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Styresak 033-2018-1   vedlegg - Etablering av 24/7 drift av drift og overvåking 

Innledning 

Prosjektet Innføring av felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning for Helse Nord (EK) 
skal i.h.h.t. nåværende plan for fase 3 etablere EK som en tjeneste i Helse Nord i løpet av 2018 
slik at tjenesten skal være klar til drift rundt årsskiftet 2018/19. I forbindelse med etablering 
av tjenesten er det nødvendig å avklare hvilket tjenestenivå EK skal ha. I dette ligger det bl.a. at 
en må beslutte hvilken oppetid, responstid og tilgjengelighet på kompetanse på tjenesten og 
underliggende tjenester som er ønskelig. 

For å komme frem til nødvendig tjenestenivå ble det utarbeidet fem ulike case som ble 
presentert for en gruppe bestående av 5 med klinisk bakgrunn, og 4 med teknisk/merkantil 
bakgrunn. Basert på vurderingen av de ulike tjenestenivåene, og en kost-nytte, der det tas 
hensyn til estimert kostnad for tjenesten, anbefales det å etablere kurvetjenesten for Helse Nord 
med det høyeste tjenestenivået for å sikre tilstrekkelig opptid på tjenesten for å ivareta forsvarlig 
pasientbehandling 

Tjenestenivåer for ikt i Helse Nord. 

Dagens nivå 

Tabellen nedenfor viser dagens tjenestenivå for IKT tjenestene i Helse Nord 

 

Utvidelse av tjenestenivåer  

Grunnbemanning for EK 

For å drifte tjenesten EK er det definert en grunnbemanning som er et minimum for å drifte 
tjenesten ut fra dagens nivå på TN1 (Tjenestenivå 1): 

Org Grunnbemanning  

Generell Brukerstøtte  Mandag – torsdag 0800-2200 + fredag 08:00-15:30 

(BNS) Brukernær Service  Mandag – fredag 08:00-15:30  

MTU 2) Mandag – fredag 08:00-15:30 

Tjenestenivå Beskrivelse 

1 Høyeste tjenestenivå hvor HN-IKT responderer raskt hele døgnet, syv 
dager i uken hele året. Alle tjenester med døgnvakt har TN1. 

2 Like rask responstid som TN1, men gjelder bare mandag til fredag 
mellom 08:00 og 15:30 

3 Samme åpningstid som TN2, men med litt tregere responstid. TN3 er 
nivået hovedmengden av tjenester vi leverer hører hjemme. 

Udefinert Tjenester som HNIKT har levert en eller annen gang, som det ikke er 
avtale på og dermed udefinert tjenestenivå. Håndteres som «Best effort» 
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Funksjonell forvaltning 1) 

Konfig. MetaVision 
løsningsteam EK 

Mandag til fredag: 08:00 – 15:30  

 

Overvåkning med 
innsatsledelse 

Mandag til fredag: 08:00 – 15:30. Prosjektfinansiert, ikke en 
del av SLA pr. i dag. 

Integrasjon  Mandag – fredag 08:00-15:30 

EDI  Mandag – fredag 08:00-15:30 

MV Teknisk 1) 
(MetaVision mm)  

 Mandag til fredag: 08:00 – 15:30 

Nettverk Mandag – fredag 08:00-15:30 

Server Mandag – fredag 08:00-15:30 

DB Mandag – fredag 08:00-15:30 

1) Ny tjeneste ved etablering av EK. 

2) MTU håndteres av det enkelte foretak 

 

Tillegg til grunnbemanningen 

Tabellen nedenfor er viser de tjenestenivåene som ble vurdert av klinikergruppen og er et 
resultat av de vurderinger som er gjort i EK-prosjektet til innhold på tjenestenivå for EK.  

Org Høyt tjenestenivå Middels 
tjenestenivå  

Lavt tjenestenivå 
(dagens 
tjenestenivå) 

Generell 
Brukerstøtte (1 
time) 

24/7 fysisk 
tilstedeværelse  

 

Grunnbemanning + 
vakt 

Mandag – torsdag 
0800-2200 + Fredag 
0800-1530. Vakt 
resten av døgnet 

Grunnbemanning + 
vakt 

Mandag – torsdag 
0800-2200 + Fredag 
0800-1530. Vakt 
resten av døgnet 

Lokal vakt BNS Grunnbemanning + vakt. Responstid 2 timer 

Lokal vakt MTU Grunnbemanning + 
vakt 

Responstid 1 time 

Mandag – torsdag 
0800-2200 + fredag 
0800-1530. Ingen 
vakt 

Grunnbemanning. 
Ingen vakt 

Funksjonell 
forvaltning (ny) 

Konfig. MV, 
løsningsteam EK 

Grunnbemanning 
0800-2200 + fredag 
0800-1530 + vakt  

Responstid 1 time 

Grunnbemanning 
0800-2200 mandag – 
torsdag + fredag 
0800-1530. Ingen 
vakt 

Grunnbemanning. 
Ingen vakt 

Overvåkning med 
innsatsledelse 

24/7 – fysisk 
tilstedeværelse 

Fysisk 
tilstedeværelse 0800-
2200 mandag – 
torsdag + fredag 
0800-1530. Ingen 
vakt 

Grunnbemanning. 
Ingen vakt 
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MV Teknisk (ny)  Grunnbemanning + 
vakt 

Responstid 1 time 

Grunnbemanning + 
vakt 

Responstid 1 time 

Grunnbemanning. 
Ingen vakt 

Integrasjon   

 

Grunnbemanning + vakt. Responstid 1 time 

EDI  

Nettverk 

Server 

DB 

 

Kostnader 

Kostnadene nedenfor må betraktes som estimater som må gjennomgås når hele 
bemanningsplan er etablert. Ref, prosjektbudsjett til sak 1-17 Styringsgruppen FIKS Drift-
Interne kostnader: «Interne driftskostnader er svært usikre. Delprosjektet «Etablering av EK 
som tjeneste i Helse Nord» må definere organisasjonsstruktur, rutiner bemanningsbehov og 
kompetansekrav nærmere, slik at estimatene kan bli sikrere.» Delprosjekt «Etablering av EK 
som tjeneste i Helse Nord» er en del av fase 3.  

Laveste tjenestenivå inngår i grunnbemanning for EK og er så langt budsjettert til ca. 9 
stillinger til en kostnad 8,280 MNOK pr. år. 5) 

Org Høyt 
tjenestenivå 

Middels 
tjenestenivå  

Lavt 
tjenestenivå5) 

Generell Brukerstøtte (1 time) 1) 4.140  0 0 

Lokal vakt (inkludert MTU) Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert 

Funksjonell forvaltning, vakt. 2) 520 460 0 

Overvåkning med innsatsledelse 3) 6.440 3.680 0 

MV, vakt (SESI) 4) 520 520 0 

Tilleggskostnader utover 
grunnbemanning: 

11.620 4.660 0 

Grunnbemanning 8.280 8,280 8.280 

Totalt 19.900 12.940 8.280 

Beløp i hele tusen NOK 

1) 24/7 turnus krever min. 6 personer. Dagens beredskapsvakt krever 0.5 i vakt. Trekker fra 1 dagstilling på 
brukerstøtte. Trenger derfor 4,5 nye årsverk 

2) Regionale vakter koster i dag 520.000 pr. vakt.Utrykning er ikke tatt med pr. nå, erfaringsmessig er 
kostnadene på 70 – 100.000 pr. vakt pr. år Forutsetter at vi har dagpersonell nok til vakten 

3) Nye stillinger 

4) Samme som 2)  

5) Grunnbemanning har noen kostnadsområder som ikke er avklart pr. nå: 

• Usikkerhet om driftskostnader knyttet til Sentralt kjøremiljø vil avvike vesentlig fra drift på dedikerte 
servere. 

• Endring i antall integrasjoner kan påvirke kostnadsnivået 

• Kostnader rundt til MTU drift er ikke avklart 

• Volum rundt avtaleforvaltning er ikke avklart og kan påvirke kostnadsnivået 
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Effekter for andre tjenester. 

Tjenestenivåene som er beskrevet ovenfor er et behov som i utgangspunktet er utløst av EK, 
men som også gir en betydelig forbedring av tjenestenivåene for alle tjenester i forhold til 
hvordan tjenestenivåene er etablert i Helse Nord i dag. Spesielt gjelder dette «middels og høyt» 
tjenestenivå som er knyttet til dagens tjenestenivå 1 (TN1). Tjenester som DIPS, Integrasjon og 
Samhandling er så nært knyttet til EK at de må ha samme tjenestenivå for at EK/DIPS som et 
samlet verktøy skal ha lik tilgjengelighet.   

Konklusjon 

Klinikerne har blitt bedt om å score de ulike tjenestenivåene for den nye kurvetjenesten på en 
skala fra 10-0, hvor 10 er best. (se Vurdering  og kost/nytte nedenfor) 

Det ble ikke vurdert behov for en eventuell lokal MTU vakt. Denne vakten finnes i dag ved 
enkelte sykehus, og ivaretas av foretakene.  

Gjennomgangen og vurderingen av tjenestenivå og caser ble gjennomført 28/2-18. Deltakere 
på møtet besto av en gruppe bestående av 5 med klinisk bakgrunn, og 4 med teknisk/merkantil 
bakgrunn 

Basert på vurderingen av de ulike tjenestenivåene ved hjelp av 5 ulike case, og en kost-
nytte, der det tas hensyn til estimert kostnad for tjenesten, anbefales det å etablere 
kurvetjenesten for Helse Nord med det høyeste tjenestenivået for å sikre tilstrekkelig 
opptid på tjenesten for å ivareta forsvarlig pasientbehandling 
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Vurdering 

For å få en god klinisk vurdering av de ulike alternativene for tjenestenivå, har prosjektet beskrevet 5 ulike case, hvor løsningen på caset med ulike 
tjenestenivå har blitt beskrevet. Det presiseres at casene ikke er uttømmende, men de er ment å illustrere noen hendelser knyttet til bruk av 
kurveløsningen. Deretter har klinikerne blitt bedt om å score de ulike tjenestenivåene på en skala fra 10-0, hvor 10 er best. Deretter ble scoren 
summert. Casene konsentrerer seg rundt de nye foreslåtte vaktordningene for kurvetjenesten, det er vurdert som uhensiktsmessig å bruke tid på å 
vurdere allerede eksisterende vaktordninger. Det ble heller ikke vurdert behov for en eventuell lokal MTU vakt. Denne vakten finnes i dag ved enkelte 
sykehus, og ivaretas av foretakene. Gjennomgangen og vurderingen av tjenestenivå og caser ble gjennomført 28/2-18. Deltakere på møtet besto av en 
gruppe bestående av 5 med klinisk bakgrunn, og 4 med teknisk/merkantil bakgrunn. 

 

Evaluering av tjenestenivå 

Nr Case Høyt tjenestenivå Middels tjenestenivå Lavt tjenestenivå   H M L   

1 

Line Danser er lege og er på 
nattevakt på kirurgisk sengepost. 
Hun har oppdaget feil i 
medisinlista til en pasient, men får 
ikke til å seponere legemidlet på 
grunn av en konfigfeil i MV.  Line 
ringer brukerstøtte hos HNIKT. 
Klokka er 01:15 natt til søndag. 

Brukerstøtte finner raskt ut at 
dette er noe som må eskaleres 
til Funksjonell forvaltning MV 
(FFMV). FFMV ringes opp, får 
forklart problemet og løser det 
ved å rette opp i konfig og 
stage ut. Feilen gjaldt flere mye 
brukte legemidler og vakta 
vurderte det slik at det var 
viktig å få ut rettingen raskt. 
Line Danser sitt problem er 
løst når klokka bikker 0300 på 
morgenen. 

Brukerstøtte finner raskt ut at 
dette er noe som må eskaleres 
til Funksjonell forvaltning MV. 
Det er imidlertid ikke noen 
vakt på funksjonell forvaltning 
nå, og Line får beskjed om at 
dette ikke kan løses før tidligst 
mandags morgen. På mandag 
kartlegger FFMV omfanget, 
men kan ikke stage ut på 
dagtid. Feilen rettes i løpet av 
mandags ettermiddag. 

Som middels 

  10 2 2   
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Nr Case Høyt tjenestenivå Middels tjenestenivå Lavt tjenestenivå   H M L   

2 

Klara Klok er sykepleier og er på 
nattevakt på intensiv natt til 
lørdag. Klara oppdager at det er feil 
på høstingen fra flere MTU kobla til 
samme digibox. Det er ikke feil på 
MTU’et og Klara restarter 
Digiboxen for å se om det hjelper. 
Det nytter imidlertid ikke, og Klara 
tar kontakt med brukerstøtte. 

Brukerstøtte finner raskt ut at 
dette er noe som må eskaleres 
til Teknisk vakt MV (TVMV).  
TVMV konstaterer at Digiboxen 
må byttes og tar kontakt med 
BNS, som rykker ut bytter 
digiboxen. TVMV konfigurerer 
digiboxen, og høstingen fra 
MTU’ene fungerer. Det har da 
gått 3 timer. 

Brukerstøtte finner raskt ut at 
dette er noe som må eskaleres 
til Teknisk vakt MV (TVMV).  
TVMV konstaterer at Digiboxen 
må byttes og tar kontakt med 
BNS, som rykker ut bytter 
digiboxen. TVMV konfigurerer 
digiboxen, og høstingen fra 
MTU’ene fungerer. Det har da 
gått 3 timer. 

Brukerstøtte finner raskt ut at dette 
er noe som må eskaleres.  Klara Klok 
må vente til mandag før hun får på 
plass ny digibox fordi det ikke er 
noen vakt som kan konfigurere 
digiboxen. 

  6 6 4   

3 

MV stanser uforutsett og lar seg 
ikke starte igjen. Gry Telokk er 
sykepleier på jobb på intensiven i 
Harstad natt til lørdag kl. 01:00. 
Gry kan benytte MV lesekopi, men 
må gå over på manuelle rutiner. 
Gry ringer brukerstøtte, og mottar 
en talebeskjed som sier det er en 
alvorlig feil i MV, med ukjent 
rettetid. Gry og alle brukere av MV 
må gå over på nødrutiner for alle 
nye registreringer, innleggelser og 
overflyttinger etc. 

Innsatsledelsen på 
overvåkningssenteret får alarm 
om feil på filsystemet til 
serverne som MV benytter. 
TVMV, Database og servervakt 
kalles umiddelbart ut for å 
starte arbeidet med å finne feil. 
Det avdekkes raskt at det har 
oppstått en alvorlig korrupsjon 
i databasen til MV på grunn av 
diskfeilen, og backup må 
restores fra siste 
transakjonslogg før feilen 
oppsto. Når restore er ferdig, 
må MVIE restartes. MV er 
tilgjengelig for brukerne etter 3 
timer. 

Generell brukerstøtte får 
beskjed om feilmelding i MV. 
Tar kontakt med TVMV som 
starter feilsøkingen i løpet av 
15 minutter. TVMV konstaterer 
at applikasjonen ikke lar seg 
starte og at integrasjonene 
melder feil. TVMV tar kontakt 
med DBvakt som starter 
feilsøkingen. Etter 30 min 
konstaterer DBvakta at det må 
være diskfeil og ringer 
servervakta. Feilsøkingen 
foregår utover natta med 
restore og restart av MVIE. MV 
er utilgjengelig i 5 timer totalt. 

Generell brukerstøtte får beskjed om 
feilmelding i MV. Generell 
brukerstøtte tar kontakt med 
DBvakta som starter feilsøking. Etter 
30 min konstaterer DBvakta at det 
må være diskfeil og ringer 
servervakta. Feilsøkingen foregår 
utover natta med restore. Det har da 
gått nesten 5 timer. Etter at 
databasen er oppe, ringer brukere å 
klager på manglende overflyttinger 
fra Dips til MV og at høsting fra MTU 
ikke fungerer. Generell brukerstøtte 
ringer til integrasjonsvakta som etter 
en del plunder og heft får restarta 
MVIE. Det går 2 timer før MTU og 
integrasjoner fungerer igjen. MV er 
totat utilgjengelig i 9 timer.   9 6 2   
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Nr Case Høyt tjenestenivå Middels tjenestenivå Lavt tjenestenivå   H M L   

4 
Integrasjonstjenesten som sørger 
for ADT-meldingene fra Dips til MV 
stanser natt til søndag. 

Innsatsleder på 
overvåkningssenteret 
oppdager feilmelding og ringer 
integrasjonsvakta og TVMV. 
Integrasjonsvakta restarter 
tjenesten og gir deretter 
beskjed til TVMV om å restarte 
MVIE. Tjenestene er nede i 30 
min. 

Generell brukerstøtte får 
beskjed fra brukere om at 
overflyttinger mellom 
avdelinger i Dips ikke 
gjenspeiles i MV.  Brukerstøtte 
ringer TVMV som starte 
feilsøking på MVIE. Tjenestene 
restartes, med overflyttinger 
blir fremdeles ikke overført. 
TVME ringer til 
integrasjonsvakta som sjekker 
tjenestene og oppdager at den 
ene har stansa. Tjenesten 
restartes og MVIE blir også 
restartet. Tjenestene var nede i 
1,5 timer. 

Generell brukerstøtte får beskjed fra 
brukere om at overflyttinger mellom 
avdelinger i Dips ikke gjenspeiles i 
MV.  Brukerstøtte ringer til 
integrasjonsvakta som sjekker 
tjenestene og oppdager at den ene 
har stansa. Tjenesten restartes, men 
overflyttinger kommer fremdeles 
ikke over i MV. Etter 2 timers 
feilsøking, er det fremdeles feil. Vakta 
forsøker å ringe noen som kjenner til 
MV, men får ikke svar, og på grunn av 
tidspunktet, må videre feilsøking 
vente. På søndagsmorran ringer 
integrasjonsvakta på nytt og oppnår 
kontakt med en som kjenner den 
tekniske delen av MV. Denne 
personen er imidlertid på hytta, og 
har ikke tilgang på pc. 
Integrasjonsvakta får veiledning i 
hvordan MVIE skal restartres og i 
hvilken rekkefølge tjenestene må 
startes i. Overflytting fungerer igjen 
seint søndags formiddag.   10 4 4   

5 

Børre Harepus er ny turnuslege på 
sykehuset i Stokmarknes og har 
vakt på hele sykehuset.  Klokka er 1 
natt til lørdag. Han har fått tilgang i 
MV og en del opplæring. Han skal 
lage en ordinasjon med sykliske 
ordinasjonsmønstre, men får det 
ikke til. Børre ringer generell 
brukerstøtte. 

Generell brukerstøtte forsøker 
å hjelpe Børre, men dette er for 
avansert. Brukerstøttevakta 
ringer opp FFMV som forklarer 
hvordan dette kan gjøres, eller 
hvor kan finne relevant 
dokumentasjon. Det har gått 30 
min fra Børre ringte 
brukerstøtte til han får gjort 
ordinasjonen. 

Generell brukerstøtte forsøker 
å hjelpe Børre, men vet ikke 
helt hvordan dette gjøres.  

Generell brukerstøtte forsøker å 
hjelpe Børre, men vet ikke helt 
hvordan dette gjøres.  

  5 0 0   
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Nr Case Høyt tjenestenivå Middels tjenestenivå Lavt tjenestenivå   H M L   

                    

                    

  SUM "NYTTE"         40 18 12   

 

I vurderingen av casene har prosjektgruppen lagt til grunn at prosjektet og HFene vil etablere manuelle nødrutiner. Disse skal iverksettes dersom 
systemet ikke er tilgjengelig og det oppstår en nødsituasjon. I tillegg vil det etableres lokale lesekopier ved hvert sykehus.  

Kost/nytte 

Vurderingen ovenfor får fram de relative forskjellene mellom tjenestenivåene ut fra hvilken verdi det har for pasientbehandlingen. Totalt antall «nytte-
poeng» kan benyttes for en enkel kost-nytte-vurdering. Ved å dele estimert kostnad for tjenestenivået på antall «nytte-poeng», får man en kostnad per 
nytte-poeng. Dette gir et uttrykk for hvilket tjenestenivå som gir størst nytte til minst mulig kostnad. 

Kost-nytte, 28.2.2018: 

  Høyt Middels Lavt 

Kost  kr 19 900 000   kr 12 940 000  kr 8 280 000  

Sum Nytte 40 18 12 

Kost per "nytte-poeng"  kr        497 500   kr        718 889   kr     690 000  

Rangering 1 3 2 

 

Høyt tjenestenivå har en vesentlig høyere kostnad enn middels og lavt. På grunn av høy nytte viser det seg at dette alternativet gir lavest kostnad per 
«nytte-poeng». Hva sykehusene får med høyt tjenestenivå er vurdert til å ha ca 250 prosent høyere verdi for pasientbehandlingen enn lavt 
tjenestenivå.  

Det er grunn til å legge merke til at middels tjenestenivå gir høyest kostnad per nytte-poeng, og er det alternativet som gir minst nytte per krone. 
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