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Devops

Produkt-
eierskap

Nyttestyring

Minste levedyktig endring/leveranse

hyppige leveranser

Produkseierskap
Erfaringer fra SOFUS prosjektet

• Nyttestyring

• Minste levedyktig endring/leveranse (MLE) 

og piloter

• DevOps

• Minste levedyktig produkt (MLP) og 

hyppige leveranser

• Produksteierskap

• Produkkø, løpende prioritering og fleksibelt 

omfang  



Nyttestyring
Piloter, MLP og MLE
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P1

Produksjon (leveres av linja)

Planlegging Arkitektur

Pakke 1

Interessentoppfølging, kommunikasjon og forankring

Gevinststyring

Overføring til linje

Planlegging

Kompetanseutvikling SITS, SOL og regionene

Produksjon

Pilot 2

Leveransepakker

Bygge og produksjonsette
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UA UA UA

Styringsdok Behovsanalyse / arkitektur Klar for produksjon / styringsdok revidert

UA

HMP11 Likhetstest skatteoppgjør

HMP1 Sofus G Røntløp

HMP3 Pilot 2
HMP5 Skatteberegning

forskudd

HMP7 Forskudd (P)

HMP2 Pilot 1 HMP4 Likhetstest 

HMP8 Skattekalkulator 2017 HMP9  Forhåndsfastsetting

HMP8 Skattekalkulator 2016 

HMP7 Skattepliktt P)

HMP13 Forskudd (UP)

HMP14 Foreløpige fordelingstall 
HMP15 Startside
HMP16 Varsel

HMP17 Konto til Konto

HMP18

Skatteoppgjør(P)

HMP19 Skatte-

pliktsvurdering(UP)

HMP21Korrigerte

Fordelingstall

HMP20 

skatteoppgjør(UP)

HMP22 

Korrigerte

Fordelingstall 

UP)

HMP23 

Sanering

HMP10 Skatteplikt(P)

Sluttrapport
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Produksjon (leveres av linja)

Produksjon

Pilot 2

P1
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Devops

Drift

Bygggmester



Produkteierskap 
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Timer

Poeng

Sprintplan

Bemanning

Kostnader

Rapportering

Leveranse-

pakker

Produktkø og 

prioritering

Hva og hvor mange 

poeng er levert?

Hvor mange timer bruker 

vi pr poeng / CPI 

Gevinster

Scrumteams

Prosjektledelsen



Oppsummering

• Hva var de største utfordringene? 
• Etablere planverk og måle fremdrift som tilfredsstilte ledelsen og samtidig gi rom for smidig 

gjennomføring slik at produkteier får reell prioriteringsmulighet

• Finne riktig nivå for samhandling mellom systemutvikling, som fortløpende setter noe i  
produksjon og innføring/opplæring som løp etter for å finne ut hva som var 
endret/produksjonssatt

• Smidig opplæring - organisasjonen trenger mye lenger tid til å endre seg enn systemutvikling

• Devops - tok lang tid å få tilgang og tillitt slik at prosjektet i samarbeid med drift kunne 
produksjonssette fortløpende

• Å finne riktig struktur på bruk i Jira for oppfølging av fremdrift slik at prosjektledelsen klarte å 
følge med på et overordnet nivå

• Funksjonsområder og/eller forretningsbrukstilfeller og/eller EPOS og/eller Brukerhistorier 

• Hva man bør passe ekstra godt på? 
• Oppæring av produktet - det må være noe å lære bort

• Etabler struktur tidlig selv om prosjektet gjennomfører smidig, 

• Estimer omfang i poeng og fremdrift med inntjent verdi i poeng
• Ha med produkteier og innføringsansvarlig fra starten slik at innføringspakker kan planlegges 

sammen  
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Oppsummering

• Hvordan får man organisasjonen med på slike endringsprosesser?
• Interessentoppfølging

• Lokale innføringsansvarlig

• Forankre hos ledelsen

• Hvilken effekt har det hatt på prosess, produkt og gevinster?
• Slutt på de store feiringen når ting produksjonssettes 

• Ved å trene på hele systemutvilingsprosessen fra prosjektstart har vi 
klart å redusert usikkerhet og risiko tidlig 

• Får tilbakemelding fra brukere tidlig –> bedre produktet

• Tidlig måling av nytte
• Piloten ga oss målinger som viste at henvendelser til SOL gikk ned med 

ny løsning

• Kan verifisere gevinster tidligere og evt gjøre tiltak 
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