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For hvem er god 

virksomhetsarkitektur viktig? 

Myndigheter og samfunn 

Sykehusledelse og eiere 

Linjeledelse 

Behandlere 

Borger og pasient 

 

 

 

• Boblene representerer 

interessenter (stakeholders)  

• Interessentene har ønsker og 

forventninger (concerns) 

• Interessenter har ikke alltid 

samme fokus og prioritet 

• God virksomhetsarkitektur 

balanserer interessentenes 

ønsker og behov systematisk 

• Det tar 10-15 år å endre noe i 

helsesektoren… 

 

 



Investere i god arkitekturpraksis? 
• For å realisere god virksomhetsarkitektur må man investere i måten 

man jobber med virksomhetsutvikling, og god arkitekturpraksis 

understøtter dette – men når og hvorfor? 

 

– Interessentene forventer mer, bedre eller endrede tjenester 

– Virksomheten har behov for å  utvikle og forbedre seg 

– Virksomhetenes ledere ønsker bedre effekt fra og styring på IT 

– Når virksomhetens prosesser trenger ny eller forbedret IT støtte 

– Når IT organisasjonen har behov for å renovere og forenkle 

– Når behovet for informasjonstilgang og utveksling øker  

– Når individuelle prosjekter ikke lykkes med å svare opp 

hovedinteressentens ønsker og behov 

– Når det er behov for å planlegge og realisere helhetlig = MT 

 



Hva er virksomhetsarkitektur? 
• Det finnes fire anerkjente arkitekturdomener som inngår i en samlet 

virksomhetsarkitektur (Enterprise Architecture): 

 

• Forretnings arkitekturen definerer virksomhetens strategi, 

styringssystem, organisasjon og virksomhetsprosesser 

• Informasjons arkitekturen beskriver en virksomhets logiske og 

fysiske datakilder, informasjonsverdi, forvaltningsregime og 

ressurser 

• Applikasjons arkitekturen beskriver applikasjonssystemene som 

implementeres, deres sammenhenger, og hvordan de understøtter 

virksomhetens (kjerne) prosesser 

• Teknologi arkitekturen beskriver de logiske software og hardware 

kapabilitetene som kreves for å understøtte implementering og drift 

av forretnings-, data- og applikasjonstjenester. Dette inkluderer IKT 

infrastruktur, mellomvare, nettverk, standarder m.m. 



God arkitekturpraksis? (kapabilitet) 

En god arkitekturpraksis 

kjennetegnes av de samme fire 

karakteristika som enhver annen 

god praksis og kapabilitet: 

 

1. Mennesker med kompetanse 

2. Verktøy og teknologi 

3. Prosesser 

4. Styring (IT Governance) 

 



Arkitekturpraksis – kompetanse 

• Nasjonal IKT har utdannet 63 virksomhetsarkitekter per 27 september 

• I 2011 vil nærmere 100 personer ha gjennomgått opplæring 

– IT arkitekter, prosess og virksomhetsutviklere, klinikere, ledere 

• KITH, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett personell deltar 

• I tillegg kommer erfaringsbygging i de regionale helseforetakene 

• Hvilke forventede effekter gir dette? 

– Større fokus på interessentens ønsker og forventninger 

– Bedre samspill mellom virksomhetsledelse og IKT ved utviklingsprosjekter 

– Felles forståelse og begrepsapparat gir bedre kvalitet i leveransene 

– Faglig nettverk, gjensidig respekt og erfaringsutveksling 

– Økende forståelse for at virksomhetsarkitektur er mer enn IKT 

– Økende forståelse for verdien av samarbeid, deling på tvers, systematisk 

og helhetlig tilnærming til virksomhetsutvikling 

 

 

 



Arkitekturpraksis – prosess & verktøy 

• Arkitekturpraksis er en prosess som bør 

inngå i virksomhetens styringssystem 

• Det finnes et rammeverk som tilbyr en 

robust prosess (TOGAF v9) 

• Architecture Development Method (ADM) 

benyttes helt eller delvis, og kan 

tilpasses oppgave og omfang 

• ADM kompletterer operative prosesser 

– (PPM, ITIL, gevinstrealisering, SW utvikling) 

• ADM inneholder verktøy og teknikker: 

– 10 veldefinerte faser (delprosesser) 

– Mer en 50 dokumenterte leveranser 

– Hver fase inneholder teknikker og veiledning 

• Arkitekturbibliotek med metamodell 

understøtter oversikt, gjenbruk og deling 

 



Arkitekturpraksis - styring 

• En god arkitekturpraksis er avhengig av å inngå i virksomhetens 

etablerte styringssystem for å være effektiv for forretning og IKT 

• Det er vanlig praksis å la arkitekturstyring inngå som en delprosess 

under IT Governance (selv om virksomhetsarkitektur > IKT) 

• Nasjonal IKT har en federert styring og utvikling av 

virksomhetsarkitektur 



NIKT har valgt arkitektur rammeverk 

• Nasjonal IKT har valgt TOGAF (The Open Group Architecture 

Framework) fra The Open Group som rammeverk for arbeid med 

virksomhetsarkitektur 

• Hva er TOGAF? 
– The Open Group Architectural Framework (TOGAF) er et åpent og tilgjengelig rammeverk for 

virksomhetsarkitektur og praksis  

– Rammeverket inneholder erfaringsbasert veiledning for utvikling av arkitekturpraksis 

– TOGAF rammeverket er basert på en standardisert metode for etablering av 

virksomhetsarkitektur (ADM). 

– TOGAF har en metode og et verktøy for å hjelpe til å produsere, bruke og vedlikeholde 

arkitektur(er) (Kilde: TOGAF 9 A pocket guide) 

 



Hvorfor ble TOGAF valgt? 

• TOGAF er det mest utbredte, anvendte og anerkjente rammeverket i 

bruk blant virksomhetsarkitekter, og utbredelsen øker 

• Det står mer enn 300 virksomheter bak utvikling av rammeverket 

• Videreutvikling av rammeverk, kompetanse og erfaringer 

organiseres og drives av The Open Group som er en global 

interesseorganisasjon  

• The Open Group Vision:  

– Boundaryless Information Flow™ achieved through global 

interoperability in a secure, reliable and timely manner 

• TOGAF er et robust og velutviklet rammeverk som gir positive 

effekter relativt raskt og som virksomhetene kan vokse og utvikle 

seg med 

• Som alle rammeverk må anvendelsen tilpasses formål, omfang og 

virksomhetenes og prosjektenes modenhet 

http://www3.opengroup.org/aboutus/vision/bif
http://www3.opengroup.org/aboutus/vision/bif
http://www3.opengroup.org/aboutus/vision/bif


Arkitekturutviklingsmetoden (ADM) 

• En robust og generell metode 

• Komplimenterende og ikke 

konkurrerende med andre 

rammeverk 

• Bredt adoptert i markedet 

• Mulig å skreddersy for å møte 

virksomhets- og industribehov 

• Tilgjengelig under en gratis lisens 

• Leverandør, verktøy og 

teknologinøytral åpen standard 

• Unngår å finne opp hjulet på nytt 

• Kobler virksomhet og IT 

• Basert på beste praksis  

• Kontinuerlig utvikling av rammeverket 

• Man kan delta i utviklingsarbeidet 



MT prosjektet benytter rammeverket.. 

.. og det er en 

kontinuerlig 

lærings- og 

modningsprosess.. 

.. mot å utvikle gode 

og gjenbrukbare 

byggeklosser.. 


