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1. IKT-hendelse 18. januar 2019 

 
Fredag 18. januar kl. 1445 feilet en sentral nettverkskomponent på sentralt datasenter i 
Sykehuspartner HF og rammet flere systemer ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 
Sykehuspartner HF gikk i gul beredskap fredag 18. januar kl. 1510 og oppjusterte til rød 
beredskap fredag 18. januar kl. 1531. Alle helseforetakene i regionen med akuttbehandling 
av pasienter gikk i beredskap og benyttet manuelle rutiner. Det ble ikke rapportert om fare 
for pasientbehandlingen. Sykehuspartner HF gjennomførte midlertidige tiltak som stabiliserte 
driften, og endret til gul beredskap fredag 18. januar kl. 2150. Da hadde situasjonen 
normalisert seg, og alle andre helseforetak i Helse Sør-Øst hadde gått ut av beredskap.  
 
Gjennom helgen arbeidet Sykehuspartner HF i samarbeid med leverandører med å finne 
årsaken til feilen, samtidig som planlegging av reetablering av normal drift pågikk. Den 
utløsende årsaken var en feilkonfigurering som følge av en endring som ble gjort i nettverket 
fredag formiddag. I tillegg var det en feil i programvaren på den komponenten som feilet. 
Feilen ble rettet natt til mandag 21. januar og Sykehuspartner HF nedjusterte til grønn 
beredskap mandag 21. januar kl. 0900. Driften ble overvåket gjennom dagen og kl. 1545 
gikk Sykehuspartner HF ut av beredskap og var tilbake i normal drift. Systemene ved 
helseforetakene var stabile gjennom helgen, med unntak av noe ustabilitet knyttet til 
feilrettingen søndag kveld og noen følgefeil mandag morgen. 

SykehuspartnerCERT har ikke funnet noen indikasjon på datainnbrudd. Det har i tillegg vært 
dialog med HelseCERT og NorCERT og det ble ikke vurdert å være behov for bistand fra 
disse.   
 
Sykehuspartner HF er i henhold til rutinene i ferd med å evaluere hendelsen og har iverksatt 
flere tiltak for å redusere risikoen for at en tilsvarende hendelse skal skje igjen. Det 
iverksettes løpende ytterligere tiltak.  

2. Organisasjon 

Organisasjonsendring - tjenesteorientering 
Det vises til orientering Sykehuspartner HFs styre 12. desember 2018, sak 099-2018 hvor 
det ble redegjort for en planlagt organisasjonsendring. Hensikten med endringen er å bedre 
leveranseevnen til Sykehuspartner HF ved å samle og tydeliggjøre roller og ansvar.  
 
Det er gjennomført samtaler med berørte ledere og andre berørte medarbeidere. Videre er 
det avholdt informasjonsmøter i berørte virksomhetsområder, avdelinger og ledernettverk. 
Det er gjennomført informasjons-/dialogmøter med fagorganisasjonene, i tillegg til formelt 
drøftingsmøte. 
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Det er foretatt risikovurdering av reorganiseringens betydning for sikker og stabil drift og for 
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vurderingen viser ingen høye risikoer, og det er definert 
tiltak for områder med moderat risiko. 
 
Drøfting ble gjennomført 17. januar 2019. Tillitsvalgte sluttet seg til løsningen slik det ble 
forslått i drøftingsdokumentet, men ønsket ny vurdering av navn på virksomhetsområdene.  
 
Endringen består i å opprette et nytt virksomhetsområde – Kliniske IKT-tjenester. Ansvaret 
for tjenestene og sentrale roller knyttet til tjenestene samles med endringen i det 
virksomhetsområdet tjenesten er plassert. I forbindelse med organisasjonsendringen endres 
navn på flere virksomhetsområder. 
 
 

 
 

 
Direktør for det nye området blir Geir Ove Staalen. Han var med på å starte Sykehuspartner 
HF i 2003, og har etablert, utviklet og ledet området innen HR, økonomi og logistikk 
(HRØR). Han kjenner godt til våre kunders behov og vil bygge på tidligere erfaringer med 
tjenesteorientering. Geir Ove Staalen er konstituert i stillingen i 2019. 
 
Marit Eskeland blir konstituert direktør for virksomhetsområdet HRØR. Eskeland har vært 
ansatt i Sykehuspartner HF siden 2014 og har jobbet i innsatsteamet som har bistått 
helseforetakene med kvalitetsforbedring og ressursstyring, blant annet reduksjon av 
ventelister og etterslep på poliklinikker. Marit Eskeland er spesialist i indremedisin og 
lungemedisin. Hun har blant annet vært administrerende direktør for Helse Nord og direktør 
for medisinsk divisjon ved Bærum sykehus. 
 
Virkningstidspunkt for endringene er 1. februar 2019.  

3. IKT-leveranser til nytt psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF 

 
Sykehuspartner HF bidrar i byggeprosjektene ved Sykehuset i Vestfold HF inkludert nytt 
psykiatribygg. Dette skal etter planen åpnes 9. mai 2019.  
 
Sykehuspartner HFs leveranser er per slutten av januar fem uker bak plan. Dette skyldes at 
byggherren er forsinket med byggeteknisk ferdigstillelse av områdene som Sykehuspartner 
HF må ha tilgang til for å montere utstyr. Dette utfordrer Sykehuspartner HFs nettverks- og 
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telekommunikasjonsleveranser til nybygget og det er foretatt en replanlegging av 
prosjektleveransene.  
 
Den nye planen har vesentlig høyere gjennomføringsrisiko da det legges opp til økt 
ressurspådrag i et kortere tidsrom. Dette gir redusert tid til testgjennomføring for å kunne 
ferdigstille Sykehuspartner HFs leveranser til åpning av psykiatribygget. Helseforetaket og 
entreprenøren har gjennomgått og godkjent den nye planen.  
 

4. Revisjoner 

 
Det er varslet to større informasjonssikkerhetsfaglige revisjoner som omfatter 
Sykehuspartner HF. Begge revisjonene vil løpe i perioden februar-april 2019.  
 

Riksrevisjonen har satt i gang forvaltningsrevisjon av helseforetakenes forebygging av 
angrep mot sine IKT-system. Det ble avholdt oppstartsmøte med Sykehuspartner HF 17. 
januar 2019. 
 

Oslo Universitetssykehus HF - Revisjon i henhold til databehandleravtale. 
Sykehuspartner HF mottok varsel om revisjon i brev av 17. desember 2018, jf. 
Databehandleravtalen, kapittel 13. Målet for revisjonen er todelt:   

 «Sykehuspartners håndtering av sentrale krav i ny personopplysningslov, herunder 
innebygd personvern». I denne delen vil revisjonen gjennomføres ved en 
spørreundersøkelse mot personell i Sykehuspartner HF, fortrinnsvis de som har ansvar 
for eller jobber med innebygget personvern.   

 «Sykehuspartners håndtering av sikkerhetslogger på bestilling fra sykehuset». I denne 
delen er det kombinert dokumentasjonsrevisjon og intervjuer, fortrinnsvis personell som 
jobber med håndtering av sikkerhetslogger.  

 

5. Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til 
Akershus universitetssykehus HF 

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF behandlet foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 

29. juni 2017. Prosjektet for gjennomføring av overføringen av Kongsvinger sykehusområde 

fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF er eid og ledet av Helse 

Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF har hatt en sentral rolle i å tilrettelegge for og 

gjennomføre IKT-endringene, inkludert å overføre historiske data vedrørende Kongsvinger 

sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. 

Applikasjonsporteføljen benyttet av Kongsvinger sykehus er i stor grad sammenfallende 

mellom de to helseforetakene.  

Den regionale planleggingsgruppen har utarbeidet en samlet plan for overføringen. Dette er 

en time-for-time-plan som dekker aktiviteter som må gjennomføres i IKT-systemene under 

overføringen. Det formelle overføringstidspunktet er av Helse Sør-Øst RHF fastsatt til 1. 

februar 2019 kl. 0000.  
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Sykehuspartner HF setter grønn beredskap fra 1. februar 2019 kl. 1700 i forbindelse med 

overføringen. Prosjektet starter produksjonssettingen 1. februar 2019 kl. 1730 med 

overføring av filer fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. 

Overføringen skal etter planen være ferdig innen 3. februar kl. 0030, og medarbeidere ved 

Kongsvinger sykehus vil få ordinær tilgang til IKT-systemene sammen med Akershus 

universitetssykehus HF. Prosjektet vil etter dette tidspunktet fokusere på etterarbeid og 

håndtering av feil. Varigheten på arbeidet avhenger av omfanget av feil, og forventes å gå 

over flere dager. 

 

6. Status 1) fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og 2) gjenbruk av 

maskinvare og programvare (unntatt offentlighet. Offl. § 23.1)  

Jf. vedlegg. 

 

Vedlegg 

 
Status 1) fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og 2) gjenbruk av maskinvare og 
programvare (Unntatt offentlighet, Offl. § 23.1)  


