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DISTRIBUSJONSLISTE  

 

 

ENDRINGSLOGG  

Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 

0.1   Utkast til 
produksjonssettingsplan 

  

0.2   Oppdatert alle kap.   

0.7   Til høring til distr.liste   

1.0   Ferdig plan  Prosjektleder 
 
  

Organisasjon Navn Stilling/Rolle 

SP <Navn> Prosjektleder 

SP <Navn> Kundeansvarlig 
Kundeansvarlige i 
Sykehuspartner (fisp.no) 

SP <Navn> Service Manager              
Sider - Service Managere 
(fisp.no) 
 

SP <Navn> Seksjonsleder/enhetsleder 
forvaltning 

SP <Navn> Tjenesteansvarlig/ 
Applikasjonsansvarlig 

SP <Navn> Teknisk Prosjektleder 

SP  <Navn> Testleder  

   

SP <Navn> Release Manager 
SP <Navn> Change Manager 

   
<HF> <Navn> Systemeier 

<HF> <Navn> Systemansvarlig 
<HF> <Navn> Lokal prosjektleder 

   

https://sykehuspartner.fisp.no/sites/310000/Sider/Kundeansvarlige%20i%20SP.aspx
https://sykehuspartner.fisp.no/sites/310000/Sider/Kundeansvarlige%20i%20SP.aspx
https://sykehuspartner.fisp.no/sites/777000/Sider/Forside.aspx
https://sykehuspartner.fisp.no/sites/777000/Sider/Forside.aspx
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1 Innledning 

1.1 Hensikt (med dette dokumentet) 

Dette dokumentet er en overordnet plan for oppgradering/innføring av ....(navn på prosjekt) 
 
<kort oppsummering av scope for prosjektet/leveransen> 

 
 

1.1.1 Versjonshåndtering 
Dokumentets versjon viser hvor langt arbeidet er i prosessen. 
Versjon 0.0 – 0.49 betyr at det er” i arbeid”. Alt innhold må betraktes som påstander og forslag fra 
Release Manager. 
 
Versjon 0.5 – 0.9 betyr at dokumentet er til revidering. Da går dokumentet på høring mellom 
prosjektdeltakere og forvaltningsorganisasjonen i Sykehuspartner. 

Versjon 0.9 – 0.99 betyr dokumentet er til kvalitetssikring og forankring.  
Versjon 1.0 betyr at dokumentet er godkjent. 
 

1.2 Målsetting  
 

<Bakgrunnen for prosjektet/leveransen> 
<Hva skal vi oppnå?> 
 
 

2 Forberedelser 

2.1 Leveranse fra prosjekt ... 
 
Detaljering av leveransen: 

 <Konkrete forberedelser lokalt på HF>  

o Kartlegging av fysiske forutsetninger 

o Brukeropplæring 

 <Konkrete forberedelser i SP> 

o Kartlegging av fysiske forutsetninger 

o Brukerservice opplæring – Knowledge Artikkel 

o Sikre eksisterende løsning i tilfelle rollback (plan) 

 Testinstallasjon SP 

o Test med Testrapport SP og HF 

 Produksjonssette leveransen 

Produksjonstest av løsning  

 Kontrollert oppstart  

 Ref. egne dokumenter relatert til ELS og overlevering  
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2.2 Analysere påvirkninger, relasjoner og risiko 
 
Eksempel hentet fra DIPS oppgradering: 
<Beskrive kort kritikalitet på tjenesten> 

DIPS er en kritikalitet 1 tjeneste som er sentral i all pasientbehandling ved xxHF. Nedetid på 
løsningen vil påvirke aktivitetene på sykehuslokasjoner i helseforetaket.  

 
<Beskrive hvordan produksjonssettingen påvirker tjenesten> 

Under oppgraderingen vil DIPS Classic være tilgjengelig i lesemodus, slik at informasjon vil 
være tilgjengelig hele perioden. Det vil ikke være mulig å oppdatere eller registrere ny 
informasjon mens oppgraderingen pågår. Meldingsflyten fra DIPS via MessageBroker til 
andre fagsystemer er stanset i hele perioden mens oppgradering pågår. DIPS Arena er 
utilgjengelig i hele perioden mens oppgradering pågår. 

 
<Beskrive konsekvenser av leveransen for HF/brukere > 

Manuelle rutiner vil gjelde i hele den varslede perioden. Helseforetaket vil selv foreta 
etterregistrering av data når ny versjon av DIPS er produksjonssatt. 

 
<Beskrive hensyn som må tas i betraktning i forbindelse med produksjonssettingen> 

Det vil være økt belastning på brukerne ved HF da manuelle rutiner må igangsettes og 
varighet på lesemodus må tilstrebes å være kortest mulig. 
God kommunikasjon med HF’et under planleggingen er viktig. 
 

<Beskrive eventuell risiko> 
Kompleksitet (både i denne Change, antall tjenester som er påvirket og evt andre 
grensesnitt) 
I tillegg til at DIPS blir oppgradert til ny versjon så vil også Messagebroker bli oppgradert. 
Messagebroker er integrasjonsserver som benyttes for meldingsflyt mellom Dips og kritiske 
fagsystemer som Lab, røntgen, henvisninger, epikrise.  Det henvises til integrasjonslisten for 
komplett oversikt over alle integrasjoner mot DIPS. 
 
Dataguard miljø (backupløsningen) vil under oppgraderingen av produksjonsmiljøet bli koblet 
fra og vil bli stående på dagens versjon til oppgraderingen er godkjent og fullført. 
Dipsbrukere blir rutet over til Dataguard miljøet og vil ha tilgang til DIPS i lesemodus. 
 
Tidsforbruk (tid for implementering og ressursbruk). 
 
Det foretas grundige tester, samt produksjonstest under produksjonssettingen.  Det testes 
både funksjonelt i DIPS og det testes mot integrasjoner. 
 
Tjenesten er modellert og dokumentert fra før. 
 
Tilsvarende oppgraderinger har blitt gjort flere ganger tidligere på andre HF, og DIPS 7.4 
oppgradering på OUS i fjor. Utførende ressurser har derfor god kontroll på hva som skal 
gjøres. 
 
HFet er sterkt involvert i oppgraderingen og bidrar med egne testressurser. 
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2.3 Risikovurdering 
 

Link til changeprosessen: Change Management (fisp.no) 

 
Risk: <hente fra change > 
Impact: <hente fra change> 
Change Authority level: <hente fra change> 

 
 
 

2.4 Risikoreduserende tiltak under produksjonssettingen.  

 

Kan benyttes som info/vurdering av Impact og Risk Evaluation i changen (SM9): 

 

Nr. Risikofaktor/problemstilling Mulige tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller 
konsekvens 

1.  Tilgang på tekniske ressurser ved 
produksjonssettingen. 

 Alle sentrale fagressurser / roller deltar under 
oppgraderingen. 

 God dokumentasjon av aktiviteter på forhånd 
slik at andre kan steppe inn 

2.  <Løsningen> fungerer ikke etter oppgradering 
– feiler i sentrale tester 

 Testes på forhånd. Testresultater vedlegges 
dokumentasjonen til CAB. 

 Tydelige beslutningskriterier for GO/NOGO 

 Sikre tilstrekkelige ressurser fra leverandøren 
og forvaltning i hele perioden 

 Rollback plan etableres 

3.  Klientpakken fungerer ikke   Pakken testes før produksjonssettingsdato. 

 Kritiske elementer testes etter utrulling. 

 Ressurser fra Arbeidsflate er til stede under 
produksjonssetting. 

4.  Kompleks release kan gi forsinkelser under 
produksjonssettingen 

 Gjennomført en rekke 
prøveproduksjonssettinger  

 Avklare tidspunkter og deltagelse for 
nødvendige beslutninger ved problemer 

 
 

https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Change%20Management.aspx
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2.5 Informasjon og varsling 
Varsel utarbeides i Change Cxxxxxx etter gjeldende varslingsmal, og sendes automatisk ut etter 
Change behandling (Utarbeides dersom brukere kan påvirkes) 
 
Se øvrige varsler i “Kommunikasjon og varsling” som inkluderes i produksjonssettingsplanen. 
Fjernes som eget dokument og legges inn i denne malen, arbeid med denne pågår. 
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3 Produksjonssetting 
Det vises til detaljert beskrivelse av aktivitet, ansvar og tidsestimat i kjøreplanen. 
 

 

3.1 Milepæler og beslutningsmøter 

Under vises milepæler og beslutningsmøter tilknyttet produksjonsettingen av …: 
 

Nr Milepæl Dato 
1 Når akseptansetest er godkjent dd.mm.åååå 

2 Når produksjonssetting er godkjent i CAB (SP Change Advisory 
Board) 

dd.mm.åååå 

3 Når nødvendige forberedelser er utført 
 
Klar til produksjonssetting? 
GO/NOGO 1 

dd.mm.åååå  

4 Når ….  oppgraderingen kan iverksettes. 
 
Er det forhold som tilsier at produksjonssetting ikke kan starte?  
GO/NOGO 2 

dd.mm.åååå  

5 Når … applikasjonsoppgraderingen kan iverksettes. 
 
Er det forhold som tilsier at produksjonssetting ikke kan starte?  
GO/NOGO 3 

dd.mm.åååå  

 

5 Når produksjonstest av …, funksjonelt, er gjennomført. 
 
Testresultater ligger til grunn for beslutning 
GO/NOGO n 

dd.mm.åååå  

7 Når Early Life Support (ELS) starter dd.mm.åååå 

 

3.2 Beslutning om Produksjonssetting 

Under beskrives de ulike beslutningspunkter og beslutningsmøter som benyttes under en 
produksjonssetting.  
 
Det kan for beslutningsmøter utarbeides en presentasjon for gjennomgang av kravene før det 
besluttes videre aktivitet. Før CAB skal endringen dokumenteres i Sykehuspartner sin Service 
Manager Change-modul. Kriteriene for godkjennelse i CAB settes av Sykehuspartners Change 
Management-prosess.  
 
Dersom en beslutningstaker ikke kan stille i et beslutningsmøte, er vedkommende selv ansvarlig for å 
skaffe stedfortreder og gi vedkommende det nødvendige mandat for å ta avgjørelser. 

3.3 CAB – er Change godkjent i Change Advisory Board (CAB)? 

Fra prosjektet skal Release manager, Prosjektleder og evt. Testleder delta i CAB. I tillegg deltar 
Service Manager og Sykehuspartners Applikasjonsansvarlig (AA) eller Tjenesteansvarlig (TA) for 

CAB
GO/NOGO 

1
GO/NOGO 

2
GO/NOGO 

3
GO/NOGO 

n
GO-live
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applikasjon/tjeneste som blir berørt. Det er Release manager som er ansvarlig for å opprette og fylle 
ut change i SM9 og minimum må følgende være tilgjengelig: 
o Kjøreplan med aktiviteter, bemanning og rollback 

o Testrapport inkl testresultat 

o Risikovurdering (fra dette dokumentet) 

o Aksept i form av epost eller fysisk tilstedeværelse i CAB fra: 

o HF (kun epost, HF deltar ikke i CAB) 

o Mottaksansvarlig 

o IKT-krav IKT-krav - Hjemmeside (fisp.no) 

o Berørte Fagenheters aksept for at de er klare til å ta ansvar fra – Kun svar fra TA/AA 

behøves produksjonssettingstidspunktet Vedlegg 3 - Overlevering SP - Fagenhetenes 

aksept.docx (fisp.no) 

o Tjenesteansvarlig (TA)/Applikasjonsansvarlig (AA) 

o Varslingstekst som skal formidles til HF 

 
 

3.4 Deltakere i beslutningsmøtene 

Deltakere i beslutningsmøtene (GO/NOGO) møter 

 Beslutningstakere:  

o Systemansvarlig HF:  

o Systemeier HF:  

o Prosjektleder: 

o Tjenesteansvarlig: 

o Applikasjonsansvarlig: 

o Service manager:  

o Testleder:  

o Release Manager:  

 

3.5 GO/NOGO 1 - er nødvendige forberedelser utført? 

Beslutningsmøte gjennomføres dd.mm.åååå  og følgende krav må være tilfredsstilt før man går 
videre. Det settes opp digitalmøter for alle beslutninger. 
 
 

Nr Område Krav Ansvarlig 
1 Kvalitet og 

testgjennomføring 
o Test skal være gjennomført i henhold til godkjent 

testplan 

o Godkjent testrapport av HF. For øvrig henvises det 

til testplan og feilhåndtering. 

o CAB rapport 

Testleder 

2 Produksjonssettings-
plan 

o Godkjent kjøreplan/rollbackplan/bemanningsplan 

skal foreligge 

o Produksjonssettingen skal være godkjent i CAB 

 Release Manager 

https://sykehuspartner.fisp.no/teams/IKT-krav/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bABA7B75E-D36F-434D-9E42-BAC426436A6B%7d&file=Vedlegg%203%20-%20Overlevering%20SP%20-%20Fagenhetenes%20aksept.docx&action=default
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bABA7B75E-D36F-434D-9E42-BAC426436A6B%7d&file=Vedlegg%203%20-%20Overlevering%20SP%20-%20Fagenhetenes%20aksept.docx&action=default
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Nr Område Krav Ansvarlig 
o Alle aktiviteter i kjøreplan skal ha en klar avtale 

med ansvarlig ressurs 

3 ELS – Støtte etter 
oppstart 

o Ekstra bemanning hos brukerstøtte, forvaltning, 

leverandører og prosjektet skal være avklart 

o Forvaltningsorganisasjon skal være kjent med 

overføringen og forventede problemstillinger i HF 

o ELS leder skal være utnevnt. Etablert struktur og 

verktøy for oppfølging og håndtering av feil og 

mangler. 

 Release Manager 

4 Pasientbehandling o Det foreligger ingen akutte forhold som påvirker 

sykehusdriften som tilsier at vi må avvente iht. 

videre plan 

HF 

 

3.6 GO/NOGO 2 – er det forhold som tilsier at produksjonssetting ikke kan 

starte?  

Beslutningsmøte gjennomføres ca. 15 min før godkjent oppstart av produksjonssettingen og følgende 
krav må være tilfredsstilt før man går videre: 
 

Nr. Område Krav Ansvarlig 

1 Bemanningsplan o Alle ressurser er bekreftet tilgjengelig i 

henhold til planen 

Release Manager 

2 Kjøreplan o Alle forberedelser er gjennomført Release Manager 

3 Pasientbehandling o Det foreligger ingen akutte forhold som 

påvirker sykehusdriften som tilsier at vi må 

avvente oppstart av produksjonssettingen 

HF 

4 Sikker og Stabil drift o Det foreligger ingen akutte driftsmessige 

forhold som tilsier at vi må avvente oppstart 

av produksjonssettingen 

Sykehuspartner 
(Driftssenteret) 

5 Produksjonssettingsplan o Oppfølging av eventuelle restpunkter fra 

GO/NOGO 1 

Avhengig av 
aktivitetene 

 

3.7 GO/NOGO 3 – er det forhold som tilsier at produksjonssetting ikke kan 

starte? NOGO = Rollback  

Beslutningsmøte gjennomføres umiddelbart etter at teknisk verifisering/smoketest er utført. 
 

Nr. Område Krav Ansvarlig 

1 Bemanningsplan o Alle ressurser er bekreftet tilgjengelig i 

henhold til planen 

Release Manager 
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Nr. Område Krav Ansvarlig 

2 Kjøreplan o Alle aktuelle aktiviteter knyttet til 

oppgraderingen er gjennomført 

Release Manager 

3 Kjøreplan o Oppgradering gjennomført iht. plan Release Manager 

4 Kvalitet og 
testgjennomføring 

o Teknisk verifisering uten blokkerende feil og 

mangler (Smoketest) før HF/SP testere starter 

Testleder/Teknisk 
koordinator 

 

3.8 GO/NOGO 4 – er produksjonstest gjennomført uten blokkerende feil og 

mangler? NOGO = Rollback – Point of no return. 

Beslutningsmøte gjennomføres umiddelbart etter at produksjonstest er utført og følgende krav må 
være tilfredsstilt før man går videre: 
 

Nr. Område Krav Ansvarlig 

1 Kvalitet og 
testgjennomføring 

o Produksjonstest er utført uten at det er oppdaget 

blokkerende feil og mangler, iht. 

akseptansekriterier 

Testleder 

 

3.9 Statusmøte etter produksjonssettingen 

Statusmøte gjennomføres når brukere er tilbake i ordinær produksjon.  
 

 Vurdering av innkomne henvendelser fra Brukerservice 

 Vurdere hendelser registrert på Driftssenteret 

 Vurdering av eventuelle restansepunkter 

 

4 Gjennomføring 
Produksjonssettingen gjennomføres i henhold til utarbeidet kjøreplan. 
 

4.1 Overordnet tidsplan  

Henviser til overordnet tidsplan i vedlagt kjøreplan, se overordnet tidsplan fanen. (Kan kopieres inn her 
dersom ønsket)  
 
<Eksempel fra en DIPS og Oracle oppgradering>   

  Start kl. 

1 Forberedelser 08:00 

2 GO/NOGO 2 -Verifisere at alt er klart for oppstart 08:45 

3 Stoppe integrasjoner og flytte DIPS brukerne til DG i lesemodus 09:00 

4 Oppgradering av DIPS databasen til Oracle 19 10:00 

5 
GO/NOGO 3 – Oppgradering av DIPS applikasjonen påbegynnes  
       dup-kjøringer, systemoppsett 12:30   
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6 
Produksjonstest; funksjonell test av DIPS Classic, testrapport (1 times varighet på 
funksjonell test) + buffer 16:00 

7 
GO/NOGO 4 – Godkjent produksjonstest av DIPS,  
·       Point of no return  17:30 

8 GO/NOGO 5 – Godkjent produksjonstest/verifisering av integrasjoner 20:00 

9 Produksjonssette, flytte brukerne til produksjonsbasen i skrivemodus 20:45 

10 GO-live møte. Etterarbeid 21:00 
 

4.2 Ressurser og bemanning 

Henviser til utarbeidet bemanningsplan i kjøreplan, se kjøreplan og fanene kontaktliste og 
bemanningsplan. 
 
 

4.3 Tilbakerulling (Rollback) 
Prosjektet har rollbackplan klar, dersom noe feiler 
Se kjøreplanen, fanen Rollback. 
 

4.4 Kontrollrom produksjonssetting 
Det etableres et kontrollrom i <sted> som skal være operativt under hele produksjonssettingen. 
Bemanningen på kontrollrommet er satt under fliken Kontaktpersoner i kjøreplanen. 
 
Kontroll over produksjonssettingen foregår med kommunikasjon i digitalt møte med de som deltar. 
Kjøreplanen deles ut til alle involverte i forkant og det opprettes digitale møter underveis.  
 
Se bemanningsplan for produksjonssettingsdagen i kjøreplanen. Release manager koordinerer 
aktivitetene i kjøreplanen med deltakerne. 
 

4.5 Avvikshåndtering og eskalering 

4.5.1 Eskaleringsmatrise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seksjons-
leder SP 

Prosjekt-
leder 

Systemeier 

Kontrollrom 

Nivå 1 

HF ledelse 

SP ledelse Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 0 Aktivitet i henhold til plan. Eventuelle endringer / utfordringer får 
ikke konsekvenser for tidsplanen 

Avvik på milepælsplan med konsekvens for driftssetting. Eks: 
Forsinket Go-Nogo; utvidet nedetid / read only periode 

Avvik som kan få konsekvenser for sykehusets produksjon. Eks: 
Integrasjoner som ikke kommer opp; problemer med tilgangsstyring 

Ved full stans og / eller ved rollback etter produksjonssetting, inkl 
operative «pauser» på grunn av ekstern beredskap 
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4.5.2 Varslingsplan for eskalering 

Nivå Funksjon Navn Tlf E-post 
          

3 HF ledelse    

3 SP ledelse    

     

2 HF IKT ledelse    

2 SP IKT ledelse    

     

1 Kundeansvarlig     

1 Service Manager    

1 SP Tjenesteansvarlig    

1 Prosjektleder    

1 HF    

     

0 Release Manager    

 

5 Early Life Support (oppstartsstøtte)  
Early Life Support (oppstartstøtte eller samdrift) gjennomføres i henhold til eget plan- og malverk 

6 Overlevering  
Overlevering planlegges og gjennomføres i henhold til eget plan- og malverk 


