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1.   BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE 
Det ble I 2014 gjennomført et arbeid med å etablere rammer for en regional arkitekturpraksis i Helse 
Nord («Arkitekturpraksis i Helse Nord»). I dette arbeidet ble det utført en modenhetsanalyse (ACMM) 
for regionene som konkluderte med lav modenhet rundt arkitektur innenfor bl.a. prosess, styring og 
kompetanse, samt mangelfulle modeller og rammeverk. Med bakgrunn i føringer og mål fra National 
IKT er det identifisert et mål om å etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i 
spesialhelsetjenesten. Helse Nord IKT har etablert en arkitektfunksjon i seksjon for innovasjon og 
arkitektur med dette formålet.  
 
Begrunnelsen for prosjektforslaget er å kunne sette et nødvendig fokus for å kunne få på plass en 
velfungerende arkitekturpraksis i Helse Nord. Leveranser fra prosjektet er å løfte organisasjonen opp 
til ønsket modenhetsnivå innen de definerte områdene i ACMM. Prosjektet skal ta utgangspunkt i 
allerede påbegynt arbeid og veikart.   
 
Arkitekturprosjektet skal i tillegg understøtte et konsoliderings- og migreringsprosjekt. 
Migreringsprosjektet er avhengig av leveranser fra arkitekturprosjektet for å gjennomføres.  
 
1.1.   Nåværende situasjon arkitekturmodenhet 
Modenhetsanalysen fra «Arkitekturpraksis i Helse Nord» rapporten viser at dagens at regionen er på 
nivå 1 til 2 i TOGAFs ACMM-modell. Figuren under er hentet fra samme rapport. 

 

 
Figur 1 Helse Nord IKT sin modenhet basert på ACMM-modellen 1 

For en generell beskrivelse av nåsituasjonen for arkitektur, se Vedlegg C.  
  
1.2.   Fremtidig situasjon 
 
1.2.1.   Visjon 
Visjonen for arkitekturarbeidet er at Helse Nord skal ha en veletablert praksis for 
virksomhetsarkitektur som bidrar til at endringsprosesser gir større grad av måloppnåelse. 
 
Arkitektur skal være et strategisk middel for å sikre bedre dialog og samsvar mellom helseforetakenes 
virksomhetsmål og teknologistøtte.  
 

                                                
 
1 Arkitekturpraksis Helse Nord, 2014 
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Tjenestene som tilbys sluttbrukere/aktører skal være virksomhetstjenester og virksomhetsprosesser 
som er tilpasset helsesektoren og spesialhelsetjenesten. Disse skal reflektere de lovpålagte 
virksomhetsområdene innenfor kjernevirksomhet og støttefunksjoner. 
 
1.2.2.   Overordnet målbilde 
Sykehusets kliniske avdelinger skal i enda større grad enn i dag å levere helsetjenester av høy kvalitet 
gjennom helhetlige pasientforløp der en stor del av kommunikasjonen med primærhelsetjenesten 
foregår elektronisk. Det stilles stadig stilles høyere krav til effektive pasientforløp for å oppnå mer 
helse for pengene. Kontinuerlig forbedringsarbeid og økt fokus på arbeidsprosesser med bedre 
utnyttelse av IKT er en viktig forutsetning for å lykkes med dette. De kliniske avdelingene skal ha en 
større grad av mobilitet.  
 
Rett til fritt behandlingsvalg er potensielt utvidet. Dette har medført økt samhandling mellom 
helseforetakene og med private virksomheter med etablerte standardiserte prosesser. Samtidig må 
pasientens rettigheter, sikkerhetsmessige aspekter og personvern ivaretas på en tilstrekkelig og effektiv 
måte. 
 
Figuren under synliggjør avhengigheten og samspillet mellom aktører (brukere) og 
virksomhetstjenester i en fremtidig situasjon. Virksomhetstjenestene realiseres gjennom et sett av 
applikasjons og informasjonstjenester. Applikasjons- og informasjonstjenester vil igjen understøttes av 
regionaliserte plattform og infrastrukturtjenester. 
 

 
Figur 2 Fremtidig situasjon 

Etablering av en tjenesteorientert modell skal bidra til å gi Helse Nord fokus på strategiske og mer 
langsiktige mål. 
  
1.2.3.   Arkitekturpraksis i Helse Nord 
For å sikre at fremtidsvisjonene og målbildene etterfølges er Helse Nord avhengige av  
en velfungerende arkitekturpraksis. Dette skal gi en strukturert, helhetlig og langsiktig tilnærming til 
virksomhets- og løsningsarkitektur. I tett samarbeid med HF og RHF konkretiseres en IKT strategi 
som bygger opp under regionens forretningsstrategi og mål. 
 
Arkitektene skal sikre at alle IKT relaterte initiativ og løsninger er tråd med de virksomhetsmål og 
strategier Helse Nord til en hver tid har definert. Dette oppnås gjennom en etablert og utprøvd 
styringsmodell som sammen med en sentral porteføljestyring sørger for at alle initiativ i Helse Nord 
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som inneholder IKT leveranser er koordinerte og leverer riktig kvalitet i henhold til definerte 
prinsipper, retningslinjer og målbilder.  
 

 
Figur 3 Foreslått styringsmodell 

Sentralt i denne modellen er et forum for virksomhetsarkitektur med mandat og myndighet tilpasset 
sine oppgaver. Representanter for HF/RHF og HN IKT må delta i dette forumet. 
 
Det anbefales at arkitekturfunksjonen i Helse Nord tilegner seg en modenhetsgrad 3 til 4 basert på 
TOGAF ACMM. Tabellen under viser en mer detaljert liste over anbefalt modenhetsnivå for hver av 
de 9 kategoriene definert i TOGAF ACMM: 
 
Kategori Nivå Beskrivelse 

1.   Arkitekturprosess 4   Virksomhetsarkitekturen er en del av kulturen. Arkitekturprosessen 
måles ved bruk av definerte og assosierte kvalitetsindikatorer. 

2.   Arkitekturutvikling 4 Dokumentasjon knyttet til virksomhetsarkitekturen oppdateres 
jevnlig for å speile utviklingen. Arkitekturdomene innenfor 
forretning, informasjon, applikasjon og teknologi er definert av 
lovmessige og passende standarder.  

3.   Kobling til forretning 3 Virksomhetsarkitektur er integrert med kapitalplanlegging og 
investeringskontroll.  

4.   Forankring i toppledelsen 3 Toppledelsen er bevisst og støttende til en 
virksomhetsovergripende arkitekturprosess og arkitekturstandarder. 

5.   Deltakelse fra drift og 
forvaltning 

4 Alle i drift- og forvaltningsorganisasjonen aksepterer og deltar 
aktivt inn i arkitekturprosessen.  

6.   Arkitekturformidling 4 Dokumentasjon knyttet til virksomhetens arkitektur oppdateres 
regelmessig, og er jevnlig oppdatert med hensyn til 
arkitekturutviklinger og standarder.  

7.   IT sikkerhet 3 Standarder knyttet til sikkerhetsarkitektur er ferdig utviklet og 
integrert med virksomhetsarkitekturen.  

8.   Styring av arkitekturpraksis 4 Eksplisitt styring av alle IKT-investeringer. Det eksisterer formelle 
prosesser for å styre avvik.  

9.   IT investeringer og 
anskaffelsesstrategi 

3 Det eksisterer en anskaffelsesstrategi som inkluderer sjekklister for 
å sikre samsvar med virksomhetsarkitekturen. Det gjøres 
kost/nytte-analyser for å identifisere og prioritere prosjekter.  

Tabell 1 Anbefalt modenhetsnivå 
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1.2.4.   Metode / Modell 
For å kunne lykkes med arkitekturpraksisen er det viktig å få på plass gode og relevante strategier, 
målbilder,  prinsipper og retningslinjer for Helse Nord. Det pågår parallelt et strukturert og godt arbeid 
fra nasjonalt hold igjennom Nasjonal IKT (NIKT) og Helsedirektoratet (HDIR), samt styrende 
dokumenter fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). 
 
En naturlig modell å ta utgangspunkt i er virksomhetsarkitekturrammeverket TOGAF. Figuren under 
er en enkel skisse av modellen. 
 

 
Figur 5 Virksomhetsmodellen 

TOGAF benytter følgende definisjoner for de ulike nivåene: 
 
Område Definisjon 
Forretningsstyring  Dreier seg om å sikre at forretningsprosesser og retningslinjer leverer forretningsgevinster og 

etterlever gjeldende lover og regler. 
Styring/governance Prosesser for å overvåke, forvalte og lede en forretning for å oppnå nødvendige 

forretningsgevinster. 

Virksomhet/Foretak En beskrivelse av strukturen i og interaksjonen mellom forretningsstrategien, organisasjonen, 
funksjoner, forretningsprosesser og informasjonsbehov.  
 

Applikasjon En beskrivelse av struktur og interaksjon mellom applikasjoner, gruppert i kapabiliteter som 
tilbyr viktige applikasjons/IT-tjenester som understøtter forretningsarkitekturen og håndterer 
dataressursene. 
 

Informasjon  
 

Sikre samsvar mellom virksomhetens definisjon av informasjonselementer og logiske 
informasjonsmodeller. Enhver kommunikasjon eller representasjon av fakta, data eller 
meninger, uavhengig av medium eller form, inkludert tekstlige, numeriske, grafiske, 
kartografiske, fortellende eller audio-visuelle former.  
 

Teknologi Samlingen av teknologikomponenter som tilbyr infrastruktur- og plattformtjenester som igjen 
understøtter applikasjonsarkitekturen. 
 

Tabell 2 TOGAF definisjoner 

1.3.   Formål 
 
Formålet med arkitekturprosjektet er: 

•   Å bygge arkitekturpraksis løftet til besluttet nivå av modenhet ift ACMM. 
•   Å understøtte Migreringsprosjektet med nødvendige arkitekturleveranser for å kunne styre og 

gjennomføre en konsolidering og migrering. 
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1.4.   Situasjonen hvis arkitekturprosjektet ikke gjennomføres 
Konsekvensene ved at man ikke gjennomfører prosjektet kan bl.a. være; 

•   manglende overordnet styring og prioritering 
•   manglende porteføljestyring 
•   styring utføres i prosjektene og med lokale initiativ 
•   uklare roller 
•   utydelig ansvar 
•   svakere styring og kontroll på integrasjoner og avhengigheter 
•   «silo» infrastruktur for enkelte applikasjoner og systemer 

 
  



 
 

   
                          Vedlegg B – Prosjektforslag Arkitektur i Migreringsprosjektet  8 
 

2.   MÅL FOR ARKITEKTURPROSJEKTET   
Hovedmålene tar utgangspunkt i målene beskrevet i Migreringsprosjektet.  
No Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
VM1 Virksomhetsmål Understøtte økt samhandling mellom 

alle aktørene i pasientforløpet.  
Tilrettelegge for å kunne tilfredsstille pasienters 
og pårørendes økende forventninger til at 
informasjon er tilgjengelig i 
selvbetjeningskanaler..  
 

VM2 Virksomhetsmål Bedre samsvar mellom IKT leveranser 
og regionens forretningsstrategi og mål 

Prosjekter og løsninger som støtter opp under 
regionens strategier og mål. 

VM3 Virksomhetsmål Bedre evne til å styre aktiviteter opp 
mot definerte mål og retningslinjer 

Etablert styringsmodell og mandat som sikrer at 
IKT leveranser er koordinert og leverer god 
kvalitet i henhold til definerte prinsipper, 
retningslinjer og målbilder. 
 

VM4 Virksomhetsmål Bedre kommunikasjon mellom kliniske 
og tekniske miljøer hos Helse Nord 

Sikrer bedre samhandling og forståelse for de 
overordnede virksomhetsmålene . 

RM1 Resultatmål Å ha et utprøvd og dokumentert modell 
for arkitekturstyring. 

Utvikling av arkitektur foregår i henhold til 
besluttet og velforstått metode / prosess 

RM2 Resultatmål Å ha veldefinerte, godkjente og 
etablerte arkitekturprinsipper.  

Gi godt beslutningsgrunnlag for prosjekter og 
initiativer. 
 

RM3 Resultatmål Å ha en arkitekturvisjon, etablerte 
målbilder og kvalitetskrav. 

Arkitekturdomener utvikles i henhold til 
målbilder og kvalitetskrav. 
 

RM4 Resultatmål Å ha en etablert 
porteføljestyringspraksis. 

Kunne velge de riktige arkitekturrelaterte 
investeringer. 
 

RM5 Resultatmål Å ha en felles kunnskapsbase. HN IKT har samet relevant informasjon for å 
kunne velge, styre og gjennomføre endringer på 
en effektiv måte. 
 

RM6 Resultatmål Å ha utviklet veldefinerte rolle- og 
ansvarsbeskrivelser. 

Det er klart hvem som har ansvar for de 
forskjellige oppgaver i HN IKT og hvem som 
har myndighet til å ta nødvendige avgjørelser. 
 

EM1 Effektmål Utvikling av arkitektur gir målbar effekt 
i henhold til arkitekturvisjon og 
målarkitekturer og foregår i henhold til 
en veletablert prosess.  

 

Relevant område i ACMM (”Architecture 
process”) er på nivå 3 eller 4. 

EM2 Effektmål Egnet referansemodell, gap analyse og 
utviklingsplan er etablert. 

Relevant område i ACMM (”Architecture  
development”) er på nivå 3 eller 4. 

EM3 Effektmål Endringsforslag kan veies opp mot 
hverandre og investeringsbeslutninger 
tas på riktig grunnlag (verdi, risiko, etc) 

Relevant område i ACMM (”Business linkage”) 
er på nivå 3 eller 4. 

EM4 Effektmål HN IKT og RHF ledelse er fornøyd med 
den informasjon og styringsevnen 
arkitekturfunksjonen leverer, og 
understøtter den aktivt.  

Relevant område i ACMM (”Senior 
management involvement”) er på nivå 3 eller 4. 

EM5 Effektmål Samspill mellom arkitekturteamet og 
tjenesteproduksjon/drift er veletablert. 

Relevant område i ACMM (”Operating unit 
participation”) er på nivå 3 eller 4. 

EM7 Effektmål Sikkerhetsrelevante aspekter er 
etablerte, ivaretas og måles. 

Relevant område i ACMM (”IT security”) er på 
nivå 3 eller 4. 

Tabell 3 Mål for prosjektet 
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3.   RAMMEBETINGELSER 
Prosjektet er organisert som et prosjekt i Migreringsprosjektet og er underlagt de samme 
rammebetingelser som Migreringsprosjektet. 
 

4.   ARKITEKTURPROSJEKTETS PRODUKTER 
Prosjektets produkter er et sett av leveranser som skal understøtte prosjektets formål og konkrete mål. 

 
Målet er å bygge tilstrekkelig arkitekturkapabilitet i henhold til allerede pågående arbeid og i samsvar 
med valgte rammeverk (TOGAF).  

 
Gjennom disse leveransene er målet å løfte Helse Nord sin arkitekturpraksis opp på et nivå tilsvarende 
3 eller 4 på ACMM-modellen. Dette kan gjøres basert på en tilpasset TOGAF ADM metodikk/prosess 
med tydelige leveranser i hver fase:  

 

 
Figur 3 TOGAF ADM metodikk 

Prosjektets produkter: 
ID Produkter Beskrivelse 

P1 Omforent styringsmodell Etablere og forankre en omforent styringsmodell. 

P2 Roller og ansvar Definere og beskrive relevante roller inkl. Ansvar som HMIKT er avhengige 
av for å bygge opp en god forvaltningsorganisasjon for arkitektur og tjenester.  

P3 Arkitekturvisjon Definere en overordnet arkitekturvisjon for HN IKT. Dette inkluderer omfang, 
avgrensninger og forventninger. 

P4 Arkitekturprinsipper Definere sett av arkitekturprinsipper på alle nivåer.  
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P5 Tidlige målbilder Etablere tidlige versjoner av relevante målbilder for områder som sikkerhet, 
teknologi og informasjon.  

P6 Målbilde virksomhet/foretak Etablere/detaljere målbilder, analysere gap, etablere 
veikart/transisjonsarkitekturer for virksomhetstjenester og sentrale/relevante 
virksomhetsprosesser. 

P7 Målbilde 
Applikasjonsarkitektur 

Etablere/detaljere målbilder, analysere gap, etablere 
veikart/transisjonsarkitekturer for Applikasjons- og integrasjonsstrategi. 

P8 Målbilde tjenesteorientert 
arkitektur 

Etablere/detaljere målbilder, analysere gap, etablere 
veikart/transisjonsarkitekturer for tjenesteorientert arkitektur. 

P9 Målbilde 
informasjonsarkitektur 

Etablere/detaljere målbilder, analysere gap, etablere 
veikart/transisjonsarkitekturer for informasjonsmodell og Master Data 
strategier. 

P10 Målbilde teknologiarkitektur Etablere/detaljere målbilder, analysere gap, etablere 
veikart/transisjonsarkitekturer for teknologiarkitektur. 

P11 Etablere kunnskapsbase Bygge en felles kunnskapsbase som gir god underlag for de viktigste 
beslutninger. 

Tabell 4 Arkitekturprosjektets produkter 

  
Produkter som er relatert til konkrete behov i Migreringsprosjektet. 
 
Produkter Beskrivelse 

Relevante målbilder Overordnede målbilder for sikkerhet, teknologi, informasjon og 
applikasjon. 

Etablert kunnskapsbase Begrepskatalog 
Standarder 
Retningslinjer 
Arkitekturprinsipper 
Føringer og krav  

Styringsmodell  Etablere og forvalte endringsprosess  

Tabell 5 Produkter til migreringsprosjektet 
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5.   ARKITEKTURPROSJEKTETS OMFANG OG AVHENGIGHETER 
 
5.1.   Omfang 
Omfang er knyttet til å få etablert arkitekturpraksisen i Helse Nord på ønsket nivå, som vist innenfor 
rødmarkert område i figur under.   
 

 
Figur 4 Omfang 

5.2.   Avhengigheter 
I konseptfasen ser prosjektet følgende avhengigheter: 

•   Tett samhandling med eksiterende arkitekturfunksjoner i Helse Nord inkludert arkitekturgruppa 
i HN IKT.  

•   Tilgang på tilstrekkelige ressurser og kompetanse fra Helse Nord (RHF, HF og HN IKT).  
 

6.   VURDERING AV USIKKERHETER 
 Vurdering av usikkerheter er beskrevet i prosjektforslag for Migreringsprosjektet. 
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7.   VALG AV ALTERNATIV OG NYTTE/KOST 
7.1.   Alternative løsninger 
En velfungerende arkitekturpraksis er en forutsetning for å gjennomføre migrering og konsolidering i 
Helse Nord. 

 

7.2.   Gevinstoversikt 
Gevinster For hvem, og hvordan fremkommer 

gevinsten? 
Forutsetninger for at gevinsten 
skal kunne realiseres 

Bedret styring i henhold til mål og 
strategier. 

Bedret styring på tvers av organisasjonen 
mot felles mål og strategier.  

Omforent styringsmodell med 
tilhørende mandat funksjon. 

Øket endrings og gjennomføringsevne. Øket kapasitet til å gjennomføre initiativ 
på tvers av organisasjonen i henhold til 
mål, strategier og budsjett. 

Etablerte målbilder, klar og tydelig 
visjon og strategi for IKT. 

Koordinert og sentralisert 
porteføljestyring. 

Sikre at de riktige initiativene prioriteres 
i henhold til kost/nytte vurderinger. 

Omforent styringsmodell, Etablerte 
målbilder og en sentral 
porteføljestyring. 

Evne til å formidle fakta om 
organisasjonen på god måte. 

Interessentene kan raskere få relevant 
informasjon med riktig kvalitet. 

Felles arkitekturbibliotek med 
publiserings - og analysemuligheter 
inkludert viewpoints. 

Økt effektivitet ved valg, styring og 
gjennomføring av prosjekter og 
endringer. 

Eiere og deltakere i prosjekter har bedre 
informasjonsgrunnlag og prosesser for å 
velge, gjennomføre. styre prosjekter og 
gjennomføre gevinstrealisering. 

Arkitekturfunksjon inkl. prosesser og 
informasjon er på plass. 

Tabell 6 Gevinster 

7.3.   Nytte/kost-vurderinger 
Kost nytte vurdering er beskrevet i prosjektforslag for Migreringsprosjektet.  
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8.   GROV TIDSPLAN OG MILEPÆLER 
Prosjektet skal benytte Helse Nord IKT prosjekt rammeverk – PRHI. 
 
For å gjennomføre etableringen av arkitekturpraksisen vil det være flere leveranser og gradvis 
modning av organisasjonen for å oppnå ønsket målbilde. Leveransene er presentert i veikartet under. 

 
Figur 5 Veikart leveranser 
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9.   ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
Arkitekturprosjektet etableres som et prosjekt i Migreringsprosjektet. 
 
9.1.   Organisering  
 

 
 

 
Figur 6 Organisasjon 

9.2.   Rollebeskrivelser 
Beskrivelse av de ulike rollenes ansvar. 
 
Lead Arkitekt/Prosjektleder har ansvar for å: 

•   Sørge for at alle nødvendige oppgaver for å ivareta prosjektets leveranse blir gjennomført 
•   Utarbeide statusrapporter til styringsgruppe 
•   Sørge for at prosjektet har tilgang til nok ressurser og tilstrekkelig kompetanse 
•   Gjennomføre fortløpende oppfølging av prosjektgruppen 
•   Koordinere med Migreringsprosjektet og evt andre relevante prosjekter i Helse Nord 
•   Iverksette tiltak ved eventuelle avvik 
•   Utføre interessent analyse og sørge for at deres interesser er ivaretatt 
•   Levere i henhold til resultatmål R1, R3, R5 og R6 

 
Virksomhetsarkitekt har ansvar for: 

•   Overordnede målbilder 
•   En utrullingsplan/veikart 
•   Estimering og omfang for prosjektet 
•   Sikre samhandling mellom HN IKT og fagråd 
•   Sikre at arkitektur visjoner og målbilder henger opp mot Helse Nord sine visjoner og mål 
•   Levere i henhold til resultatmål R2 og R4 
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Teknologiarkitekt har ansvar for å:  
•   Utarbeide tekniske målbilder og prinsipper på overordnet nivå 
•   Sikre at de løsningene som utvikles eller anskaffes er I henhold til tekniske målbilder 
•   Utarbeide ikke-funksjonelle krav til teknologi komponenter 
•   Sikre at de løsningene som utvikles eller anskaffes er I henhold til definerte krav og 

retningslinjer. 
 
Sikkerhetsarkitekt har ansvar for: 

•   Bistå utarbeidelse av overordnede sikkerhetspolicyer 
•   Utarbeidelse av målbilder for sikkerhet 
•   Utarbeide prinsipper for informasjonssikkerhet 
•   Samlede sikkerhetsarkitekturen i Helse Nord 

 
Informasjonsarkitekt har ansvar for: 

•   Utarbeidelse av relevante informasjonsmodeller/elementer 
•   Utforme helhetlig informasjonsforvaltning 
•   Kvalitetssikre at forretningsprosesser og informasjonsflyt/-tjenester er i samsvar med vedtatt 

arkitektur 
•   Modellering av informasjonsflyt/-tjenester 

 
Tjenestearkitekt har ansvar for: 

•   Mål og visjon for tjenesteorientert utvikling, tjenesterealisering. 
•   Løse tekniske problemer med tjenesteorientert  infrastrukturen  
•   Tjenesteorientert strategi - ledelse, planlegging, og visjon  
•   Forvaltning og videreutvikling av tjenesteorienterte leveranser.  
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10.   INTERESSENTER/MÅLGRUPPER 
Interessenter/målgrupper er beskrevet i prosjektforslag for Migreringsprosjektet. 
 

11.    BUDSJETT 
Prosjektet finansieres gjennom Migreringsprosjektet. 


