NOTAT
Til:

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Fra:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Dato: 20. april 2018
Sak:

Orientering til styret i Sykehuset Innlandet om status RIS/PACS

Orienteringen, med vedlegg, omhandler i hovedsak to forhold: Helse Sør-Øst RHF sin avlysning av
videre innføring av felles radiologiløsning for regionen og arbeidet med å få etablert en avtale om
betinget godkjenning av leveransen og vedlikeholdsavtale for Sykehuset Innlandet HF.
Orienteringen gir en statusoppdatering siden forrige styremøte 21.3.2018.
Sykehuset Innlandet er fremdeles i dialog med Helse Sør-Øst RHF om kompensasjon for
merkostnader knyttet til innføring av nytt radiologisystem.
Feilstatus og rettinger har stort sett samme status som orientert om i sist styremøte, og
kommenteres derfor ikke nærmere i dette notatet.

Helse Sør-Øst RHF avlyser videre innføring av radiologiløsning

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i
regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.
Det er flere helseforetak som har behov for ny IKT-løsning for radiologi i regionen og målet om at
radiologisk informasjon skal kunne deles elektronisk mellom foretakene i regionen står ved lag.
Dette er viktig for at helsepersonell ved sykehusene enkelt skal få tilgang til radiologisk informasjon
inkludert bilder, uansett hvilket sykehus pasienten kommer til.
Helse Sør-Øst RHF anbefaler for sitt styre at Oslo universitetssykehus gis i oppdrag å anskaffe en
radiologiløsning som dekker foretakets behov, samtidig som avtalen skal kunne benyttes av øvrige
helseforetak i regionen.
Det vil være en forutsetning at Oslo universitetssykehus sørger for bred involvering fra
helseforetakene i anskaffelsesprosessen slik at kravspesifikasjoner og standarder er omforente. I
tillegg skal det anskaffes en kommunikasjonsløsning som gjør at radiologisk informasjon kan deles
mellom sykehusene i regionen.

Betinget godkjenning og vedlikeholdsavtale for SI
I dag har Sykehuset Innlandet ikke vedlikeholdsavtale med leverandør på RIS/PACS løsningen.
For å sikre videre forsvarlig drift er det nødvendig, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, å få på
plass en vedlikeholdsavtale med leverandør om en betinget godkjenning av leveransen.
Det nedsettes nå en arbeidsgruppe med representanter fra Helse Sør Øst RHF og Sykehuset
Innlandet som utarbeider grunnlaget for en betinget godkjenning av leveransen av RIS/PACS
løsningen til Sykehuset Innlandet.
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