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Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2018/182-6   Jan-Magnar Kirkerud, tlf. 90059669 Narvik, 23. mai 2018 

 

 

Styresak 033-2018   Etablering av 24/7 bemanning av drifts- og 
overvåkingssenteret 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av 24/7 bemanning av drifts- og 
overvåkingsenteret innenfor en ramme på kr. 16,5 mill. i 2019 og videre oppbygging til 
kr. 20 mill.  i 2020 for å øke tjenestenivået på kritiske IKT tjenester i Helse Nord. 

Formål/sammendrag 

Etablering av tjenesten Elektronisk kurve (EK) medfører behov for 24/7 (døgnkontinuerlig 
bemannet) drift og overvåking av kritiske IKT tjenester i Helse Nord.   

Bakgrunn 

EK prosjektet har vurdert driftskonsekvenser ved innføring av elektronisk kurveløsning i Helse 
Nord. 

Prosjektet har vurdert hvilket tjenestenivå tjenesten skal ha. Kriterier for fastsettelse av 
tjenestenivå er oppetid, responstid og tilgjengelighet på kompetanse som er nødvendig for 
tjenesten og underliggende tjenester.  

Vurderingen er gjort med deltakelse fra klinisk og teknisk personell fra helseforetakene. 
Programstyret for FRESK-programmet ble orientert om saken 08.05.2018.  

Saksutredning  

Prosjektet har vurdert tre tjenestenivåer – høyt, middels og lavt. Ut fra en kost-nytte vurdering 
anbefales følgende: 

Å etablere kurvetjenesten for Helse Nord med høyt tjenestenivå for å sikre 
tilstrekkelig opptid på tjenesten for å ivareta forsvarlig pasientbehandling 

For detaljer vises det til sakens vedlegg. 
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Etablering av høyeste tjenestenivå for EK innebærer en økning av dagens øverste tjenestenivå 
fra kun vaktberedskap til 24/7 bemanning av drifts- og overvåkingssenteret (DoOS) og for 
generell brukerstøtte.  

Tjenestenivået er et behov som i utgangspunktet er utløst av EK, men som også gir en 
forbedring av tjenestenivåene for alle kritiske tjenester i forhold til hvordan tjenestenivåene er 
etablert i Helse Nord i dag. Spesielt gjelder dette tjenester som er knyttet til dagens 
tjenestenivå 1 (TN1). Tjenestene EPJ, Integrasjon og Samhandling er så nært knyttet til EK at 
de må ha samme tjenestenivå.  

Kostnader ved etablering av det nye tjenestenivået er budsjettert til ca. 20 MNOK pr. år. I 
utgangspunktet var dette budsjettert med 16.5 MNOK pr. år. (ref. styresak 1-17 
Styringsgruppen FIKS).  

Det planlegges med en gradvis opptrapping til 24/7 drift med nødvendig vaktberedskap for EK 
gjennom 2018 og 2019, med full effekt i løpet av 2020. 

Drift EK (eks. lisenser) 2018 2019 2020 2021 

Opprinnelig budsjett for drift EK 16,5 16,5 16,5 16,5 

Nytt budsjett 10,0 16,5 20,0 20,0 

Beløp i MNOK 

For detaljer vises det til sakens vedlegg. 

Administrerende direktørs vurdering 

EK prosjektet har gjort en grundig vurdering av hvilket tjenestenivå som bør legges til grunn 
for å etablere kurvetjenesten i Helse Nord. Samtidig er det flere andre kritiske tjenester som 
har behov for økt beredskap.  

Det vurderes derfor riktig å nå etablere en 24/7 bemanning for drifts- og overvåkingssenteret 
(DoOS) for å møte behovene i EK og øke tjenestenivået for kritiske IKT tjenester i Helse Nord. 

Det er tatt høyde for kostnader for etablering av 24/7 bemanning i langsiktig økonomiplan 
med 16.5 MNOK. Forslaget innebærer derfor en økning på 3,5 MNOK fra 2020 i forhold til 
planen.  

Etablering av 24/7 har vært drøftet med de tillitsvalgte i Helse Nord IKT jfr. Hovedavtalens §30 
og AML §10-3. 

 

 

Tromsø, 23. mai 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
Vedlegg:  
Saksutreding, Etablering av 24/7 drift av drift og overvåking 
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