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Orientering

Forsyningssenteret
IKT driftsproblemer ved OUS

1. Forsyningssenteret
Etablering av nytt forsyningssenter (ref. sak 056-2017) går etter plan, og det er samlet sett
moderat risiko. Status på viktigste hovedaktiviteter:







Pilotperioden er nå gjennomført og styringsgruppen har akseptert piloten for alle
helseforetakene i henhold til avtalte kriterier. Det gjenstår mindre avvik, men disse er
innenfor avtale kriterier og vil bli løst forløpende.
Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset
Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF, Sunnaas
sykehus HF og Sykehuset Telemark HF er i drift fra nytt Forsyningssenter på Berger.
o Helseforetakene er gjennomgående fornøyd med leveringskvaliteten
Siste foretak som skal settes i drift er Oslo universitetssykehus HF 27. november
Videre aktiviteter:
o Overføring og flytting av rest varelager fra Bring til OneMed Services – uke 48-51
o Godkjennelse av «Driftsettelse – Fase III» planlagt 15.desember (Midlertidig) og
25.januar (endelig)
o Avslutning Bring avtalen 31.12 med siste oppgjør (regnskap) 31.1

2. IKT driftsproblemer ved Oslo universitetssykehus (OUS)
Det ble onsdag 22. november innført rød beredskap og satt strategisk beredskap i
Sykehuspartner HF som følge av nettverksproblemer ved flere av sykehusene i Oslo
området. Situasjonen medførte utfordringer med å få logget på fagsystemer for noen
områder. Situasjonen er stabilisert og beredskapsnivå er tilbake til normal drift, men arbeidet
med å avdekke entydig rotårsak pågår fremdeles. Produksjonen ved OUS har vært stabil
siden ettermiddagen onsdag 22.november.
Sykehuspartner opplevde et stort medietrykk under og etter hendelsen. Både riksmedia,
lokalpresse og fagpresse ønsket informasjon om årsak og status, og med løpende
oppdatering om utvikling i saken. Spørsmål ble svarte ut løpende, og medievakten ved Oslo
universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst RHF ble holdt orientert om mediebildet.
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