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Etter fullført utdanning startet jeg på IT-avdelingen 
ved Namdal Sykehus. Da med oppgaver knyttet til 
innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ). Har nå 
jobbet med IT i helsevesenet i 13 år. Har bred 
erfaring fra både drift og implementering av nye 
løsninger. Har de siste årene jobbet mye med 
prosessforbedring, opplæring og gjennomføring av 
oppdrag. 

 

         Hvem er HEMIT og hva er fokuset vårt    
             LIVSVIKTIG IKT HEMIT 

    

Litt om meg og HEMIT 

HEMIT FINAL.wmv


Oppdrag   

• Innføring av nye løsninger 

• Koordinering av større flytteoppdrag  

• Oppgradering av løsninger (Som ikke er dokumentert fra før, 
eller som ikke ligger i en tjeneste) 

• Rådgivning / Bistand ved anskaffelser/anbud (MTU-utstyr) 

• Endring  på tjenestenivå 

• Innføring av MTU-løsninger 

• Rapportering  

• Trådløst nett og gjestenett – Innføring  

• Utviklingsarbeid Kundeportalen 

• Videokonferanseutstyr 

• E-læring 

• Etc 

 

 

 



Tilværelsen før «ny Oppdragsprosess» 

• Lange leveringstider / uklart om og når vi kunne 
levere  

• Varierende eller ingen info til kunde  

• Ikke god nok dialog med drift på gjennomføring 
av oppdrag 

• Den som innførte løsningen fikk også 
driftsansvaret. 

• HEMIT kom sent inn i anskaffelsesprosessen til 
foretakene. 

• Manglende rutiner knyttet til fakturering 

• Alle kunne bestille 
 



Gammel prosess 



Etter omorganisering av HEMIT i 2010 

 

• Tydeligere skille mellom drift og leveranser 

• Tydeligere ansvarsområder 

• Formaliserte rutiner mellom avdelingene  

• Interne OLA-avtaler 

 

• Men vi manglet oversikt over alt det som kom inn 
som bestillinger/ble løst utenfor portefølje og det 
stilte oss nesten sjakk matt 

• Estimerte 30 oppdrag i året, kom over 30 første 
måneden 

 
 



Behov for «noe» som  kunne håndterte 



Prosjektet / Prosessen 

 

• Årsakene til og behovet for endringen ble forstått og 
akseptert i hele organisasjonen (JANUAR) 

• Vi ble enige om en definisjon på hva vi måtte løse i den 
nye prosessen HVOR ER VI OG HVOR SKAL VI  

• Bistand fra Steria (for å sikre framdrift og fokus) 

• Involvering av topp og mellomledere samt medarbeidere 

- Kjerneteam og utvidet kjerneteam 

• Ukentlige møter i 6 måneder  

• Pilot AUGUST – Etter å gjennomført en «Apollo 
simulering» 

        

         I ettertid for lite involvering av kunde 

 



HEMIT’s definisjon av Oppdrag   
 

• Oppdragsprosessen skal sikre at bestillinger fra våre kunder blir 
håndtert på en strukturert måte.  

 

• Oppdrag omfatter bestillinger som ikke inngår som en del av 
prosjekt, release eller daglig drift.  

 

• Prosessen skal se nye oppdragsbestillinger i sammenheng med 
eksisterende systemer, releaser og prosjekter. 

 

• Alle oppdragsbestillinger skal følge et standardisert løp som sikrer at 
krav til sikkerhet, teknologistandarder og tilgjengelighetskrav 
ivaretas. HMN’s teknologi- og arkitekturstrategi er styrende. 



Ny prosess 

• Fast punkt for mottak av Oppdragshenvendelser  

- Oppdragsadministrasjon 

• Fasestyrt prosess 

- Tydelig definert start og slutt 

• Kategorisering av oppdrag (Enkel, medium og kompleks) 

- Følger ulike løyper ut ifra kategori 

• Definerte møtepunkter for intern og ekstern kommunikasjon  

- Pre-møte og DAB-møte for å forankre innføringsløpet 

• Dedikerte ressurser som håndterer Oppdragsgjennomføring 

• Fokus på ROS-analyser og test 

- For å belyse og rådgi ikke avvise 

• Kostnader knyttet til gjennomføring av oppdraget blir tidlig kommunisert 
ut til kunde 

• Antallet Oppdragsbestillere til kunden er redusert fra ca. 400 til ca. 70 

• Prosessleder Oppdrag er representert i kundestatusmøter HMN 

 

 



Ny prosess 
  

 



• Prosessen er understøttet i HPSM og HPSM leder oppdragskoordinatoren 
gjennom fasene i prosessen. 

• Autoriserte oppdragsbestillere (ca. 70. stk i HMN) bestiller oppdrag på HEMIT 
servicetorg 

• Oppdrag kommer inn Oppdragsdøra og ikke alle sidedørene.  
• Gjentagende aktiviteter er definert i verktøyet som egne arbeidsordre 
• Sjekklister er flyttet inn i HPSM 

HPSM  

 
 Nytt verktøy med egen Oppdragsmodul og HEMIT Servicetorg 



Forretningssiden 
 

• Tilpasningsdyktig i forhold til våre kunder 

• Fleksibel, men strukturert 

• Vi skal levere solide, stabile og sikre løsninger 
samt gi gode råd til kunden  

• Vi skal kjenne kunden og kundens 
organisasjon. 

• Konsolidere løsninger der man ser en 
nytteverdi av dette. 
 

 



Vinteren 2012: Evaluering utført av FAVEO – Oppsummert 





Det skal ALLTID være rom for forbedring 
 

• Involvere ”alle” til å bidra med forbedring i prosessen – ta med interessentene 

• Sikre eierskap til endringene det jobbes med 

• Sikre intern og ekstern forankring på endringene 

• Forbedring er en Kontinuerlig prosess som ikke trenger å være komplisert. Enkle ”feil” 
retter vi fortløpende 
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