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Til: Styret i Sykehuset Innlandet  
 
Fra: Administrerende direktør  
 
Dato: 24. januar 2019 
 
Sak: Alvorlig IKT – hendelse fredag 18.januar 2019  
 
Dette er en kort orientering om en alvorlig IKT-hendelse i Sykehuspartner fredag 18.januar 2019. 
Det foreligger foreløpig ingen offisiell hendelsesrapport. Orienteringen er basert på 
informasjonen Sykehuset Innlandet mottok under hendelsen, og muntlig i ettertid.   
 
Hendelse hos Sykehuspartner 

Fredag 18. januar 2019, kl. 14.48 varslet Sykehuspartner om at det pasientadministrative systemet 
DIPS var utilgjengelig for et stort antall brukere i hele regionen. Kort tid etter innførte 
Sykehuspartner rød beredskap da det ble klart at DIPS var utilgjengelig for alle brukere i Helse 
Sør-Øst. Det var ikke mulig for ansatte å logge seg inn i DIPS og få tilgang til 
pasientopplysninger. Rundt kl. 19.30 ble feilen rettet og DIPS var igjen tilgjengelig. Endelig 
feilretting ble gjennomført natt til mandag 21.januar 2019.  
 
Alle planlagte IKT-endringer i regionen ble i henhold til beredskapsrutinene stoppet i perioden 
18. januar 2019 til 21.januar 2019 for å redusere risikoen for ytterligere hendelser.  
Sykehuspartner avsluttet sin beredskap mandag 21. januar 2019 kl. 16.00 
 
Årsaken til hendelsen skal ha vært feil på en sentral nettverkskomponent på sentralt regionalt 
datasenter og at den automatiske nødrutinen som skal ta over ved slike hendelser ikke fungerte 
som forventet.  
 
Håndtering av varsling om hendelsen og tiltak i Sykehuset Innlandet 

I Sykehuset Innlandet ble ledere og ansatte varslet gjennom etablert rutine med utsendelse av 
SMS-varsel. Manuelle rutiner ble innført på alle sykehus. På enkelte PCer var informasjon 
tilgjengelig. Dette gjaldt brukere som ikke hadde logget seg ut. Kun lesetilgang fungerte.  
 
Det ble fortløpende videreformidlet informasjon fra Sykehuspartner gjennom tilsvarende rutine 
med SMS-informasjon. Foretaksledelsen innførte grønn beredskap. Ekstraordinært ledermøte ble 
avholdt, med utveksling av status fra sykehusene og hvilke tiltak som skulle iverksettes. Etter 
retting av feilen ble driften normalisert fredag kveld, men det var fortsatt en viss treghet i DIPS 
og integrasjoner mot andre systemer. Sykehuset Innlandet avsluttet grønn beredskap kl. 1945.  
 
Det er ikke rapportert om alvorlige pasienthendelser som følge av hendelsen. Beredskapsplan 
med bruk av manuelle rutiner fungerte tilfredsstillende. 
 
DIPS er det mest sentrale IKT systemet i Sykehuset Innlandet. Bortfall av DIPS har potensielt 
svært alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten og kan redusere effektiv sykehusdrift. 
Ved bortfall av kjerneløsningen i DIPS skal en reserveløsning være tilgjengelig. Feilen som 
oppstod medførte at også reserveløsningen ble utilgjengelig. 
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Oppfølging 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner skal gjennomgå hendelsen og utarbeide en rapport som 
vil bli oversendt helseforetakene. Sykehuset Innlandet vil også foreta en intern gjennomgang med 
fokus på interne varslinger og relevante aktiviteteter og tiltak som ble utført. 


