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Orientering til styret i Sykehuset Innlandet om status RIS/PACS

Dette notatet gir en statusoppdatering siden forrige styremøte 22.2.2018. Det orienteres om
hovedaktiviteter, oppgradering, feilrettinger og forbedringsarbeid.
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 1. februar 2018 videre plan for regionalt
radiologisystem. Saken er unntatt offentlighet. Resultatet er ikke kjent for Sykehuset
Innlandet. Sykehuset Innlandet er i dialog med Helse Sør-Øst RHF om kompensasjon for
merkostnader knyttet til innføring av nytt radiologisystem.
Hovedaktiviteter 2018
Sykehuset Innlandet har lagt en plan for intern kompetanseheving for drift av
radiologisystemet framover. Det prioriteres satsning på egne ressurser framfor kjøp av
eksterne tjenester.
Det er dialog med leverandør for å inngå en nødvendig vedlikeholdsavtale. Denne avtalen
vil gjelde fra omkring første april i år og vil være en interimavtale i påvente av endelig
godkjenning av løsningen.
Aktiviteter for Sykehuset Innlandet for RIS/PACS i 2018 vil være fire
hoved leveranser:
1. Ansvar for drift og forvaltning av løsningen vil bli overført til Sykehuspartner så
raskt som mulig, og ordinær drift og forvaltning av løsningen etableres i henhold til
Sykehuspartners rutiner. «Early Life Support»-perioden avsluttes. Interims
vedlikeholdsavtale mellom Sykehuspartner og Carestream er under utarbeidelse.
Formell overlevering av prosjektet til Sykehuspartner skjer i etterkant av planlagte
oppgraderingsaktiviteter. Dette vil medføre tydeligere ansvarslinjer og kortere
avstand mellom samarbeidspartnere.
2. Oppgradering av PACS mars/april 2018,
3. Oppgradering av RIS er i en planleggingsfase, og vil i henhold til plan bli
gjennomført i løpet av 2018.
4. Forbedringsarbeid og øvrig feilretting.
Feilrettinger
Totalt sett er det liten bevegelse på feilretting. Ressurser prioriteres til å planlegge
oppgraderingene og til feilsøking på feil som ikke vil bli løst gjennom oppgraderingene.
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Sykehuset Innlandet bidrar fortsatt med tid fra fagressurser i å melde og dokumentere feil.
Bruk av radiologisystemet krever fortsatt ekstra interne ressurser for å holde nødvendig
produksjonsnivå, og er en krevende situasjon for personalet og avdelingene.
Status på feilretting:
Problemoversikt med status
A – Kritisk
Feilretting pågår
Feilretting under godkjenning
Venter på feilretting R&D
Total antall A Problemer
B – Alvorlig
Feilretting pågår
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Venter på oppgradering PACS
Venter på oppgradering RIS
Total antall B Problemer
C - Mindre alvorlig
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Feilretting under godkjenning
C - Problem, Ikke kategorisert

13.02.18

Arbeid med forbedringer
Det er utarbeidet seks verdiforbedringstiltak for å bedre utvalgte funksjoner i løsningen.
Foreløpig er arbeidet startet med ett av tiltakene. Dataangrepet med høy beredskap og
streng endringskontroll for alle IKT-løsningene i Helse Sør–Øst, har medført forsinkelser.
Fagmiljøet jobber fortsatt meget godt for å ivareta pasientsikkerheten og det er iverksatt
flere risikoreduserende tiltak den siste måneden.
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