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Sammendrag 

Prosjekt og oppdrag 

Direktoratet for e-helse gjennomfører nå en Konseptvalgutredning (KVU) for prosjektet «Én innbygger - én 

journal» som skal dekke en nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. KVU-en er 

planlagt ferdigstilt sommeren 2018 og vil bli underlagt ekstern kvalitetssikring KS1 høsten 2018. I KVU-en er 

tre konsepter ført fram til endelig alternativanalyse.  

Atkins Norge har på oppdrag fra prosjektet gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektets 

investeringskostnader basert på foreliggende basiskalkyler for de ulike konseptene.  

Sentrale forutsetninger  
Usikkerhetsanalysen omfatter ikke større premissendringer, dvs. endringer i prosjektets premisser av en 

slik art at det med rimelighet kan forventes at endringen finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning. Videre 

hensyntar ikke analysen usikkerhet knyttet til bevilgninger, finansieringskostnader eller valutausikkerhet. 

Usikkerhetsanalysen inkluderer kostnader fom. en endelig investeringsbeslutning, er gitt i prisnivå 2018 og 

viser resultater med og uten mva og arbeidsgiveravgift.  

Hovedresultater  
Hovedresultater fra usikkerhetsanalysen er vist i tabellen under. Tallene er 2018-kroner inkl. mva og 

arbeidsgiveravgift og er avrundet til nærmeste 100 MNOK. 

Parameter K1 K4 K7 

Basiskostnad 4 400 MNOK 10 704 MNOK 10 104 MNOK 

P50 5 800 MNOK 14 800 MNOK 13 700 MNOK 

P85 7 100 MNOK 18 800 MNOK 17 400 MNOK 

Standardavvik 19% 24% 24% 

Sannsynlighet for basis 9% 12% 13% 

 
Viktigste bidrag til usikkerheten 

• G – Videre detaljering og designutvikling  

• G – Usikkerhet i gjennomføringsfasen  

• E – Uspesifisert 

• G – Markedsusikkerhet  

Usikkerheten domineres av generelle forhold (G), uspesifisert er den største estimatusikkerheten (E).  

Kommentarer  

Analysen er gjennomført etter en standard prosess med et normalt tidsforløp. Fellessamlingen var preget 

av åpne og gode diskusjoner og resultatet fra analysen representerer etter Atkins vurdering den 

usikkerheten som ble diskutert i samlingen.  

Det relative standardavviket (mål på usikkerhet) er 24% totalt for konsept 4 og 7. Dette er ikke spesielt høyt 

til å være et stort offentlig IKT-prosjekt ved KVU. Dette begrunnes blant annet i at kalkylene inneholder 

store kostnadsposter som ikke er direkte knyttet til IKT-løsningen. Standardavviket for Konsept 1 er bare 

19%. Konseptet inneholder en del kostnadsposter som er definert som rundsummer til tiltak i sektoren og 

vil preges av design-to-cost. 



 

 Atkins – Usikkerhetsanalyse KVU Én innbygger – én journal - juni 2018 Side 3 av 41 

 

K4 og K7 har ingen store forskjeller i totalt usikkerhetsbilde.  

Det er bare 9-13% sannsynlighet for at den endelige kostnaden blir lik basiskostnad eller lavere. Dette er et 

nivå en ofte ser for store, komplekse IKT-prosjekter i tidligfase der det er stor gjenstående 

prosjektutviklings- og gjennomføringsusikkerhet.  
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1. Innledning 

1.1. Prosjektet 

Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. 

Direktoratet for e-helse (E-helse) ble opprettet 1. januar 2016 og videre oppdrag ble overført dit. I januar 

samme år leverte E-helse sin anbefaling om én felles, nasjonal journalløsning for helse- og 

omsorgstjenesten som utviklingsretning. Arbeidet skulle starte med en felles nasjonal journalløsning for 

kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Prosjektet jobber nå med en Konseptvalgutredning (KVU) for en nasjonal journalløsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. KVU-en er planlagt ferdigstilt sommeren 2018 og vil bli underlagt ekstern 

kvalitetssikring KS1 høsten 2018.  

1.2. Alternativer 

I KVUen er tre alternativer ført fram til endelig alternativanalyse 

▪ Konsept 1 
Videreføring av virksomhetenes selvstendige ansvar.  

▪ Konsept 4 
Nasjonal rammeavtale for journalløsninger 

▪ Konsept 7 
En nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling 

1.3. Oppdraget 

Atkins Norge har på oppdrag fra prosjektet gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektets 

investeringskostnader basert på foreliggende basiskalkyler. Målet med analysen er å belyse alle sider av 

den usikkerheten som omgir prosjektets estimater og spesielt avdekke eventuelle forskjeller i usikkerhet 

mellom konseptene. 

Oppdraget inkluderer ikke kvalitetssikring av prosjektets basiskalkyler, dette er forutsatt gjort av prosjektet 

i forkant av analysen. Atkins vil likevel påpeke at analyseprosessen representerer en arena for tverrfaglig 

diskusjon og drøfting som er et bidrag til kvalitetssikring av kalkylen. 

1.4. Gjennomføring av oppdraget 

Oppdraget er utført i perioden juni-august 2018 med følgende hovedaktiviteter:  

▪ 25. april   Oppstartsmøte  

▪ 11. juni  Arbeidsmøte 

▪ 18. juni  Fellessamling med prosjektet (Se Bilag A for deltakere) 

▪ 21. juni  Presentasjon av foreløpige resultater 

▪ 27. juni  Reviderte kostnadstall og nye resultater 

▪ 29. juni  Foreløpig rapport 

▪ 13. august  Endelig rapport 
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2. Rammer for analysen 

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av rammene for usikkerhetsanalysen, samt en kort beskrivelse av 

teorigrunnlaget som er brukt i analysearbeidet. 

2.1. Mål med analysen 

Usikkerhetsanalysen er en del av KVU og skal bl.a.   

▪ vurdere kostnadsposter mhp. estimatusikkerhet 

▪ identifisere og vurdere usikkerhetselementer av type hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere 

▪ synliggjøre det totale usikkerhetsbildet og eventuelle forskjeller i usikkerhet mellom konseptene 

▪ gi input til den samfunnsøkonomiske analysen i KVU 

Analysen skal ikke danne grunnlag for å sette styrings- og kostnadsramme for prosjektet, men det er viktig 

at Regjeringen får et best mulig kostnadsbilde for beslutning om gjennomføring av forprosjekt. 

Analysen har heller ikke fokusert på identifisering og vurdering av usikkerhetsreduserende tiltak. Dette vil 

det naturlig bli mer fokus på etter valg av konsept og i videre forprosjekt. 

2.2. Underlag 

Dokumenter og underlag for usikkerhetsanalysen er gitt i kap. 8. 

2.3. Forutsetninger for usikkerhetsanalysen 

En usikkerhetsanalyse skal synliggjøre usikkerhetsbildet og kan gi grunnlag for å gi rammer for prosjektet. 

Dette setter grenser for hvor store endringer og hvilke beslutninger som kan inkluderes i 

usikkerhetsanalysen. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 

analysen.    

▪ Analysen omfatter ikke større premissendringer 
(endring i prosjektets premisser av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringen 
finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning).  
Eksempler kan være: 

- At løsningen skal omfatte Midt-Norge 

- Store strukturendringer i Helsesektoren 

- At løsningen skal inkludere Spesialisthelsetjenesten 

▪ Følgende er ikke tatt med: 

- Hendelser med liten sannsynlighet og store konsekvenser (ekstremhendelser) 

- Bevilgningsusikkerhet; det forutsettes mao. at et vedtatt prosjekt tilføres tilstrekkelige midler 
for en normal gjennomføring 

- Finansieringskostnader 

- Valutausikkerhet 

▪ Analyseresultatene er i prisnivå 2018 og vil bli oppgitt både med og uten MVA og arbeidsgiveravgift 

▪ Kostnadene i kalkylen løper fra endelig investeringsbeslutning 
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2.4. Metodisk tilnærming 

2.4.1. Basiskalkyle 
Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i basiskalkylene. Disse reflekterer prosjektet slik det er forstått i dag 

og summerer mest sannsynlige kostnad for alle identifiserte elementer. 

Figur 2-1: Estimering og analyse 

 

 

2.4.2. Estimatusikkerhet 
Estimatusikkerhet er usikkerhet i rater, enhetspriser og mengder i basiskalkylen. Totalt sett uttrykker derfor 

estimatusikkerheten at prosjektet gjennomføres slik det er forstått i dag uten endringer og ytre påvirkning. 

Basiskalkyle og estimatusikkerhet er nærmere drøftet i kap. 4 og 5. 

Estimatusikkerheten kvantifiseres med trepunktsestimater (p10; basis (mest sannsynlig); p90) som vist i 

Figur 2-2. 

Figur 2-2: Kvantifisering av usikkerhet 
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2.4.3. Usikkerhetsdrivere og hendelsesusikkerhet 
Alle prosjekter endrer seg over tid pga. detaljering og indre og ytre forhold. Spekteret av scenarier som ikke 

dekkes av Estimatusikkerhet, representerer Hendelsesusikkerhet og Usikkerhetsdrivere.  

Hendelsesusikkerhet er scenarier som er styrt av utfallet av en signifikant hendelse. Usikkerhetsdrivere er 

spekteret av resterende scenarier. Disse usikkerhetene splittes gjerne på ulike prosjektfaser. 

Kvantifiseringen er tilsvarende som vist for Estimatusikkerhet i Figur 2-2. I analyser av prosjekter i tidlige 

faser er det ikke vanlig å identifisere enkelthendelser som er så signifikante at de modelleres separat.  

Dette er nærmere drøftet i kap. 6. 

2.4.4. Beregningsmetode 
Analysen benytter seg av Monte Carlo-simuleringer, som er en anerkjent metode med stor internasjonal 

utbredelse. Metoden baserer seg på at usikre parametere beskrives gjennom sannsynligheter og 

trepunktsestimater som vist i Figur 2-2 . Deretter simuleres mange (her: 5 000) mulige utfall av prosjektet 

slik at det totale usikkerhetsspennet avdekkes. 

Korrelasjoner (samvirke) er hensyntatt, se kap. 5 og 6. 
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3. Prosjektets karakteristika 

Som underlag for vurderingen av usikkerhetene i prosjektet er det gjennomført en kort drøfting av 

prosjektets karakteristika; forhold ved prosjektet som har potensiale til å påvirke usikkerhetsbildet. Disse er 

gruppert innen seks hovedområder.  

Vurderingen er gjengitt i figuren under der fargeskalaen angir grad av potensielle utfordringer som kan 

være årsaker til usikkerhet. Grønt angir begrensede utfordringer, gult angir en del utfordringer, mens rødt 

angir potensielt store utfordringer. 

I drøftingen er det i begrenset grad identifisert forskjeller mellom alternativene.  

Vi ser at det er røde karakteristika innen flere av hovedområdene.  

Figur 3-1: Prosjektets karakteristika 

 

 

3.1. Innhold 

En Innbygger En Journal er et stort prosjekt i alle Konseptene.  

Det er betydelig geografisk spredning da løsningen skal rulles ut i kommuner over hele landet, unntatt i 

Midt-Norge. 

Kompleksiteten i prosjektets innhold er primært knyttet til kombinasjonen av funksjonalitet som er unik for 

prosjektet. 

Prosjektet innebærer lite innholdsmessig innovasjon, og skal gjennomføre anskaffelse i et marked som har 

eksistert i mange år.  

Modenheten i prosjektet er god for et KVU-nivå, dette er knyttet til at denne KVUen bygger på tidligere 

utredninger. 

Kvalitet/standard er godt definert. Nivået representerer et solid løft fra dagens løsninger, men som er 

innenfor det som forventes å kunne leveres i eksisterende marked.  
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3.2. Organisering 

Målene for prosjektet er godt forstått, men det kan være en mismatch mellom målene som ligger til grunn 

for KVU-en og hva som ønskes av aktører i sektoren.  

Organisering av prosjektet er ikke avklart, men det er gjort tanker om hvem som skal være prosjekteier og 

kontrakteier. Relativt til en KVU-fase er dette bedre beskrevet enn man ville forvente.  

Prosjektet vil til tider ha stort behov for spesifikk kompetanse. Dette gjelder særlig standardisering, både 

helsefaglig, administrativt, terminologi og kodeverk.  

Eierstyringen av prosjektet vil kunne være krevende, prosjektet berører flere departementer og det må 

etableres en styringsmodell som tar hensyn til kompleksiteten.  

Forvaltningsmiljøet som skal overta løsningen må etableres som en del av en nasjonal tjenesteleverandør. 

Kompetanse og ressurser må overføres fra programmet som står for gjennomføring til 

forvaltningsorganisasjonen. 

3.3. Marked 

Prosjektets kontraktstrategi avhenger av konseptet.  

Attraktiviteten for leverandørmarkedet varierer mellom konseptene og avhenger primært av antall aktører 

som skal bruke løsningen. Volumet er attraktivt, men det er noe usikkerhet knyttet til mengden tilpasning 

leverandøren må gjøre. I K4 får leverandørene en rammeavtale, men det vil være mer usikkerhet rundt 

tidsløpet og hvor mange avrop hver leverandør vil få.  

Det er ikke identifisert spesifikke konkurrerende prosjekter som påvirker usikkerheten.  

3.4. Omgivelser 

Prosjektet er avhengig av at spesialisthelsetjenesten gjennomfører sine strategier for journalløsning. For å 

realisere prosjektet er det nødvendig å etablere en styringsmodell og en nasjonal tjenesteleverandør. 

Prosjektet er og avhengig av pågående strukturprosjekter i helsesektoren.  

Prosjektet har et krevende grensesnittbilde med mange grensesnitt. Grensesnittene er både tekniske, 

kommersielle og organisatoriske.  

Prosjektet har et krevende interessentbilde. Det er mange interessenter spredt over hele landet med til 

dels stor interesse og stor mulighet til å påvirke prosjektet.  

Prosjektets løsninger må sikkerhetsgodkjennes, men utover dette er det begrenset omfang av formelle 

avklaringer. 

Alle konseptene krever at det gjøres endringer i regelverk.  

3.5. Kostnader 

Kostnadsestimatene bygger på arbeidet med kostnadsestimering som ble gjort i 2014 og 2015 i forbindelse 

med utredningen av én innbygger – én journal fra 2015. I 2016, 2017 og våren 2018 har Direktoratet for e-

helse opprettholdt kontakten med flere av referanseprosjektene, og fått ny og oppdatert kunnskap.  
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Referanseprosjektene er forskjellige både i omfang og styringsmodeller. Estimeringen har tatt ulikhetene i 

kontekst og omfang opp i seg i den grad det er mulig. Deltakerne i estimeringen har lang erfaring fra store 

offentlige digitaliseringsprosjekter og e-helseprosjekter.   

Uspesifisert er vurdert overordnet for hvert konsept og er satt til 15% i K1 og 10% i K4 og K7. Det er 

krevende å beskrive og estimere uspesifisert på dette prosjektet og valgte verdier er på et relativt høyt 

nivå.  

3.6. Tid 

Eksisterende fremdriftsplan er på et godt nivå for en KVU-fase. Det er planlagt 7 år med innføring og 

sluttføring fra 2028-2030 avhengig av konsept.  

Prosjektet har ingen kritisk ferdigstillelsesdato per i dag. Kritiske milepæler vil oppstå når kontrakter inngås.  

Prosjektet har lang varighet med en total gjennomføringsfase fra 2021-2028/2030.  

Prosjektløpet vil være relativt intensivt med mange aktiviteter som skal gjennomføres.  

Prosjektet vil ha svært stor grad av parallellitet, spesielt i utrullingsfasen hvor det vil være aktiviteter i 

parallell i mange kommuner samtidig. Prosjektet har økt utrullingstiden for å redusere konsekvensene av 

dette.  

3.7. Oppsummert 

Bildet under viser en oppsummering av prosjektets karakteristika for de 6 hovedområdene. Den svarte 

pilen viser snittet av vurderingene og fargene viser fordelingen. Antallet karakteristika er indikert som tallet 

i parentes.  

Figur 3-2: Prosjektets karakteristika oppsummert 

 

 

Vi ser av oppsummeringen at det er størst potensiale for usikkerhet knyttet til Innhold, Organisering og 

Omgivelser spesielt i dette prosjektet.  

 

 

 

INNHOLD (6)

ORGANISERING (5)

MARKED (4)

OMGIVELSER (5)

KOSTNADER (3)

TID (6)
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4. Basiskalkyle 

Prosjektets basiskalkyler er gitt i ref [4].  Nøkkelinformasjon om kalkylen og endringer i analyseprosessen: 

▪ Prisnivå er juni 2018 

▪ Basiskalkylen er oppgitt både ekskl. og inkl. MVA 

▪ Kalkylen dekker kostnader fom. endelig investeringsbeslutning 

▪ Kalkylen er estimert av prosjektet separat for hvert konsept 

▪ Prisene er i hovedsak estimert basert på erfaringer fra relevante referanseprosjekter 

▪ Framdrift: 

- KVU ferdigstilles sommeren 2018 

- KS1 2018-2019 

- Forprosjekt 2019-2020 

- Endelig investeringsbeslutning høsten 2020 

- Gjennomføring 2021-2028/2030 

▪ I løpet av arbeidet med usikkerhetsanalysen er uspesifisert justert ned fra 25% til 15% for K1 og fra 
20% til 10% for resterende konsepter 

 

De endelige basiskalkylene som underlag for usikkerhetsanalysen er gitt i tabellen under. 

Tabell 4-1: Basiskostnad (MNOK), prisnivå 2018 inkl. relevant mva. 

Post K1 K4 K7 

1 – Nasjonale programaktiviteter 0 924 902 

2 – Nasjonal fagutvikling og standardisering 21 915 915 

3 – Nasjonale samhandlingsløsninger, integrasjon og grensesnitt 2 755 1 016 718 

4 – Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 721 1 688 1 463 

5 – Sentral infrastruktur 0 938 938 

6 – Innføring og etablering av samhandling i spesialisthelsetjenesten 113 113 394 

7 – Innføring kommune og fastlege 84 1 383 1118 

8 – Opplæring  132 2 756 2 740 

Sum Grunnkalkyle 3 826 9 731 9 187 

Uspesifisert 574 973 919 

Sum Basis 4 400 10 704 10 106 
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5. Estimatusikkerhet 

Estimatusikkerhet forutsetter at prosjektet blir fullført slik det er beskrevet og forstått i dag uten endringer 

og ytre påvirkning, mao. usikkerhet i mengder og enhetspriser i basiskalkylen. 

Estimatusikkerheten er diskutert i fellessamlingen og detaljer er gitt i Bilag B.  

Input til estimatusikkerheten er også vist i figuren under der elementene er sortert etter usikkerhets-

spredningen mellom p10 og p90.  

▪ Venstre (grønne) endepunkt er p10 

▪ Midtpunkt (fargeovergang) er basiskostnad 

▪ Høyre (rødt) endepunkt er p90 

▪ Stiplet linje viser basiskalkyler 

- Elementer til venstre/over stiplet linje har relativt høy estimatusikkerhet 

- Elementer til høyre/under stiplet linje har relativt lav estimatusikkerhet 
 

Figur 5-1: Estimatusikkerhet (MNOK) Konsept 7 

 

 

Vi ser at Uspesifisert har svært høy estimatusikkerhet relativt til sin basisverdi. For dette prosjektet er det 

krevende å estimere uspesifisert og det er vurdert at trusselsiden er mye større enn mulighetssiden. For de 

andre elementene er estimatusikkerheten i stort på samme nivå, men med variasjoner på fordelingen 

mellom muligheter og trusler. Det er f.eks. vurdert at Opplæring har en betydelig større mulighets- enn 

trusselside. 
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Korrelasjon (samvirke): Estimeringen er gjennomført med flere felles bakenforliggende årsaker: 

Prosjektbeskrivelse, estimeringsprosess, omfang, enhetspriser og tilnærming til uspesifisert. Å anta at disse 

postene er statistisk uavhengige vil derfor innebære en undervurdering av resulterende usikkerhet og det 

er derfor inkludert en relativt høy, felles korrelasjon (0,7) for disse postene. 

Se også Concept Temahefte nr. 6: «Prosess for kostnadsestimering under usikkerhet». 

(http://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter). 

 

  

http://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter
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6. Usikkerhetsdrivere og hendelser 

6.1. Valgte usikkerhetsdrivere 

I samråd med prosjektet er det funnet formålstjenlig å vurdere usikkerhetsbildet, utover estimatusikkerhet, 

gjennom noen få usikkerhetsdrivere. De usikkerhetsdriverne som er blitt vurdert er gjengitt i Figur 6-1 

under. Det er ikke identifisert noen signifikante hendelsesusikkerheter. 

Figur 6-1: Usikkerhetsdrivere 

 

6.2. Videre detaljering og utvikling av prosjektet 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av prosjektet. Etter KS1 skal valgt konsept detaljeres til et 

forprosjekt. I denne fasen vil prosjektet typisk avdekke forhold som ikke er påtenkt i dag, nye krav vil 

komme inn og behovene vil endre seg fra det man ser for seg i dag.  

 

Det er 3 år frem til endelig investeringsbeslutning og i denne fasen skal et forprosjekt for valgt konsept 

detaljeres. Dette vil typisk medføre endringer knyttet til uteglemte forhold, optimalisering av prosjektet og 

krav som prosjektet ikke ser i dag.  

 

Dette vil fortsette gjennom prosjektet for alle elementene som skal leveres og gjennomføres frem til man 

låser innholdet gjennom kontrakter og avtaler med leverandører og mottakere.  

 

Områder som innebærer usikkerhet i den videre detaljeringen inkluderer:  

• Økte krav til samhandling med andre kommunale tjenester 

• Endelige funksjonalitetskrav for samhandlingsløsninger 

• Forholdet til Helseplattformen i Midt-Norge 

• Endelig omfang på grensesnitt og integrasjoner 

 

Gjennom møter med prosjektet og fellessamlinger ble følgende usikkerhetsspenn drøftet fram: 
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Tabell 6-1: Kostnadskonsekvenser av videre detaljering og utvikling av prosjektet (prosent av alle poster) 

Konsept P10 Mid P90 Kommentarer 

K1 -10% +10% +30%  

K4 -15% +15% +30% Aktørene får valgfrihet mellom alternative løsninger.  

Oppsider: enklere samhandlingsløsninger med 
spesialisthelsetjenesten enn i K7 

K7 -15% +10% +30% Påvirker alle aktørene 
Oppsiden reduseres av at det må brukes ressurser på å få alle 
aktørene til å ta i bruk den samme løsningen. 

 

6.3. Markedsusikkerhet 

Basiskalkylen reflekterer dagens prisnivå og referanseprosjekter. Prosjektet skal inngå flere kontrakter med 

leverandører både med tanke på anskaffelser av løsninger og utvikling av moduler. Det er usikkerhet 

knyttet til attraktiviteten i markedet for å levere den funksjonaliteten som etterspørres.  

Det er en mulighetsside knyttet til at leverandører kan anse dette prosjektet som strategisk viktig. Trusler 

kan være knyttet til at omfanget av tilpasninger og utvikling er for stort relativt til kontrakten som gjør at 

leverandører trekker seg før konkurransen eller underveis.  

Det planlegges å gjennomføre en prekvalifisering av leverandører for å sikre god konkurranse. Omfanget 

gjør at prosjektet vil rette seg mot et internasjonalt marked.   

Gjennom møter med prosjektet og fellessamlinger ble følgende usikkerhetsspenn drøftet fram: 

 

Tabell 6-2: Vurderte kostnadskonsekvenser av markedsusikkerhet (prosent av relevante poster) 

Konsept P10 Mid P90 Kommentarer 

K1    Ikke relevant 

K4 -5% 0% +10% Det er ingen garanti knyttet til volum for leverandørene i dette 
konseptet. Maksimal-konsekvensene begrenses av at det skal 
inngås rammeavtaler med minst to leverandører. 

K7 -10% 0% +15% K7 er mer attraktivt enn K4 da målet er at alle aktører skal ta i 
bruk den nye løsningen. I verste fall vil omfanget av tilpasning 
kunne medføre at leverandører trekker seg. 

 

6.4. Usikkerhet i gjennomføringsfasen 

Når prosjektet skal gjennomføres vil det være eksponert for usikkerhet fra en lang rekke kilder. Vanlige 

forhold som medfører usikkerhet i kostnadene er feil og mangler i kravspesifikasjoner, endringer i 

prosjektets omfang fra brukere eller prosjekteier, forsinkelser og endringer i rammebetingelsene som slår 

inn i gjennomføringsfasen.  

Prosjektet har en lang gjennomføringstid og skal gjennomføres over et stort geografisk område. 

Utrullingsfasen vil kunne være utfordrende med mange aktiviteter i parallell.  
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Prosjektet vil i tillegg til de nevnte generelle usikkerhetene ha usikkerheter knyttet til blant annet:  

• Standardiseringsarbeid som gjøres i parallell 

• Planlegging av utrullingen 

• Forsinkelser i regelverksendringer 

• Forankring i kommunene 

• Endringer i kommunestruktur og sektororganisering 

Gjennom møter med prosjektet og fellessamlinger er følgende usikkerhetsspenn drøftet fram: 

 

Tabell 6-3: Kostnadskonsekvenser av usikkerhet i gjennomføringsfasen (prosent av alle poster) 

Konsept P10 Mid P90 Kommentarer 

K1 +1% +5% +15%  

K4 -2% +15% +35% K4 er vurdert med en større potensiell trusselside enn K7. Dette 
er primært knyttet til omfanget på tilpasninger som vil kunne 
medføre større utfordringer I K4. 

K7 -2% +12,5% +30%  

 

6.5. Usikkerhet knyttet til prosjektorganisasjon og ressurser 

Dette elementet dekker usikkerhet knyttet til kontinuitet i prosjektorganisasjonen, kommunikasjon, 

eierstyring, beslutningseffektivitet, tilgang på nødvendige ressurser, oppfølging av kontrakter og samarbeid 

i organisasjonen.  

«Én Innbygger én Journal» går over lang tid og det vil derfor forventes en del utskifting av personell i løpet 

av prosjektets levetid.  

Prosjektet er stort og komplisert og det krever en stor organisasjon for å styre det. Det er i tillegg et stort 

behov for bidrag fra medisinsk personell til den helsefaglige standardiseringen.  

Prosjektet berører to departementer i tillegg til mer enn 300 kommuner og dette gjør at eierstyringen i 

prosjektet vil være utfordrende.  

Kostnadskonsekvensen er basert på drøftingen i fellessamlingen og kvantifisert av Atkins.   

Tabell 6-4: Kostnadskonsekvenser av usikkerhet knyttet til prosjektorganisasjon og ressurser (prosent av 

alle poster) 

Konsept P10 Mid P90 Kommentarer 

K1 -2% 0% +4%  

K4 -2% 0% +4%  

K7 -2% 0% +4%  
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6.6. Usikkerhet knyttet til myndighetskrav, avhengigheter og ytre 
grensesnitt 

Dette elementet dekker usikkerheten knyttet til myndighetskrav og endringer i disse, avhengigheter til 

andre prosjekter og tiltak og grensesnitt mot omgivelsene, herunder organisatoriske, kommersielle og 

tekniske grensesnitt.  

Løsningene i prosjektet må sikkerhetsgodkjennes og det kan komme endringer i kravene knyttet til 

sikkerhet etter hvert som trusselbildet og teknologien endrer seg. Personvern er i fokus i IT-prosjekter 

generelt og i helsesektoren spesielt.  

Prosjektet har et stort og krevende interessentbilde med mange interessenter med til dels stor 

påvirkningskraft.  

Prosjektet har per i dag god oversikt over grensesnittene, men det vil kunne komme flere etter hvert som 

grupper og aktører ønsker å få del i den nye løsningen. Grensesnitt mot omgivelsene vil være i endring 

gjennom perioden.  

Endringer i kommunestruktur og rollefordelingen mellom stat, fylke og kommune vil påvirke hvordan 

løsningen skal se ut og hvem den skal betjene. Fastlegeordningen er under press og har 

kapasitetsutfordringer per i dag og dette kan medføre endringer i løpet av prosjektets levetid.  

Det er ikke avdekket signifikante forskjeller mellom konseptene.  

 

Gjennom drøfting i fellessamling og diskusjoner med prosjektet er kostnadskonsekvensen satt som følger:  

 

Tabell 6-5: Kostnadskonsekvenser av usikkerhet knyttet til myndighetskrav, avhengigheter og ytre 

grensesnitt (prosent av alle poster) 

Konsept P10 Mid P90 Kommentarer 

K1 +1% +3% +8%  

K4 +1% +3% +8%  

K7 +1% +3% +8%  
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6.7. Korrelasjon 

I kapittel 3 drøftes sentrale karakteristika ved prosjektet. Blant disse er det en del dominerende 

karakteristika som vil være årsaker til usikkerhet i alle prosjektfaser. Usikkerhetsdriverne som definert over 

vil dele mange av disse karakteristikaene. Dette gjør at usikkerhetsdriverne ikke er statistisk uavhengige. 

Korrelasjon mellom usikkerhetsdriverne er ikke vurdert i detalj. Vår modellering benytter en moderat, felles 

korrelasjonsfaktor på 0,5 for alle usikkerhetsdriverne i modellen.  
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7. Resultater 

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av resultatene fra analysen, samt en kort beskrivelse av bidragene til 

usikkerhet og en overordnet vurdering av resultatene. Kapitlet viser hovedresultater for alle konsepter. 

Figurer som viser rangeringen av usikkerhetselementer og bidrag fra basis til forventning og P85 vises kun 

for konsept 7. For konsept 1 og 4 er figurene lagt i Bilag C. 

7.1. Usikkerhetsspenn og hovedresultater 

Det totale usikkerhetsspennet (hensyntatt summen av usikkerhet på estimater og usikkerhetsdrivere) for 

prosjektkostnadene er vist i Figur 7-1. Figuren viser kostnadene i form av S-kurver, som angir akkumulert 

sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende 

verdi på x-aksen (MNOK). 

Figur 7-1: S-kurver totalkostnader (MNOK inkl. mva) Alle tre konsepter 

 

 

Hovedresultater, avrundet til nærmeste 100 MNOK, er også gjengitt i Tabell 7-1 under. 
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Tabell 7-1: Hovedresultater, MNOK inkl. mva. 

Parameter K1 K4 K7 

Basiskostnad 4 400 10 704 10 106 

P10 4 500 10 400 10 400 

P50 5 800 14 800 13 700 

Forventningsverdi 5 900 15 000 13 900 

P85 7 100 18 800 17 400 

P90 7 400 19 700 18 300 

Standardavvik 
totalt/gjenstående 

19% 24% 24% 

Sanns. for basis 9% 12% 13% 

 

Tabell 7-2: Hovedresultater, MNOK eks. mva og arbeidsgiveravgift 

Parameter K1 K4 K7 

Forventningsverdi 5 100 12 800 11 900 

7.2. Bidrag til usikkerheten 

Tornadodiagrammet under viser prosjektets topp ti usikkerhetselementer i sortert rekkefølge iht. det 

enkelte element sitt relative bidrag til total usikkerhet, der: 

▪ 0-linjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden 

▪ Høyre side: trusler / nedside 

▪ Venstre side: muligheter / oppside 

▪ G står for generelle forhold (usikkerhetsdrivere) 

▪ E: står for estimatusikkerhet 
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Figur 7-2: Tornadodiagram konsept 7 

 
 

7.3. Trappetrinnsdiagram 

Tornadodiagrammet i Figur 7-2 viser hvilke elementer som bidrar mest til den totale usikkerheten. 

Usikkerhetsanalyser blir ofte brukt til å sette styrings- og kostnadsrammer for prosjekter, og disse settes 

gjerne til hhv. p50 (evt. forventningsverdi) og p85. Selv om det ikke skal settes slike rammer ved KVU/KS1, 

er disse sannsynlighetsnivåene etterspurt. Det er derfor av interesse å synliggjøre hvilke elementer som 

bidrar fra basiskostnad og opp til hhv. forventningsverdi og p85. 

Dette er illustrert i figurene under. Hvert bidrag fra et usikkerhetselement markeres med rødt hvis det er 

påslag (positivt fortegn) eller grønt hvis det er en reduksjon (negativt fortegn). Påslag har retning fra 

venstre til høyre, mens reduksjoner har retning fra høyre mot venstre. Hvert bidrag starter der hvor 

bidraget fra usikkerhetselementet under slutter. Summen av alle bidragene gir påslaget fra basiskostnaden 

til forventningsverdien eller P85. «Sum mindre poster» angir summen av bidrag fra usikkerhetselementer 

med mindre størrelse enn usikkerhetselementene høyere opp i diagrammet. 
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Figur 7-3: Differansen basisestimat og forventningsverdi fordelt på usikkerhetselementene som bidrar 

mest konsept 7 

 

 

 

Figur 7-4: Differansen mellom basisestimat og p85 fordelt på usikkerhetselementene som bidrar mest 

konsept 7 
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7.4. Kommentarer og vurdering av resultater 

7.4.1. Prosess 
Analysen er gjennomført etter en standard prosess med et normalt tidsforløp. 

Kalkylen ble oppdatert etter fellessamlingen og endringene er implementert i analysen. Dette er ikke 

uvanlig, men gir ikke en optimal analyseprosess. Fellessamlingen var preget av åpne og gode diskusjoner og 

resultatet fra analysen representerer etter Atkins vurdering den usikkerheten som ble diskutert i samlingen. 

Det er krevende å estimere et så stort IKT-prosjekt. Prosjektet har etablert en ryddig og transparent modell 

for basisestimatet. Gjennom analyseprosessen er det kommet frem at det er mulig noen kostnadsposter 

inkluderer ubevisste påslag for usikkerhet. Det er vanskelig å ettergå dette i detalj og på den annen side er 

det vanlig at tidligfase-estimater undervurderer kostnader.  

7.4.2. Resultater 
Det relative standardavviket (mål på usikkerhet) er 24% totalt for konsept 4 og 7. Dette er ikke spesielt høyt 

til å være et stort offentlig IKT-prosjekt ved KVU. Dette begrunnes blant annet i at kalkylene inneholder 

store kostnadsposter som ikke er direkte knyttet til IKT-løsningen. Standardavviket for Konsept 1 er bare 

19%. Konseptet inneholder en del kostnadsposter som er definert som rundsummer til tiltak i sektor og vil 

preges av design-to-cost. 

Det er i analyseprosessen fokusert på å frem forskjeller i usikkerhetsbildet mellom konseptene. Det er 

identifisert noen forskjeller mellom K4 og K7, men forskjellene går i ulike retninger og gjør at det totale 

usikkerhetsbildet blir relativt likt.  

Det er bare 9-13% sannsynlighet for at den endelige kostnaden blir lik basiskostnad eller lavere. Dette er et 

nivå en ofte ser for store, komplekse IKT-prosjekter i tidligfase der det er stor gjenstående 

prosjektutviklings- og gjennomføringsusikkerhet.  
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8. Underlag for usikkerhetsanalysen 

Generelle dokumenter 

[1] Rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og 

kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ, Finansdepartementet, september 2015 

[2] Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, DFØ, 2014 

Prosjektdokumenter 

[3] Foreløpige konseptbeskrivelser og evaluering Nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, april 2018 

[4] KVU Basiskalkyler, sist oppdatert 27.06.2018 

[5] Behovsanalyse Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 



 

 

Bilag A. Deltakere fellessamling 

Tabellen under viser deltakere på fellessamling med prosjektet 18. juni 2018. 

Navn Rolle 

Eline Theresa Bouwhof Holljen Atlernativanalyse 

Konstantinos Tsilkos Kostnadsestimering og gjennomføringsrisiko 

Marie Naalsund Ingvaldsen Kostnadsestimering 

Jonas Lurås Hammer Kostnadsestimering 

Bjarte Aksnes Arkitekt – kostnadsestimering 

Robert Nystuen Leder utredning og strategi Direktoratet 

Idun Kavli Ansvarlig for behovsanalysen 

Henrik Næss Arkitekt – kostnadsestimering 

Are Muri Prosjektleder 

Espen Møller Arkitekt – kostnadsestimering 

Norunn Saure Tverrsektor 

Inger Røst Prosjektuavhengig 

Magne Ødegaard Tysdahl Usikkerhetsanalyse 

Jan Rune Baugstø Usikkerhetsanalyse 
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Bilag B. Basiskalkyler og estimatusikkerhet 

BASISKALKYLER 

 

Post K1 K4 K7 

1 – Nasjonale programaktiviteter 0 924 902 

2 – Nasjonal fagutvikling og standardisering 21 915 915 

3 – Nasjonale samhandlingsløsninger, integrasjon og grensesnitt 2 755 1 016 718 

4 – Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 721 1 688 1 463 

5 – Sentral infrastruktur 0 938 938 

6 – Innføring og etablering av samhandling i spesialisthelsetjenesten 113 113 394 

7 – Innføring kommune og fastlege 84 1 383 1118 

8 – Opplæring  132 2 756 2 740 

Sum Grunnkalkyle 3 826 9 731 9 187 

Uspesifisert 574 973 919 

Sum Basis 4 400 10 704 10 106 

 

  



 

 Atkins – Usikkerhetsanalyse KVU Én innbygger – én journal - juni 2018 Side 28 av 41 

 

ESTIMATUSIKKERHET 

 

Nasjonale Programaktiviteter 

Innhold og omfang Nasjonal anskaffelse 

Leverandørstyring 

Sentral prosjektorganisasjon 

Spesifikke 

forutsetninger 

Varighetsdrevet 

Mer leverandørstyring i K4 

Forutsatt mye PL/PMO-kapasitet pga. sektoren, mange interessenter 

Prince2 prinsipper for gevinstrealisering, stakeholder management etc.  

CMO – Chief Medical Officer er inkludert 

Forutsatt at prosjektet finner den kompetansen de trenger 

Estimatet dekker koordinering av lokale mottaksprosjekter 

Estimering Erfaringsdata fra tilsvarende prosjekter: særlig Finland/Danmark 

Sammenlignet med estimeringsgruppens referanser 

Varighet 2021-2028/2030 

46 årsverk hvert år i perioden 

Blanding interne/eksterne (dobbel pris for eksterne, 25-30% eksterne)  

Interne inkluderer frikjøp av sektorressurser 

Spesifisert på rollenivå 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Antall roller 

Nok kapasitet på den enkelte rollen 

Fordeling interne/eksterne (trusselside med større innslag av eksterne) 

Stor organisasjon, best case at en mindre organisasjon kan klare det 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1  0  Prosjektkostnader ligger i neste post 

K4 -10% 924 +25% Større grad av leverandørstyring  

K7 -10% 902 +25% Mindre oppside knyttet til gjennomføringstid 
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Nasjonal fagutvikling og standardisering 

Innhold og omfang Harmonisering av administrative data 

Helsefaglig standardisering 

Terminologi og kodeverk 

Teknisk standardisering 

Spesifikke 

forutsetninger 

Samme behov i K4 og K7 

Må bli enige om rollefordelinger, harmonisering etc.  

Bred forankring av løsninger gir stort omfang av riggen 

Estimering Estimert basert på antall årsverk 

Antall årsverk er størst de første 4 årene 

6 årsverk harmonisering av data 2021-2024, må matches av sektoren 

Helsefaglig standardisering: 10 årsverk forankring fra sektor, 2 årsverk per fagområde i året 

Terminologi og kodeverk: Estimert sammen med nasjonalt prosjekt terminologi og kodeverk, 63 

MNOK i to år deretter 43 MNOK i to år 

Teknisk standardisering: semantisk interoperabilitet 

Sammenlignet fagutvikling med København 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Uteglemte eller overestimerte roller 

Lite direkte referanser for omfanget, har vært krevende i spesialisthelsetjenesten 

Tilgjengelighet på ressurser lavere enn forventet 

Tidspunkt for overlevering til forvaltning 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1 -20% 21 +10% Kun terminologi og kodeverk, standardisering ligger i 

utviklingen 

K4 -20% 915 +10%  

K7 -20% 915 +10%  
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Nasjonale samhandlingsløsninger, integrasjon og grensesnitt 

Innhold og omfang Nasjonal Grunnmur 

Samhandlingsfunksjonalitet 

Samhandling med andre kommunale tjenester 

Innbyggerportal 

Integrasjoner 

Grensesnitt for integrasjon med administrative systemer 

Spesifikke 

forutsetninger 

Den fulle kostnaden for å integrere hos den enkelte kommune er ikke inne, Å løse integreringen er en 

del av prosjektet så kommunen kan integrere. Prosjektet etablerer to standardiserte grensesnitt: mot 

administrative systemer og mot andre tjenesteområder (NAV, barnehage, hjelpemiddelsentralen) 

I K7 skal det etableres en rik samhandlingsløsning 

I K4 og K1 bygges det tettere på det som ligger av planlagte samhandlingsprosjekter 

Estimering Kostnad for HIE-løsning basert på Kjernejournal med et påslag 

Har begrenset tilgang på referanseprosjekter 

Rundsum for grensesnitt 

Integrasjoner er estimert som to scrumteam med 10 årsverk 

Egen estimering for K1 med 150 MNOK i året som en rundsum til ulike prosjekter i sektoren, inkludert 

prosjekter knyttet til legemiddelområdet 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Hvor effektive samhandlingsløsninger kan man oppnå, forventningsstyring 

Hva er godt nok? 

Prisen på en HIE-løsning 

Konfigureringskostnaden  

Omfanget av nødvendige tilpasninger 

Kostnaden for utvikling av grensesnitt som er særnorske 

Ambisjonsnivå for samhandling i K1 er mye høyere enn i referanseprosjekter 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1 -5%  2 755 +15% Design to cost gjelder 1,5 milliarder av potten, begrenser 

usikkerheten 

K4 -10% 1 016 +15% Mindre oppside, må ha HIE, lavere nedside. Konfigurer to 

ganger (ikke full korrelasjon) 

K7 -25% 718 +25% Oppside på HIE, kan bli gratis. Nedsiden er primært knyttet til 

konfigurasjon 
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Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 

Innhold og omfang Investering i journalløsninger i kommunen 

Investering i journalløsninger for fastleger og selvstendig næringsdrivende 

Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Spesifikke 

forutsetninger 

Basert på referanser som inkluderer spesialisthelsetjenesten. Forutsatt at mye funksjonalitet må 

etableres uansett 

Forutsetter stordriftsfordeler på lisenskostnader 

Antar at det ikke er mer komplekst å konfigurere for mange kommuner enn for kommuner og 

spesialisthelsetjenesten 

Estimering Nasjonal løsning er basert på referanseprosjekt og arbeidet i EIEJ.  

Estimatet er korrigert for kompleksitet og antall innbyggere 

Lisenser og konfigurasjon/tilpasning er angitt separat.  

K4 inkluderer to systemer som skal tilpasses 

Lisenskostnader er like I K4 og K7 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Større nedside enn oppside for K4 og K7. 

K1 har et annet usikkerhetsbilde 

Omfang av stordriftsfordeler/mengderabatter 

Lisensprisen 

Kan være strategisk prising i referanser som gjør at kostnaden er lavere enn reell kostnad 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1 -10% 721 +10% Usikkerheten slår primært på ytelse 

K4 -10% 1 688 +30% Større oppside enn K7  

K7 -5% 1 463 +30%  
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Sentral Infrastruktur 

Innhold og omfang Sentral infrastruktur. hardware 

Spesifikke 

forutsetninger 

Kun sentral hardware.  

Forutsatt sentralt datasenter 

Sky-løsning versus on-premise 

Estimert som investering i datasenter 

Forutsetter at Helsenettet videreføres 

Investeringer i Norsk Helsenett ligger i 0-alternativet 

Investeringer i sentral nettverkskapasitet er ikke inkludert 

Høye krav til redundans/sikkerhet 

Estimering Estimatet er basert på referanseprosjekter og dialog med Helseplattformen 

Korrigert for størrelsen av prosjektet 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Gjenbruk av eksisterende kapasitet, er ikke tatt høyde for 

Helseplattformen er ikke direkte sammenliknbar 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1  0   

K4 -10% 938 +10%  

K7 -10% 938 +10%  
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Innføring og etablering av samhandling i spesialisthelsetjenesten 

Innhold og omfang Grunninvestering i felles grensesnitt 

Investering i felles samhandlingsfunksjonalitet 

Opplæring (spesialist) har ingen tilleggskostnader utover det som ligger i nullalternativet.  

Spesifikke 

forutsetninger 

K1 og K4 bygger på eksisterende aktiviteter for dokumentdeling. Må i tillegg gjøre noen tilpasninger i 

DIPS. Sentralt dokumentregister er en del av 0-alternativet 

K7: Speiling av kommunenes investering i HIE-løsning.  

Må strukturere opp data som er ustrukturert i dag 

Estimering Estimert kostnad til HIE som for nasjonale samhandlingsløsninger 

Estimatet er fordelt på lisenskostnader og tilpasning/konfigurering 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Det er gjort mye standardiseringsarbeid som gir oppsider i K7 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1 -5% 113 +100%  

K4 -5% 113 +100%  

K7 -30% 394 +20%  
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Innføring kommune og fastlege 

Innhold og omfang Prosjektledelse kommune 

Lokal infrastruktur 

Elektronisk ID 

Konvertering 

Identitets- og tilgangsstyring 

Spesifikke 

forutsetninger 

Mottaksprosjekt er estimert sjablongmessig, Antatt at kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 

går sammen 5 og 5, over 10 000 antatt å gå alene 

Sentralt utrullingsprosjekt som reiser ut og kobler på kommunen. 

Lite skreddersøm av produkter på systemer det skal migreres fra.  

Estimering Identitets- og tilgangsstyring samt mottaksprosjekt er estimert som årsverk (3,5 årsverk per prosjekt) 

Elektronisk ID er en kostnad til ID-kort for ansatte og er estimert per kort 

Konvertering er estimert med en rundsum fordelt på kostnader til å etablere konverteringssoftware 

og kostnader til å gjennomføre konverteringen 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Konvertering fra mange forskjellige systemer som brukes forskjellig er krevende å estimere 

Omfang av mottaksprosjektet 

Kan ende med å arkivere ustrukturerte data istedenfor å strukturere opp 

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1 -5% 84 +5% Prosjektledelse i kommunen 

K4 -30% 1 383 +10% Skal konverteres til 2 systemer 

K7 -15% 1 118 +20%  
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Opplæring 

Innhold og omfang Opplæring 

Spesifikke 

forutsetninger 

Hoveddelen av kostnaden finansieres som ressursbidrag for kommunene 

Kostnader for systemopplæring, ikke OU-kostnader 

2 dager kurs i snitt per sluttbruker 

1/15 brukere er superbruker med 3 dagers kurs 

Laget en beste praksis innføringsmodell 

Estimert kostnader for kursutvikling på nasjonale programaktiviteter, inkludere e-læring 

Forutsatt like mye kurs for helsefagarbeidere og sykepleiere 

Estimering Opplæringsbehovene er kvantifisert og kostnadsfestet 

Primært er kostnadene knyttet til lønn for sluttbrukere. 

Gjennomføringskostnader for kursene er estimert.  

Opplæringsbehovet er basert på underlag fra leverandør 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Frigjøring av ressurser 

Grensesnittet mellom systemopplæring og nye rutiner 

Varighet gir forskjeller i sysselsetting pga. befolkningsfremskrivning 

Det er estimert med et stort omfang av opplæring og det er mer sannsynlig at omfanget blir mindre 

enn forutsatt enn større.  

Konsept P10 Basis 

(MNOK) 

P90 Kommentarer 

K1 -15% 132 +5%  

K4 -15% 2 756 +5%  

K7 -15% 2 740 +5%  
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Uspesifisert 

Innhold og omfang Uspesifisert er elementer som skal dekkes i basiskalkyle, men som ikke er identifisert grunnet 

detaljeringsnivå.  

Spesifikke 

forutsetninger 

Uspesifisert angis på overordnet nivå for hvert konsept. 

Estimering Prosentpåslaget angitt under virker likt på alle kostnadsposter 

Usikkerhet i 

estimeringen 

Trusselsiden er vurdert som høyere enn mulighetssiden 

Konsept P10 Basis P90 Kommentarer 

K1 10% 15% 25%  

K4 7,5% 10% 20%  

K7 7,5% 10% 20%  
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Bilag C. Figurer K1 og K4  

Dette bilaget inneholder figurer for K1 og K4 som viser bidragene til usikkerhetsbildet. Tornadodiagram og 

trappetrinnsdiagram følger for de to konseptene. For beskrivelser av innholdet i figurene vises det til 

hoveddokumentets kapittel 7.  

 

Figur C-1: Tornadodiagram konsept 1 
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Figur C-2: Differansen basisestimat og forventningsverdi fordelt på usikkerhetselementene som bidrar 

mest konsept 1 

 

 

 

Figur C-3: Differansen basisestimat og P85 fordelt på usikkerhetselementene som bidrar mest konsept 1 
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Figur C-4: Tornadodiagram konsept 4 
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Figur C-5: Differansen basisestimat og forventningsverdi fordelt på usikkerhetselementene som bidrar 

mest konsept 4 

 

 

Figur C-6: Differansen basisestimat og p85 fordelt på usikkerhetselementene som bidrar mest konsept 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


