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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

1. Styret for Helse Vest RHF slutter seg til veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-
prosjekter.  
 

2. Veilederen skal benyttes for alle IKT-investeringsprosjekter i regionen som overstiger 
500 mill. kroner. Veilederen kan også benyttes i øvrige prosjekter for å sikre at det 
riktige tiltaket med riktig innhold velges, og for å sikre at tiltaket er i tråd med 
nasjonale og interregionale/regionale utviklingsplaner og teknologistrategi. 
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Oppsummering  
 

De fire regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte i januar 2018 i oppdrag å utarbeide en 

veileder for tidligfaseplanlegging i store IKT-prosjekt. Formålet med veilederen er å gi en 

felles anbefalt planprosess for tidligfaseplanlegging knyttet til store IKT-investeringstiltak i 

alle de fire regionale helseforetakene. Veilederen er spesielt skrevet for å ivareta behovet for 

underlag knyttet til lånesøknad om investeringer av IKT-prosjekter over 500 mill. kroner – og 

skal brukes ved slike prosjekter. Veilederen kan brukes for alle investeringstiltak uavhengig 

av størrelse, men omfanget av utredninger må tilpasses type tiltak og forventet størrelse på 

investeringene. 

 

Det fremmes likelydende styresaker for styrene i de fire regionale helseforetakene, og saken 

er derfor skrevet på bokmål. 

Fakta  
 

I tidligfasen - bestående av idéfase og konseptfase - inngår en beslutningsprosess som skal 

sikre at det gjøres reelle valg mellom alternative løsninger basert på kvalitetssikret kunnskap 

om konsekvenser av valgene. Plan- og beslutningsprosessen skal være effektiv og målrettet. 

Tidligfasen starter med avklaring av rammebetingelsene og søk etter alternative løsninger på 

et problem/behov. Resultatet kan være konkrete planer for endringer i virksomheten og/eller 

investeringer i nye IKT-tjenester.  

Det er knyttet beslutningspunkt til overgangene mellom fasene. Beslutningsansvar på de 

enkelte punktene er gitt av de regionale helseforetakenes styringssystemer. Fra behov/idé 
oppstår til endelig beslutning om gjennomføring skal følgende gjennomføres: 

1) Idéfase inkludert BP0 – Beslutningspunkt 0 - Idéfasen må inneholde beskrivelse av 

behovet og utarbeidelse av mandat for konseptfasen.  

2) BP1 – Godkjenne mandat og beslutte oppstart av konseptfase. Sikre forankring, 

finansiering av konseptfasen, utnevne eier og leder for konseptfasen og nødvendig tilgang 

på interessenter, ressurser og kompetanse. Initiell vurdering av gevinster og risiko skal 

foreligge. 

3) Konseptfase - Sikre at et tiltak vil være riktig bruk av virksomhetens ressurser for å 

tilfredsstille et definert behov. Dette gjøres ved å utrede alternative konsepter og velge det 

som er mest egnet. Hvis flere virksomheter er omfattet av tiltaket, må disse inngå i 

vurderingen.  

4) Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser med tilhørende vurdering av restrisiko, 

vurdering av informasjonssikkerhet og personvern, beskrivelse av arkitekturvurderinger 

og kostnadsanalyse for investeringstiltak. I tillegg skal det gjennomføres ekstern 

kvalitetssikring (EKS) med tilhørende finansiell usikkerhetsanalyse av tiltak med forventet 

kostnad på 500 MNOK eller mer. Rapport fra EKS sammen med konseptrapporten utgjør 

grunnlaget for beslutning om gjennomføring av tiltaket, og vil inngå i departementets 

vurderinger av tilgang til lånefinansiering. 
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5) BP2 - Godkjenning av anbefalt konsept og beslutning om lånesøknad til Helse- og 

omsorgsdepartementet (lånesøknad baseres på konseptrapport, rapport fra ekstern 

kvalitetssikring og referat fra styremøtet hvor beslutning om lånesøknad foreligger). 

 

Veilederen inneholder for øvrig krav og rammer for interessentanalyse, behovsanalyse, 

målbeskrivelse, alternativvurdering, gevinstrealiseringsplan, juridiske rammer, 

informasjonssikkerhet og fremtidig forvaltning. Veilederen har minimumskrav, og den 

enkelte helseregion kan stille krav om ytterligere beslutningsunderlag eller føringer. 

 

Veilederen er utformet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregioner, 

tillitsvalgte og fra aktuelle kompetansemiljø. Helse- og omsorgsdepartementet har deltatt som 

observatør. 

Kommentarer  
 

Administrerende direktør viser til at veilederen er utarbeidet for å sikre en felles planprosess 

for tidligfaseplanlegging knyttet til store IKT-investeringstiltak i de fire regionale 

helseforetakene. Veilederen er spesielt skrevet for å sikre tilstrekkelig underlag knyttet til 

lånesøknad om investeringer av IKT-prosjekter over 500 mill. kroner. 

 

Administrerende direktør slutter seg til at veilederen vil sikre en felles planprosess i alle 

regioner, og inneholder nødvendige krav og rammer til prosessen. Veilederen skal benyttes på 

prosjekter med investeringsramme over 500 mill. kroner.  

 

Administrerende direktør tar sikte på at veilederen også skal benyttes på prosjekter med 

ramme under 500 mill. kroner, men vil i slike konkrete investeringsprosjekter legge opp til at 

omfanget av utredninger må tilpasses type tiltak og forventet størrelse på investeringene. 
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