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Gi meg et vellykket IKT-prosjekt !





Hvor mange millioner?



Teknologifrelst IKT prosjekt

• Teknologirisiko

• Kompleksitet

An unexpected error occured (error # 1313)

Please select to continue:

(A)bort, (R)etry or (T)a ned hele det hersens nettverket

Wonderfull  Windows Solutions Inc. X



Teknologi i Nye Ahus

Velprøvd men 

fremtidsrettet teknologi

IKT-prosjektet skyter mot 

”bevegelig mål”

Bruke”guided missiles”





Ledelsens utfordringer

Hvordan få til et 

godt samarbeid 

som er til det 

beste for helheten?

ressurserkrav / ønsker



Gulrot?

Lyst ?

Pisk?



Brukermedvirkning

”Den røde tråden”

Dette gir:

- Forankring

- Riktige løsninger

- Forståelse

- Lojalitet

- Eierskap

- Motivasjon



Helhetlig tenkning

IKT-prosjektet er mer enn IKT-leveranser

Bygg             Logistikk              Personalet 

Arbeidsflyt        Pasient         Støtteprosessene

Nye Ahus konsept og prinsipper er lagt fast tidlig, 

- … og er tydelig !

Forutsetning for at IKT-prosjektet skal lykkes

S@mspill S@mspill



Den største utfordringen:

NEGATIVE

FØLELSER



Den menneskelige faktoren

”Kjære, ikke la oss komme 

inn på følelser og slikt noe”.

Henrik Ibsen



De farlige følelsene

Følelsen av å

… ikke ha medvirket

… ikke være betydningsfull

… ikke forstå

… ikke være effektiv

… ikke beherske egne oppgaver



Å skape de ”riktige” følelsene

Her kan det bli mange utfordringer, og 
noen kan i perioder ha det tungt og være 
nedfor … og det er lov ! 

Men vi skal være asynkront deprimert ! 
Så når en medarbeider er nede, så skal vi 
andre dra dem opp igjen.

Erik Normann



Gjennomføringsmetoden

• Dedikert og krevende prosjektledelse

• Kontraktsstruktur med tydelig ansvar

• Tydelig styringsmodell

• Intensiv gjennomføring 

(f.eks kuttet gjennomføringstiden med 1 år)

• Aktiv oppfølging

Ikke ”rocket science” men velkjente prinsipper



Nye Ahus metoden

Suksess kommer gjennom hardt arbeid, 

….. tabbene kommer helt av seg selv!

Nøkkelen er:

Bruk kompetente og dyktige medarbeidere

som er engasjerte, engasjerte og engasjerte.

Så gjenstår bare hardt arbeid, hardt arbeid og 

hardt arbeid!




