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DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Forslag til vedtak
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 27. februar 2019

Gro Jære
administrerende direktør
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Orientering
Organisasjon
Oppgradering av Ressurs- og prosesstyringssystem ved Sykehuset Østfold HF
Driftshendelse ved Sørlandet Sykehus HF 20.februar
Revisjonsplan 2019 for Konsernrevisjonen i Helse-Sør Øst
Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og
gjenbruk av maskinvare og programvare (unntatt offentlighet)

1. Organisasjon - rekruttering av økonomidirektør
Sykehuspartner HF har satt i gang en prosess for tilsetting av ny økonomidirektør, etter Atle
Helle som slutter i Sykehuspartner HF i slutten av mars 2019. Det er valgt å hente inn
ekstern bistand i prosessen. Etter en anbudsrunde er IscoGroup valgt. Som informert om i
tidligere styremøte, er Eli Giske konstituert i stillingen inntil fast økonomidirektør er tilsatt.

2. Oppgradering av Ressurs- og prosesstyringssystem ved Sykehuset Østfold HF
Ressurs- og prosesstyringssystemet ved Sykehuset Østfold HF ble planlagt oppgradert
helgen 18.-20. januar 2019. I etterkant av oppgraderingen har det vært feil og
ytelsesutfordringer i løsningen over flere uker og det har blitt gjennomført flere runder med
feilretting i etterkant. Rettelse av kritisk feil i løsningen som ble satt i produksjon 14. februar
2019 gav god effekt. Sykehuset Østfold HF rapporterer om at løsningen nå har god ytelse
og er stabil.

3. Driftshendelse ved Sørlandet Sykehus HF 20. februar
Sørlandet sykehus HF hadde problemer med det pasientadministrative datasystemet
onsdag 20. februar 2019. For alle ansatte som onsdag 20. februar i perioden mellom kl.
13:10 og 14:26 logget seg på det pasientadministrative datasystemet, oppsto det en feil som
gjorde at registrerte pasientdata ikke ble korrekt lagret i databasen. Hendelsen skyldes en
feil i forbindelse med en systemtest av det pasientadministrative datasystemet. Tiltak er
iverksatt for å forhindre at feilen skal gjenta seg.
Et omfattende arbeid ble igangsatt av Sykehuspartner HF sammen med Sørlandet Sykehus
HF for å rekonstruere dokumenter, innkallinger, henvisninger, rekvisisjoner, arbeidsflyt og
annen viktig informasjon som ble lagret i dette tidsrommet. Det har blitt gjennomført en
vellykket rekonstruksjon av databasen hvor feilen var. Det betyr at det nå foreligger en
fullstendig oversikt over alle data som var omfattet av hendelsen. Disse blir manuelt
verifisert.

4. Revisjonsplan 2019 for Konsernrevisjonen i Helse-Sør Øst
Sykehuspartner HF ga innspill (sak 082-2018 av 25. oktober 2018) til Konsernrevisjonens
revisjonsplan for 2019. I 2019 prioriteres revisjoner innenfor følgende tre områder:
Pasientbehandling, IKT og personvern og virksomhetsstyring, jf. vedlegg 1. Det er planlagt
gjennomført en følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastruktur
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modernisering (STIM). I tillegg kan Sykehuspartner HF være i omfang for temaene: Varsling,
GDPR og gevinstrealisering ved prosjekter.

5. Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og
gjenbruk av maskinvare og programvare (unntatt offentlighet)
Jf. vedlegg 2.

Vedlegg
Vedlegg 1:

Revisjonsplan 2019 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Vedlegg 2:

Status (1) leverandørstyring, (2) fornyelser og anskaffelser av
leverandøravtaler og (3) gjenbruk av maskinvare og programvare (unntatt
offentlighet. Offl. § 23.1)
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