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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  005 – 2019 

 
Bakgrunn 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF behandlet foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen 29. 
juni 2017.  
 
Det vises til styresaker nr. 028-2018, 037-2018, 047-2018, 076-2018 og 084-2018 der styret ble 
orientert om status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen, samt 
styresak 088-2018 hvor Styret i Sykehuset Innlandet vedtok endret foretakstilhørighet. Vedtaket 
ble etterfulgt av vedtak i foretaksmøte med Sykehuset Innlandet HF 18. desember 2018.  
 
Her fremlegges en oppdatert beskrivelse av forberedelsesarbeidet innen IKT/medisinsk teknisk 
utstyr (MTU) for selve overføringshelgen 1.-3. februar 2019.  
 
 
Saksframstilling 
 
Delprosjekt IKT/MTU  

På IKT-området har Sykehuspartner sammen med delprosjektene ved Akershus 
universitetssykehus og Sykehuset Innlandet kartlagt alle applikasjoner som er i bruk på 
Kongsvinger sykehus, psykisk helsevern og ambulansestasjonene, inkludert applikasjoner knyttet 
til MTU-enheter. I stor grad er dette de samme løsningene som brukes på Akershus 
universitetssykehus.  
 
Som hovedprinsipp vil historiske data overflyttes til applikasjonene og IKT-plattformen ved 
Akershus universitetssykehus. Det legges egne planer for overføring av historikk fra 
applikasjoner som ikke skal overføres. Testene er gjennomført i all hovedsak med 
tilfredsstillende resultater.   
 
Det er etablert enkelte PCer på Kongsvinger sykehus hvor det vil bli tilgang til Sykehuset 
Innlandets løsninger også etter 1. februar, for eksempel for lukking av avvikssaker som er i 
prosess i Sykehuset Innlandets systemer ved overføringen. Det er utarbeidet egne avtaler for 
tilgang til disse PCene.  
 
Forberedelsesarbeidet rapporteres pr. 24. januar å være i en krevende fase, men håndterbart. Det 
arbeides løpende med prioritering av ressurser og oppgaver for å sikre nødvendig fremdrift.  
 
 
Planlegging av overføringshelgen  

Planleggingen i Sykehuset Innlandet skjer på flere nivåer:  
• Overordnet planlegging i en regional planleggingsgruppe med deltakere fra Helse Sør-

Øst, Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus, samt prehospitale tjenester ved 
Oslo universitetssykehus  

• Planlegging av IKT-overføringen i regionalt delprosjekt IKT, ledet av Sykehuspartner  
• Planlegging av overføringshelgen for resterende Sykehuset Innlandet  
• Planlegging av overføringshelgen ved Kongsvinger sykehus, DPS og BUP Kongsvinger 

og ambulansestasjonene i Kongsvingerregionen 
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Det formelle overføringstidspunktet er av Helse Sør-Øst fastsatt til 1. februar kl. 00:00. Dette 
innebærer at det er Akershus universitetssykehus som vil ha ansvaret for driften på Kongsvinger 
i hele overføringshelgen.  
 
Ansatte på Kongsvinger sykehus, DPS og BUP Kongsvinger vil benytte Sykehuset Innlandets 
systemer fra overføringstidspunktet frem til fredag 1. februar kl. 18:00, altså i 18 timer.  
Deretter vil de benytte Akershus universitetssykehus’ manuelle rutiner, men med lesetilgang til 
Sykehuset Innlandets systemer (kun historiske data). Fra 2. februar kl. 24:00 vil ansatte på 
Kongsvinger benytte Akershus universitetssykehus’ systemer. Det er utarbeidet avtaler for dette.  
 
Den regionale planleggingsgruppen utarbeider en samlet plan for overføringen. Dette er en time-
for-time-plan som i hovedsak baserer seg på IKT-hendelser som vil inntreffe, og aktiviteter som 
må til for å håndtere disse hendelsene. Gruppen utarbeider også planer for å håndtere uforutsette 
hendelser i overføringshelgen. Det gjøres scenarieplanlegging for ulike potensielle hendelser, for 
eksempel dersom en beredskapssituasjon oppstår i overføringshelgen eller det må foretas full 
eller delvis reversering (roll-back) av IKT-omleggingen.  
 
Regionalt delprosjekt IKT (ledet av Sykehuspartner) har utarbeidet en migreringsplan for selve 
konverteringen av data fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus, og har ansvaret 
for å gjennomføre denne. Migreringen forutsetter at DIPS fra 1. februar settes i lesemodus ved 
Kongsvinger i 26-29 timer, samt noe kortere, men samtidig for andre kliniske systemer.  
 
Ved resten av Sykehuset Innlandet vil det være såkalt «nedetid» på DIPS i om lag en time fredag 
1. februar kl. 18.00. Dette innebærer at alle behandlingssteder må benytte manuelle rutiner i 
denne timen. Lørdag formiddag vil det være 12-13 timer hvor DIPS ved alle Akershus 
universitetssykehus’ lokaliteter settes i lesemodus. 
  
Migreringsplanen konkretiserer en rekke beslutningspunkter (se illustrasjon nedenfor), såkalt 
GO/NO-GO, gjennom overføringshelgen. Merk at det kun er feil i DIPS som utløser en 
eventuell roll-back. Ved eventuelle feil i andre systemer vil overføringen gjennomføres og 
feilretting iverksettes.  
 
På Kongsvinger innebærer migreringsplanen lesetilgang til DIPS og andre systemer fra 1. februar 
kl. 18:00 til 2. februar kl. 24:00. Det er planlagt med nedtak av elektive pasienter før 
overføringshelgen og lavere aktivitet mandag til onsdag påfølgende uke. Videre er det i 
samarbeid med kommunene identifisert en rekke tiltak som skal redusere belegget og antall 
øyeblikkelig hjelp-innleggelser i overføringshelgen. Det bemannes opp gjennom hele helgen. I 
tillegg legges det opp til tilstedeværelse av personell fra Sykehuset Innlandet, Akershus 
universitetssykehus, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Ettersom Kongsvinger skal drive etter 
Akershus universitetssykehus’ manuelle rutiner, er det gjennomført en øvelse i januar for å sikre 
at rutinene er kjente og fungerer lokalt.  
 
Risikobildet innen IKT/MTU-delen av overføringen anses som akseptabel. Det er identifisert 
tiltak på de viktigste risikoutsatte områdene. Relevant erfaring fra slike og tilsvarende komplekse 
IKT-omlegginger tilsier likevel at det kan dukke opp uforutsette hendelser.  
 
Beredskap i Sykehuset Innlandet 

Det settes kriseledelse nivå «økt årvåkenhet» i Sykehuset Innlandet. Divisjonsdirektørene, evt 
stedfortreder, i de kliniske divisjonene, IKT-ledelse og prehospitale tjenester skal være 
tilgjengelige for kriseledelsen gjennom helgen. Intensivkapasitet og kapasitet på sengeposter på 
de fem somatiske sykehusene rapporteres daglig til kriseledelsen, for å kunne avlaste 
Kongsvinger sykehus om behov. 
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Markering 1. februar 

Det vil være en åpen markering av overføringen på Kongsvinger fredag 1. februar klokken 13.00 
hvor Helseminister Bent Høie, Helse Sør-Øst RHF og alle de tre berørte helseforetakene er 
tilstede sammen med ansatte og brukere i Kongsvingerregionen. 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Forberedelsen av overføringen har pågått i ett år som del av et større prosjekt med flere 
delprosjektgrupper i regi av Helse Sør-Øst RHF. I tillegg til prosjektarbeidet er det gjennomført 
flere møter mellom fagmiljøer og ledelse ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger, DPS 
Kongsvinger og BUP Kongsvinger og representanter fra Akershus universitetssykehus.  Ansatte, 
tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i prosessen, både ved Sykehuset Innlandet og 
Akershus universitetssykehus 
 
I denne saken er det gitt en oppdatert beskrivelse av forberedelsesarbeidet innen IKT/medisinsk 
teknisk utstyr (MTU) og for selve overføringshelgen 1.-3. februar 2019. 
 
For Sykehuset Innlandet innebærer aktivitetene i overføringshelgen at det pasientadministrative 
systemet (DIPS) vil ha såkalt «nedetid» i om lag en time og at manuelle rutiner må benyttes.  
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Prosjektet i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet har gjennomført selvstendige 
risikovurderinger av de endringer som skal gjennomføres og overføringshelgen. Risikobildet 
vurderes som akseptabelt.   
 
Overføringshelgen etableres kriseledelse med «økt årvåkenhet» for raskt å kunne sette inn tiltak 
om det skulle oppstå uforutsette eller uønskede hendelser.  
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