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1. Klara løsningen
Sykehusapotekenes nye apotekløsning har fått navnet Klara. Klara består av en ERP-løsning
som skal integreres tett med RBD løsningen og med Eik. Klara skal også integreres med en
rekke fagsystemer og rapporteringsløsninger. De tre løsningene skal tas imot og innføres
sammen i Sykehusapotekene som erstatning for dagens apotekløsning FarmaPro.
ERP-løsningen skal understøtte innkjøp og lagerstyring, ordrehåndtering og regnskapsføring
for sykehusapotekene. Sykehusapotekene skal benytte samme ERP-programvare som de
øvrige helseforetakene i regionen, men det vil settes opp en egen instans for å ivareta
sykehusapotekenes særskilte behov. Alle sykehusapotekene i Helse Sør-Øst skal bruke denne
instansen av ERP løsningen. Tilknyttet ERP løsningen er også en MDM-løsning for sortiment
som distribueres via Sykehusapotekene HF. MDM-løsningen inneholder Sykehusapotekenes
vareregister med tilhørende avtalte priser for kjøp og salg av varene.
RBD-løsningen (Reseptur- og Butikkdata) skal understøtte salg av resept- og apotekvarer til
publikum. RBD-løsningen er felles for alle regionenes sykehusapotek. Løsningen er integrert
med hver helseregions ERP-løsning og med reseptformidleren gjennom Eik.
Eik understøtter apotekbransjens og helsesektorens behov innen legemiddelområdet, blant
annet resepthåndtering, refusjon, forfalskningsdirektivet, rapportering, farmasøytiske
tjenester og journalføring. Alle apotek i Norge må koble seg opp til Eik via sine
apotekløsninger.

2. Formål
Formålet md dette dokumentet er å starte tilretteleggingen for å sikre at prosjektene som
utvikler og innfører Klara i Sykehusapotekene HF kan overlevere løsningen til en organisasjon
som er godt forberedt på å håndtere oppgavene knyttet til styring av videreutvikling,
forvaltning og drift av den nye løsningen. Formål med dokumentet er å:





Etablere grunnlaget for en helhetlig modell som ivaretar alle systemene som til
sammen utgjør Klara
Beskrive på overordnet nivå ansvaret som vurderes lagt til aktørene som blir
involvert i styring, drift og forvaltning av Klara
Beskrive et forslag til roller og samarbeidsorganer som etableres for styring,
forvaltning og drift av Klara
Beskrive hvilke avtaler som bør inngås for å regulere samspill mellom aktørene i
styring, forvaltning og drift av Klara

Dokumentet er et utgangspunkt for videre konkretisering av oppgave- og ansvarsfordeling
mellom aktørene som involveres. I konkretiseringen inngår også dimensjonering og
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kostnadsvurdering av tjenestene. I neste prosjektfase må det besluttes hvilket ansvar som
legges til hver av aktørene som involveres. Kostnader knyttet til fremtidig drift og forvaltning
skal inngå i beslutningsgrunnlaget.
Ved avslutning av designfasen legges Forslag til Forvaltnings- og driftsplan for Klara frem for
prosjektstyret for Klara mottaksprosjekt og styringsgruppen for Prosjekt ERP-løsning for
Sykehusapotekene. Forslaget, sammen med de vedtak som fattes, danner utgangspunkt for
videre leveranser fra Klara mottaksprosjekt frem til forvaltnings- og driftsorganisasjon for
Klara skal være etablert når løsningen overleveres til drift.

3. Rammebetingelser
Forvaltnings- og driftsplan for Klara bygger på et sett av vedtatte modeller for drift og
forvaltning av løsningene som til sammen utgjør Klara. Disse omfatter:








Nasjonalt vedtatt modell for drift og forvaltning av RBD
Nasjonalt vedtatt modell for drift og forvaltning av Eik
Etablert styringsmodell for den regionale ERP-løsningen
Etablert styringsmodell for Innkjøpsportalen/MDM
Sykehusapotekene HFs overordnede forvaltningsmodell
Prinsipper fra Nasjonal IKT
Prosedyrer og rammeverk fra ITIL

I planfasen for ERP-løsning til Sykehusapotekene ble det også definert ett sett av føringer
som er lagt til grunn for Forslag til Forvaltnings- og driftsplan for Klara:






Infrastruktur, avtalerammeverk og tjenestemodell for teknisk drift og forvaltning
av ERP-løsningen skal følge modellen for regional ERP driftet i Sykehuspartner
ERP tjenester.
Tjenesteavtale med Sykehusinnkjøp HF hva gjelder masterdata løsningen skal
følge samme prinsipper som tilsvarende regulering av tjenester relatert til
innkjøpsportalen for øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst.
Første og andre linje funksjonell support på ERP-løsningen skal organiseres
sammen med RBD og Eik løsningene hos Sykehusapotekene HF.
Tredje linje support og konfigurasjonsstyring av kode på ERP-løsningen skal
reguleres tilsvarende som regional ERP løsning og utføres av Sykehuspartner ERP
tjenester.

Gjennom VOSS-prosjektet er det definert et prinsipp om at SAHF selv skal forvalte alle
apoteknære tjenester. Felles- og basis tjenester skal legges til Sykehuspartner HF.
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4. Forankring og suksessfaktorer
Forslag til Forvaltnings- og driftsplan for Klara må forankres med aktørene som blir involvert i
drift og forvaltning av løsningene. Dette omfatter Sykehusapotekene HF, Sykehuspartner HF,
Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF.

4.1.

Suksessfaktorer

Følgende suksessfaktorer er definert:








Etablering av en samlet modell for drift og forvaltning av Klara som samspiller med
vedtatte modeller for drift og forvaltning av RBD, Eik og Regional ERP
Modellen er implementerbar, lar seg operasjonalisere og sikrer sluttbrukere effektiv
tilgang og god kvalitet i tjenestene knyttet til Klara
Modellen er bærekraftig og legger til rette for god ressursutnyttelse med effektiv og
smidig sakshåndtering
Etablering av avtalestrukturer som understøtter forventet kvalitet på drift og forvaltning
av løsningen
Etablering av gode kommunikasjonskanaler og samarbeidsarenaer for forvaltning av
løsningen
Forankring av modellen i alle deler av organisasjonen og hos alle involverte aktører
Erfaringer som er opparbeidet gjennom prosjektarbeidet med Klara løsningen blir
videreført i drift og forvaltning

5. Styring, forvaltning og drift
I dette dokumentet benyttes begrepene styring, forvaltning og drift.
Styring brukes som begrep om styring av strategisk videreutvikling av systemene som til
sammen utgjør Klara. Dette gjelder eksempelvis videreutvikling for å understøtte fremtidige
forsyningsmodeller for legemidler. Styring utøves gjennom styringsmodellene som er
beskrevet i dette kapitlet.
Forvaltning er alle styrings- og arbeidsprosesser som over tid er nødvendige for å
opprettholde krav til kvalitet i en IKT-tjeneste (inkrementelle forbedringer,
versjonsoppdateringer, vedlikehold av dokumentasjon, metoder, prosesser etc.). Figuren
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nedenfor oppsummerer hvilke ansvarsområder som ligger til forvaltning.

Figur 1: Modell for forvaltningsområder med tilhørende ansvar

Drift er styrings- og arbeidsprosesser som er nødvendige for å sikre brukerne løpende tilgang
til et IKT-system med avtalt kvalitet. Figuren nedenfor oppsummerer hvilke ansvarsområder
som ligger til drift.

Figur 2: Modell for driftsområder med tilhørende ansvar
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5.1.

Roller i styring, forvaltning og drift av Klara

Styring, forvaltning og drift av Klara involverer rollene omtalt i tabellen nedenfor.
Rolle
Systemeier

Prosesseier

Informasjonseier

Beskrivelse
Systemeiers hovedoppgave er å sikre at alle nødvendige formaliteter og
forutsetninger er på plass for å få levert det som er kravstilt, spesifisert
og avtalt – herunder forhold knyttet til ytelse, kapasitet og responstid.
Rollen er eier av alle avtaler knyttet til systemet. Systemeier har typisk
ansvaret for forretningsområdet som systemet støtter opp om. Derfor er
systemeier en sentral behovseier for endringer for å holde systemet
aktuelt og operativt, og innenfor økonomiske rammer.
Prosesseiers hovedoppgave er å sikre kontinuerlig fokus på at
systemløsningen til enhver tid understøtter gode og effektive
arbeidsprosesser, samt at både arbeidsprosesser og systemstøtte
løpende forbedres og utvikles for å realisere virksomhetens mål.
Prosesseier er typisk linjeleder med ansvar for et område der
arbeidsprosesser understøttes av en eller flere systemløsninger.
Informasjonseier har det overordnede ansvaret for at
informasjonsverdier som benyttes i systemet er identifisert,
verdivurdert, klassifisert og at særskilte kategorier persondata behandles
i henhold til gjeldende lover og retningslinjer.

Teknisk
prosesseier

Rollen skal ha god forståelse for systemkjedene som understøtter
forretningsprosessene og hvordan de henger sammen med de tekniske,
fysiske enhetene som løsningen er avhengig av/benytter, herunder
klientplattform og periferiutstyr. Teknisk prosesseier skal støtte
prosesseier og systemansvarlige i tekniske spørsmål knyttet til løsningen.

Systemansvarlig

Rollen er operativt ansvarlig for at løsningen fungerer slik den skal,
herunder kunne fange opp og sikre nødvendig kompetanse til brukere i
sykehusapotekene. Rollen er også eskalerings- og kontaktpunkt for rollen
superbruker ved behov for bistand til ulike avklaringer knyttet til
funksjonalitet, forbedringer og opplæring.
Rollen skal være ett innsamlingspunkt for forbedringer og ett
kontaktpunkt for feil i løsningen – både for brukere og leverandører. Det
er en fordel at vedkommende i rollen befinner seg så nære brukermiljøet
som mulig, for raskt å kunne bistå i ulike situasjoner.
Rollen skal ha en oversikt over alle tilganger som er gitt for det enkelte
sykehusapotek, og føre bestillinger knyttet til endringer av disse
Sluttbruker er ansvarlig for å sette seg inn i løsningen ved å gjennomføre
opplæring og eventuelt kontakte superbruker ved behov for veiledning.
Sluttbruker benytter løsningen for å utføre sine daglige arbeidsoppgaver,
og skal melde feil og forbedringsforslag til superbruker. Ved
endringer/oppgraderinger er sluttbruker ansvarlig for å gjennomgå
informasjon hva som er nytt og eventuell ny opplæring.

Superbrukere

Sluttbruker
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Rolle
Programvareleverandør
Driftsleverandør
Regional
driftsleverandør
Klara Servicedesk

5.2.

Beskrivelse
Levere tjenester i henhold til inngått vedlikeholdsavtale (SSA-V)
Levere tjenester i henhold til inngått driftsavtale (SSA-D)
Levere tjenester i henhold til inngått(e) tjenesteavtale(r)
Klara Servicedesk har som hovedansvar å ta imot og behandle alle typer
henvendelser fra superbrukere og sluttbrukere. Klara Servicedesk har et
tett samspill med systemansvarlige og prosesseiere for Klara, RBD
kompetansesenter og MDM forvalting.

Tildeling av roller knyttet til Klara

I styring og forvaltning av Klara er roller i modellen fordelt som følger:
Rolle i forvaltning
Systemeier ERP
Systemeier RBD
Systemeier ny MDM

Rolle i Sykehusapotekene HF
Økonomidirektør
Driftsdirektør
Må avklares i neste fase

Prosesseiere forretningsprosesser

 Logistikk- og innkjøpssjef
 Regnskapssjef
 Fagsjef sykehusleveranser
 Fagsjef produksjon
 Fagsjef publikum
 Leder Klara servicedesk
Se egen tabell for fordeling av eierskap til prosesser som
dekkes av Klara.
 Rolle i IT avdeling
Prosesseiere er eiere av informasjonselementer knyttet til
prosessene de har eierskap for
 Systemansvarlig RBD
 Systemansvarlig ERP – regnskap
 Systemansvarlig ERP – inngående vareflyt/lager
 Systemansvarlig ERP – ordrehåndtering
 Systemansvarlig ny MDM
 Systemansvarlig OBIEE

Prosesseier - teknologi
Informasjonseiere
Systemansvarlige
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Programvareleverandører for Klara omfatter:
Systemløsning

Programvare

Programvareleverandør

RBD

CGI Norge AS med underleverandør LS

ERP






Ny MDM
Eik







MS Navision
LS Retail
LS Pharmacy
Oracle eBusiness
Suite
Eye-share
Adra
OBIEE
Egenutviklet løsning
Eik bransjeløsning

Sykehuspartner HF (ansvarlig for
vedlikeholdskontrakt mot OeBS, lisenser)

Sykehusinnkjøp HF
Capgemini

Driftsleverandører for Klara omfatter:
Systemløsning

Driftsleverandør

RBD

 Norsk Helsenett – nasjonal driftsleverandør
 Sykehuspartner HF – regional driftsleverandør
Evry - avtale forvaltes av Sykehuspartner ERP Tjenester
Microsoft (Azure) - avtale forvaltes av Sykehusinnkjøp HF

ERP
MDM

Regional driftsleverandør slik det omtales i Drifts- og forvaltningsplan for RBD er
Sykehuspartner HF.
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Ansvarsfordeling for prosesseiere/informasjonseiere er fordelt som følger:
Prosesseier

Prosess ansvarsområder

Logistikk- og
innkjøpssjef









Inngående vareflyt
Lagerstyring
Vedlikeholde vareregister
Vedlikeholde leverandørregister
Vedlikeholde innkjøpsavtaler
Vedlikeholde salgspriser
Innkjøp til eget forbruk

Regnskapssjef










Inngående faktura oppfølging
Utgående faktura oppfølging
Anleggsmidler
Budsjettering
Regnskapsavslutning og hovedbok
Refusjonsoppgjør krav/kreditering
Ordrehåndtering
Vedlikeholde kunderegister bedriftskunder

Fagsjef
sykehusleveranser
Fagsjef
publikum

Fagsjef
produksjon
Leder for
Klara
servicedesk

5.3.






Reseptekspedering publikumsapotek
Handelsvaresalg publikumsapotek
Tjenestesalg publikumsapotek
Informasjon og rådgiving
publikumsapotek
 Vedlikeholde kunderegister Privatkunder
 Produksjon
 Vedlikeholde roller og autorisasjoner

Informasjonselementer















Innkjøpsanmodninger
Innkjøpsordrer
Ordrebekreftelser
Pakksedler
Varebeholdning og -bevegelser
Leverandører
Artikler
Innkjøpsavtaler/priser
Salgspriser
Inngående fakturaer
Utgående fakturaer
Hovedboksbilag
Budsjett
Anlegg











Salgsordrer
Utgående ordrebekreftelser
Utgående pakksedler
Kunderegister - bedriftskunder
Salgsordrer
Resepter
Reseptavtaler
Dokumenterte samtaler?
Kunderegister – privatkunder

 Salgsordrer for produserte varer
 Roller
 Tilganger

Styringsmodell for Klara

Klara er Sykehusapotekene HFs kjernesystem og understøtter alle virksomhetens sentrale
forretningsprosesser. Klara er kritisk for å gjøre Sykehusapotekene HF i stand til å ivareta sitt
oppdrag med leveranse av legemidler til sykehusene i foretaksgruppen.
Ved å benytte den regionale ERP programvaren OeBS som en viktig komponent skal Klara
legge grunnlaget for å forenkle elektronisk samhandling mellom Sykehusapotekene HF og
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst. Styringsmodellen for Klara skal legge til rette for å
optimalisere forretningsprosesser på tvers av Sykehusapotekene HF og de øvrige
helseforetakene i foretaksgruppen.
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Reseptur- og butikkdataløsningen (RBD) er utviklet i samarbeid mellom de fire
sykehusapotekforetakene. For å realisere gevinstene av en felles systemløsning i
publikumsavdelingene må styringsmodellen for Klara legge til rette for et tett samarbeid
mellom de fire sykehusapotekforetakene om videre utvikling av RBD-løsningen.

Figur 3: Overordnet styringsmodell for Klara

Klara består av flere integrerte systemløsninger, og har også integrasjoner med en rekke
forsystemer, fagsystemer og rapporteringsløsninger. Dette innebærer at det er mange
interessenter til Klara. Endringer i Klara kan få effekt på integrerte prosesser internt i
Klara eller på integrasjoner med omkringliggende løsninger. Styringsmodellen er
utarbeidet for å kunne ivareta behov for koordinering og vurdering av endringsforslag
som kan få bred påvirkning på systemene som inngår i Klara eller på omkringliggende
løsninger.
For å kunne gjennomføre en smidig videreutvikling og forvaltning av Klara er det
imidlertid et viktig prinsipp at beslutninger kan tas på lavest mulig nivå i modellen. Dette
må gjelde for endringsforslag som ikke påvirker omkringliggende prosesser/løsninger,
som har en begrenset konsekvens og hvor kostnader er innenfor godkjent
ramme/mandat. Denne typen endringer skal kunne vurderes og gjennomføres uten å
aktivere den samlede forvaltningsorganisasjonen.
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Prinsippene i modellen er oppsummert nedenfor.




















Brukere (sluttbruker på apoteket) melder endringsønsker i løsningen til sin
superbruker i apoteket/avdelingen.
Superbrukere skal samle, vurdere og melde inn endringsønsker og forbedringsforslag
knyttet til Klara. Endringsønsker skal meldes som sak til Klara Servicedesk.
Klara Servicedesk mottar og kategoriserer mottatte endringsforslag
Klara Servicedesk har et tett samarbeid med RBD kompetansesenter som igjen
koordinerer videre mot Eik.
RBD Kompetansesenter samler endringsønsker fra regionene, sammenstiller
beslutningsgrunnlag, formidler til regionale RBD forvaltningsråd og bestiller
godkjente endringer fra leverandørene
RBD Kompetansesenteret koordineres innspill fra alle foretakene og deres innstilling
tas videre mot Eik på vegne av de fire sykehusapotekforetakene. Det vil være RBD
sine regionale representanter i RBD kompetansesenter som har ansvar for
å koordinerer mot Klara Servicedesk og RBD forvaltningsråd.
Klara Servicedesk er mottaker av informasjon om endringsønsker knyttet til Eik som
påvirker ERP-delen av Klara. Eik endringer som påvirker Klara skal meldes til RBD
kompetansesenter.
Klara Servicedesk formidler endringsforslagene til Klara systemansvarlige
Klara systemansvarlige vurderer og drøfter endringsønsker med berørte
prosesseiere. Mindre endringer godkjennes dersom de er av karakter feilrettinger
eller tilpasning av løsninger knyttet til endring i regelverk. Dette må gjelde for
endringer som har lav kompleksitet og kost og som er innenfor vedtatt mandat og
rammer for prosesseier og systemansvarlig.
Endringsønsker knyttet til ERP-delen av Klara kan ved behov og når det er relevant
drøftes med systemansvarlige for Regional ERP. Dette er spesielt viktig for
endringsønsker som kan være aktuelle i begge ERP-instansene i regionen.
Endringsønsker som avvises meldes tilbake til Klara Servicedesk som gir beskjed til
innmelder av saken.
Endringsønsker som ønskes gjennomført utredes med beskrivelse av konsekvens av
endring og estimering av kostnad for å gjennomføre endring. Endringsønsker som
ikke innebærer omfattende konsekvenser på tvers av prosesser eller integrerte
systemløsninger, og med begrenset kostnad ved gjennomføring, kan besluttes utført i
samarbeid mellom prosesseier, systemansvarlig og Klara Servicedesk.
Klara forvaltningsråd skal behandle endringsønsker som påvirker løsningen på tvers
av prosesser, systemer eller integrerte løsninger. Klara forvaltningsråd består av
prosesseiere, systemansvarlige, teknisk prosesseier og representant fra Klara
Servicedesk.
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RBD regionalt forvaltningsråd for Sykehusapotekene HF drøfter endringsønsker
knyttet til RBD.
Klara forvaltningsråd vurderer endringsønsker og fremmer forslag til
godkjenning/avvisning av ønskene. Foretakets endringsråd må involveres i endringer
som kan påvirke flere systemer.
Systemeier for SA ERP godkjenner endringer som kun påvirker Sykehusapotekene HFs
ERP-løsning. Endringer som er av større omfang/kostnad, eller som påvirker både
Sykehusapotekene HFs ERP løsning og RegERP skal løftes til regionale fora.
Sykehusapotekene HFs innstilling til endringsønsker i RBD løftes inn i RBD nasjonalt
forvaltningsråd. Systemeiergruppen for RBD beslutter hvilke endringer som skal
gjennomføres.
Sykehusapotekene HFs innstilling til endringsønsker i Eik formidles til Eik
produktteam. Beslutninger følger Eik styringsmodell.

5.3.1.

Styringsmodell for SA ERP

Skissen nedenfor beskriver overordnet styringsmodell for SA ERP og hvordan den samspiller
med styringsmodell for RegERP.

Figur 4: Styringsmodell – SA ERP



Klara systemansvarlige vurderer og drøfter endringsønsker med berørte
prosesseiere. Endringsønsker knyttet til ERP-delen av Klara drøftes med
systemansvarlige for Regional ERP (RegERP) for råd og veiledning, samt vurdering av
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hvorvidt endringer som ønskes er relevant å innføre i både RegERP og SA ERP.
Endringer som er av karakter feilrettinger, tilpasning av løsninger til endring i
regelverk med lav kompleksitet og kost innenfor budsjett kan godkjennes av
prosesseier og systemansvarlig.
Regionalt systemansvarlige for RegERP har ansvar for å informere SA ERP
systemansvarlige om endringer og oppdateringer i RegERP som også er relevante å ta
inn i SA ERP.
Systemeier for SA ERP godkjenner endringer som kun påvirker Sykehusapotekene HFs
ERP-løsning. Endringer som er av større omfang/kostnad, eller som påvirker både
Sykehusapotekene HFs ERP løsning og Regional ERP skal løftes til regionale fora.
SA prosesseiere er deltakere i Regionalt regnskapsforum og Regionalt fora for innkjøp
og logistikk der videreutvikling av RegERP drøftes og prioriteres.

5.3.2.

Styringsmodell for ny MDM

Ny MDM utvikles i forbindelse med innføring av OeBS som ERP løsning for
Sykehusapotekene HF. Løsningen skal være master for det varesortimentet som brukes og
distribueres av Sykehusapotekene HF til både sykehusleveranser, produksjonsavdelinger og
publikumsapotek. Løsningen skal inneholde varekatalog med tilhørende innkjøpsavtaler/priser og salgspriser. Data i løsningen kan vedlikeholdes via grensesnitt fra ulike kilder, men
også manuelt direkte i ny MDM. Det siste er spesielt aktuelt for sykehusapotekvarer, det vil
si varer som Sykehusapotekene HF produserer selv.
I konsept for ny MDM er det beskrevet et overordnet målbilde om at løsningen på sikt skal
videreutvikles og bli masterdatakilde for legemiddelinformasjon overfor andre fagsystemer
og kliniske systemer i Helse Sør-Øst. Dette er blant annet viktig for realisering av fremtidens
legemiddelforsyning og lukket legemiddelsløyfe. Videre styring av utvikling og forvaltning av
ny MDM krever derfor god fagkompetanse knyttet til legemidler og hvordan legemiddeldata
benyttes i de kliniske systemene i regionen. Det kreves også sterk regional forankring og
styring for å sikre en utvikling som realiserer målbildene. Figuren nedenfor beskriver forslag
til styringsmodell for ny MDM.
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Figur 5 Styringsmodell – ny MDM

Sykehusapotekene HF utnevner en systemeier for ny MDM på HF nivå. Endringsforslag som
går ut over systemansvarlig sitt mandat og rammer må løftes til SA systemeier. SA
systemeier kan godkjenne endringer innenfor sitt mandat/ramme. Sykehusapotekene HFs
systemeier er også bindeledd til regional systemeier. Regionalt systemeierskap for ny MDM
ivaretas av systemeier for Innkjøpsportalen (HSTAT). Regional systemeier involveres i
prioritering av større endringsforslag og prosjekter for videreutvikling av ny MDM.
Sykehusapotekene HF utnevner en systemansvarlig for ny MDM. Systemansvarlig vurderer,
dokumenterer og prioriterer endringsønsker innenfor definert mandat og økonomiske
rammer. Sykehusinnkjøp involveres i vurderingen og bistår med å utarbeide estimater på
endringer. Endringer som er innenfor mandat og rammer kan bestilles av systemansvarlig
direkte av forvaltningen i Sykehusinnkjøp HF. Sykehusapotekene HFs systemeier involveres i
vurdering av større endringsforslag og løfter eventuelt saker til regional systemeier.
Sykehusinnkjøp HF, Avdeling system og forvaltning, skal ivareta forvaltning av teknologien og
ny MDM løsningen som er utviklet gjennom prosjektet. Sykehusinnkjøp oppdaterer og
vedlikeholder teknisk dokumentasjon for løsningen. Sykehusinnkjøp HF ivaretar også avtale
om teknisk drift av løsningen på vegne av Sykehusapotekene HF.
Eierskap og forvaltning av data i ny MDM ivaretas av Sykehusapotekenes MDM-enhet.
Enheten er også ansvarlig for å teste oppdateringer i ny MDM. MDM-enheten må etableres i
Sykehusapotekene HF før Klara skal tas i bruk.
5.3.3.
Styringsmodell for RBD
Figur 6: Modell for forvaltningsområder med tilhørende ansvar- RBD viser de organer på
regionalt- og interregionalt nivå som er opprettet, i tillegg til leverandørnivået. Blå og grå
farger indikerer rene styringsorganer, mens grønn farge indikerer mer operative organer.
Beskrivelser av de enkelte organer, deres sammensetning, oppgaver og ansvar er beskrevet i
Side 17 av 30

Klara – Forvaltnings- og driftsplan

Forvaltnings- og driftsplan for Nasjonal Reseptur- og butikkdataløsning i kapittel 5
Forvaltning og drift.
Ved fastsettelse av bemanning bør en se etter mulig samordning av representasjon og
funksjoner som sikrer en mest mulig effektiv styringsstruktur. Denne prosessen bør initieres
av systemeierne i de respektive regionene.

Figur 6: Modell for forvaltningsområder med tilhørende ansvar- RBD







Systemeiergruppe
RBD Systemeiergruppe er hovedansvarlig for drift og vedlikeholdsavtaler som inngås
mellom Sykehusapotekene og de forskjellige drifts og program leverandørene for
RBD. De regionale sykehusapotekforetakene skal etablere og bemanne RBD
Systemeiergruppen i henhold til mandat fra direktørmøtet, samt sikre periodisk
rapportering til direktørmøtet.
RBD forvaltningsråd nasjonalt
De regionale sykehusapotekforetakene skal sammen etablere og bemanne RBD
Forvaltningsrådet i henhold til mandat fra RBD Systemeiergruppe
RBD kompetansesenter
Felles nasjonal enhet for den operative drift og forvaltningen av løsningen. De som
bemanner enheten er ansatt i de respektive foretakene og vil være personell med
god kjennskap til løsningen på funksjonell- og/eller teknisk nivå.
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Kompetansesenteret skal opprettes som en mer virtuell organisering og med utstrakt
bruk av samhandlingsverktøy og felles saksbehandlingssystem, samt digitale
møteplasser.
RBD regionalt forvaltningsråd i Sykehusapotekene HF
Samordne Sykehusapotekene HFs innstilling til endringsforslag og planlagte
versjonsoppdateringer i RBD og Eik og bringe dette inn for RBD kompetansesenter og
nasjonalt forvaltningsråd.

5.3.4.

Styringsmodell for forvaltning av Eik

Figur 7: Modell for forvaltningsområder med tilhørende ansvar- Eik

Difa er mottak for alle innmeldte behov fra Brukerne. Produktteamet er rådgivende for Difa, og Difa
innstiller til E-helseutvalget. E-helseutvalget prioriterer og bestiller fra Difa. I E-helseutvalget er alle
apotekkjedene representert. Difa kan beslutte innenfor eget mandat, eller løfter sak til Styret for
beslutning om leveranse.
Produktteamet (PT) er et konsulterende og rådgivende organ for administrasjonen i Difa ref.
Mandatet for PT:



PT er ansvarlig for å definere og tydeliggjøre behov, samt innspill til og aksept av foreslåtte
endringer til funksjonalitet og tjenestegrensesnitt i Eik
RBD Kompetansesenter sin representant i PT som representerer SA foretakene må ha
myndighet til å forplikte SA foretakene i PT. Dette krever tett samarbeid med
kompetansesenteret som igjen forankrer mot regionene og ERP via sine regionale
representanter. For Sykehusapotekene HF vil dette koordineres gjennom foretakets
representant i RBD Kompetansesenteret via Klara servicedesk og RBD forvaltningsråd.
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5.4.

Driftsmodell for Klara

Driftsmodell for Klara beskriver håndtering av innmeldte feil og behov for brukerstøtte.

Figur 8 – Driftsmodell for Klara

5.4.1.
1. linje: Brukere og superbrukere
Klara superbrukere er 1. linje support for sluttbrukere ute på apotek. Superbrukere skal ha
tilstrekkelig kompetanse til å kunne lære opp, støtte og veilede sluttbrukere i riktig bruk av
Klara. Superbrukere er ansvarlige for å melde inn og følge opp feil og problemer som
oppstår. Superbruker skal rapportere dette videre til Klara Servicedesk, og følge opp sine
innmeldte saker.
5.4.2.
2. linje: Mottaksfunksjon og Klara Servicedesk
Det anbefales å videreføre et felles mottak (SPOC) for alle IKT relaterte brukerhenvendelser
fra sluttbrukere/superbrukere i Sykehusapotekene HF. Mottaksfunksjonen bør gjøre en
prekvalifisering og preanalyse av sakene slik at Klara Servicedesk mottar saker som er
relevant og at de har tilstrekkelig informasjon til å behandles videre.
Etablering av mottaksfunksjon ligger ikke innenfor scope for Klara mottaksprosjekt. Det
forutsettes av mottaksfunksjonen ruter saker knyttet til Klara direkte videre på en effektiv
måte. Klara Servicedesk vil vurdere kritikalitet og tildele saksbehandler for videre oppfølging
av sakene.
Klara Servicedesk samarbeider tett med RBD kompetansesenter for å håndtere saker knyttet
til RBD. I praksis anbefales det at HSØ sine ressurser som skal bidra i RBD kompetansesenter
er en del av Klara Servicedesk.
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Tilknyttet Klara Servicedesk etableres også enhet med ansvar for vedlikehold/forvaltning av
data/informasjon i ny MDM. Dette omfatter vedlikehold av artikkelregister med tilhørende
innkjøps- og salgspriser. Det er viktig at disse enhetene samarbeider tett siden det
erfaringsmessig er mange saker som meldes inn som er relatert til feil/behov for
oppdatering av masterdata for artikler og priser.
Klara Servicedesk samarbeider tett med systemansvarlige for å løse saker og teste
feilrettinger og oppdateringer før de settes i produksjon. Generelt vil Klara Servicedesk
kunne være utførende part for oppgaver de systemansvarlige har overordnet ansvar for.
Klara Servicedesk skal søke å løse mottatte saker internt, men ruter henvendelser videre til
3. linje ved behov.
5.4.3.
2. linje: RBD kompetansesenter
RBD kompetansesenter er en felles nasjonal enhet for oppfølging av driften av RBDløsningen. Klara superbrukere kan kontakte RBD kompetansesenter direkte eller via
Sykehusapotekene HFs mottaksfunksjon. De som bemanner enheten er ansatt i de
resepektive sykehusapotekforetakene, som fører timeforbruket på fellesenheten etter
samme prinsipp som har vært benyttet i prosjektperioden. RBD kompetansesenter
finansieres ved kostnadsfordeling mellom foretakene basert på avtalt fordelingsnøkkel.
Programvareleverandøren (CGI), den nasjonale driftsleverandøren (NHN), de regionale
driftsleverandøren (Sykehuspartner HF) og RBD kompetansesenteret er sammen ansvarlig
for å sikre at tjenester som leveres tilfredsstiller krav til tilgjengelighet, ytelse, kvalitet og
responstid. Dette gir et grunnlag for måling, oppfølging og rapportering av tjenestekrav.
Gjennom måling og oppfølging sikrer man at tjenestekravene er i overensstemmelse med
det som er avtalt.
Avhengig om et oppstått problem relateres til RBD-funksjonalitet eller det antas at
problemet skyldes lokal klient, nettverk eller integrasjon rettes en henvendelse enten til den
regionale driftsleverandøren, eller RBD-kompetansesenter. Dersom det ikke er klart hvor et
problem ligger skal de regionale driftsleverandørene og RBD-kompetansesenter samarbeide
om å finne løsning.
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Figur 9 RBD Brukerstøtte og Feilhåndtering (Support)

Ansvar og organisering av RBD kompetansesenter er nærmere beskrevet i Forvaltnings- og
driftsplan for RBD. Det samme gjelder for ansvarsområder lagt til RBD driftsleverandør,
programvareleverandør og Sykehuspartner HF.
5.4.4.
3. linje: Sykehuspartner ERP Tjenester
Innføringen av OeBS som ERP løsning for Sykehusapotekene HF er forventet å gi
synergieffekter av at drift og forvaltning samordnes med tilsvarende drift og forvaltning av
RegERP hos Sykehuspartner HF.
Tabellen nedenfor omhandler tjenesteområder som SP ERP Tjenester utfører for RegERP.
Tabellen oppsummerer den innledende vurderingen av hvilke av disse tjenesteområdene
som kan være aktuelle at ivaretas for SA ERP gjennom en avtale med Sykehuspartner ERP
Tjenester, og hvilke som kan være aktuelle at Sykehusapotekene HF selv tar ansvar for.
Enhet
Teknisk og integrasjon

Tjenesteområder
 Teknisk drift av ERP-løsningen med tilhørende komponenter
som Eye-share, Adra, Vieri, OBIEE
 Konfigurasjonsstyring som omfatter
o Installere ny kode til akspetansetestmiljø (UAT) og
produksjonsmiljø (PRD)
o Patche applikasjoner, mellomvare, database
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Enhet

Innkjøp og logistikk

Økonomi og regnskap

Leverandørregistrering
og varekatalog

Tjenesteområder
o Koordinere med basis drift hos SP
o Koordinere mht integrasjonstjenester
 Overvåkning (teknisk) overordnet
 Feilhåndtering, 3. linje support mot Oracle og
driftsleverandør på teknisk område
Området vil primært håndteres av Sykehusapotekene HF med
oppgaver lagt til Klara Servicedesk. Erfaringsoverføring fra SP
ERP Tjenester vil være relevant for å bygge en robust tjeneste
for SA ERP.
Området vil primært håndteres av Sykehusapotekene HF med
oppgaver lagt til Klara Servicedesk, regnskapsavdeling i Helse
Sør-Øst RHF og Sykehusapotekene HFs egen økonomifunksjon.
Enkelte tjenester, eksempelvis knyttet til vedlikehold av
kontoplan og kryssvalideringsregler, må avklares om bør utføres
av SP ERP Tjenester for å utnytte etablert kompetanse og
kapasitet. Det kan også være aktuelt å få bistand for å håndtere
brukerhenvendelser (feil/support) knyttet til økonomidelen av
OeBS og Eye-share. Erfaringsoverføring fra SP ERP Tjenester vil
være relevant for å bygge en robust tjeneste for SA ERP på
områder som Sykehusapotekene HF selv skal ta ansvar for.
Området vil primært håndteres av Sykehusapotekene HF med
oppgaver lagt til Klara Servicedesk. Dette vil gjelde for
varekataloger som vedlikeholdes i ny MDM løsningen som
utvikles i prosjektet. Det må avklares om SP ERP Tjenester bør
utføre oppgaver knyttet til forvaltning og overvåkning av
kataloger som skal importeres til SA ERP basert på avtaler i
Innkjøpsportalen/Regional MDM.

Hvilke oppgaver og ansvarsområder for SA ERP som skal legges til SP ERP Tjenester skal
spesifiseres i en egen tjenesteavtale for Sykehusapotekene HF. Tilsvarende vil en
tjenestenivåavtale inngås mellom Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner ERP Tjenester
for å regulere tjenestenivå. Tjenestenivå med tilhørende prioritet for feilretting avhenger av
løsningens kritikalitet. SA ERP vurderes som en kritisk tjeneste, dvs. at en stopp får alvorlige
konsekvenser for pasienter/publikum, medfører betydelig merarbeid og tapt effektivitet.
Basert på kritikalitet og åpningstider i sykehusapotekene må avtaler om utvidet support
vurderes med sentrale aktører knyttet til driften på tilsvarende måte som dette er inngått
for RegERP.
5.4.5.
3. linje: Sykehusinnkjøp HF, Avdeling system og forvaltning
I drift er MDM-enheten i Sykehusapotekene HF ansvarlig for oppdatering av masterdata som
vedlikeholdes i ny MDM. MDM-enheten jobber tett sammen med Klara Servicedesk og skal
også håndtere feil og brukerstøtteforespørsler som meldes inn fra brukere. Sykehusinnkjøp
HF, Avdeling system og forvaltning, vil ha en 3. linje funksjon for å bistå Klara servicedesk i
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håndtering av feil og brukerstøttesaker knyttet til ny MDM. Sykehusinnkjøp HF, Avdeling
system og forvaltning vil også ivareta teknisk overvåkning av driftsmiljø.
Videre konkretisering av hvilke oppgaver og ansvarsområder for ny MDM som skal legges til
Sykehusinnkjøp HF, Avdeling system og forvaltning, vil spesifiseres i en egen tjenesteavtale
for Sykehusapotekene HF. Tilsvarende vil en tjenestenivåavtale inngås for å regulere
tjenestenivå.
5.4.6.
3. linje: OeBS ekspertise
Sykehusapotekene HF må sikre tilgang til OeBS ekspertise som kan være 3. linje for
håndtering av feil- og supportsaker som relatert til SA ERP. Ekspertisen må også være
tilgjengelig for å kunne ta oppdrag knyttet til videreutvikling og forvaltning av den tilpassede
ERP-løsningen. Sykehusapotekene HF må utlyse konkurranse og inngå avtaler med relevante
OeBS eksperter for å sikre tilgang til nødvendige tjenester etter at prosjektene for
systemutvikling og innføring av Klara avsluttes.
5.4.7.
3. linje: Eik
Incidents meldes inn av RBD Kompetansesenteres i Jira løsningen til Eik. Deretter behandles
og prioriteres denne av Eik/Capgemini og evt. rettinger tildeles release evt. hotfix ved
hasterettinger. Miljøendringer, releaser og deployer herunder evt. nedetider informerer
Capgemini om via verktøyet Slack.

5.5.

Verktøy for saksoppfølging for Klara

Klara Servicedesk er avhengig av å ha tilgang på verktøy for saksoppfølging som
kommuniserer effektivt med mottak og 3. linje, samt med verktøy som velges for RBD
Kompetansesenter. Det må settes opp integrasjoner mellom verktøyene som benyttes i
saksoppfølging for Klara.

6. Vedlikehold av brukere, roller og tilganger
Klara Servicedesk vil ha hovedansvar for å vedlikeholde roller som benyttes for å regulere
tilganger i Klara. Klara servicedesk vil også ha ansvar for å opprette/aktivere brukere og
tildele de roller og tilganger i Klara.
Klara består av mange systemkomponenter som brukere må gis tilgang til. Tabellen nedenfor
oppsummerer hvordan brukere opprettes og tildeles roller og tilganger i hver
systemkomponent.
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System

Automatisk
opprettelse

Grensesnitt

ERP med tilhørende systemkomponenter
OeBS

Ja

Eye-share

Ja

AdraMatch
OBIEE/SA

Nei
Nei

SAHF bruker Personalportalen (Bluegarden/PAGA) for registrering
av ansatte. Brukere kommer inn fra Paga (G-89) til OeBS som
inaktiv. For å aktivere brukere så må superbruker med tilstrekkelig
tilgang hos SAHF sette bruker aktiv (systemadministrator).
Brukere kommer inn fra OeBS til eye-share hvis ansatt er
merket med «Tilgang fakturaflyt» = «Ja». Dette gjøres manuelt
hos SAHF.
Brukere registreres manuelt hos SAHF.
Bruker må ligge inne i OeBS. SAHF legger til ansvarsområde for
OBIEE og bruker vil da ha tilgang til OBIEE.

Ny MDM
Ny MDM

Nei

Brukeradministrasjon og forvaltning av brukere gjøres direkte i
løsningen av Sykehusapotekene HF.

Reseptur- og butikkdata (RBD)
RBD

Ja

Løsning må avklares. For å aktivere brukere må brukerne tildeles
roller i RBD som gir relevant tilgang (dette gjøres av superbrukere
med tilstrekkelig tilgang).

7. Informasjonssikkerhet og personvern
7.1. Informasjonssikkerhet
Sykehusapotekenes ERP-løsning med tilhørende informasjonsinnhold vil være skilt fra de
andre helseforetakene ved at det er to separate OeBS instanser, SA ERP og RegERP.
Skillemekanismer for de ulike systemene er beskrevet i detalj i løsningsdesign og ROS for
RegERP. RegERP har flere helseforetak i samme løsning, skillemekanismene er derfor
viktigere i den løsningen men de samme skillemekanismene som beskrevet i RegERP vil være
gyldig også for SA ERP. Sykehusapotekene er ansvarlig for informasjonssikkerheten til
dataene i løsningen.
RBD-løsningen er en felles løsning for reseptur- og butikkdata for de fire
sykehusapotekforetakene, men deler i utgangspunktet kun infrastruktur og plattform, mens
databaser og innholdet i disse vil være adskilt. Det betyr igjen at hvert enkelt
sykehusapotekforetak vil være ansvarlig for informasjonssikkerheten til disse dataene, selv
om en del tiltak vil være felles. Hvert enkelt foretak må sørge for å etterleve egne
retningslinjer for informasjonssikkerhet, inkludert de krav som stilles for bruk av Eik.
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Overordnet innebærer dette at Sykehusapotekene HF selv har et ansvar for at
risikovurderinger og ansvarsforhold internt er på plass for Klara, selv om en del av
vurderingene er gjort i fellesskap med RegERP og de øvrige brukerne av RBD.

7.2. Personvern
På samme måte som med informasjonssikkerhet er Sykehusapotekene HF selv ansvarlige for
at ERP og RBD i eget foretak benyttes i henhold til gjeldende personvernregler, selv om en
også på dette området har gjort en del felles vurderinger.

7.3. Håndtering av uønskede hendelser
Uønskede hendelser er situasjoner som kan være et sikkerhets- og/eller personvernavvik.
Alle medarbeidere og leverandører har en plikt til å rapportere slike umiddelbart når de
oppdager eller har en mistanke om et slikt avvik. Avvik kan innenfor åpningstid varsles til
Klara servicedesk, og ellers til de definerte systemansvarlige. Avvik i forhold til personvern
skal varsles til personvernansvarlig i Sykehusapotekene HF.

8. Samarbeidsavtaler
For at en helthetlig tjeneste skal kunne leveres til sykehusapotekene, skal det etableres et
sett av samarbeidsavtaler mellom partene som er involvert i driften av Klara. Partene
omfatter Sykehuspartner HF som regional driftsleverandør, eksterne driftsleverandører og
programvareleverandører.
Det må også etableres databehandleravtaler mellom partene. Databehandleravtaler må
inngås mellom sykehusapotekforetakene ettersom ressurser fra RBD kompetansesenter vil
være ansatte fra flere regioner som vil bli eksponert for data tilhørende andre regioner enn
de selv er ansatt i.
For RBD vil det i tillegg til SSA-V mellom sykehusapotekene og programvareleverandør og
SSA-D mellom sykehusapotekene og driftsleverandør skal det etableres en OLA (Operational
Level Agreement) mellom programvareleverandør og driftsleverandør(er) for å sikre riktig
fokus fra alle leverandører ved hendelser som ikke kan identifiseres til en leverandør uten
utvidet analyse fra flere parter.
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Figur 3: Overordnet visning av samarbeidsavtaler.

OLA regulerer følgende hovedpunkter i samarbeidet mellom driftsleverandør og
programvareleverandør:









Partenes felles ansvar
Roller og ansvar
Hendelsesstyring
Endringer
Håndtering av alvorlige hendelser
Varslinger ved planlagt/ikke-planlagt nedetid
Styring av produksjonssetting
Rapportering

8.1.

Avtaler knyttet til drift og forvaltning av Klara

Tabellen nedenfor lister opp avtaler som skal være etablert ved driftssetting av Klara
Avtale

Parter i avtalen

SSA-V for RBD

Avtale mellom sykehusapotekforetakene
og RBD programvareleverandør CGI
Avtale mellom sykehusapotekforetakene
og RBD driftsleverandør NHN
Operational Level Agreement mellom
programvareleverandør CGI og
driftsleverandør NHN. Leverandørene er
pliktig til å opprette en OLA igjennom
krav i SSA-V og SSA-D.

SSA-D for RBD
OLA for RBD

Ansvarlig for
avtaleinngåelse
RBD prosjektet
RBD prosjektet
RBD prosjektet
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Avtale

Parter i avtalen

Tjenesteavtale
RBD klient

Avtale mellom Sykehusapotekene HF og
Sykehuspartner HF om pakking og
distribusjon av RBD klient på SIKT
Apotekavtale med Difa og
sykehusapotekforetakene

Tjenesteavtale Eik

Tjenesteavtale
FMD - Nomvec
Tjenesteavtale SA
ERP

Tjenesteavtale ny
MDM

Avtaler OeBS
ekspertise

8.2.

Ansvarlig for
avtaleinngåelse
Klara mottaksprosjekt

RBD prosjektet
(avtale er signert)

Avklares Tjenesteavtale mellom
Klara mottaksprosjekt
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner
ERP Tjenester (omfatter også
tjenestenivåavtale)
Tjenesteavtale mellom
Klara mottaksprosjekt
Sykehusapotekene HF og Sykehusinnkjøp
HF, Avdeling system og forvaltning
(omfatter også tjenestenivåavtale)
Avtale(r) som sikrer Sykehusapotekene
Klara mottaksprosjekt
HF tilgang til OeBS ekspertise som kan stå
for videreutvikling av ERP-løsning og
fungere som 3. linje i drift. Inngås
gjennom minikonkurranser innenfor
eksisterende regionale rammeavtaler.

Databehandleravtaler

Følgende databehandleravtaler må inngås eller oppdateres ved innføring av Klara.
Avtale

Parter i avtalen

DBA med CGI

Avtale mellom hvert av
sykehusapotekforetakene og RBD
programvareleverandør CGI
Avtale mellom hvert av
sykehusapotekforetakene og RBD
driftsleverandør NHN
Avtale mellom hvert av
sykehusapotekforetakene og Capgemini
som leverandør av Eik
Gjensidige avtaler mellom hvert av
sykehusapotekforetakene

DBA med NHN

DBA med Eik

DBA mellom
sykehusapotekforetakene

Ansvarlig for
avtaleinngåelse
RBD prosjektet

RBD prosjektet

RBD prosjektet

RBD prosjektet
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Avtale

Parter i avtalen

DBA med
Sykehuspartner

Avtale mellom Sykehusapotekene HF og
Sykehuspartner HF (generell,
eksisterende avtale)
Avtale mellom Sykehusapotekene HF og
Sykehusinnkjøp HF ang. behandling av
data i ny MDM
Avtale mellom Sykehusapotekene HF og
Helse Sør-Øst RHF ang. behandling av
regnskapsdata

DBA med
Sykehusinnkjøp
HF
DBA med Helse
Sør-Øst RHF

Ansvarlig for
avtaleinngåelse
Klara mottaksprosjekt

Klara mottaksprosjekt

Klara mottaksprosjekt
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9. Begreps- og ordliste
Begrep/forkortelse Forklaring/definisjon
RBD

POS
Bruker

Reseptur- og Butikkdata. Sykehusapotekenes nye nasjonale kasseog resepturløsning.
Ny bransjeløsning for apotek
Enterprise Resource Planning - Regionale løsninger for håndtering av
ordre, logistikk og regnskap.
Masterdata Management – Masterdataløsning for artikler,
avtaler/innkjøpspriser og salgspriser for varer i Sykehusapotekenes
sortiment.
Nasjonal database for elektroniske resepter
Programvareleverandør av RBD-løsningen
Norsk Helsenett – nasjonal driftsleverandør av RBD
Utstyret bruker benytter for å kunne gjennomføre sine daglige
arbeidsoppgaver knyttet til ekspedisjon.
Utstyr tilkoblet klient som gir støtte til kvitteringer, etiketter,
signaturer og opplysninger til den som blir ekspedert.
Point of Sale
Se kap. 5.1 Roller i styring, forvaltning og styring av Klara.

Superbruker

Se kap. 5.1 Roller i styring, forvaltning og styring av Klara.

Systemansvarlig

Se kap. 5.1 Roller i styring, forvaltning og styring av Klara.

Systemeier

Se kap. 5.1 Roller i styring, forvaltning og styring av Klara.

SLA
OLA

Service Level Agreement
Operational Level Agreement

EIK
ERP
MDM

Reseptformidleren
CGI
NHN
Klient
Periferiutstyr

10. Referanser
1
2
3
4

RBD Forvaltningsplan
Sykehusapotekene HF – Drift & Forvaltningsmodell
HSØ Regional forvaltningsmodell
Mandat PT presentert i EHU 060921
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