
Prosjektveiviser Helse Sør-Øst

Prosjektmetodikk



Prosjektmodell og -veiviser

Prosjektmodell:

• Prosjekteierstyring og prosjektstyring 

• Fra en idé oppstår til godkjente leveranser og senere gevinstuttak

• Beskriver ett sett med faser som prosjekter skal gjennom med angitte 

beslutningspunkter/faseoverganger (Prince2: Styre i faser)

• Beskriver styringsdokumentasjonen som skal utarbeides underveis i prosjektet

• Beskriver mulighet for oppdeling av gjennomføringsfasen til delmengder

• Kan tilpasses de enkelte prosjekt ved skalering av underliggende 

dokumentasjon

Prosjektveiviseren tar utgangspunkt i:

→ Prince2*

* ledende metodikk innen prosjektledelse utviklet 

av den engelske regjering

→ Prosjektveiviseren fra Difi.

Prosjektveiviser:
• veiledere

• maler

• kurs- og opplæringsmateriell



Retningslinjer

Helse Sør-Østs IKT strategi - Standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser:

‘… Følge en kontrollert, stegvis gjennomføring basert på Helse Sør-Østs gjeldende metodikk for prosjekt- og 
programgjennomføring’ 

• Alle prosjekter i Helse Sør-Øst skal følge den til enhver tid gjeldende prosjektmetodikken i 
foretaksgruppen.  

• Dersom unntak, skal dette godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst, og dokumenteres 
hvorfor HSØ sin metodikk ikke skal følges til fordel for en annen prosjektmetodikk. 



Prosjekteierstyring 

 prosjekteier stiller krav til beslutningsunderlag

 prosjektleder anvender prosesser, teknikker og verktøy definert i HSØ for å fremskaffe 
beslutningsunderlag

 prosjekteier fatter beslutning etter gjennomgang av prosjektinformasjonen gitt fra prosjektleder
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Faseovergangskontroll
Gjennomføres før prosjekteier foretar BP beslutning ved en faseovergang



Godkjenne Mandat. Beslutte oppstart Konseptfasen

Godkjenne Prosjektforslag. Beslutte oppstart Planleggingsfasen (etablere prosjekt)

Godkjenne Styringsdokument. Beslutte oppstart Gjennomføringsfase

Verifisere at leveranser er godkjent. Beslutte oppstart Avslutningsfasen

Godkjenne Sluttrapport. Beslutte lukking av prosjekt

Avslutte Gevinstevaluering. Rapportere til Program-/Porteføljestyre

Godkjenne kost/nytte (Business Case) ved hver faseovergang

Sikre strategisk forankring, bevilge penger til Konseptfasen, utnevne leder for Konseptfasen, sikre ressurser

Verifisere samsvar med strategien, bevilge penger, sikre ressurser, godkjenn Business Case, godkjenn plan for neste fase

Verifisere samsvar med strategien, bevilge penger, sikre ressurser, godkjenn oppdatert Business Case, godkjenne plan for 
neste fase

Verifisere at leveranser er godkjent og overlevert til mottaker på alle nivåene (HF, SP, RHF), godkjenn oppdatert 
Styringsdokument

Godkjenne sluttrapport, deallokere ressurser, verifisere at økonomi er ferdigstilt, verifisert at prosjektet er lukket og satt 
inaktivt i prosjektstyringsverktøyet.

Prosjekteierstyring: Hva besluttes når?
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Godkjent Mandat og Prosjektforslag skal  
fryses og ikke endres etter godkjenning ved 
faseovergang henholdsvis BP1 og BP2.

Interessentanalyse

Ledelsesdokumenter
Merk at oversikten viser et utvalg av ledelsesdokumentene.. 

Gevinst 
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Smidig tilnærming

Planlegge Utføre Levere

Etablere prosjekt og 
forberede 

gjennomføring

-> Planlegging av neste fase
-> Utføre besluttet plan
-> Levere (godkjent overlevering til HF/SP/RHF)
-> Planlegging av neste fase
-> …

Avklare konsept 
og omfang



Gjennomføre

 BP 3.n benyttes dersom prosjekteier ser behov for å dele opp beslutninger i gjennomføringsfasen til 
delmengder for å ha sterkere kontroll med leveransene  

 Navngivningen vil være BP3.1, BP3.2, …, BP3.n

 Den formelle faseovergang besluttes i BP3 av prosjekteier. 
BP 3.1 derimot som eksempel gir en formell oppstart av en delmengden av prosjektleveransene som er 
spesifisert i beslutningsdokumentasjonen til BP 3.1

BP3 BP3.1 BP3.n



Skalering
Tilpasning til omgivelsene

 Prosjektmetoden er generisk, og er ment å kunne brukes til alle typer prosjekter uavhengig 
av størrelse og kompleksitet 

 Skalering av dokumentasjon gjøres ut fra prosjektets faktiske behov for detaljeringsnivå 
for å planlegge, overvåke og kontrollere prosjektet basert på kost, tid og omfang 

 Tilpasning i forhold til prosjektets størrelse og kompleksitet gjøres i hvert enkelt prosjekt i 
samarbeid mellom Prosjekteier og Prosjektleder

• Risiko
• Kompleksitet
• Størrelse (tid, kost, 

omfang)

• Kvalitetskontroll
• …

Ved skalering av malverk!

 Ikke slett kapitler som ikke skal benyttes 
 Skriv kort hvorfor man avviker og hvem som har besluttet hva når



Business Case

Business Case er linjens verktøy for styring av prosjektet og eies av prosjekteier. Dokumentet skal danne grunnlag for riktigheten 
av et prosjekt som involverer kostnader, gevinster, usikkerhet og tid. Gyldigheten skal vurderes og oppdateres kontinuerlig over
prosjektets levetid, og være en del av beslutningsunderlaget for hvorvidt prosjektet skal gjennomføres/videreføres. 



Styringsdokument

Styringsdokumentet definerer prosjektet og danner «kontrakten» mellom prosjektleder og prosjekteier. Dokumentet m/ vedlegg slik det ble 
godkjent ved BP3 utgjør prosjektets baseline og vil være det prosjektet hele tiden måles mot (fremdriftsstyring underveis i gjennomføringsfasen og 
måloppnåelse ved BP4 før prosjektet går over i Avslutningsfasen). 

Styringsdokumentet er et «levende» dokument da det gjenspeiler nåsituasjonen, kontrollmekanismer og videre oppdaterte planer. Dokumentet må 
derfor fryses etter behov for å gjenspeile status på enkeltelementer på gitte tidspunkt.



Beslutningspunkt 1 – BP1

Det forutsettes at linje-

organisasjonen har en prosess for 

identifisering og utvelgelse av  

innmeldte behov og idéer 

Formål: Beslutte om et behov, et problem, en prosjektidé skal utredes nærmere i en Konseptfase. 
Godkjenne mandat og beslutte oppstart av konseptfasen. 

Ansvar: Linje-, Portefølje eller Programledelse

Ledelsesdokument til 
beslutning: Mandat for konseptutredningen

I BP1 tar linjen/virksomhetsledelsen stilling til om en gitt prosjektidé er i tråd med virksomhetens mål og strategi. 
Det skal sikres strategisk forankring, sikres finansiering til konseptfasen, utnevne eier og leder for konseptfasen og sikres nødvendig 
tilgang på nøkkelinteressenter, ressurser og kompetanse. Initiell vurdering av gevinster og risiko skal foreligge ved BP1

Nyttig verktøy for prosjekteier ved faseovergang: Sjekkliste – BP - (for Prosjekteier)



Konsept

Formål: Utrede alternative konsepter og velge ut det beste til å tilfredsstille det definerte behovet
som tilfredsstiller virksomhetens behov og som vil gi virksomheten gevinster

Ansvar: Leder av utredningsarbeidet

Ledelsesdokumenter: Business Case, prosjektforslag, konseptutredning (foranalyserapport), kravspesifikasjon, interessent-
analyse, gevinstdokumenter, arkitekturbeskrivelse, overleveringsdokumentasjon, faseplan for 
planleggingsfasen, tidligere erfaringer – erfaringslogg + evt. annet prosjektspesifikt 

Nyttig verktøy for prosjektleder: Sjekkliste – Faser - (for Prosjektleder)

Konseptfasen består i å utrede ulike tilnærminger for et mulig prosjekt ut fra behovet definert i godkjent mandat fra BP1, og
vurdere hvilke gevinster dette vil kunne bidra til i virksomheten. 



Beslutningspunkt 2 – BP2

Formål: Beslutte om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering (oppstart av prosjekt) for detaljering i 
planleggingsfasen. 
Godkjenne Business Case, Prosjektforslag og  faseplan for planleggingsfasen, og beslutte oppstart 
planleggingsfase

Ansvar: Prosjekteier

Ledelsesdokument
til beslutning: Prosjektforslag, Business Case, Faseplan + evt. Prosjektspesifikt

I BP2 vurderer virksomhetsledelsen om prosjektforslaget og Business Case understøtter virksomhetens strategiske mål.  Ved signering 
bekreftes det endelig at innholdet er kjent og at det er forankret i ledelsen.

Nyttig verktøy for prosjekteier ved faseovergang: Sjekkliste – BP - (for Prosjekteier)



Planlegge

Formål: Sikre at virksomheten/linjen har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre 
prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering.
Etablere styringsgrunnlag for prosjektet

Ansvar: Prosjektleder

Ledelsesdokumenter: Styringsdokument, Business Case, risikodokumentasjon, kvalitetsdokumentasjon, 
arkitekturbeskrivelse, gevinstdokumentasjon, interessentanalyse, overleveringsdokumentasjon, 
faseplan for første gjennomføringsfase + evt. annet prosjektspesifikt
Nyttig verktøy for prosjektleder: Sjekkliste – Faser - (for Prosjektleder)

Planleggingsfasen legges grunnlaget for å oppnå et vellykket prosjekt. Planleggingen som gjøres her blir på et overordnet nivå, 
men med detaljering på det som er nærmeste i tid.  Ytterligere detaljplanlegging gjøres etter hvert som prosjektet skrider 
frem i gjennomføringsfasen



Beslutningspunkt 3

Formål: Godkjenne Styringsdokument og beslutte oppstart første gjennomføringsfasen

Ansvar: Prosjekteier

Ledelsesdokument til 
beslutning: Business Case, Styringsdokument, Faseplan for først fase + evt. prosjektspesifikt

I BP3 skal prosjekteier ta stilling til om styringsdokumentasjonen fra planleggingsfasen gir tilstrekkelig grunnlag til å beslutte oppstart 
av første gjennomføringsfase. Fasen godkjennes ved at prosjekteier signerer styringsdokumentet som en endelig bekreftelse på at 
innholdet er godkjent og forankret i ledelsen.

Nyttig verktøy for prosjekteier ved faseovergang: Sjekkliste – BP - (for Prosjekteier)



Gjennomføre

Planlegge Utføre Levere

Det kan være en eller flere gjennomføringsfase(r) avhengig av type, størrelse, kompleksitet, risiko, … Generelt er det en god regel å 
dele gjennomføringsfasen i flere delmengder/-faser for å få bedre styring med prosjektet. Om dette gjøres angis fasenavnene 
BP3.1, BP3.2, … BP3.n  

Formål: Detaljplanlegge, utarbeide, ferdigstille og levere 
leveranser som fremgår av styringsdokumentet. 

Oppdatere  styringsgrunnlag for prosjektet underveis

Ansvar: Prosjektleder

Ledelses-
dokumenter

Prosjektforslag, Business Case, styringsdokument og 
faseplan samt ledelsesdokumenter produsert i konsept-
og planleggingsfasen.
Nyttig verktøy for prosjektleder: Sjekkliste – Faser - (for Prosjektleder)



Beslutningspunkt 4 – BP4

Formål: Verifiser formell godkjenning av leveranser, godkjenne styringsdokument og faseplan for avslutningsfasen, 
beslutte oppstart Avslutningsfasen

Ansvar: Prosjekteier

Ledelsesdokument
til beslutning: Styringsdokument, Faseplan for avslutningsfasen, Verifisering av leveranser godkjent av linjen (HF, SP, HSØ), 

I BP4 skal prosjektets leveranser verifiseres at er godkjent av mottaker, og prosjekteier skal foreta en endelig vurdering av om
resultatene er i tråd med avtalte mål. Hvis de samlede resultatene godkjennes, vil ansvaret for løsningen overføres til 
linjeorganisasjonen og prosjektleder får aksept til å igangsette avslutningsfasen.

Nyttig verktøy for prosjekteier ved faseovergang: Sjekkliste – BP - (for Prosjekteier)



Avslutte

Formål: Sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet, og dokumentere prosjektets erfaring

Ansvar: Prosjektleder

Ledelses-
dokumenter:

Oppdatert styringsdokument, Gevinstdokumentasjon, Erfaringslogg, Arkitekturbeskrivelse, Business 
Case, risikodokumentasjon, overleveringsdokumentasjon, utarbeide Sluttrapport

Nyttig verktøy for prosjektleder: Sjekkliste – Faser - (for Prosjektleder)



Beslutningspunkt 5 – BP5

Formål: Godkjenne sluttrapport og beslutte lukking av prosjektet

Ansvar: Prosjekteier

Ledelsesdokument
til beslutning: Sluttrapport

Nyttig verktøy for prosjekteier ved faseovergang: Sjekkliste – BP - (for Prosjekteier)


	Prosjektmetodikk
	Prosjektmodell og -veiviser
	Retningslinjer
	Prosjekteierstyring 
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Smidig tilnærming
	Gjennomføre
	Skalering
	Business Case
	Styringsdokument
	Beslutningspunkt 1 – BP1
	Konsept
	Beslutningspunkt 2 – BP2
	Planlegge
	Beslutningspunkt 3
	Gjennomføre
	Beslutningspunkt 4 – BP4
	Avslutte
	Beslutningspunkt 5 – BP5

