beregne inntjent verdi

Hvis WBS har en god struktur og omfanget er 
godt definert slik at ferdigstillingsgraden kan 
vurderes objektivt, vil % ferdigstillingsgraden 
være et godt alternativ for beregningen. 

Hvis en objektiv vurdering er vanskelig,  
anbefales 20/80 eller 50/50.

Ved stor usikkerhet i beregningen av ferdigstillingsgraden , kan prosjektet vurdere å la et team vurdere 
ferdigstillelse , mens at annet team vurderer verdien av gjenstående arbeid. 

Et alternativ til beregning av grad av 
ferdigstillingsgraden , er å estimere gjenstående 
omfang. Da vil Inntjent verdi være differanse 
mellom avtalt budsjett og verdien av 
gjenstående arbeid.



Baseline  

Baseline er den planen som er behandlet og godkjent av prosjekteier.
I EVM sammenheng beskriver baseline hva prosjektets totale leveransomfang er, og hvilket budsjett 
prosjektleder har fått,  og hvor lang tid prosjektet vil bruke på å levere.

Når baseline er behandlet og godkjent av prosjekteier, har prosjektleder fått rammene for tid, kost og omfang 
som prosjektet skal styres og kontrolleres etter. Første baseline (b0) etableres vanligvis ved  i BP3, plan 
godkjent. 
(For noen prosjekter kan det være hensiktsmessig å etablere Earned value rapportering ved BP2, start 
planlegging, eller ved BP1, start konseptfasen.)

Prosjektets fremdrift og prognoser kontrolleres alltid mot gjeldene baseline ved rapporteringstidspunktet. 

Når det skjer endringer i prosjektets forutsetninger, eller omfang kan etableres det ny baseline, basert på 
godkjent endringsordre.
Eksempler kan være: økt eller redusert omfang, prosjektet må utsettes grunnet at andre prosjekter 
prioriteres, eller at andre rammebetingelser i prosjektet endres

Hvis prosjektet får prognoser som avviker fra baseline, grunnet dårlig planlegging og/eller estimering, kan 
prosjektstyret gi tillatelse til å replanlegge og fortsette etter ‘gjeldende plan’ -- men uten å rebaseline. 
Dvs at prosjektene rapporterer framdrift i henhold til ny replanlagt plan, men med avvik i forhold til gjeldende 
baseline. 



Baseline vs. Gjeldende plan

Prosjekteier kan godkjenne at prosjektet styres etter gjeldende plan, men EVM skal alltid måles i 
forhold til Baseline. 

Baseline

Kost

Rapporteringspunkt BP5

Omfang

Tid

Gjeldende Plan



Analyse - øvelser



Inntjent verdi - Fremdriftsanalyse - Øvelse 1
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Omfang

Budsjett

Planlagt verdi

Prognose: 
Kost: _______________
Tid:   _______________
Omfang: ____________



Inntjent verdi - Fremdriftsanalyse - Øvelse 2
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Omfang

Budsjett

Planlagt verdi

Prognose: 
Kost: _______________
Tid:   _______________
Omfang: ____________



Inntjent verdi - Fremdriftsanalyse - Øvelse 3
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Omfang

Budsjett

Planlagt verdi

Prognose: 
Kost: _______________
Tid:   _______________
Omfang: ____________



Inntjent verdi - Fremdriftsanalyse - Øvelse 4
Kost

Tid
Rapporteringspunkt BP5

Omfang

Budsjett

Planlagt verdi

Prognose: 
Kost: _______________
Tid:   _______________
Omfang: ____________



Fra teori til praksis?

Hva trenger du å gjøre for at ditt prosjekt skal kunne ta i bruk EVM for beregning av fremdrift?
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