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Nr. Orientering 

1 Forsyningssenteret 
2 Revisjoner 
3 Uønskede hendelser og trakassering 
4 Angrep på datasystem 

1. Forsyningssenteret 

Fra slutten av november har alle helseforetak fått vareforsyninger fra det nye 
forsyningssenteret, og overflytting av gjenstående varelager fra Bring til OMS ble 
gjennomført etter plan i desember. Endelig regnskapsmessig avslutning mot gammel 
leverandør og formell avslutning av implementeringsprosjektet skjer innen 31. januar 2018.  
 
HSØ Forsyningssenter gikk i ordinær drift med ny leverandør (Onemed Services) fra 1. 
januar 2018 som planlagt. Det er gjennomgående god kvalitet på vareleveransene fra det 
nye forsyningssenteret, og målinger for oppfølging av leveransen er etablert. KPI-regimet i 
avtalen med OMS trer imidlertid ikke i kraft før 1. april 2018, og 1. kvartal skal brukes til å 
justere og forbedre leveransen til helseforetakene slik at alle avtalemessige krav blir innfridd. 
Det er overveiende gode tilbakemeldinger fra helseforetakene både på selve 
gjennomføringen av flytting fra gammelt til nytt forsyningssenter og på leveransene fra nytt 
forsyningssenter. 

2. Revisjoner 

En videreføring av revisjonen Forvaltning av programvarelisenser skal gjennomføres av 
Konsernrevisjonen i 2018. Det er gjennomført et innledende møte (i uke 1) hos 
Sykehuspartner HF, hvor det ble gitt en orientering om hvordan framdriften innenfor området 
har vært andre halvår 2017 og status per nå. Revisjonsrapport 6/2017 Forvaltning av 
programvarelisenser ble levert i juli 2017, som en foreløpig status på bakgrunn av de 
tiltakene som da var implementert og videre planer. 

3. Uønskede hendelser og trakassering 

Sykehuspartner har tydeliggjort sin holdning og prosedyrer knyttet til uønskede hendelser og 
trakassering. Ingen i Sykehuspartner HF, verken ansatte eller ledere, skal oppleve å bli 
utsatt for mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Prosedyrer og 
varsling for slike saker er oppdatert og vil bli informert om til ledere og ansatte. 

4. Angrep på datasystem 

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at 

det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i 

datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Innbruddet er meldt til 

politiet. Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.  

 

Det er orientert om forholdet i ekstraordinært styremøte mandag 22. januar 2018. Oppdatert 

status vil bli gitt i styremøtet 7. februar 2018.  

  


