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1. Hensikt 
I forkant av prosjektenes investeringsbeslutning (BP3) skal prosjekter i Helse Sør-Øst 

gjennomføre en økonomisk usikkerhetsanalyse og kvalitetsikre budsjettestimatene. 

Denne rutinen beskriver hvordan en økonomisk usikkerhetsanalyse skal gjennomføres, og 

nivåene for kvalitetskontroll. 

2. Overordnet prosess 

 

Kvalitetskontrollen har til hensikt å bekrefte grunnlaget for økonomisk usikkerhetsanalyse.  

Omfanget av Kvalitetskontrollen avhenger av prosjektets økonomiske størrelse. 

Kvalitetskontroll dokumenteres i egen flik/sjekkliste i regnearket. 



 
 

 
 

 

Veileder – Økonomisk usikkerhetsanalyse 

 

En økonomisk usikkerhetsanalyse skal gjennomføres ved BP3. Den vil tydeliggjøre økonomisk 

usikkerhet og bekrefte at budsjettestimatene er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre 

prosjektet. Vurderingene som leder frem til P10 og P90 dokumenteres i regnearket. 

Det er viktig at to forhold vurderes i modellen som blir bygget: 

 Ved sterk samvariasjon (korrelasjon) mellom postene i regnearket må disse 

faktorene skilles ut og legges inn som prosjektovergripende usikkerhetsfaktorer.  

 Risikoer skal ikke inngå i modellen, verken direkte eller indirekte, fordi dette vil 

føre til at prosjektet bygger inn en risikopott i budsjettestimatene. (Prosjekter i 

Helse Sør-Øst skal ikke etablere en risikopott gjennom budsjettestimater.) 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å «kalibrere» deltakerne som skal fastsette P10 og 

P90. Formålet med kalibreringen er å sikre at deltakere ikke er overoptimistiske (det vil 

resultere i for kort avstand mellom P10 og P90) eller pessimistiske. Kalibrering vil også 

bidra til at deltakerne har en felles oppfatning om prosjektet og tallgrunnlag og 

forutsetninger som grunnkalkylen bygger på. 

3. Rutine for usikkerhetsanalyse og kvalitetskontroll 
Nivå for usikkerhetsanalysen og kvalitetskontroll avgjøres av grunnkalkyle/budsjettestimat. 

Grunnkalkyle Deltar i workshop Kvalitetskontroll og prosess 

0-30 MNOK * 
Prosjektleder, fagfelle** og 
prosjektcontroller 

Fagfellevurdering av ledelsesprodukter 

30-60 MNOK 
Prosjektleder, fagfelle og 
prosjektcontroller 

Fagfellevurdering av ledelsesprodukter 

+ intervju av sentrale prosjektdeltakere 

60-90 MNOK 

Prosjektleder, fagfelle og 
prosjektcontroller 

+ sentrale prosjektdeltakere 

+ representant for linjen 

Fagfellevurdering av ledelsesprodukter  

+ intervju av sentrale prosjektdeltakere og 
prosjekteier 

+ intervju av representanter for linjen 

+ fagfellevurdering av usikkerhetsanalysen  

90+ MNOK 

Prosjektleder, fagfelle og 
prosjektcontroller 

+ sentrale prosjektdeltakere 

+ representant for linjen 

+ prosjekteier/programleder 

+ vurdering om eksternt ledet 
usikkerhetsvurdering 

Fagfellevurdering av ledelsesprodukter  

+ intervju av sentrale prosjektdeltakere og 
prosjekteier 

+ intervju av representanter for linjen 

+ fagfellevurdering av usikkerhetsanalysen 

+ kalibrering av deltakere i workshopen 

+ vurdering om ekstern kvalitetssikring 

* Ved grunnkalkyle 0 – 10 MNOK kan prosjekteier beslutte at usikkerhetsvurderingen 
og/eller kvalitetssikringen forenkles eller utgår. Beslutningen skal dokumenteres. 
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** Fagfellerollen kan ivaretas av en erfaren prosjektleder, fagfunksjoner i linje eller på 

programnivå. Når flere fagfunksjoner ivaretar kvalitetssikringen er det nok at en person fra 

en av fagfunksjonene deltar i workshop hvor P10 og P90 estimeres.  

3.1. Rutine for små prosjekter (Under 30 MNOK) 

3.1.1. Etabler grunnlag (forutsetninger) 

I forkant av kvalitetskontroll og usikkerhetsanalyse skal følgende arbeid være gjort:  

1. Faseplan som er nedbrutt i ressurser, aktiviteter og produkter (WBS) er etablert. 

2. Ledelsesprodukter er tilstrekkelig utarbeidet og risikoregister er etablert. 

3. Budsjettering/grunnkalkyle er utført med prosjektestimater som er basert på mest 
sannsynlige verdi, uten reserver eller avsetninger for usikkerhet eller risiko. 

4. For å gjennomføre usikkerhetsanalysen er det en forutsetning at prosjektleder har 
tilgang til Excel-kompetanse. 

3.1.2. Kvalitetssikre grunnlaget og bygge regnearkmodell 

I dette trinnet kontrolleres (kvalitetsikres) grunnlaget for usikkerhetsanalysen og 

deretter etableres modellen i regnearket. 

5. Prosjekteier peker ut en erfaren prosjektleder som ivaretar rollen som fagfelle for 
prosjektleder. 

6. Prosjektcontroller kontrollerer at budsjettmalen er korrekt og komplett utfylt, og at 
finansiering er i henhold til gjeldende regionale retningslinjer. 

7. Prosjektleder leverer alle planlegging- og ledelsesprodukter til fagfelle. 

8. Fagfelle går gjennom prosjektet sammen med prosjektleder, ved behov deltar 
prosjektcontroller: 

 Prosjektleder presenterer WBS-struktur, faseplan, ledelsesprodukter, 
risikoregister og estimater for budsjett/grunnkalkyle for fagfelle. 

 Fagfelle utfordrer på realisme i leveranser (WBS-struktur), tidsplan, estimater, 
bemanning, avhengigheter, risikoregister, etc. for fasen (eller prosjektet) basert 
på «Sjekkliste for fagfellevurdering», Helse Sør-Øst RHFs risikounivers og egne 
erfaringer. 

 Ved behov justerer prosjektleder planer og estimater, og det etableres et 
kvalitetssikret fase-/prosjektestimat. Dersom det er faglig uenighet om behovet 
for justering skal uenigheten dokumenteres og opprinnelig estimat beholdes. 
Uenigheten tas hensyn til gjennom P10/P90 i usikkerhetsanalysen.  

9. Prosjektleder grupperer det kvalitetssikrede estimatet fra fagfellegjennomgangen i 
produkter, leveranser og aktiviteter slik at det kan brukes i usikkerhetsanalysen og 
gjennomgår grupperingen med prosjektcontroller 

10. Prosjektcontroller eller prosjektleder legger prosjektets gruppering av produkter, 
leveranser og aktiviteter i regnearkmodellen for «Økonomisk usikkerhetsanalyse». 
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11. Prosjektcontroller, prosjektleder og fagfelle vurderer om det er sterke korrelasjoner 
mellom poster i regnearkmodellen. Faktorene som korrelerer må skilles ut, enten 
som egen post i grunnkalkylen eller som en prosjektovergripende usikkerhet.  

3.1.3. Gjennomfør usikkerhetsanalysen 

I dette trinnet angis estimatene for P10 og P90 i en workshop hvor prosjektleder, 
fagfelle og prosjektcontroller deltar. 

12. Første del av gjennomgangen omfatter vurdering av usikkerhet rundt estimatene. 

 Prosjektleder går gjennom postene og forklarer hva som skal gjøres, hva som er 
vanskelig og hvilke utfordringer eventuelt man har 

 Mest optimistisk utfall (P10), altså besparelser i forhold til grunnkalkyle/budsjett, 
og mest pessimistiske utfall (P90), altså merkostnader, fastsettes for hver 
budsjettgruppe/leveranse og legges inn i regnearkmodellen 

 Risiko skal normalt ikke innkalkuleres i P10 og P90 for i HSØ skal styringsramme 
og kostnadsramme være uten påslag for risiko. 

Hvis risiko unntaksvis innkalkuleres skal det begrunnes. Innkalkulerte 
risikofaktorer skal dokumenters og konsekvens av risikoene skal begrunnes 

 For hvert utfall noteres en kort begrunnelse for P10 og P90 som dokumentasjon. 

 Eventuelle risikoer som oppdages legges inn i risikoregisteret av prosjektleder 

13. Andre del av gjennomgangen omfatter vurdering av Prosjektovergripende 
usikkerhetsfaktorer. Her skal det helst ikke være mange overgripende faktorer. 

 Gruppen diskuterer hva som er de usikkerhetsfaktorer som er felles for mange av 
de enkelte budsjettpostene i estimatet (for eksempel tilgang på seniorkontra 
Juniorressurser, tilgang til HF-ressurser, valutakurser mv.). 

 Det legges inn %-vis hvordan usikkerheten kan slå ut, som påslag for usikkerhet.  

 Påse at man ikke innkalkulerer risikoer som prosjektovergripende usikkerhet. (I 
HSØ skal styringsramme og kostnadsramme skal være uten påslag for risiko)  

14. Gjennomfør beregningen i verktøyet. 

 Når alle utfall på estimat- og hendelsesusikkerhet er fastsatt, beregners 
standardavvik, varians og forventningsverdi automatisk, og basert på disse 
verdiene beregnes styringsramme (P50), kostnadsramme (P85), og sannsynlighet 
for å nå budsjettestimat. Dette presenteres i S-kurven. 

 Usikkerheten som de ulike budsjettgruppene representerer presenteres i et 
tornado-diagram. 

15. Gjennomgangen avsluttes med at deltakerne gjør en felles vurdering av resultatet. 
Dersom man anser resultatet som rimelig, avsluttes høringen. I motsatt tilfelle, kjører 
man en iterativ prosess på punktene over inntil man oppnår et rimelig resultat. 
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3.1.4. Avslutning 

16. Sluttkontroll av at modellen er korrekt og at gule celler i flik beregningsgrunnlag er 
peker til korrekte celler og har korrekt innhold. 

17. Sjekklisten i regnearket fylles ut. 

18. Usikkerhetsanalysen legges frem for beslutning. 

3.2. Rutine for mellomstore prosjekter (30 – 60 MNOK) 

For mellomstore prosjekter benyttes samme tilnærming som ved små prosjekter 

(kapittel 3.1.1 til 3.1.4), men prosessen utvides med følgende punkter: 

 3.1.2 Kvalitetssikre grunnlaget og bygge regnearkmodell: Fagfelle gjennomfører 
intervjuer med sentrale prosjektdeltakere (f.eks. delprosjektledere, testledere, 
arkitekter, etc.) basert på «Sjekkliste for fagfellevurdering», Helse Sør-Østs 
risikounivers og egne erfaringer. 

Intervjuene skal ta utgangspunkt i «Sjekkliste for fagfellevurdering», Helse Sør-Østs 
risikounivers og fagfellens egne erfaringer. Formålet er å bedre forståelse i hva som 
ligger i estimatene. 

3.3. Rutine for store prosjekter (60 – 90 MNOK) 

For store prosjekter benyttes samme tilnærming som ved små prosjekter  (kapittel 3.1.1 
til 3.1.4), men prosessen utvides med følgende punkter: 

 3.1.2 Kvalitetssikre grunnlaget og bygge regnearkmodell: Fagfelle intervjuer 
prosjektdeltakere, prosjekteier/programleder og representanter for linjen/bruker. 

 3.1.3 Gjennomfør usikkerhetsanalyse: Workshop utvides med sentrale 
prosjektdeltakere og en representant for linjen. 

 3.1.4 Avslutning: En uavhengig Controller skal se gjennom usikkerhetsanalysen før 
den benyttes. Formålet er å få fagfellevurdert prosjektcontrollerens arbeid og en 
uavhengig rimelighetsvurdering av resultatet av modellkjøringen. 

 3.1.4 Avslutning: Når P85 overstiger 100 MNOK skal prosjekteier avtale med Helse 
Sør-Øst RHF avdeling Teknologi og e-helse om usikkerhetsvurderingen som er utført 
skal suppleres med andre vurderinger, for eksempel utvidet kvalitetskontroll. 

3.4. Rutine for svært store prosjekter (90+ MNOK) 

Ved grunnkalkyle over 90 MNOK skal prosjekteier avtale med Helse Sør-Øst RHF avdeling 

Teknologi og e-helse om det skal være uavhengig usikkerhetsvurdering og/eller uavhengig 

kvalitetssikring. Beslutningen skal dokumenteres. 

Hvis beslutningen er å benytte eksterne konsulenter skal disse enten følge eget selskaps 

prosedyre for usikkerhetsvurdering og/eller kvalitetssikring eller samme prosedyre som når 

usikkerhetsvurdering og kvalitetssikring gjøres internt (se under). 
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Når kvalitetskontroll og usikkerhetsanalyse gjøres av interne, skal arbeidet følge samme 

prosess som store prosjekter (kapittel 3.3) med tillegg av følgende punkter: 

 3.1.3 Gjennomfør usikkerhetsanalyse: Workshop utvides med prosjekteier, 
programleder eller assisterende programleder. 

 3.1.3 Gjennomfør usikkerhetsanalyse: I workshop for usikkerhetsanalyse skal man 
«kalibrere» deltakerne.  

Kalibrering har to formål: Å øve på å anslå P10/P90 og å oppdatere deltakerne på 
rammebetingelser, prosjektøkonomi og prosjektplan. Dette gir større trygghet for at 
anslagene for P10 og P90 er korrekte. 

Kalibrering kan gjennomføres i form to runder med quiz-spørsmål hvor spørsmålene 
hentes fra prosjektet. Runde en skal være med ja/nei svar hvor det angis hvor sikker 
man er på svaret. I runde to skal deltakerne angi intervaller. I begge runder «vinner» 
den som har 80% rett svar. 

4. Sjekkliste for fagfellevurdering 

4.1. Gjennomgang av prosjektet 

Følgende spørsmål bør vurderes som del av kvalitetssikringen: 

1. Er spesifikasjonene i prosjektmandatet komplette og forstått? 

2. Er prosjektets omfang, angitt i styringsdokumentet, riktig avgrenset og er det stabilt? 

3. Støtter de ansatte, ledelsen og eierne prosjektet? 

4. Er prosjektbegrunnelsen (Business Case) godkjent? 

5. Er det allokert nok ressurser, har man full råderett over dem, besitter de tilstrekkelig 
ferdigheter, og er de hensiktsmessig organisert for å kunne gjennomføre prosjektet? 

6. Hvis prosjektet skal bruke ny teknologi, er den nye teknologien godt forstått, 
tilstrekkelig utprøvd og velfungerende? 

7. Er prosjektets leveranser brutt ned slik at det er mulig å gjøre gode og nøyaktige 
estimater på dem? 

8. Er ansvar for leveranser og milepeler avtalt og tydeliggjort for 
prosjektorganisasjonen? 

9. Gjør korrelasjon mellom aktiviteter i leveranseplanen at man bør ta hensyn til dette i 
oppbyggingen av regnearkmodellen for usikkerhetsanalyse? 

10. Er prosjektets tidsramme realistisk? 

11. Er de største risikoene for prosjektet identifisert, og tiltak identifisert for å håndtere 
disse? Er det noen risikoområder som ikke er tilstrekkelig vurdert jfr. Helse Sør-Øst 
RHF sitt risikounivers? Er de store risikoene holdt utenfor grunnkalkylen/budsjettet? 

12. Finnes det noen lavt hengende frukter som kan realiseres tidligere enn planlagt, eller 
som med fordel kan inkluderes i prosjektets omfang? 



 
 

 
 

 

Veileder – Økonomisk usikkerhetsanalyse 

 

13. Er det noe ved prosjektet som bør endres og i så fall hvorfor? 
 
Resultat av intervjuer presenteres for prosjektleder, og om det hersker ulike oppfatninger, 
bør man forsøke å lukke eventuelle gap. Uenighet kan håndteres i vurderingen av P10/ P90.  

4.2. Grunnlaget for nivå i usikkerhetsvurderingen 

Fagfellevurderingen skal kontrollere at nivået (prosjektstørrelse) er korrekt ved å sjekke at:  

 Budsjett for tidligere og pågående faser er medregnet når nivå for usikkerhetsanalyse 
og kvalitetssikring fastsettes.  

 Prosjektet ikke er delet opp i mindre prosjekter for å få et enklere kvalitets-
kontrollarbeid eller usikkerhetsanalyse. Det summen av budsjetter som gir nivå. 

 Usikkerhetsanalysen bare betrakter kostnadsmessig usikkerhet. 

 Prosjektet ikke budsjetterer med reserver eller avsetninger for risiko. 

Prosjektet bør likevel planlegge med (og innkalkulere) at hendelser som er svært 
sannsynlige vil inntreffe. (Svært sannsynlig = 90 – 100 %, eller verbalt: «man blir 
svært overrasket om hendelsen ikke inntreffer».) 

 Usikkerhetsanalysen ikke betrakter ekstreme situasjoner. Dette noteres i 
risikoregisteret og håndteres som risiko. 

5. Definisjoner 
Følgende definisjoner er lagt til grunn: 

 Usikkerhet er en tilstand hvor det er mangel på informasjon eller manglende 
kunnskap om en hendelse 

 Økonomisk usikkerhetsanalyse er en metodikk for å identifisere, beskrive og evaluere 
økonomisk usikkerhet i estimatene. 

 Prosjektovergripende usikkerhet er de usikkerhetsfaktorer som er felles for mange av 
de enkelte budsjettpostene i estimatet (eks økonomisk effekt av tilgang på senior vs. 
juniorressurser, tilgang til HF-ressurser …) 

 Fagfelle er en erfaren prosjektleder utpekt av prosjekteier eller programleder, som 
respekteres av både prosjekteier og prosjektleder. Rollen fagfelle kan ivaretas av 
spesialister i linjen eller i programmer. 

Hvis prosjektleder er en anerkjent prosjektleder, kan fagfellen ha en tendens til å ta 
lett på oppgaven. En systematisk og personuavhengig tilnærming er dermed 
avgjørende for resultatet av fagfellevurderingen. 

 Fagfellevurdering (Peer review) er kvalitetskontroll av prosjektleders forslag til 
budsjett og grunnlaget for budsjettforslaget, for å avgjøre om arbeidet holder 
tilstrekkelig kvalitet og om det forekommer metodiske eller logiske feil. 


