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Sundhedsdatastyrelsen arbejder i et it-landskab præget af mange kritiske it-systemer for sundhedsvæsenet, og hvor beslutningstagere er 

placeret på mange forskellige governanceniveauer. Dette stiller høje krav til styrelsens evne til at forvalte centrale systemporteføljer med 

maksimal oppetid og minimale incidents som succeskriterier. Styrelsens nylancerede styregruppeuddannelse samt beslutning om at gøre 

ITIL-certificering obligatorisk for medarbejdere med it-baserede opgaver bidrager til at imødekomme denne udfordring i kombination med en 

stadigt voksende procesværktøjskasse.  

 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Sundhedsdatastyrelsen har blandt andet til opgave at styrke 

den overordnede digitalisering og fremme en 

sammenhængende it- og dataarkitektur på tværs af 

sundhedsvæsenet. Som koncern it-enhed for Sundheds- og 

Ældreministeriet og overordnet koordinator af sundhedsdata 

og -it forvalter styrelsen over 150 it-systemer og større 

registre, hvoraf en række er af kritisk karakter. Styrelsen har 

derfor en væsentlig systemforvaltningsrolle i koncernen såvel 

som for sundhedsvæsenet generelt.  

Dette stiller krav til styrelsens tekniske og ledelsesmæssige 

kompetencer inden for forvaltning af systemporteføljer – et 

tværdisciplinært område, der af styrelsen opleves som lidende 

under et generelt uddannelsesefterslæb.  

 

 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

For at sikre disse kompetencer har styrelsen bl.a. gjort ITIL-

certificering obligatorisk for alle med it-relaterede opgaver, og 

man har netop lanceret en styregruppeuddannelse for ledere, 

som er udviklet i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. 

Sidstnævnte handler i særlig grad om at skabe klarhed over 

roller og ansvar i en styregruppe og understøtte samspillet 

mellem projektledelse og styregruppe.  

Endvidere arbejdes der løbende på at videreudvikle styrelsens 

værktøjskasse, der består af en række processuelle 

redskaber. Denne værktøjskasse består af skabeloner, 

retningslinjer, rollebeskrivelser og modenhedsvurderinger, der 

samlet set understøtter alle aspekter af porteføljeforvaltning, 

hvilket bl.a. bringes i anvendelse i regi af Styregruppen for 

Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-It Systemer 

(FSI). 

RESULTATER 

Styregruppeuddannelsen har til formål at skabe transparens 

om roller og ansvar for styregruppemedlemmer og formænd, 

mens obligatorisk ITIL-certificering bidrager til at sikre 

nødvendige it-relaterede færdigheder i den konkrete it-styring 

for medarbejdere. Anvendelsen af konkrete værktøjer hjælper 

desuden til at ensarte og professionalisere system-

porteføljeforvaltningen internt i styrelsen og i regi af fælles-

offentlige grupper. Særligt i forhold til økonomi, forandrings-

ledelse, kontrakt- og leverandørstyring samt andre relaterede 

discipliner er værktøjskassen nødvendig og brugbar. 

  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Styregruppeuddannelsen bi-

drager til at sondre klart mellem 

”lokale og ”globale” problemer, 

således at styre- eller portefølje-

grupper kun intervenerer inden 

for områder, der vedrører deres 

eget mandat og ikke projektgrup-

pens  

2. Sørg for, at medarbejdere, der 

skal ”overtage” et system fra én 

fase til den næste (fx fra udvikling 

til drift), har været aktivt involveret 

i den foregående fase for ikke at 

”tabe systemet på gulvet” i 

transitionsfaser. Tidlig involvering 

skaber bedre systemforståelse 

3. God systemporteføljeforvaltning 

hviler på en række relaterede 

discipliner såsom kontrakt- og 

leverandørstyring, økonomi-

styring, change management m.fl. 

Disse bør betragtes som kompe-

tencemæssige forudsætninger. 
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FREMGANGSMÅDE  

Som led i at styrke styrelsens kompetence inden for systemporteføljeforvaltning har 

styrelsen iværksat en række uddannelsesinitiativer på henholdsvis ledelses- og 

medarbejderniveau; men også udviklingen af processuelle værktøjer, der støtter 

medarbejderne i varetagelsen af opgaver relateret til god it-styring, har været 

forudsætninger for styrelsens evne til at forvalte store og komplekse porteføljer af 

systemer. Der har i den forbindelse været særligt fokus på opgaver vedrørende overgange 

mellem systemernes "digitale livscyklus”, projektlederens evne til at agere i et komplekst 

governancelandskab, hvor beslutninger træffes på projekt-, styregruppe- og portefølje-

niveau og styregruppemedlemmers evne til at samarbejde med projektledelsen. 

 

 

 

 

 

Modul 1 

Juni 2018 

Survey 

Juni 2018 

Projektleder- 

briefing 

August 2018 

Chefgruppe- 

møde 

August 2018 

Modul 2 

September 2018 

Figur. Overordnet tidsplan for styrelsens styregruppeuddanelse 

Styregruppeuddannelsen er som vist i figuren ovenfor inddelt i to hovedmoduler, der hver 

især tager en halv dag at gennemføre. Inden kurset gennemføres en 

spørgeskemaundersøgelse blandt lederne, hvor hidtidige erfaringer og indsatser 

kortlægges samtidigt med, at der hentes information ind om ledernes konkrete behov i 

styregruppesammenhæng. Dette fungerer som indledende indspark på første modul af 

uddannelsen i juni.  

Det første modul har fokus på henholdsvis styregruppens roller og ansvar indbyrdes, i 

forhold til øvrige roller i projektet og i forhold til projektets hovedbeslutningspunkter. Det 

andet modul bringer erfaringer fra projektledere i spil for at arbejde konkret med, hvordan 

man kan forbedre det praktiske samarbejde mellem styregruppen og projektledelsen. 

Opsamlingen af input fra projektledere foregår i august for at kunne bringe dette i spil på 

modul 2 i september. På denne briefing bliver projektledere også præsenteret for, hvad de 

kan forvente at blive mødt med af krav fra styregruppens side – og hvad de tilsvarende 

kan stille af krav til styregruppernes ageren i projekter.  
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ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Sundhedsdatastyrelsens beslutning om at investere i ITIL og 

styregruppeuddannelse samt processuelle værktøjer er et resultat af, at  

styrelsen har erkendt, at administrativ ledelse, driftskompetencer og it- 

og forretningsforståelse er tre fundamentale forudsætninger for god it-

styring såvel som porteføljeforvaltning. Det er endvidere oplevelsen, at 

universiteterne ikke uddanner sådanne profiler, hvorfor tilgangen i 

Sundhedsdatastyrelsen har været at uddanne indefra samt placere 

medarbejdere og ledere i projekter, hvor der er størst sandsynlighed for, 

at de tilegner sig de nødvendige kompetencer  

• At skabe klarhed over hvad en porteføljegruppe, styregruppe og 

systemforvalter kan og bør gøre er en kontinuerlig udfordring i 

fællesoffentligt regi. Retningslinjer for, hvad der er ”globale problemer” 

og dermed egnede til, at en porteføljegruppe skrider til handling, samt 

hvad der er ”lokale problemer” og dermed skal løses af 

systemforvalteren/-ejeren er afgørende i et komplekst it-governance 

setup  

• Det er ligeledes nødvendigt med et samlet overblik over den digitale 

livscyklus for hvert enkelt system og for hele porteføljer. Dette muliggør, 

at overgange fra én fase til den næste kan planlægges og håndteres 

bedre. Særligt vigtigt er det for fællesoffentlige platforme, at 

medarbejdere, der skal ”overtage” et system, er involverede i den 

foregående fase, således at der sikres forståelse af og ejerskab til 

systemet (på tværs af organisationsenheder) 

• Systemporteføljegrupper skaber som det allervigtigste gennemsigtighed i 

systemperformance på tværs af porteføljen. Dette både motiverer 

enkelte systemforvaltere til at højne niveauet og gør det muligt og 

tilgængeligt at hente assistance fra kyndige medlemmer af gruppen i 

tilfælde af tvivl eller tekniske udfordringer. Således modnes det generelle 

niveau på tværs af porteføljen.  

 


