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Nr. Orientering 

1 Sentralbordløsning Oslo Universitetssykehus 
2 Organisasjon 
3 Revisjonsprogram 2018 
4 Angrep på datasystem 
5 Ytelsesutfordring – logging/ deteksjon 
6 Lisensavtale kontorstøtte, server og database 

1. Sentralbordløsning Oslo Universitetssykehus 

Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Sykehus tok i bruk ny sentralbordløsning etter planen 
6. mars 2018. Dette var den første delaktiviteten i det kritiske helseforetaksprosjektet for å 
skifte ut den gamle sentralbordløsningen ved Ullevål sykehus og slå sammen de 4 
sentralbordløsningen ved Oslo Universitetssykehus HF. Det rapporteres om at brukerne er 
fornøyde etter at de tok i bruk ny sentralbordløsning og det er ikke meldt om feil etter 
oppstart. Godt samarbeid og god opplæring er mye av årsaken til av prosjektet har lykkes så 
godt.  
 
Del 2 av prosjekter «sammenslåing av de 4 sentralbordløsningene» ved Oslo 
Universitetssykehus HF er påbegynt, men krever en anskaffelsesprosess. 

2. Organisasjon 

Arild Dregelid er ansatt i stillingen som programdirektør for IKT infrastrukturmodernisering og 
tiltrår fast 1. juni. Dregelid kommer fra Forsvaret hvor han har lang og omfattende 
toppledererfaring i ulike lederstillinger blant annet i Forsvarsstaben, stabssjef for Forsvarets 
logistikkorganisasjon og de siste år som sjef for LOS programmet.  Dregelid er teknisk 
utdannet, har gjennomført store omstillinger og transformasjoner, spesielt innen IKT og 
virksomhetsstyring. Han har god innsikt i system-, person og informasjonssikkerhet. 

3. Revisjonsprogram - 2018 

Ledergruppen i Sykehuspartner HF har besluttet et revisjonsprogram for 2018. Programmet 
er etablert i et treårsperspektiv, og detaljeres årlig. Programmet skal dekke hele 
Sykehuspartner HF sin virksomhet, og gi en samlet oversikt over gjennomføring av interne 
revisjoner i virksomheten. Dette gir en mulighet til å vurdere helheten i revisjonsarbeidet 
over en periode på tre år, og gjør det også enklere å kommunisere arbeidet til eksterne 
aktører.  

Ved rullering i år, ble det blant annet tatt utgangspunkt i opprinnelige foreslåtte revisjoner for 
2018, risikovurderinger og målbildet for Sykehuspartner HF. Revisjoner som blir initiert i 
løpet av året inkluderes i programmet.  

Programmet gir nyttig informasjon om arbeidet innen viktige områder, samt informasjon om 
fremdrift i prioriterte forbedringstiltak og realisering av forventede gevinster. Programmet er 
et viktig og uavhengig verktøy for å sikre måloppnåelse. Resultatene vil kunne gi 
anbefalinger om eventuelle endringer i videreutviklingen av Sykehuspartner HF. 
Programmet vil også bidra til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 

Planlagte revisjoner i 2018: 

 Miljøstyring (ISO 14001) 

 Informasjonssikkerhet/ tilgangsstyring 

 Prosessetterlevelse 

 Avhending av IKT-utstyr 
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 Bruk av prosjektveiviser 

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, og hvor det ble avdekket innbrudd 
i datasystemer. Den akutte situasjonen er over, og det arbeides nå i et mer langsiktig 
perspektiv. Sykehuspartner har i forbindelse med datainnbruddet supplert og implementert 
overvåkning og beredskapsrutiner som gjør at man ved endret situasjonsbilde raskt kan tre 
inn i beredskap igjen. 
 

5. Ytelsesutfordring – logging/ deteksjon 

Det er i ferd med å oppstå en situasjon der det ikke lengre er tilstrekkelig ledig kapasitet i de 

sentrale datasentre til å ta unna ytelsestopper i produksjonen og heller ikke tilstrekkelig 

buffer i tilfelle uforutsette hendelser. Innen kort tid vil det ikke være forsvarlig å levere nye 

tjenester fra sentrale datasentre på virtuell plattform. For å unngå risiko for negativ 

påvirkning av tjenestekvaliteten, og i verste fall bortfall av tjenester må kapasiteten i 

datasentrene økes vesentlig. Situasjonen har oppstått som en konsekvens av innføring av 

bedre deteksjon og logging, samt innføring av nødvendige sikkerhetsoppdateringer.  

Estimert kostnad er inntil 40 MNOK, der deler av dette krever en omdisponering av midler. 

Administrerende direktør vurderer at tiltak må iverksettes raskt og har foretatt en 

omdisponering innenfor budsjett og søkt Helse Sør-Øst RHF om fullmakt. Sykehuspartner 

HF gjør løpende vurdering av investeringsbehovet. 

 

6. Lisensavtale kontorstøtte, server og database 

Nåværende hovedavtale med lisensleverandør utløper 30. november 2018. Dette er en 
omfattende avtale som dekker kontorstøtte-, server- og databaselisenser. Sykehuspartner 
HF har startet arbeidet med å sikre videre avtale.  

 


