
SYSTEMFEIL SOM MEDFØRTE AT HENVISNINGER TIL RADIOLOGI IKKE BLE AVVIST MED NEGATIV 
KVITTERING 

 

Bakgrunn: 
Etter innføringen av SECTRA gjennom FIKS-programmet i 2015/16 kunne ikke lenger regionen motta 
elektroniske henvisninger til radiologi. DIPS RIS kunne motta både rekvisisjon og henvisning, SECTRA 
kun rekvisisjon. Det ble advart mot konsekvensene da man visste at fastleger ikke alltid fulgte med 
om elektroniske meldinger ble avvist. Arbeidsflyt for radiologi ble samtidig slått av i DIPS. 

Helse Vest og Helse SørØst har hatt de samme utfordringene etter innføring av SECTRA RIS. 

Legekontor/fastleger skal sende rekvisisjon til radiologi og laboratorietjenester, ikke henvisning. 
Dette i henhold til KITH-standard. 

Etter innføringen av SECTRA avviste HNIKT ved samhandlingstjenesten manuelt alle feilsendte 
henvisninger og fulgte opp med telefonisk kontakt til legen som sendte feil. Man så over tid at 
volumet ikke minket, nye fastleger fikk ikke tilstrekkelig opplæring og sendte henvisning. Winmed 
legekontorsystem har en funksjonalitet som gjør det enkelt å sende henvisning, mindre intuitivt å 
sende rekvisisjon. 

Ved innføringen av SECTRA ble også BDS, (Brystdiagnostisk senter), «flyttet» over til radiologi som en 
røntgentjeneste. Dette medførte mye negative tilbakemeldinger fra fastleger, de mente at det vil 
være ulogisk for en fastlege å henvise brystdiagnostikk til radiologi og vi ser at majoriteten av 
henvisningene som er sendt feil er til BDS. 

Etter vel ett års tid fikk man laget en funksjonalitet i integrasjonsplattformen hvor avvisning av 
feilsendte henvisninger til radiolog automatisk ble avvist med negativ apprec/kvittering til rekvirent 

 

Aktuelt: 
Gjennom et nasjonalt innføringsløp innføres nå Henvisning 2.0 som består av flere nye 
meldingstyper, (mottak, status på henvisning, Videre henvisning og sending av Henvisning 2.0. 
Muligheten for å motta disse fra fastleger kom på plass høsten 2021. 

18.mars 2022 kl 13:25 ble det oppdaget henvisninger til radiologi i en pasientjournal som ikke var 
fanget opp av filteret og ikke var gått i arbeidsflyt. Dette betyr at henvisningene lå i pasientens 
journal men ingen visste at de var kommet inn. 

DIPS ble kontaktet og det ble laget script som hentet ut alle varianter av henvisning til radiologi 
tilbake i tid og man fant 264 henvisninger fordelt på helseforetakene i Helse Nord. Det ble gjennom 
helgen eskalert i alle HF og henvisningene ble gjennomgått og man fant 41 potensielt alvorlige 
tilfeller. Disse pasienten ble kontaktet umiddelbart. 

Man ser at henvisningene som har sluppet forbi filteret er Henvisning 2.0 og at disse begynte å 
komme inn fra høsten-21. 

 

  



Tiltak: 

Kortsiktig løsning: 
I bakkant av hendelsen er det gjennomført flere tiltak. HN IKT sammen med HF’ene vurderte flere 
alternativ og landet på at man skal ta inn alle henvisninger i DIPS og få leverandøren til å lage en ny 
arbeidsflyt for radiologi. Dette med bakgrunn i pasientsikkerheten. 

Inntil videre kjøres scriptene som ble laget hver kveld og eventuelle innkomne henvisninger til 
radiolog, (2-3 pr dag), meldes til oppnevnte kontaktpersoner i HF’ene til oppfølgning. HF’ene varsler 
også legekontorene. 

Langsiktig løsning: 
SECTRA Message Broker, (SMB), er under innføring i regionen. Dette er rekvisisjon og svar modulen 
som SECTRA skulle levere ihht anskaffelsen. Vi har vært i dialog med SECTRA og er blitt lovet at de 
skal få inn funksjonalitet i denne som vil kunne fange opp henvisninger til radiologi og vise disse i en 
avviksliste og sende negativ kvittering. Funksjonell forvaltning for radiologi, (FSR), har påtatt seg 
oppgaven med å ta tak i disse og ringe ut til avsender.  

SECTRA Message broker er planlagt implementert i løpet av høsten 2022. 

 

Varslinger: 

Foretakene ved de sikkerhetsansvarlige, (dataansvarlige) ble formelt varslet av HN IKT 21. mars og 
fikk en oppdatering den 25.mars som inneholdt vår vurdering. 

Helseforetakene varslet videre ihht prosedyrer og frister. 

Helsetilsynet har anmodet Helse Nord RHF om overordnet prosjektplan og organisering av 
Henvisning 2.0 i Helse Nord, samt dokumentasjon som belyser prosess og vurderinger gjort ved 
innføring av denne. Helse Nord IKT har bidratt med informasjon til Helse Nord RHF i forhold til vår 
involvering i dette arbeidet.  

 

 


