
Proces for velfærdsteknologiprojekter 

Journalisering:  
 Der anvendes fælles skabeloner til BC, VTV, tids- og aktivitetsplan, projektansøgning og budgetbilag 

som alle forefindes i Acadresag 15/26779 (VT Projektgruppe) i undermappen Skabeloner. Husk altid 

at gemme skabelonen over i eget navn inden der ændres i den. 

 Der oprettes en ny Acadresag til hvert projekt. Så vi kan finde dem, døbes nye sager døbes altid VT-

[projektnavn] fx VT-Justocat H & P. Herunder opretted relevante undermapper fx Data til BC, 

Korrespondance og Endelige evalueringer og BC 

 Når projekter er afsluttede oprettes en undermappe med samme navn i sagen VT-

Teknologiportefølje indeholdende endelig BC og VTV 

 Projektnavn på sag og i Pipelineoversigt/Projektportefølje/Teknologiportefølje skal stemme helt 

overens.  

 Pipelineoversigt/Projektportefølje/Teknologiportefølje opdateres løbende. Disse oversigter findes i 

Acadresag 15/26779 (VT Projektgruppe) i undermappen Oversigter. 

 Husk altid at checke dokumenter ind, så andre kan tilgå dem. 

 

Fase 1: Identificeret Ide/behov/teknologi (Idébank) 
Indledende fase – begræns tidsforbrug til indledende stop/go overvejelser. Max 1 side på skrift. 

1. Indledende potentiale vurdering 

a. Hvilke gevinster kan vi se (type) + hvordan kan de realiseres 

b. Sikre at projektet indtænkes hvor teknologien hører hjemme 

2. Indledende mulighedsvurdering 

a. Hvilke ressourcer vil det kræve, hvilke ting er der ellers gang i organisationen, hvordan er 

den organisatoriske parathed for projektet 

3. Drøftes med Anne (og i VT-projektgruppe) 

4. Informere Titi (Anne/Projektleder) 

5. Drøftes med Rikke 

6. Drøftes med afdelingschef og evt. relevant områdeleder 

→ Skal projektet videre til Pipeline, eller skal det afsluttes rettidigt? 

 

Fase 2: Pipeline (Pipelineoversigt) 
Klargørende fase – projekter kvalificeres, beskrives og klargøres til beslutning i chefgruppen. Projektlederen 

er ansvarlig for, at have indledende data på plads, så Rikke kan beregne BC. 

1. Hvad er det for en type projekt? 

a. Udvikling/afprøvning/implementering 



b. Udfylde projektansøgning + bilag (budgetbilag, BC) med det der giver mening (Formål, 

omfang, afgrænsning, roller, gevinsttyper, tidsplan, risici (tids- og aktivitetsplan, 

kommunikationsbehov), budgetbilag, BC) til brug for godkendelse i styregruppen: 

i. Udviklingsprojekt: Projektansøgning + budget + BC (egen) 

ii. Afprøvningsprojekt: Projektansøgning + budget + BC (egen eller ekstern, tilrettet) 

iii. Implementeringsprojekt: Projektansøgning + budget + BC (tilrettet egen org) 

2. Drøfte med Anne 

a. Konkretisere ansøgning 

3. Møde med Rikke 

a. Konkretisere budget 

b. Indledende snak om baselinemåling og gevinstrealisering 

c. Forberede BC 

4. Drøfte med områdeleder 

5. Færdiggøre projektansøgning inkl evalueringsdesign, gevinstrealisering, visitationens rolle og 

bilag 

6. Møde med afdelingschef (projektejer) 

a. Sikre ejerskab 

b. Foretage evt. tilretninger  

c. Sikre enighed om videre forløb til styregruppen 

7. Projektansøgning (max. 1 side med mindre der er tale om meget omfattende projekter. 

Yderligere info samles i bilag) inkl. bilag forelægges for styregruppen (Anne) 

→ Projektet godkendes eller forkastes 

 

Fase 3: Projekt (projektportefølje) 
Projekter indgår i projektporteføljen, når styregruppen har godkendt projektansøgningen. Projektlederen 

er ansvarlig for at køre projektet ud fra godkendt projektansøgning (dvs. overholde godkendt budget, 

tidsplan og ressourcetræk samt involvere relevante stakeholders, referere til projektejer og holde Anne 

opdateret). 

1. Anne får oprettet psp-element og flyttet budget 

2. Opstille detaljeret tids- og aktivitetsplan i samarbejde med områdeleder 

3. Koordinere med Anne i forhold til kommunikation og info til hjemmesiden 

4. Opstarte projektet ud fra godkendt tidsplan med almindelige projektledelse – under 

projektforløb særlig opmærksomhed på: 

a. Udføre baselinemåling til BC / interview til VTV 

b. Ændrede forudsætninger – her orienteres Anne og Rikke altid 

c. Controlling/budgetopfølgning 

i. Rikke udsender 2 gange om måneden oversigt over budget/forbrug fra 

økonomisystemet (kort+detaljeret version), så projektlederen kan følge op på 

overholdelse af budget 

ii. Månedligt statusmøde med Anne + orientering af projektejer om status (budget) 



d. Opfølgning tidsplan 

i. Månedligt statusmøde med Anne + orientering af projektejer om status (tidsplan) 

e. Overveje visitationens rolle 

f. Plan for gevinstrealisering – følg op 

g. Løbende udfylde og tilrette BC og VTV 

h. Ajourføre information og status på Projektportefølje 

i. Ændringer/tvivl vendes med Anne og på VT-briefingmøder 

→Projekter køres ud fra godkendt projektansøgning og tidsplan 

 

Fase 4: Projektafslutning (Projektportefølje→Teknologiportefølje) 
Projekter afsluttes til tiden ud fra godkendt tidsplan og dokumenteres som aftalt til brug for videre forløb. 

1. Projektet evalueres jf. evalueringsdesign fastlagt i projektansøgning 

a. BC færdigudfyldes og opdateres – drøftes med Rikke 

b. VTV udarbejdes – drøftes med Anne 

c. Plan for gevinstrealisering udarbejdes (drøftes med Anne og Rikke) 

2. Opfølgning med projektejer (afdelingschef) 

3. Slutevaluering med driften og aftale tispunkt for opfølgning 

4. Klargøre materiale til styregruppen (inkl beslutningsgrundlag/anbefaling) 

a. BC forside (og fuld BC) (fælles skabelon) – drøftes med Rikke 

b. VTV forside (og fuld VTV) (fælles skabelon) – drøftes med Anne 

c. Ved udviklingsprojekt/afprøvningsprojekt – samlet anbefaling om videre forløb (Fx 

implementer/forkaste) inkl: 

i. Guide og forslag til implementering (hvis relevant) 

ii.  Opsummering af effekter, gevinster og konsekvenser 

d. Ved implementeringsprojekt – samlet anbefaling om videre forløb inkl: 

i. Guide til full-scale implementering/opskalering 

ii. Plan for opfølgning på hvorvidt løsningen er implementeret i hele målgruppen. 

5. Møde med Anne om samlet projektevaluering og anbefaling 

6. Samlet projektevaluering drøftes med projektejer (afdelingschef) og relevante områdeledere, og 

disse tilrettes. 

7. Samlet projektevaluering (BC forside, VTV forside og anbefaling jf ovenstående fremlægges for 

styregruppen til aftalt tid (Anne) 

8. Styregruppen træffer afgørelse om videre forløb  

a. Udvikling- og afprøvningsprojekter → implementeringsprojekt eller ren implementering 

eller afsluttes 

b. Implementeringsprojekter → opskaleres til full-scale implementering i driften /andre 

driftsområder, andre målgrupper eller fastholdes til det område hvor det er implementeret 

9. Projektevaluering inkl. BC, VTV og bilag samles og projektet overføres til Teknologiporteføljen og 

relevant dokumentation videregives til leverandør/projektpartnere 

10. Projektet afsluttes økonomisk 



11. udarbejde afsluttende kommunikationsmateriale til hjemmeside 

→ Afsluttede projekter fremlægges for styregruppen med anbefaling om videre forløb, og de træffer 

afgørelse herom 

 

Fase 5: Opfølgende Fase (Teknologiportefølje) 
Opfølgende fase, der skal sikre fastholdelse af resultater, fortsat udbredelse af løsninger og genberegning 

af gevinster. 

1. Efter aftalt tidsinterval genbesøges projektlederen projektets BC og evaluering 

2. Rikke indrages i undersøgelse af, om forudsætninger for BC stadig holder 

a. Hvis forudsætninger er ændret genberegnes BC 

3. Styregruppen orienteres om opfølgning og evt. ændrede forudsætninger (Anne) 


