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1.0 Formål, virkeområde og oppbygging 

 

1.1 Formål for denne veilederen 

Formålet med veilederen er å gi en felles anbefalt planprosess for tidligfaseplanlegging knyttet til 

store IKT-investeringstiltak i alle de fire regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, 

Helse Vest og Helse Nord). Tidligfasen defineres som tiden fra nytt behov/idé identifiseres, samt 

gjennomføring av idé- og konseptfase. Veilederen skal bidra til en effektiv og målrettet planprosess, 

og legge til rette for en felles plattform for innhold og struktur i plandokumenter og 

beslutningsunderlag for de regionale helseforetakene og andre involverte parter. 

Veilederen skal bidra til god kvalitet i gjennomføring av tidligfasen og sikre at det riktige tiltaket med 

riktig innhold velges, og er i tråd med nasjonale og interregionale/regionale utviklingsplaner og 

teknologistrategi. I tillegg skal veilederen bidra til å gi et godt fundament for oppstart av 

planleggingsfasen og videre gjennomføring av valgt konsept.  

Denne veilederen gir anbefalinger for arbeidet i tidligfase, men er ikke ment som en uttømmende 

liste over forhold som må ivaretas. Veilederen skal benyttes for alle IKT-investeringstiltak over 500 

mill. kroner. 

Figur 1.1 illustrerer fasene i tidligfasen og beslutningspunktene mellom fasene. 

 

 

 

1.2 Virkeområdet for veilederen 

Alle tiltak er ulike med tanke på innhold, kompleksitet og varighet. 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. Avgrensing av bruken vil være regulert av det regionale helseforetakets 

styringssystem og fullmakt struktur.  

Eier av tiltaket og prosjekt- eller programorganisasjon må avveie ulike hensyn og finne en balansert 

tilnærming som passer for det aktuelle tiltaket. Noen ganger kan det være behov for å utrede temaer 

Figur 1.1: Faser og beslutningspunkter i tidligfasen 
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som ikke er nevnt i veilederen. Andre ganger kan man klare seg med en forenklet tilnærming hvor 

f.eks. faser, steg og utredninger utelates eller slåes sammen. Det viktige er å begrunne de valg man 

har tatt i sin tilnærming til det konkrete tiltaket man jobber med. 

For å ivareta dagens prosesser og sørge for en smidig tilpasning baserer veilederen seg på allerede 

etablerte rammeverk for tidligfasevurdering og prosjektgjennomføring i de fire ulike regionale 

helseforetakene. I tillegg benyttes elementer fra Prosjektveiviseren fra Direktoratet for forvaltning og 

IKT (Difi) i stor grad. Veilederen er inspirert av tilsvarende tidligfaseveileder for sykehusutbygging 

med tanke på overordnet plan og prosess, men innhold er tilpasset IKT-tjenester. 

Finansdepartementets veiledere knyttet til KS-ordningen er også lagt til grunn i enkelte elementer i 

veilederen. 

De regionale helseforetakene har sin egen prosjekt- og program-metodikk med tilhørende malverk 

som bør benyttes. 

 

2.0 Etablert styringssystem fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Store IKT-investeringer er en tid- og ressurskrevende prosess som krever betydelig planlegging. 

Investeringene må forankres i gjeldende virksomhetsstrategi, utviklingsplaner og tilhørende 

teknologiplaner. De skal også være forankret i helsepolitiske målsettinger, nasjonale styringsgrunnlag 

og nasjonale e-helsestrategier. Det er spesielt viktig at aktuelle investeringstiltak vurderes opp mot 

realistiske økonomiske rammer både regionalt og nasjonalt. 

Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for 

investeringer og drift i sykehusene. Eierstyringen skal utøves i foretaksmøter, jf. §16 i Lov om 

helseforetak m.m (helseforetaksloven). I tidligfasen i IKT-investeringer er følgende punkter spesielt 

relevante: 

- De regionale helseforetakene har beslutningskompetanse til å prioritere og planlegge de 

ulike investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter.  

 

- En viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de regionale 

helseforetakene, er at de regionale helseforetakene innpasser prosjektene innenfor 

helhetlige, faglige og økonomiske rammer, slik at framtidige kostnader kan håndteres når 

investeringen er ferdigstilt. 

 

- KS1 og KS2-metoden som gjelder statlige investeringer over 750 MNOK, gjelder ikke for de 

regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at 

helseforetakene skal ha minst like gode kvalitetssikringssystemer som andre statlige 

investeringsprosjekter. Det skal for investeringer med forventet kostnad over 500 MNOK 

gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (EKS). 

 

https://www.prosjektveiviseren.no/
http://sykehusbygg.no/wp-content/uploads/2016/09/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf
https://www.ntnu.no/concept/veiledere
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- Helseforetakene har ingen generell foreleggelsesplikt for de enkelte prosjektene. Som del av 

styringsdialogen skal det for store prosjekter (med forventet prosjektkostnad over 500 

MNOK) foreligge en konseptrapport og EKS, som sammen med de regionale 

helseforetakenes vurderinger, legges fram for departementet. Dette danner grunnlag for en 

eventuell lånesøknad for prosjektet. 

 

3.0 Tidligfasen 

Tidligfasen består av idéfase og konseptfase. Disse skal avklare om et identifisert behov helt eller 

delvis skal løses ved å gjennomføre et tiltak som omfatter investeringer knyttet til anskaffelse, 

innføring eller endring av IKT-tjenester eller -system. 

 

3.1 Innhold i tidligfasen 

I tidligfasen 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. Utredninger og analyser i hver fase 

gir beslutningsgrunnlaget. Beslutningsansvar på de enkelte punktene er gitt av de regionale 

helseforetakenes styringssystemer. 

Nedenfor følger stegvis forklaring til overordnet innhold (figur 1.1) fra behov/idé oppstår til endelig 

beslutning om gjennomføring: 

1) Idéfase inkludert BP0 – Beslutte behandling av problem/behov/tiltak. Idéfasen må inneholde 

beskrivelse av problem/behov og utarbeidelse av mandat for konseptfasen.  

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

finansiering til konseptfasen, utnevne eier og leder for konseptfasen og sikre nødvendig tilgang 

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

foreligge ved BP1. 

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

definert behov (eller løsning på problem). 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) Det skal gjennomføres 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 
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(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. 

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). 

 

3.2 Hovedleveranser per fase 

Ved ferdigstillelse av ulike faser og som grunnlag til de ulike beslutningspunktene, skal det foreligge 
enkelte hovedleveranser som danner beslutningsgrunnlaget for videreføring av investeringstiltaket. 
De gule boksene i figur 3.2 viser en sammenstilling av leveranser som skal produseres for hver fase. 
Delområder innenfor konseptrapporten produseres i henhold til egen prosjektmetodikk i de ulike 
regionene. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Avgrensning av investeringstiltaket 

En utviklingsplan eller en prosjektportefølje vil omfatte flere prosjekter som er prioritert innenfor de 

rammene som langtidsbudsjettet gir. IKT-prosjekter inneholder ofte avhengigheter mellom 

prosjektene både funksjonelt, teknisk og økonomisk.  

Langtidsbudsjettene justeres årlig i tråd med utvikling og nye forutsetninger. Det hender at 

prosjekter utsettes, og at det gjøres omprioriteringer for å gi rom for nye tiltak. Derfor er det viktig at 

en beskriver eventuelle avhengigheter mellom tiltakene og hvilken betydning realiseringen (ikke 

realisering) av ett prosjekt har for de øvrige.  

Investeringer knyttet til IKT inneholder ofte stor usikkerhet i tidligfasen. For å få en vurdering av om 

det alternativet man har valgt er det optimale, bør det vurderes å gjennomføre EKS selv om 

investeringstiltaket alene ikke overskrider 500MNOK.  

Figur 3.2: Sammenstilling av hvilke leveranser som skal produseres per fase (gule bokser) 
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I de tilfeller der andre investeringer (eksisterende og planlagte) vil påvirke investeringen, eller i de 

tilfeller der investeringen vil påvirke andre investeringer, skal investeringens avhengigheter og 

grensesnitt drøftes med interne og med eksterne parter. 

4.0 Idéfasen 

 

4.1 Formål idéfasen 

Idéfasen starter når det gjennom beslutningspunkt 0 (BP0) og gjennom utviklingsplan og 

teknologistrategi er bestemt at det skal gjøres noe med et behov eller identifisert problem. Formålet 

med idéfasen er å identifisere og registrere behov, problemer eller idéer til tiltak som det kan være 

aktuelt å starte en konseptutredning på.  

 

4.2 Innhold i idéfasen 

Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer for å gi en 

helhetlig oversikt. En skal vurdere hvilke alternativ som er viktigst for virksomheten å utrede videre. I 

idéfasen skal det utarbeides et mandat for konseptfasen som skal behandles i BP1. 

Den overordnede hensikten med mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet som skal 

utredes, hvilke endringer tiltaket skal skape, og hvilke rammebetingelser som gjelder for 

konseptfasen. Mandatet for konseptfasen vil være grunnlaget for utvikling av prosjektforslaget, og 

bør inneholde følgende: 

- Bakgrunn og hensikt med et investeringstiltak (hvilke behov skal dekkes og hvilke endringer 

tiltaket skal skape i forhold til opplevd utfordringer med dagens situasjon) 

- Føringer og rammer for et nytt investeringstiltak (avhengigheter, nødvendige anskaffelser, 

politiske føringer, føringer knyttet til virksomhetsarkitektur, avklaring hjemmelsgrunnlag for 

ønsket databehandling, rammer mm.) 

- Foreløpige identifisert nytteverdi og gevinster ved investeringstiltaket, antatte kostnader, 

samt berørte arbeidsprosesser (involvering av linje og sluttbrukere) 

- Erfaring og nyttig informasjon 

- Kort beskrivelse av konseptfasen (organisering og ansvar, resultater, kostnader, tidsramme, 

ressursbehov mm.) 
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5.0 Konseptfasen 

 

5.1 Formål konseptfasen 

Oppstart av konseptfasen bygger på et godkjent mandat. Mandatet skal presisere hvilke foreløpige 

identifiserte alternativer som skal utredes. Formålet med konseptfasen er å verifisere at et 

investeringstiltak vil være riktig bruk av virksomhetens ressurser, vurdere kost/nytte og andre 

konsekvenser tiltaket vil innebære.  

Behov for endringer i organisasjon og virksomhetsprosesser for at de forventede gevinstene skal 

kunne realiseres, må identifiseres.  

Dette gjøres gjennom å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for 

valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i 

styringsdokumentet. 

 

5.2 Innhold i konseptfasen 

Konseptfasen starter med planlegging av arbeidet og definering av leveranseprodukter, inkludert 

detaljeringsgrad av disse.  

I konseptfasen skal alternativene (inklusive nullalternativet) utredes og dokumenteres til et felles og 

likt nivå, slik at det skal være mulig å gjøre reelle sammenligninger mellom alternativene. Regjeringen 

har definert en instruks for minimumskrav til statlig tiltak, og kan finnes her. Etter at alternativene er 

vurdert og rangert ut fra felles kriterier, skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (EKS) på tiltak 

med forventet kostnad over 500 MNOK. Gjennomføring av EKS kan føre til endringer, og gjennom 

prosessen skjer det en tilpassing av kapasitet og kvalitet til rammene. 

Utredningene sammenfattes i en konseptrapport, som grunnlag for å beslutte hvilket konsept 

(alternativ) som skal bearbeides videre i en planleggingsfase (beslutning BP2), og gi grunnlag for 

lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Større investeringstiltak organiseres og styres ofte som et program under porteføljestyringen. Et 

program er ikke det samme som et stort prosjekt, da et program er en samling av prosjekter med et 

felles overordnet mål. Forskjellen ligger i at prosjektleveransene er produkter/leveranser, mens en i 

et program styrer programmets prosjekter og følger opp programmets samlede gevinster. Det må 

derfor tas stilling til om investeringstiltaket skal defineres, organiseres og styres som et program eller 

prosjekt.  

Felles for begge former er at det bør opprettes en organisasjonsstruktur som gir klare styringslinjer 

med kompetente og beslutningsdyktige styringsorganer, som etablerer og tar i bruk 

risikostyringssystem som sikrer at korrekt og relevant informasjon når frem til beslutningsorganer og 

videreføres til neste fase. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fb9f8af4b54844f2821589b3d73b821e/utredningsinstruksen.pdf


 

9 
 

 

5.2.1 Interessentanalyse 

Et investeringstiltak har ofte viktige grenseflater mot personer, fagmiljøer, organisasjoner og 

eksisterende løsninger både internt og eksternt. Disse interessentene vil påvirke tiltaket gjennom 

utforming og styring av investeringen, eller i gjennomføring og resultatpåvirkning.  

Gjennom kartlegging/interessentanalyse vil en identifisere de viktigste interessentene, og gjennom 

involvering og medvirkning av disse, øke sannsynligheten for en vellykket investering. 

Interessenters medvirkning og en oppdatert interessentanalyse er viktig i alle fasene til et prosjekt. I 

konseptfasen bør en ha fokus på interessenter som kan bidra til å: 

- Kartlegge de reelle behovene og dermed gi grunnlag for en god behovsanalyse 

- Identifisere og vurdere mulige konsepter som kan ivareta behovene 

- Kartlegge og vurdere usikkerheter ved de ulike konseptene 

- Sikre forankringen av et mulig investeringstiltak 

Aktuelle interessenter skal identifiseres, klassifiseres og rollebeskrives. I enkelte tilfeller vil det være 

motstridende behov mellom ulike interessenter. Det er viktig at disse konfliktene drøftes så tidlig 

som mulig for å unngå negativitet og motarbeidelse av selve prosjektet og tilhørende behov. De mest 

sentrale behovene skal ha prioritet ved situasjoner der en ikke kommer til enighet. 

 

5.2.2 Behovsanalyse 

Behovsanalysen skal bidra til å identifisere og definere behov for tiltaket eller nye tjenester. I 

behovsanalysen oppfordres det å skille på behov knyttet til normative behov, interessenters behov 

og etterspørselsorienterte behov. 

- Normative behov: Behov basert på lover, forskrifter, politiske mål, strategiske beslutninger, 

prinsipper, retningslinjer og andre føringer. 

- Interessenters behov: Behov de ulike interessentene har i forhold til problemstillingen. 

- Etterspørselsorienterte behov: Behov som følge av hvordan eksterne drivere vil påvirke 

tiltakets innretning og evne til å kunne bære endringer i helse- og omsorgssektoren. 

(Eksempler på dette er nye behandlingsformer og teknologisk utvikling og trender som vil 

påvirke oss enten vi vil eller ikke.) 

Aktuelle eksisterende og fremtidig behov skal defineres. En skal beskrive i hvilken grad disse behov 

dekkes dersom en velger å ikke gjennomføre et prosjekt (nullalternativ). Behovene skal rangeres og 

prioriteres etter kritikalitet og gevinstpotensial. 
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Behovsanalysen benyttes videre som underlag i utarbeidelse av samfunn- og effektmål, overordnede 

krav, samt hvilke endringer (prosess, organisasjon og IKT) og gevinster (kvalitet, kostnadsreduksjon 

og effektivitet) en kan forvente gjennom en eventuell investering. 

5.2.2.1 Nåsituasjon 

Beskrivelsen bør inneholde hvilke begrensninger dagens løsning/tjeneste gir for brukere, samt sette 

investeringstiltaket i kontekst i forhold til ønsket og fremtidig situasjon. Dette er et viktig punkt i 

forhold til forståelsen av nødvendigheten for å igangsette et tiltak og i vurderingen av aktuelle 

konsept. 

Beskrivelse av nåsituasjon bør ta utgangspunkt i de tre områdene beskrevet i foregående 

underkapittel (normative-, interessenters- og etterspørselsorienterte forhold). Det vil si at dagens 

situasjon beskrives ut fra normative forhold, de ulike interessenters perspektiver, og sett opp mot 

eksterne påvirkningsfaktorer og trender. I denne prosessen er det fordelaktig å beskrive hvilke 

endringsprosesser og prinsipper rundt endringsledelse som gjør seg gjeldende. 

 

5.2.2.2 Involvering av andre aktører 

Investeringstiltak som vurderes gjennomført bør avstemmes med de andre regionale 

helseforetakene og underliggende styrer i aktuelle helseforetak må involveres. Det forutsettes dialog 

med nærliggende aktører som eksempelvis Direktoratet for e-helse og Nasjonal IKT.   Involvering og 

dialog med relevante aktører skal målrettes etter prosjektets karakter.   

Enkelte av helseforetakenes IKT- og digitaliseringsprosjekter involverer kommunal sektor eller 

statlige organer. Mange av de potensielle gevinstene skal tas ut i kommunene. Kommunenes 

sentralforbund og Difi har samarbeidet om å utarbeide en sjekkliste for involvering av 

kommunesektoren. Sjekklisten finnes her. 

Det bør i tillegg sikres tilstrekkelig involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten. Endringer ved 
innføring av nye tiltak medfører som oftest endring i ansattes arbeidsprosesser, arbeidshverdag og 
arbeidsmiljø. I henhold til Hovedavtalenes §29 skal det ved etablering av prosjekter sikres reell 
innflytelse og anledning til å uttale seg om sammensetning og mandat. 

 

5.2.3 Målbeskrivelse 

Hensikten med formulering og definering av mål er å beskrive en ønsket fremtidig tilstand, og effekt 

tiltaket skal bidra til å oppnå. Målene må ses i sammenheng med behovene som er identifisert og 

kartlagt, og de tre måltypene (samfunns-, effekt- og resultatmål) må sees i sammenheng med 

hverandre. Målene danner grunnlaget for videre krav- og alternativanalyser. 

Finansdepartementet sin definisjon på de tre ulike målgruppene bør legges til grunn i 

målutarbeidelsen: 

https://www.difi.no/node/6435
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- Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdiskaping som et investeringstiltak skal føre 

til for samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket 

- Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den virkningen/ 

effekten tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være avledet av samfunnsmålet 

- Resultatmål angir de konkrete indikatorer/måltall og egenskaper som skal være oppnådd ved 

realiseringen/leveransen av tiltaket/prosjektet. Resultatmålene måles ved prosjektets 

ferdigstillelse 

 

5.2.4 Overordnet gevinstrealiseringsplan 

Identifiserte mål resulterer i potensielle gevinster på ulike nivå. Hensikten er å beskrive hvilke 

gevinster virksomheten kan oppnå ved å gjennomføre investeringstiltaket med utgangspunkt i 

foregående punkt, 5.2.3, gjennom en gevinstrealiseringsplan. 

Det er viktig å danne seg et bilde av potensielle gevinster og tilhørende brukergrupper til de aktuelle 

gevinstene. Det bør allerede i konseptfasen vies tilstrekkelig tid knyttet til gevinstkoordinering og – 

realisering, samt involvering av nøkkelpersoner der gevinstene i hovedsak skal realiseres – fra 

helseforetakenes linjeorganisasjon og nærliggende virksomheter, for eksempel kommunal sektor. 

Denne type involvering bidrar til økt kjennskap til både problem- og målbeskrivelse før BP2 (beslutte 

aktuelt konsept) og økt eierskap i linjeledelsen på et tidlig tidspunkt. 

Gevinstene bør grupperes i tre underliggende typer: 

- Kvalitetsgevinster – gevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere områder, bør 

defineres ved å tallfeste størrelser med tilhørende beskrivelse 

- Effektiviseringsgevinster – defineres i kroner og tall 

- Gevinster for øvrige aktører – gevinster er typisk besparelse og kvalitetsgevinster for 

kommuner og statsforetak 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en veileder som bør benyttes i arbeidet med 

gevinstrealisering. 

 

5.2.5 Juridisk vurdering 

En bør vurdere om de ulike alternativene ivaretar juridiske rammer på en tilfredsstillende måte.  

De fleste tiltak knyttet til IKT i offentlig sektor vil på en eller annen måte påvirkes av rettslige 

reguleringer eller hensyn som må tas i forbindelse med etterlevelse av lover og forskrifter. Det er 

derfor viktig å kartlegge de rettslige rammene for investeringstiltaket, herunder hvilke lover og 

forskrifter gjelder for området, samt hvilke utfordringer og konsekvenser dette kan innebære. 

https://dfo.no/filer/Fagområder/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf
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Hjemmelsgrunnlag for ønsket databehandling må avklares og fremlegges ved større 

beslutningspunkt. 

Et tiltak kan også ha etiske konsekvenser som nødvendigvis ikke er omfattet av juridiske vurderinger 

eller som ligger tett opp til juridiske vurderinger. Hvis det er tilfelle, må det beskrives og vurderes.  

 

5.2.6 Forvaltning 

Det bør tas stilling til og beskrives hvordan fremtidig forvaltning av de ulike alternativene vurderes 

ivaretatt. Herunder gjennomføre konseptuelle vurderinger og avklaringer på hvem som bør gis 

ansvaret for drift og forvaltning av løsningen/tjenesten når den er på plass. 

 

5.2.7 Overordnet kravdokument 

Med bakgrunn i de kartlagte behovene og de utarbeidede målene, skal de overordnede kravene for 

investeringen utledes. Klare krav, som er tydelig avledet fra målene, og således fra behovene, skal 

benyttes til å velge rett konsept.  

Overordnet kravdokument bør ta utgangspunkt i tidligere utarbeidede dokumenter med den hensikt 

å definere krav som muliggjør en utsiling av urealistiske alternative konsepter, oppklare eventuelle 

uforenlige krav og en enklere sammenligning mellom alternativene. Gjennom å klassifisere kravene 

som skal-/bør-krav vil det være mulig å forkaste alternativer som ikke oppfyller de absolutte skal-

kravene, på et tidlig stadium. 

 

5.2.7.1 Overordnede krav 

Utarbeidelse av de overordnede kravene bør ta utgangspunkt i identifiserte behov, 

interessentanalysen, nåsituasjon og fremtidig tiltenkt situasjon. Med basis i dette skal overordnede 

funksjonelle, tekniske og sikkerhetsmessig krav defineres. De overordnede kravene vil sikre de mest 

nødvendige og grunnleggende behov. Kravenes hensikt er å bidra til å velge mellom ulike 

alternativer, og bør dermed ikke være for detaljerte, og må ikke forveksles med detaljert 

kravspesifikasjon som utarbeides i planleggingsfasen. Unødvendig detaljering på dette stadiet kan 

skape for stor binding mot en spesifikk løsning, og kan medføre valg av løsning som totalt sett ikke er 

det virksomheten er best tjent med – alle relevante forhold medregnet. 

Det bør før utarbeidelse av krav foreligge en god forståelse for nye tjenester inkludert trender og 

teknologisk utvikling, prosesser og produkter av tiltaket som skal tas i bruk, samt hvem som blir 

berørt av endringene og hvem som blir ansvarlig for å gjennomføre endringene i linjen. Dette er en 

forutsetning for at krav og kravspesifikasjonen blir utarbeidet i henhold til tenkt fremtidig løsning og 

sikre at valgt konsept er det rette valget for å realisere de ønskede gevinstene. 
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5.2.7.2 Overordnet arkitekturbeskrivelse 

Hvert konsept bør inneholde en kort og overordnet beskrivelse av alle lagene i arkitekturen, det vil si 

både forretningslaget (organisasjons, prosesser, roller, tjenester, m.m.), informasjon/data, 

applikasjon og teknologi for å kunne gjøre en vurdering blant de ulike konseptene. 

Spesialisthelsetjenesten har gjennom Nasjonal IKT blitt enige om et sett arkitekturprinsipper1 som 

skal legges til grunn for alle prosjekter og aktiviteter som involverer IKT i spesialisthelsetjenesten. 

(Prinsippene bygger på nasjonale arkitekturprinsipper offentlige virksomheter må forholde seg til). 

For hvert investeringstiltak, må prinsippene konkretiseres i form av krav som de ulike 

konseptalternativene vurderes opp mot. 

Man bør også beskrive hvilke eksisterende målbilder og standarder som er relevante, og beskrive 

krav knyttet til å være i samsvar med disse. Hvis det ikke eksisterer et målbilde, må det etableres i 

denne fasen. Manglende standarder og standardisering bør også beskrives.  

 

5.2.7.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og informasjonssikkerhet 

Det skal gjennomføres innledende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) av de ulike alternativene, 

inkludert identifisert og fremlagt hjemmelsgrunnlag for behandling av personopplysninger.  

Vurderingene av de ulike alternativene er med på å avdekke hvilke forhold som kan føre til uønskede 

hendelser og/eller utgjøre trusler mot virksomheten ved iverksettelse av ulike alternativer. Videre er 

hensikten å diskvalifisere alternativer som: 

- Ikke oppfyller gjeldende lovverk, forskrifter og sikkerhetsprinsipper 

- Med stor sannsynlighet vil introdusere uakseptabel risiko ved gjennomføring og 

implementasjon 

- Er uhensiktsmessig kostbar å tilpasse for å oppnå en godkjent ROS 

Risikoanalysen skal inneholde tiltak og vurdering av om restrisiko er akseptabel når tiltak er 

gjennomført. 

Det skal også gjennomføres en vurdering av informasjonssikkerhet i henhold til Norm for 

informasjonssikkerhet (Normen).  

Prosjektleder og personvernrådgiver/personvernombud i det regionale helseforetaket skal i 

samarbeid med berørte helseforetak gjennomføre en vurdering av personvern (Initiell Data 

Protection Impact Assessment (DPIA), i henhold til GDPR artikkel 35. 

 

                                                                 
1 Arkitekturprinsipper for spesialisthelsetjenesten: https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Prinsipper 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet
https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Prinsipper
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5.2.7.4 Klassifisering og prioritering av krav 

De definerte overordnede kravene skal klassifiseres som skal-krav eller bør-krav. Skal-krav er krav 

som må oppfylles for et fullverdig konsept, mens bør-krav er krav som delvis må oppfylles. Alle bør-

kravene skal gis en prioritering og nummerering.  

 

5.2.8 Alternativanalysen 

Konseptfasen skal inneholde en alternativanalyse der formålet er å definere minimum to alternative 

konsepter i tillegg til nullalternativet. Det skal for alle alternativer gjennomføres en nytte-

/kostnadsanalyse med tilhørende usikkerhetsanalyse per konseptalternativ. Alternativanalysen er et 

viktig bidrag i beslutningsunderlaget til valg av endelig konsept. 

 

5.2.8.1 Alternative konsepter 

De ulike alternativene skal beskrives på et overordnet nivå før man gjør første grovsortering og 

utelukker visse alternative konsepter. 

Gjennom en slik grovsortering vil man få en oversikt over konseptalternativer som i første omgang 

oppfyller alle skal-krav, og dernest visse bør-krav. På alle alternativer (minimum to alternativer) som 

oppfyller alle skal-krav fra overordnet kravdokument skal det gjennomføres en kostnads- og 

usikkerhetsanalyse. 

Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ 

forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. 

Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag. Nullalternativet er å ikke 

gjennomføre noen av de aktuelle konseptene (alternativene), men videreføre dagens løsning. Dette 

innebefatter de vedlikeholdskostnader og oppgraderingene som er nødvendig for at alternativet skal 

være reelt. Det foreligger en veileder til nullalternativet som er utarbeidet av Finansdepartementet 

som bør benyttes. 

 

5.2.8.2 Nytte-/kostnadsanalyse 

Hovedformålet med nytte- og kostnadsanalysen er å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av 

alternative tiltak før beslutninger fattes. Kostnader (investering- og eierskapskostnader), knyttet til 

investeringen og virkningene for brukere som blir berørt, skal vurderes for alle aktuelle konsepter.  

Det er viktig å verdsette kostnadene ved tiltaket, samtidig som nyttevirkningene må beskrives på en 

mest mulig presis måte. Nyttevirkningen kan være både økonomiske og kvalitetsmessige, og måles i 

kvalitative og kvantitative størrelser. Dette vil være et viktig bidrag i grunnlaget for en sammenligning 

av aktuelle konsepter og påfølgende godkjenning av anbefalt konsept. 

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%208%20Nullalternativet.pdf
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For å kunne gjøre en reell sammenligning av de ulike alternativene er det nødvendig å se på både 

innledende estimater knyttet til investeringskostnader og eierskapskostnader (forvaltning- drifts og 

vedlikeholdskostnader). Denne metoden defineres som Total Cost of Ownership (TCO), og bidrar til 

at man får oversikt over estimert totalkostnaden og informasjon om forskjeller i kostnader.  

For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom, skal 

det gjennomføres en finansiell usikkerhetsanalyse for de ulike alternativene. Detaljert informasjon 

om den finansielle usikkerhetsanalysen finnes i vedlegg C – Mal for konseptrapport, kap 10.4 

Kostnadsestimater med usikkerhetsvurderinger. 

 

5.2.8.3 Finansiering 

Utviklingsplanen, IKT-prosjektporteføljen og langtidsbudsjettet viser investeringstiltakets 

avhengigheter til andre prosjekter og til det finansielle handlingsrommet. Dette gir grunnlag for 

prioriteringer av ulike tiltak innenfor det regionale helseforetakets planer. Virksomheten vil selv 

finansiere kostnader knyttet til idé-, konsept- og planleggingsfase. Veileder skal benyttes når 

kostnader ut over disse fasene overstiger 500 millioner kroner. 

I beskrivelsen av finansieringen av det enkelte tiltak skal følgende tas med: 

- Plan for hvordan investeringstiltaket skal finansieres (egenfinansiering i det regionale 

helseforetaket, lånefinansiering, annen finansiering). 

- Vurdering av hvordan prosjektet kan innpasses innenfor det regionale helseforetakets 

finansielle handlingsrom inkludert drift og forvaltning.  

 

I tilfeller der investeringstiltaket omfatter flere regioner, kommuner eller aktører skal det være en 

felles lånesøknad med vedlagt styrevedtak/beslutning pr aktør. Grunnlaget for lånebeløpet kan 

omfatte både direkte investeringer og investeringsrelaterte driftskostnader. Med investeringer 

menes de beløp som vil medgå til selve anskaffelsene. Med investeringsrelaterte driftskostnader 

regnes alle ekstraordinære driftskostnader som påløper som konsekvens av investeringstiltak så 

lenge anskaffelse, utvikling og innføring av IKT-løsningene pågår og som helseforetak ellers ikke ville 

ha hatt. Dette kan for eksempel være tjenestekjøp/konsulent-innleie for å planlegge/drive 

anskaffelses- og innføringsarbeidet, kostnader for frikjøp av ressurser fra helseforetakene, eventuelle 

støtteanskaffelser, leieutgifter til midlertidige prosjektlokaler, mm. 

 

5.2.9 Vurdering av helseforetakets økonomisk bæreevne 

Gjennomføringen av et større investeringstiltak vil ha vesentlig påvirkning på helseforetakets 

økonomiske bæreevne. Formålet med de økonomiske beregningene er å:  

- Sikre at tiltaket er i henhold til overordnet strategi 

- Sannsynliggjøre at det er mulig å finansiere tiltaket i det planlagte tidsrommet  

- Rangere alternativer for å sikre riktig prioritering av investeringstiltak 
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- Dokumentere overfor beslutningstakere at helseforetaket kan bære de økonomiske 

konsekvensene i etterkant av tiltaket 

 

Økonomisk bæreevne 

Det er ikke alltid et IKT-investeringstiltak har tilstrekkelig økonomisk bæreevne. Derfor må også 

helseforetakenes samlede økonomiske bæreevne tas med i vurderingene.  

Økonomisk bæreevne oppnås når helseforetaket har evne til å håndtere sine økonomiske 

forpliktelser ovenfor investeringstiltakets levetid. Følgende bør derfor analyseres: 

- Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null  

- Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av prosjektets finansiering  

- Foretaket har likviditet til å opprettholde planlagt virksomhetsnivå, samt gjennomføre 

tilstrekkelige reinvesteringer og vedlikehold  

- Eventuelle behov for mellomfinansiering for eksterne parter etter ferdigstilt prosjekt er 

innenfor helseforetakets bæreevne samt regionalt handlingsrom 

 

Analyser 

For å sikre riktige prioriteringer og beslutninger må kostnadsestimater (investerings og 

driftskostnader) for tiltaket må analyseres i forhold til økonomisk bæreevne.  

Kostnader må inkludere kostnader til selve tiltaket og følgekostnader for det. Bortfall av kostnader på 

eksisterende løsninger skal også inngå. Vurderingen må gjøres i forhold til likviditet og økonomiske 

rammer for drift og investeringer i langtidsbudsjetter. Kostnader må vurderes opp mot økonomisk 

bæreevne både i RHF og relevante HF. Det skal utarbeides en finansieringsplan for tiltaket. 

Metodikken for økonomiske analyser er gjennomgående for alle faser i tidligfasen. Presisjonsnivået 

øker, og risikoen synker, gradvis fram mot beslutning om gjennomføring (BP3).  

Så snart helseforetaket har definert et større investeringstiltak, skal dette innarbeides i den årlige 

prosessen for økonomisk langtidsplan i helseregionen. 

   

5.2.10 Anskaffelsesstrategi 

En anskaffelsesstrategi (innkjøpsstrategi) skal gi svaret på hva som er det viktigste man må gjøre for å 

få gode anskaffelser i virksomheten. Difi har utarbeidet en veileder for anskaffelsesstrategi som kan 

brukes som inspirasjon. 

 

https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser2/files/anskaffelsesstrategi_veileder.pdf
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5.2.11 Sammenstilling og anbefaling 

Etter gjennomført nytte-/kostnads- og usikkerhetsanalyse av aktuelle alternativer skal disse 

sammenstilles og konkluderes. Sammenstilling skal gi et godt bilde av aktuelle alternativer, som er en 

naturlig del av beslutningsunderlaget for endelig valgt konsept.  

Sammenstillingen bør inneholde kostnader, risikoer, gevinster og hvor godt de ulike alternativene 

oppfyller de overordnede kravene. Det oppfordres her til å gi de ulike alternativene en beskrivende 

vurdering, der de sammenlignes, vurderes og scores i forhold til kravoppfyllelse, noe som gjør 

prosessen for endelig valg av konsept ryddig og enkel. 

 

5.3 Ekstern kvalitetssikring – konseptvalg 

For investeringstiltak med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en 

selvstendig ekstern kvalitetssikring (EKS). Det er viktig å påpeke at også investeringer med en 

forventet kostnad under 500 MNOK i visse tilfeller bør inneholde både intern og ekstern 

kvalitetssikring. IKT-investeringstiltak har ofte iboende høy kompleksitet og usikkerhet, og den øvre 

grensen må ikke sees på som absolutt og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Grunnlaget for den eksterne kvalitetssikringen vil være de utredningene som er gjennomført i 

konseptfasen, og som er dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger. 

EKS skal sikre at de utredninger som er gjennomført, på en tilfredsstillende måte har ivaretatt 

overordnede målsetning med prosjektet. 

 

5.4 Beslutninger ved enden av konseptfasen (BP2) 

Ved beslutningspunkt 2 (BP2) behandles konseptrapporten og ekstern kvalitetssikrers rapport, og det 
tas et endelig valg for hvilket konsept (alternativ) som skal bearbeides videre i en planleggingsfase og 
gi grunnlag for eventuell lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Konseptrapporten og faseplanen for planleggingsfasen skal besluttes av det regionale helseforetaket, 

i tråd med det regionale helseforetakets styringssystem og fullmaksstruktur. 

 

5.5 Oppbygging av konseptrapport 

Konseptfasen avsluttes med en konseptrapport som beskriver de ulike løsningsalternativene, samt 

evaluering og valg av løsning. (Vedlegg C - viser eksempel på mal for oppbygging av konseptrapport). 
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5.6 Faseplan for planleggingsfasen 

I løpet av konseptfasen skal det utarbeides en faseplan for planleggingsfasen. Faseplanen vil kunne 
være på et overordnet nivå gitt at investeringstiltaket normalt sett ennå ikke er etablert. Faseplanen 
må som regel revideres og detaljeres ved oppstart av planleggingsfasen. 

En faseplan bør inneholde følgende elementer: 

- Leveranser og erfaringer fra forrige fase 

o Godkjente og utestående leveranser/produkter 

o Evaluering av forrige fase (eksempelvis måloppnåelse, prosjektstyring etc.) 

- Planlagte leveranser/produkter i fasen 

- Milepæler i fasen 

- Organisering og ressursbehov 

- Aktivitetsplan med tilhørende beskrivelser 

- Budsjett og toleranserammer for fasen 

- Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer for fasen 

 

Faseplanen skal fungere som et viktig plandokument under fasens gjennomføring og oppfølging. Det 

er derfor viktig at faseplanen er tilstrekkelig detaljert til å oppfylle dette formålet, og viser hvordan 

og når fasens mål skal oppnås. 
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Vedlegg 

A. Definisjoner 

 

Tidligfase: Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de faser som fra et behov blir fremmet til det 

besluttes å gå til planleggingsfase. Tidligfasen avgrenses i denne veilederen som perioden fra og med 

godkjent mandat for oppstart av idéfase (BP0) til om med godkjent beslutning om oppstart 

planleggingsfase (BP2). 

Investeringstiltak: Finansielt virkemiddel for å planlegge, iverksette og gjennomføre et konkret tiltak. 

Investeringstiltaket defineres ved en overordnet strategisk beskrivelse av hva en ønsker å oppnå og 

en økonomisk størrelsesorden. Dette kan igjen resultere i et prosjekt eller i et program – veilederen 

har derfor valgt å samle begrepene prosjekt og program under fellesbetegnelsen investeringstiltak. 

Kostnadsramme: Kostnadsrammen angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere 
prosjektet. Denne størrelsen inneholder en usikkerhetsavsetning. 
 
Levetidskostnader (Total Cost of Ownership – TCO): Hvor mye investeringstiltaket totalt koster 

(foventet kostnad) når man tar med indirekte og direkte kostnader  Investeringskostnad + 

Driftskostnad + Forvaltningskostnad (8år) 

Utviklingsplan og IKT-strategi: Veilederen opererer med begge begrepene siden de ulike regionale 

helseforetakene benytter ulike begreper. Definisjonen omhandler de regionale helseforetakenes 

langsiktige planer knyttet til nye tjenester, herunder IKT. 

Nullalternativ: Nullalternativet er å ikke gjennomføre noen av de aktuelle konseptene 

(alternativene), men videreføre dagens løsning. Dette innebefatter de vedlikeholdsinvesteringene og 

oppgraderingene som er nødvendig for at alternativet skal være reelt. 

Interessenter: Personer eller organisasjoner som medvirker til (aktører) eller kan bli påvirket av et 

investeringstiltak, direkte eller indirekte. 

Bruker: De som skal motta og aktivt bruke det produktet eller den tjenesten som tiltaket fremskaffer. 
 
Eier: Fagansvarlig i virksomheten(e) 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): En systematisk fremgangsmåte for å utlede potensielt tap 
gjennom en kartlegging av mulige uønskede hendelser og skadeomfanget av disse. Her inngår anslag 
eller beregning av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe, og beregning eller 
anslag av hva som blir konsekvensen av hendelsen. 
 
Rammebetingelse: Overordnete betingelser og begrensninger, gitt av andre enn prosjekteier. 
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B. Relevante referanser benyttet i veilederen 

 

- Prosjektveiviseren - Difi 

- Tidligfaseveileder - Sykehusbygg 

- Relevante veiledere - Finansdepartementet/Concept 

- Instruks for minimumskrav til statlige investeringstiltak - Regjeringen 

- Sjekkliste for involvering av kommunesektoren - Difi 

- Veileder gevinstrealisering - DFØ 

- Arkitekturprinsipper - Spesialisthelsetjenesten/Nasjonal IKT 

- Nasjonale arkitekturprinsipper - Difi 

- Veileder nullalternativet - Finansdepartementet 

- Veileder anskaffelsesstrategi - Difi 

 
 
 

C. Mal for konseptrapport 

Se eget vedlegg 
 

https://www.prosjektveiviseren.no/
http://sykehusbygg.no/wp-content/uploads/2016/09/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf
https://www.ntnu.no/concept/veiledere
https://www.regjeringen.no/contentassets/fb9f8af4b54844f2821589b3d73b821e/utredningsinstruksen.pdf
https://www.difi.no/node/6435
https://dfo.no/filer/Fagområder/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf
https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Prinsipper
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%208%20Nullalternativet.pdf
https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser2/files/anskaffelsesstrategi_veileder.pdf

