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Hendelsesrapport fra Helse Nord IKT 
 
Informasjon om vesentlig hendelse og tiltak for berørt tjeneste 
 
Tjeneste berørt 

Navn på tjeneste  Sectra PACS HN  

Avtalt tjenestenivå for tjeneste TN 1 

Tjenesteansvarlig i HNIKT Tjenesteansvarlig Bildediagnostiske tjenester HNIKT 

Ekstern leverandør Sectra 

Systemeier Randi Brendberg, Helse Nord RHF 

 
Beskrivelse av omfang 

Hvilke brukere ble berørt Røntgenpersonell 
Klinikere 
Eksterne partnere 

Hvilke systemer ble berørt Sectra PACS HN Eskalert til Gul beredskap 
 
Påvirket av hendelse I forskjellig omfang: 

EDI/Samhandling 
Meldingstjenester 
Lab 

Overordnet konsekvens for kunden Røntgenbilder ikke tilgjengelige for brukere hos foretak og 
samarbeidspartnere. 
Varierende konsekvens for de enkelte foretak, men 
operasjoner skal ha blitt utsatt som følge av hendelsen. 

http://www.helsenord.no/hnikt
https://docs.helsenord.no/display/LOSNING/Sectra+PACS+HN
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Beskrivelse av   hendelse 

  Kritisk underliggende infrastruktur for deriblant Sectra 
feilet. Funksjonalitet for pålogging og lagring ble påvirket. 
 
4. Juli har brukere i foretakene oppdaget forbigående 
ustabilitet i tjenester. Driftsmelding blir lagt ut på 
intranett. Det kjøres feilsøking sammen med Sectra og 
utfordringene virker tilsynelatende løst. 
 
Melding om fortsatt problemer med Sectra de påfølgende 
dagene. Man relaterer dette til disk utfordringer. Tiltak 
gjøres, men utfordringer med funksjonalitet vedvarer. 
Konsekvens eskalerer og gjelder alle foretak fra 7. Juli. Gul 
beredskap etableres, dialog og møtepunkter med 
foretakene opprettes.   
 
Tilgang til tjeneste ble gjenopprettet 8. juli. Noe 
funksjonalitet bruker litt lengre tid på å stabilisere seg.  
 
Fra 21. Juli valgte man å gå over i normal drift uten 
beredskap. Selv om arbeid med gjenoppretting av bilder 
og data, ikke var helt ferdig. Pågående etterarbeid frem til 
27. Juli.  

Hendelses start 4. Juli - Fokus på hendelse fra DSS (Drifts- og 
sikkerhetssenter) 
7. Juli kl. 0930 - Beredskap Grønn 
7. Juli kl. 1130 - Beredskap Gul 

Tjeneste gjenopprettet 8. Juli kl. 1330  

Beredskap avsluttet 15. Juli kl. 1200 - Nedtrapping beredskap fra Gul til Grønn 
21. Juli 2022 kl. 1500 - Beredskap avsluttet  
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Årsak til hendelse 

Vurdering Manglende support og overvåkning førte til at det ikke ble 
oppdaget feil på underliggende infrastruktur for 
tjenestene før dette gikk ut over funksjonalitet. 
 
Mangler ved bacup-løsning og rutiner for tjenesten 
 
Arbeid med hendelse i beredskap har fungert meget bra 
 
Erfaring med dialog og møtepunkt med foretak underveis i 
hendelsen har også vært meget nyttig.  Man ønsker å jobbe 
videre med dette.  

 
Tiltak 

Tiltak for forbedring • Få på plass overordnet plan og oppfølging for 
migrering bort fra legacy 

• Forbedre rutiner for helhetlig livssyklushåndtering og 
konfigurasjonsstyring 

• Flytte utestående tjenester inn i SKM 
• Opprette oversikt over sammenheng mellom 

arkitekturlagene for systemer slik at denne er 
synliggjort for tjenesteteamene 

• Gjennomgå alle infrastrukturtjenester for å sikre at 
ønsket tjenestenivå faktisk kan leveres 

• Gjennomgang av backup-rutiner for tjenester og hva 
som tas backup av 

• Forbedre kommunikasjon omkring sårbarhet og 
sikkerhet internt. 

• Forbedre rutiner ved prosjektavslutning og overføring 
til drift 

• Fortsatt utvikling og samkjøring av beredskapsplaner 
og rutiner/møtepunkter mellom foretakene  
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Spørsmål til rapport kan sendes kundeansvarlig 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Gaute Marvik 
Kundeansvarlig 
 
 
 

 
 


