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For første gang skal det anskaffes en helhetlig løsning 
for hele helsetjenesten i en region

Dagens PAS/EPJ i Helse Midt-Norge:
• Eneste bruker i verden av dagens systemer
• Begrenset utviklingsmulighet
• Potensielt dyrt å fortsette

Kommunal EPJ i dag:
• Trenger oppgradering
• Kan ikke integreres mot moderne systemer

Fastlege Spesialisthelsetjeneste Kommunal omsorgPrivate avtalespesialister

«… legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre 
offentlige og private aktører i det videre arbeidet.» (RHF-styrets vedtak fra 2012)
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Prekvalifisering

Hovedfokuset til nå har vært utarbeidelse av kravspesifikasjon og 
konkurransegrunnlag, samt prekvalifisering av leverandører



Kravspesifikasjonen er utarbeidet av fagfolk i samarbeid 
med fagfolk

o Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten arbeider fast i prosjektet

o Omkring 50-70 fulltidsressurser knyttet til alle delprosjekt, noe variasjon 
ut fra prosjektets ulike faser 

o Fokus på tverrgående prosesser og pasientforløp mellom fastlege, 
kommune og spesialisthelsetjeneste

Workshops med framtidige brukere

• Bred deltagelse fra både sykehus, kommuner og fastleger, totalt 350 deltaker
• Gjennomført 101 workshops fordelt på 3 workshop-perioder
• Pasientforløp som utgangspunkt for kartlegging av behov



Fem leverandører ble pre-kvalifisert og invitert til å 
delta i dialogfasen

o 11 leverandører leverte søknad om 
pre-kvalifikasjon

o Obligatoriske krav ble gjennomgått og 
initielt kvalitetssikret

o Evalueringsteam ble etablert og 
søknadene ble systematisk 
gjennomgått og evaluert

o Leverandørene ble vurdert på de tre 
kriteriene:

1. Kandidatens erfaring og evner
2. Kandidatens kapasitet
3. Finansiell styrke

Leverandørene er oppgitt i alfabetisk rekkefølge



Scope  PACS/RIS



Funksjonalitet
(understøtte hvilke virksomhetskapabiliteter)

Oversikt/inndeling fra utredningen
én innbygger - én journal



Omfang – hvilke områder understøttes av RIS

Kapabilitet/Funksjonsområde Basis Minimum Maksimum



Hva Helseplattformen skal gi oss (vedtatte effektmål)

1. Høyere behandlingskvalitet og færre 
pasientskader.

2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert 
klinisk kunnskap basert på beste 
praksis.

3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel 
tilgang til egen journal og større 
mulighet til å påvirke eget 
behandlingsforløp.

4. Bedre samhandling i og mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten.

5. Bedre data- og informasjonsgrunnlag 
for forskning og innovasjon.

6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk.

7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag 
for kvalitets- og forbedringsarbeid i 
daglig drift.

8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og 
leting etter helseopplysninger.

9. Tilfredsstille nasjonale krav og 
standarder.

10. Innbyggerne i Midt-Norge skal gis 
mulighet til å bo lengre i egen bolig.

11. Behovet for offentlig tjenesteyting skal 
reduseres ved at tjenester som tilbys 
gjennom generiske forløp ivaretar en 
helhetlig funksjonsvurdering.



Utdypende om effektmål 6 og 8
6. Økt effektivitet og 
bedre ressursbruk

Helseplattformen skal gi tilgang til et bedre og bredere 
datagrunnlag, og et bedre verktøy for planlegging og bruk av 
ressurser på tvers av helsetjenesten. Dette vil gi mulighet for å ta ut 
styringsdata som følger pasientforløpene på tvers av helsetjenesten, 
og vil gi de ulike institusjonene tilgang til hverandres 
behandlingsplaner. Dette inkluderer hvor i forløpet pasienten 
befinner seg, som vil gi spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten bedre forutsetninger for planlegging av 
drift og tilrettelegging for at behandling skjer på laveste effektive 
omsorgsnivå.

8. Redusert tidsbruk på 
dokumentasjon og leting 
etter helseopplysninger

Helseplattformen vil bygge på at data registreres én gang i systemet 
og deretter gjenbrukes, slik at unødvendige manuelle oppgaver 
knyttet til dokumentasjon og innhenting av helseopplysninger kan 
automatiseres. Dette vil bidra til at helsepersonell får frigjort tid, 
som tidligere har medgått til å registrere data flere ganger i ulike 
fagsystemer og kvalitetsregister, som heller skal benyttes til mer 
pasientkontakt. I tillegg vil dette gi helsepersonell og pasient bedre 
informasjon og oversikt over behandling og forløp.



Kravspesifikasjonen



Workshop
o 3 workshops januar-april 2016

• Det radiologiske miljø i Midt-Norge godt representert
• I tillegg fastlege, kirurg, onkolog, ortoped, merkantile ressurser

o Eksempel fra workshop:

 

Dobbelhenvisning To ulike henvisere bestiller på samme pasient (samme undersøkelse). Manuell utsvaring av den ene, og 
fortelle at det er ivaretatt + flytte kopimottaker. Ingen hjelp i systemet. Ofte kommer også både 
elektronisk og papir-rekvisisjon. Både mottakende avdeling og rekvirerende lege trenger god oversikt 
over allerede bestilte undersøkelser. Sperre av andre undersøkelser hvis PET skal gjøres (kan ikke 
samkjøres med andre undersøkelser). 

Timebestilling i flere system - per i dag kun mulig 
å sende en og en henvisning 

Behov for å kunne motta multiple henvisninger. Per i dag gjøres timebestilling i flere system (RIS, PAS 
osv). 

Direkte bestilling fra dagens EPJ  Ønsker å oppleve sømløs bestillerfunksjon- ønsker å slippe så mange klikk. Tilpasset GUI. 
Samordning av timer - (poliklinikk) Viktig å vite om pasient er henvist til flere undersøkelser. Rekkefølgen er av betydning for at diagnostikk 

skal bli riktig. Beslutningsstøtte til fastlege i å vite hva som kan gjøres på privat rtg.institutt. 
Radiolog kan bestille på vegne av annen kliniker- 
synlig for begge 

Kliniker glemmer å bestille kontroller, undersøkelser. Ofte tett samarbeid om videre behandling. 

Definisjon av pakkeforløp - hvem/når/hvilket Pakkeforløp fungerer ganske godt hos fastleger i dag. Ingen støtte i DocuLive (fritekst). Mange 
undersøkelser må lages manuellt.  
Definisjon av pakkeforløp - når og hvilket kodeverk er aktuelt.  
 
Systemet må forstå basert på journalinnhold om pasienten skal inngå i pakkeforløp 
(symptomer/diagnoser) og selv foreslå koder og nye prosesser. 

 

Finne blodprøvesvar Blodprøvesvar er per i dag ikke i RIS/PACS og man må inn i et annet system. Må da søke opp. Avhengig 
av at lege skriver bl.pr. svar inn i henvisningen per i dag. 

Kontrast/kreatininverdier Viktig i forbindelse med kontrast. Ønskelig med nyrefunksjonskartlegging. Beslutningsstøtte i systemet 
ved booking/gjennomføring av undersøkelse. GFR. Blodverdier må oppdateres i sann-tid. 



Ambisjon

The Customer seeks functionality for making data available, allowing users in radiology departments and 
other health personnel to work in one system, regardless of the minimum or maximum scope. This means 

functionality traditionally supported by RIS, has to be closely integrated, or a part of Helseplattformen, 
allowing close collaboration within the solution.
Some of todays RIS functionality is about to be incorporated in PACS. The scale of this is not yet clarified, and will be 
addressed in the dialogue phase. 



Helseplattformens avklaringsbehov 
o Hvilket alternativ som er det beste når det gjelder RIS sin tilknytning til Helseplattformen. Spørsmålet vil være om RIS skal

være en del av Helseplattformen eller integreres mot Helseplattformen. 

minimum solution for Helseplattformen – to closely integrate with the existing RIS Figure 4: Including RIS in the offered solution itself (option)



Leverandørens plan for RIS

SECTRA PACSEPJ
SECTRA RIS

- Booking
- Journalopplysninger

- Lagring av bilder
- Radiologens 

arbeidsverktøy
- Arbeidsflyt, 

oppgaver 
statusoppdateringer 
for bildediagnostiske 
undersøkelser



Leverandørens plan for RIS

o SECTRA PACS/SECTRA RIS

o Tilbakemelding under utstilling Tour de Helseplattformen

«Tilnærmingen til Sectra er at RIS-funksjonaliteten tas inn i PACS og slik sett 
smelter sammen. Vi beskriver at vi skal beholde PACS, men åpner for å erstatte 
RIS-funksjonalitet. Da vil vi få timebooking ut av RIS og PACS.»

– Radiologens arbeidsstasjon og radiologens arbeidsoppgaver i RIS flyttes over i PACS.
– Radiografens arbeidsoppgaver, som i dag finnes i hovedsak i undersøkelseskortet i RIS, 
flyttes over til IDS7.



Hva er nytt?
For deg som er pasient
• Samordnet innkalling til røntgen og time på poliklinikk
• Tilgang til sanntids oversikt over bestilte timer
• Tilgang til å velge timer selv eller endre innenfor gitte tidsperioder

For deg som er ansatt
• Rekvisisjoner forhåndsutfylt med informasjon som allerede er registrert i pasientens journal
• Oversikt over alle rekvirerte undersøkelser og prøver
• Oversikt over alle svar på undersøkelser, uavhengig av hvor undersøkelsen er tatt
• Radiologens dokumentasjon synlig i Helseplattformen
• Elektronisk fagfellestøtte
• Elektronisk identifisering av pasient og prøve
• Beslutningstøtte/prosesstøtte til rekvirering av korrekte undersøkelser; hvilken modalitet skal 

bestilles, sekvensiell bestilling, hvilket røntgeninstitutt skal ta bildene?

Bildediagnostikk



Alle data tilgjengelig i
samme system

Kommunal institusjon

HjemmetjenesteFastlege

Spesialisthelsetjenesten

Medisinsk Teknisk 
Utstyr



Blant befolkningen

Egenregistreringer

Personlig helsearkiv

Medisinske målinger

Helse Apper

Velferdsteknologi



Vi skal nå i gang med dialogfasen som skal 
gjennomføres i fire runder

Dialogrunde 0 Dialogrunde 1 Dialogrunde 2 Dialogrunde 3

Dialogtema

Løsning og tjenester

Innføringsplan

Vedlikehold

Pris og merkantile forhold

Ansvar 
prosjektdeltagere 
fra HF, kommuner 

og deltagere 
involveringsmodell

• Leser og evaluerer tilbud
• Deltar på leverandørdemonstrasjoner
• Deltar i dialogmøter
• Oppdatering av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag

Kapabilitet/Funksjonsområde Basis Minimum Maksimum

Gjennomføring og rapportering av radiologiske 
undersøkelser



Felles kalender
Koordinert booking av avtaler

Standardiserte pasientforløp
Tydeliggjør oppgaver og ansvar

Digital samhandling
med andre sektorer

Pasientportal
Styrker samhandling med pasienten

Informasjonsdeling
fremfor meldingsutveksling

Felles legemiddelliste
Sanntids oppdatering

Individuell plan 
tilgjengelig i helseplattformen

Telemedisin
Virtuelle møterom og

fagfellestøtte

Takk!



Erfaringer

o Dokumentasjon av helsehjelp
• Avhengig av felles dokumentasjon for å gi bedre behandling

o Tilgjengelig kunnskap på tvers av «siloene»
– Labprøver (eks, kreatinin-verdier)
– Kritisk informasjon (eks, allergi for kontrast)
– Medikament/kurveinformasjon (eks, også medikament gitt ved røntgenavdeling)

o Tungvint kommunikasjon mellom avdelinger/pasient
– Hvem er ansvarlig lege? (eks, tidstyv å spore opp rekvirent v/tilleggspørsmål ved 

vurdering/bildetaking)
– Hvor er pasienten? (eks, radiologer ringer flere avdelinger for å finne pasienter som er 

flyttet)



Erfaringer

o Booking 
– Felles timebok, (eks, hvis operasjon utsettes, utsettes også postop-undersøkelse)
– Gjennomgående arbeidsflyt og planlegging (eks, pakkeforløp, standardiserte 

pasientforløp)

o Redusere dobbeltdokumentasjon
• Én rekvisisjon per modalitet – informasjon må i dag gjentas/klipp/lim
• Registerproblematikk og redusert innsyn i tidligere bestilte undersøkelser –

hvem har bestilt hva? (Eks, mange duplikate henvisninger med tunge 
workarounds)

• Tjenestestyring – hjelpe rekvirent med å bestille riktig (eks, prosess-, 
kunnskap- og beslutningsstøtte – er CT eller rtg det beste i den aktuelle 
problemstillingen).



Kontinuerlig og gjennomgående kurve
Helseplattformens ambisjon er en kontinuerlig og 
gjennomgående visning for strukturert klinisk 
pasientinformasjon («kurve») på tvers av organisasjoner, 
omsorgsnivå og behandlere.

Strukturert klinisk pasientinformasjon (for eksempel 
kritisk informasjon, vitale parametere, 
legemiddelhåndtering, væskebalanse, medisinsk utstyr, 
forordninger og resultater) kan fremstilles som funksjon 
av tid, ut fra rolle, informasjonstype eller andre 
meningsfulle sammenstillinger.

Hva er nytt?
• Samme informasjon registreres kun en gang
• Informasjon lagres som rådata og kan rekonstrueres i ulike visninger
• Rolle og konteksttilpasset fremstilling av relevant informasjon
• Støtte til klinisk arbeidsflyt ved å presentere relevant informasjon til riktig tid
• Tidslinjer med ulik detaljeringsgrad og omfang som potensielt skal kunne 

dekke alt fra enkel visning på en mobil enhet for hjemmesykepleie til 
komplekse visninger i en intensiv avdeling.

• Ulike former for grafisk visualisering og sammenstillinger
• Interaktiv visning med mulighet til å registrere informasjon direkte i 

visningsbildet



Hvordan har kravene blitt til?

o HL7 EHR-System Functional Model
• ISO- standard 

• ISO/HL7 10781:2015

• Katalog over funksjonaliteter i en «EPJ-løsning»
• Ca. 300 funksjonaliteter fordelt på 6 kategorier: 

3 kliniske, administrativ, informasjonssikkerhet og teknisk

o Innspill i workshops
• Egne krav skrevet etter innspill far workshopene

o Utstilling «Tour de Helseplattformen»
o Kravspesifikasjoner fra andre anskaffelser



DOKUMENTASJON I HELSEPLATTFORMEN
en strukturert journal

Ambisjon
• Gjennomgående felles journal for 

kommunehelsetjenesten, fastleger og 
spesialisthelsetjenesten

• Tilgang til det du trenger, når du trenger det
• Systemstøtte tilpasset behov og fagområder
• Automatisk dokumentasjon fra MTU

Hva er nytt?
Brukerflate kan tilpasses den enkelte
Dokumentasjon blir ikke lengre profesjonsinndelt
Felles elektronisk kurve
Kunnskap og beslutningsstøtte
Standardisert oppsett og planverktøy
Strukturert dokumentering, med mulighet for fritekst


