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Driftstörningar i VAS 
 

Syfte 

Rutinen syftar till att planera driftsstopp på bästa möjliga sätt utifrån verk-

samhetens behov och framför allt till att främja patientsäkerheten vid drifts-

stopp. Rutinen är också en överenskommelse mellan IT/MT Stöd och verk-

samheten som visar på arbetsgång och tidpunkt för genomförande. 

Ansvar 

Det är verksamhetschefen i berörd verksamhet som ansvarar för att se till att 

all personal känner till den här rutinen samt var en utskriven kopia i pappers-

format förvaras. Den förvaras med fördel tillsammans med receptblock, pap-

persremisser m m. 

Backup av VAS 
Varje dygn genomförs av säkerhetsskäl en backup av VAS, den körs på nat-

ten mellan kl. 00.01 – 03.30/04.00. Den medför inget driftsstopp eller läsläge 

men gör det omöjligt att planera leverans/driftssättning under denna tid. Ti-

den för backup bör ej senareläggas om något skulle inträffa som förlänger 

tiden för backupen så kan det medföra driftstopp. 

 

Planerade driftstörningar i VAS 
Driftsättningskoordinator från IT/MT Stöd tar i samråd med objektägare och 

förvaltningsledare beslut om detaljerade störningstidpunkter utifrån de förut-

sättningar som uppgraderingen medger och vårdens rutiner. 

Det finns två olika anledningar till varför planerade driftsstopp i VAS före-

kommer. Den ena anledningen är driftsättning av databasleverans av syste-

met VAS och den andra anledningen är förebyggande underhåll på VAS-

maskinerna. De båda företeelserna beskrivs under respektive rubrik nedan. 

Driftsättning av databasleverans 

VAS levereras och driftsätts ett antal gånger per år. Den övergripande plane-

ringen av årets VAS-leveranser sköts av VAS tillverkarorganisation.   Uti-

från datum för godkänd release beslutar Region Norrbotten, i samråd med 

teknisk VAS-förvaltare, vilket datum driftsättningen ska genomföras.  

Det finns två olika tillvägagångssätt för Region Norrbotten att ta emot och 

driftsätta en leverans, driftsättning med eller utan driftsstopp i VAS. Vilket 

tillvägagångssätt som används vid en specifik leverans avgörs om leveransen 

innehåller program- och databasändringar (databasleverans) eller bara pro-

gramändringar (programleverans). Driftsättning av en databasleverans kräver 

ett stopp i VAS, som med dagens tillvägagångssätt följs av läsläge i VAS.   

Beroende på olika faktorer i den nya VAS-versionen kan driftsättning av en 

databasleverans ta olika lång tid där normalfallet är ca fyra timmar, uppde-

lade enligt följande: totalstopp i ungefär 30 minuter med efterföljande 
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läsläge i 2,5 timme respektive 3,5 timme, det följs av ett ca 15 min total-

stopp. 

Förebyggande underhåll på VAS-maskinerna 

Det finns ett stort behov av regelbundet förebyggande underhåll på VAS-

maskinerna, för att säkra att VAS fungerar optimalt. 

Förebyggande underhåll ska göras i samband med en regelbunden aktivitet 

för förebyggande underhåll, FU-stopp, som IT/MT Stöd genomför inom 

Region Norrbottens övriga tekniska miljö. FU-stopp sker kvällstid den tredje 

onsdagen varje månad. FU-stopp på VAS-maskinerna innebär två totalstopp 

om vardera max 30 minuter. 

Eventuellt behöver inte VAS beröras vid varje FU-stopp. Om VAS berörs 

vid nästkommande FU-stopp kommer det att meddelas till vården via Insi-

dans System- och driftsinformation. 

Beskrivning arbetsgång 

Nedanstående tidpunkter är framtagna med verksamheten utifrån påverkan, 

behov och patientsäkerhet. Ledtiden kan variera och därför kan i vissa fall 

start- och stopptiden ändras. 

 Driftsättning med ledtid tre timmar 

Veckodag Onsdag 

Tidpunkt Totalstopp 1 av 2: kl. 20.00 – 20.45 

Läsläge 1 av 1:      kl. 20.45 – 23.20 

Totalstopp 2 av 2: kl. 23.20 – 23.45 

Driftsättning av VAS-leverans planeras dock aldrig till onsdag då FU-stopp 

genomförs, se nedan.  

 FU-stopp 

Veckodag Den tredje onsdagen varje månad 

Tidpunkt Totalstopp 1 av 2: kl. 20.00 - 20.30 

Totalstopp 2 av 2: kl. 22.30 – 23.00 

Om bara ett totalstopp behövs planeras det som 

regel mellan kl. 22.00 och 22.30. 

Övrig tid är VAS i full drift. 
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Avbrytande av driftsättning 

Om förhållanden i verksamheten är ansträngda och önskemål finns om att 

avbryta planerad driftsättning så gäller följande. 

- stora patientsäkerhetsrisker ska råda för att avbrytande ska övervä-

gas 

- det är ansvarig chef i vården (tex på akutmottagning) som ska kon-

takta 

- ansvarig chef kontaktar Driftsättningskoordinator, IT/MT Stöd.  

Vem denne är framgår i den information som gått ut till akutmottag-

ningarna separat och kan även nås via Teknikakutens beredskap. 

- Driftsättningskoordinator kontaktar Systemägare och Objektägare 

och kallar till möte där även ansvarig chef som kontaktat deltar 

 

Information till Tjänsteman och Kommunikatör i beredskap (TIB) 

(KIB) 

Inför planerad driftsättning av VAS 

Mail till TIB Funktionsbrevlåda (tib.norrbotten@norrbotten.se) 1-2 dagar i 

förväg, ej tidigare. 

KIB ingen information. 

Under pågående driftsättning av VAS 

Vid akut backning av VAS-leverans ska TIB och KIB informeras via tele-

fon. TIB nås via växeln Tfn 0920–28 40 00, KIB via tfn nr 0920–28 43 00. 

Information ska ges till dem om backning eller fullföljande av driftsättning 

planeras och hur lång tid det beräknas ta. 

 

Akut driftstörning med stor påverkan 

Vid oplanerade akuta stopp ska TIB och KIB informeras, detta framgår i 

”Rutin för hantering av major incidents” hos IT/MT Stöd. 

Information till verksamheten 

På Insidan, på VAS-sidan finns all information samlad kring VAS, bl a in-

formation med detaljerade störningstider, när sådana finns och denna rutin 

(som även bör finnas utskriven på papper). Ansvarig för information är 

Driftsättningskoordinatorn från IT/MT Stöd. 

På insidans Driftsinformation publiceras information på måndagar när drift-

stopp planeras till onsdag. Natten till onsdag då driftstörningar planeras, 

läggs det upp ett inloggningsmeddelande i VAS som visas bredvid inlogg-

ningsfält och knappar med rubriken Viktigt! Ansvarig för information är 

Driftsättningskoordinatorn från IT/MT Stöd. 

På VAS-sidan finns en undersida för leveranser där information om kom-

mande planerade versioner av VAS läggs ut. Där ingår datum för driftsätt-

mailto:tib.norrbotten@norrbotten.se
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ning, leveransinnehåll samt information om eventuella utbildningar, i den 

kommande versionen. Ansvarig är VAS Förvaltningsledare. 

Information om VAS-leveranser sprids även inom divisionerna via VAS 

objektspecialister till VAS-administratörer och chefer som i sin tur delger 

personalen.  

Akutmottagningen i Sunderbyn får information om driftsättning tre veckor 

innan driftsättning samt måndag den vecka då driftsättning sker. Akutmot-

tagningen i Sunderbyn vidareförmedlar informationen till övriga akutmot-

tagningar i regionen. 

VAS Driftstopp och läsläge - Konsekvenser för vården 

 
VAS-funktioner under VAS driftstopp 

 kan användare varken läsa eller skriva i VAS 

 kan inga elektroniska remisser eller recept sändas 

VAS-funktioner under VAS läsläge 

 kan användare endast läsa all information i VAS 

 kan inloggning ske både med SITHS-kort och med användarid och lö-

senord. 

 kan inga elektroniska remisser eller recept sändas 

 

Integrationer vid VAS driftsstopp och VAS läsläge 
 

Applikation Kan användas 

fristående från 

VAS 

Tillgänglighet under läsläge Tillgänglighet under 

driftstopp 

Aweria Nej Man kan skriva in pat i Aweriaanmälan för-

utsatt att pat finns i VAS, dock ej patienter 

som behöver nytt reservnummer och utom-

länspatienter. Status på lab och rtg-remisser 

visas ej eftersom dessa inte kan skapas i 

VAS under läsläge. Besökspost i VAS ska-

pas ej. Reservrutin finns på akutmottagn-

ingarna. 

Nej 

Carita Nej Ja Nej 

Cytodos/ELAS Nej Ja Nej 
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Applikation Kan användas 

fristående från 

VAS 

Tillgänglighet under läsläge Tillgänglighet under 

driftstopp 

EC Store Ja EKG kan visas från VAS. Notifieringar (nya 

filer) som skapas i EC Store finns kvar och 

överförs när VAS övergår i full drift. 

Ja, fristående från VAS 

E-recept Nej Kan inte skapas/förnyas i VAS och därför 

inte heller sändas. 

Nej 

Journalia Nej Kan användas som vanligt med begräns-

ningen att automatskapade labremisser inte 

kan tas emot av VAS. 

 Nej 

Labsystem Ja Kan användas som vanligt under läsläge 

men remissvar kan inte tas emot av VAS 

och labremisser kan inte sändas från VAS. 

 Ja, fristående från VAS 

Lifecare SP Ja Ja, fristående  Ja, fristående   

Mediaarkivet Nej Dokument kan öppnas och läsas. Nej 

Medspeech Nej Ja, diktering kan utföras. Det går att lyssna 

på diktat med inte skriva ut dem i VAS un-

der läsläge. 

Nej 

NPÖ Nej Kan användas som vanligt. Nej 

PACS/RIS Ja Ja, men bara fristående från VAS och då 

saknas kontexthantering av patientuppgifter. 

Konsekvensen av att kontexthantering sak-

nas är att olika patienter kan vara aktiva i 

VAS och Sectra. 

Ja, fristående från VAS.  

Partus Ja Partus kan startas under läsläge och kontext 

VAS-Partus fungerar. 

Journaler som skrivs i Partus under läsläge 

kommer att läsas in i VAS när VAS är åter i 

full drift. 

Ja, fristående från VAS 
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Applikation Kan användas 

fristående från 

VAS 

Tillgänglighet under läsläge Tillgänglighet under 

driftstopp 

Pascal Ja Inloggning i VAS med SITHS-kort 

Efter inloggning med SITHS-kort i VAS och 

anrop av LM visas först en meddelanderuta 

"Tjänst: HamtaPatientInfo. 

Servicemeddelande: Åtkomst till Pascal från 

LM är stängt i VAS läskopia, använd formu-

läret DOS!". 

Därefter visas rubrik i LM: "Kontroll om 

patienten är dospatient  har ej skett p.g.a.  att 

tjänsten är inaktiv".  

 

Inloggning i VAS med användarid och lö-

senord 

Vid inloggning med användarid och lösen-

ord i VAS och anrop av LM visas samma 

meddelanderuta med servicemeddelande enl. 

ovan. 

Därefter visas meddelanderuta 

"Inloggning med SITHS-kort krävs för att 

hämta aktuell läkemedelslista för dospatien-

ter" 

och rubrik 

"Behörighet saknas för att hämta informat-

ion om patienten är en dospatient".  

Ja, fristående från VAS 

Prosang Ja Kan öppna InterInfo och läsa. Ja, fristående från VAS. 

Provisio Nej Man kan skapa en Operationsanmälan via 

uthoppet Ny Opanmälan, förutsatt att patien-

ten finns i VAS, dvs inte på patienter som 

behöver nytt reservnummer och utomlänspa-

tienter. Väntelisteposten exporteras då VAS 

åter är igång. 

Nej 

Tillväxtkurvan Nej Ja Nej 

Webcert Nej Webcert går att öppna och läsa befintliga 

intyg, men inte förnya eller skapa nya pos-

ter.  

Nej 
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Förberedelser vid driftsstopp 

1. Före kända driftstopp:  

Bedside, skriv ut läkemedelslistor som kan komma att behövas.  

Skriv ut inneliggande lista SV26 

Skriv ut lablista per pat LA7. 

Skriv ut relevanta journalanteckningar, röntgensvar och EKG per pati-

ent. 

  

2. Se till att läkarna har tillgång till pappersrecept.  

Receptblanketter beställs av Strålfors i Ljungby se Receptblanketter 

och förskrivningsappar - Region Norrbotten (nllplus.se) Strålfors leve-

rerar i förpackning om 100 blanketter. Varje verksamhet kan be-

ställa en förpackning som kan delas mellan flera läkare och enhet-

er. Receptblankett med artikelnummer 350010 är lämpligast. Våra 

skrivare är även programmerade så att man via VAS kan skriva ut 

pappersrecept med förskrivande läkares förskrivar- och arbetsplat-

skod. Se Lathund utskrift streckkod pappersrecept (nll.se) 

 

3. Före kända driftstopp 

Utskrift av bokningslistor utifrån behov på enheten 

 

4. Använd pappersremiss till kemlab och baktlab. 

Kom ihåg att ange remitterande avd/mott på remissen. 

 

5. Använd "Katastrofremiss”, d.v.s. pappersremiss, till röntgen. 

 

6. Akuta brevremisser måste skrivas för hand. 

 

7. EKG går att registrera, eftersom dessa lagras i MegaCare, däremot förs 

inte uppgiften om att det finns nytt EKG till VAS förrän VAS är i full 

drift igen. 

 

8. Ha alltid en aktuell utskriven kopia av denna rutin i pappersformat på ett 

för enhetens personal känt ställe. Den förvaras med fördel tillsammans 

med ovanstående utskrifter, receptblock, pappersremisser mm. 

 

Arbetssätt vid driftsstopp  

Kassan 

Vid längre datastopp: 

Nära kontakt med bedömningssköterskan för frågor och bedömningar. 

Skriv kvitto med fullständig adress. 

Skriv reseersättningsblankett och skicka in.  

Vid kortare datastopp: 

Skriv lappar med patientens personnummer, namn, vårdgivare. 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Lakemedel/Lakemedelshantering1/Receptblanketter-och-forskrivningsappar-/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Lakemedel/Lakemedelshantering1/Receptblanketter-och-forskrivningsappar-/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vardadministrativtsystemvas/Publicerade/Intern%20alla/Informerande/Lathund%20utskrift%20streckkod%20pappersrecept.pdf
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Räkningar och frikort (frikortsnummer samt giltighetstid). 

Notera patientens LMA-nummer och LMA-kortets giltighetstid. 

Notera om man gör en återbetalning 30 min vid besökstillfället (manuellt 

utbetalningskvitto).  

Läkare 

Patienter tas emot, efterhör vad de söker för, undersök och åtgärda det som 

går utan tillgång till journal, medicinlista, lablista och be patient återkomma 

v.b. för komplettering. 

Akuta recept, remiss, sjukintyg skrives manuellt, kopia sparas. Respektive 

läkare ansvarar för att det förs in på data för sedvanlig dokumentation.  

Dikteringslista förs manuellt. 

Läkarsekreterare/Vårdadministratör 

Systemansvariga ansvarar för att orsak till datastopp blir klarlagt samt kon-

trollerar om Teknikakuten kan ta ut planerade bokningar. 

Information skall spridas kring vad som är fel och när det förväntas vara 

åtgärdat. 

Bistå receptionspersonal, sköterskor, undersköterskor. 

I efterhand bistå vårdpersonal med datainmatning. 

Mottagnings-/Distriktssköterskor 

Bedömningssköterska i nära kontakt med receptionist för information till 

patienter om begränsad service.  

Dokumentera telefonrådgivning och bedömningar manuellt.  

Prover: Provsvar meddelas respektive läkare manuellt. Spara provlappar.  

Bokning: Följ arbetsschema/planerat arbetsschema. 

Vid längre stopp gör manuell tidbok som finns i receptionen. 

CallMe-ansvarig faxar efter telefonlista om möjligt.  

BMA/Undersköterska 

Endast akuta prover under datastoppet. 

För lista på alla labprover som tas på varje patient. 

Provsvar sparas på lappar/lista.  

Avdelningssköterskor 

Inskrivning görs i pappersjournal.  

Bedside: Skriv ut läkemedelslistor och patientliggare.  
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MVC/Preventivmottagning 

Patienter emottages som vanligt, manuell lista föres. 

Patienter får ringa för nya tider senare. 

Manuell bevakningslista för prover. 

Sjukgymnastik/Arbetsterapi 

Manuell bokning/registrering. 

Pappersremiss med minnesanteckningar. 

Dokumentation i VAS 

Samtliga yrkeskategorier ansvarar för att se till att all handskriven doku-

mentation (anteckningar, provsvar, remisser, remissvar, beställningar, an-

komstregistreringar och övriga registeringar) införs i datajournal i efterhand.  

Därefter destrueras alla manuella underlag som innehåller journaluppgifter 

enligt rådande rutiner för det. 


