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NOTAT 

 
 
Til: Styret i Sykehuset Innlandet HF 
 
Fra: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
 
Dato: 29. August 2018 
 
Sak: Orientering til styret i Sykehuset Innlandet om status RIS/PACS  

 
 
Orienteringen omhandler status for feil og rettinger og informasjon om prosess vedrørende betinget 
godkjenning av radiologisystemet RIS/PACS. 
 
Status feil og rettinger  
I juli oppstod en ny A-feil. 
Bildebeskrivelsen på en pasient la seg som foreløpig svar hos en annen pasient. Feilen ble raskt 
oppdaget og fikk ingen konsekvenser for pasientene. Det er gjennomført tiltak slik at denne A-feilen 
ikke vil inntreffe igjen. Utover dette har det vært lite endringer i feilstatus og feilrettinger de siste 
månedene. 
 
Utvikling i feilstatus siden styremøtebehandling 21.03.18 
 

 21 03 18 20 08 18 

 
Prioriterte feil i forslag til 
avtale om betinget 
godkjenning 

Feil/Problem Antall Antall Antall 
A 2 3 3 
B 39 39 31 
C 42 41 21 
Totalsum 83 83 55 
 
Det radiologiske miljøet jobber godt for å ivareta pasientsikkerheten. 
Det er startet opp ulike aktiviteter for å forbedre og standardisere arbeidsprosesser i 
radiologisystemet.  
 
Betinget godkjenning og vedlikeholdsavtale for Sykehuset Innlandet  
Helse Sør-Øst RHF sendte 05.07.18 brev til Carestream Health Norway AS der Helse Sør-Øst 
godkjenner leveransen av RIS/PACS med en rekke betingelser (se vedlegg).    

Vedlikeholdsavtalen begynner å løpe når Helse Sør-Øst har godkjent leveransen av RIS/PACS. 

Sykehuset Innlandet ønsker å normalisere driftssituasjonen ved å inngå en vedlikeholdsavtale. 
Grunnlaget for godkjenning av leveransen er vurdert på nytt. Sykehuset Innlandet har gjennomgått 
ca. 340 åpne saker for å vurdere disse i forhold til grad av alvorlighet og hvilken konsekvens de i dag 
har for driften av RIS/PACS i Sykehuset Innlandet. Sykehuspartner HF har fra teknisk side gjort det 
samme. Det forberedes nå fra det regionale RIS/PACS-prosjektet en formell avslutning og 
overlevering av fullt ansvar for drift og forvaltning til Sykehuspartner HF.  
 
Vedlegg: Brev fra Helse Sør-Øst RHF til Carestream datert 06.07.18.  


