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Hva har vi lært?

• Færre administrative feil
• Problemet med at bilder og journal forsvinner 

er borte
• Muligheter til å logge systemfeil og finne 

løsninger på problem.
• Bedre tilgjengelighet til, og oversikt over, 

pasientinformasjonen
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Hva har vi lært?

• Mulighet til å organisere arbeidsplassen og 
tilpasse arbeidsoppsett lokalt

• Gir oss mulighet til å samarbeid på tvers; 
sykehus, helseforetak, regioner og nasjonalt

• IKT utviklingen har gitt oss en utvikling i riktig 
retning med bedre kvalitet og økt kapasitet

• HMN: Vi startet på egne sykehus med å utvikle 
arbeidsflyt, nå er vi ni sykehus som 
samarbeider om prosedyrer og utvikling
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Hva har vi lært?

• Ikke bare IKT- systemene som er viktige, men 
også organisasjonsutvikling, lover og økonomi.

• Krevende å få til utveksling av bilder og 
beskrivelser på interregionalt og nasjonalt 
nivå.
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Hva har vi lært?

• Utfordringen har vært lovverket i forhold til 
god arbeidsflyt og utviklingen av systemene. 

• Manglende overordnet styring i norsk 
helsevesen, vanskelig å sende/hente 
informasjon(bilder/svar) til/fra HF utenfor 
regionen.

• Ikke holdepunkt for økt snoking i dag etter vi 
har åpnet bilder/informasjon mellom 
sykehusene
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Hva har vi lært?

• HMN kjøpte hyllevare som gav oss mulighet til 
utvikling.

• Sykehusene utviklet etterhvert et felles mål 
om å samarbeide.

• Vi har vært igjennom prosessen med 
«Learning by doing»
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Ny arbeidsmetodikk

• Hjemmegranskningsstasjoner har skapt 
utfordringer med at det har vært forskjellige 
tolkninger av lovverket

• Endring av holdninger
• Valg av utstyr, skjerm test
• St Olav startet prosessen i 2007 (IDS 5), først i 

2012 var løsningen bra nok (IDS 7) til å starte 
opp med 3 stk til utprøving. I dag har St Olav 
47 hjemmegranskningsstasjoner
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Avtale om hjemme- og fjerngranskning
av undersøkelser i RIS / PACS

• I henhold til forskrift ” FOR-2002-07-05 nr 715: Forskrift om arbeid som utføres i 
arbeidstakers hjem” inngås herved avtale om hjemme- og/eller fjerngranskning mellom 

•

• Klinikk for Bildediagnostikk, St Olavs Hospital
• og
• Navn:
• Adresse:
•
• Vedleggene skal være lest og akseptert av brukeren før signering av denne avtalen.
•
• Avtalen er et tillegg til den til enhver tid gjeldende arbeidsavtale. 
• Av denne avtalen følger derfor ingen endringer i arbeidstid eller lønn.
•
• Avtalen løper kontinuerlig, og er oppsigelig med 1 måneds varsel fra begge parter. Dersom en av partene vil endre avtalen, og begge 

parter enes om forslaget, kan avtalen omskrives og tre i kraft straks begge parter har signert. 
• Dersom man ikke enes om endring gjelder vanlig oppsigelsesfrist på 1 måned. 
• Avtalen revideres i henhold til endringer som måtte komme i gjeldende lov og forskrift. Dette kan skje med umiddelbar virkning.
•
• Ved mislighold av utstyr eller brudd på informasjonssikkerhet kan Klinikk for Bildediagnostikk si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. 
• Ved skade på utstyr som skyldes innbrudd, naturskade, brann eller andre årsaker hvor brukeren ikke kan lastes, dekker Klinikk for 

Bildediagnostikk tapet av utstyr eller reparasjon dersom dette ikke dekkes av innboforsikringen. 
• Ved skade forårsaket av dårlig sikret utstyr, utilsiktet bruk, skjødesløs behandling eller at utstyret ikke er skjermet for uforvarende 

skade av andre, dekker brukeren tapet eller reparasjon av skaden. Klinikk for Bildediagnostikk definerer hva som faller inn under dette 
begrepet.

•
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Avtale om hjemme- og fjerngranskning
av undersøkelser i RIS / PACS

• Brukeren er selv ansvarlig for oppkobling mot internett via kablet forbindelse. Utgifter til internettabonnement faller på brukeren. 
Internett må ha tilstrekkelig hastighet i henhold til anbefalingene fra utstyrsleverandøren som p.t. er Sectra.

•
• Forsvarlig transport av utstyret mellom brukerstedet og HEMIT eller St.Olavs Hospital besørges av brukeren. 
•
• Avtalen gjelder for den angitte adresse. Inngås avtale om hjemmegranskning for flere steder inngås særskilt avtale for hver adresse.
•
• Avtale om omfang, tilgjengelighet og tid for hjemmegranskning gjøres med Avdelingssjef Radiologi eller Klinikksjef. 
•
• Utstyret eies og forvaltes av HEMIT på vegne av St Olavs Hospital.  Utstyr utleveres og innleveres  etter nærmere avtale. 
• HEMIT gir brukerstøtte og veiledning pr telefon for oppkobling og drift av utstyr innenfor HEMITs normale åpningstid. Ved feil og 

mangler ved utstyret som ikke kan repareres via internett, eller ved opphør av avtalen, skal arbeidstaker etter avtale med HEMIT eller 
arbeidsgiver selv sørge for forsvarlig transport av utstyret til avtalt sted.

• Standardutstyret består av en datamaskin, en tekstskjerm og to bildegranskningsskjermer, samt diktafon, tastatur, mus og nødvendige 
kabler. Utstyrsspesifikasjonene bestemmes av HEMIT, og kan endres med en måneds varsel av HEMIT. Det skal ikke benyttes andre
skjermer til diagnostikk enn de som blir utlevert.

• Arbeidstaker skal selv sørge for egnet bord og arbeidsstol til hjemmegranskning, og må selv tilrettelegge arbeidssted slik at det ikke 
medfører uheldige fysiske belastninger. 

• Arbeidssted for hjemmegranskning skal tilrettelegges etter ”Faktaark 29 – hjemmekontor” (vedlagt) utarbeidet etter Norm for 
informasjonssikkerhet.

• Journalreglene omfatter innsyn og arbeid med taushetsbelagt informasjon ved St.Olavs Hospital. Dette gjelder også ved arbeid på 
hjemme- og fjerngranskningsstasjoner. Arbeidstaker plikter å hindre innsyn fra andre personer på lik linje som ved arbeid på en 
granskningsstasjon som er fysisk tilstede ved St.Olavs Hospital. Det er kun tillatt å åpne for innsyn til helsepersonell underlagt 
samme taushetsreglement og som er direkte involvert i pasientens diagnostikk eller behandling. (www.normen.no). 

• Brudd på disse bestemmelsene oppfattes som brudd på informasjonssikkerheten, og Klinikk for Bildediagnostikk kan inndra utstyret
umiddelbart.

• Dato:____________________
• For arbeidsgiver Arbeidstaker
•
• Vedlegg: 
• «Faktaark nr 29 om Hjemmekontor fra Helsedirektoratet»
• «FOR -2002-07-05 nr 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem»
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Regelverk hjemmegranskning
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Ny arbeidsmetodikk

• Regional plan for bildediagnostikk
• Viktig for å lære opp fagmiljøet på mindre 

sykehus, gjøre leger og radiografer gode
• Gi et godt og ensartet helsetilbud i regionen
• Muliggjør bedre samhandling mellom HF; 

«Bilde Trøndelag» i startgropen, etter hvert 
«Bilde Midt-Norge»

20 år med PACS-RIS 11



Utvikling RIS og PACS

• Endring av arbeidsflyt: sender nå ut kun 
signerte røntgensvar.

• RIS bedre integrert mot andre journalsystemer
• MBA (Medisinsk bildearkiv): Mulig å samle all 

bildeinformasjon i samme lagringssytem; gir 
lettere tilgang og bedre oversikt for alle (både 
bildediagnostikere og klinikere)
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Videre utvikling; hvordan sikre bedre 
effektivitet og god diagnostisering?

• IKT system som utvikles må hente ut mest mulig data i 
fra lab, patologi og kliniske system slik at radiologen får 
bedre mulighet til å stille korrekt diagnose

• Fagmiljøene, IKT-leverandørene og 
modalitetsleverandørene må være tett på i utviklingen 
av lover/forskrifter.

• Godt arbeidsverktøy for tverrfaglig team
• Åpne for fagintegrasjon opp mot kliniske miljøer 

(Helseplattformen), vil kreve videre utvikling av RIS. For 
eksempel bildediagnostikk/intervensjon/MDT som skal 
jobbe sammen med klinikerne (Karkir., Kreftkir., 
Okologi m.m)
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Videre utvikling; hvordan sikre bedre 
effektivitet og god diagnostisering?

• Viktig at IKT-leverandøren bruker fagmiljøene i 
utviklingen for å dekke behovene til kundene.

• IKT-leverandøren må sette av nok ressurser til å sette 
dette ut i praksis og unngå forsinkelser i leveransene; 
Dosetrack, Vessel Analysis, Anatomical Linking, NM Fusion SPECT/CT, CT 
Colography, Prostat MRI App., Liver Surgery Planning App., Breast MRI 
App.

• Utvikle brukervennlige system som også gir god 
kommunikasjon mellom brukerne.

• Assisterende beslutningssystem som CAD; er det noe 
fagmiljøet ønsker å bruke mer av, vil det gi sikrere 
diagnose?
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Videre utvikling; hvordan sikre bedre 
effektivitet og god diagnostisering?

• IKT systemene er i rask teknologisk utvikling, 
utfordring for helseforetakene at ulike faktorer 
som nasjonale krav, lover/forskrifter og 
økonomi ikke henger med i utviklingen.

• Hemmer helseforetakenes mulighet / 
intensjoner om å samarbeide på tvers.

• Nødvendig med en bedre overordnet plan 
nasjonalt.
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Hvem skal styre utviklingen og ta 
beslutningene?

• Lokalt/Regionalt
• HOD, Nasjonal IKT HF, Helsedirektoratet, 

Direktoratet for e-helse og Datatilsynet har alle 
sine meninger. Hvordan er disse vektet i forhold 
til hverandre? Kjenner de til fagmiljøenes behov?

• Vi ønsker en økende integrasjon, et system som 
kan inneholde informasjonen vi trenger uten å 
måte logge oss på mange ulike system (felles 
integrasjon). 

• Et system som i tillegg gir tilgang til de forskjellige 
støttesystemene. (Helseplattformen)
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