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Drivkraften bak våre valg

Beneficial for Humanity

Mission: Øke effektiviteten i helsevesenet 
med bibehold eller økt kvalitet



Det tredoble målbildet



Regnestykket:

Demografi + Pasient og Forventning + Kvalitet

Penger

Rammer og behov



Effektivitet, yteevne

Kvalitet, presisjon

Raskere

Gjøre de riktige tingene

Transformasjonsendring

Transaksjonsendring



Utfordring med regionalisering

• Store løsninger
– Mange brukere og pasienter

• Organisasjonsutvikling
• Standardisering
• Samordning
• Forvaltning
• Videreutvikling

Gir en viss treghet i “systemet”



Utfordring med regionalisering, forts

Sluttbruker

Leverandør

Regionale fora
&

IT-organisasjon



Utfordring med regionalisering, forts

Regnestykket fortsetter å utfordre:

Demografi + Pasient og Forventning + kvalitet

Penger

Nye, dyrere behandlinger

Flere sykdommer kan
behandles



Utfordring med regionalisering, forts

Regnestykket fortsetter:

Demografi + Pasient og Forventning + kvalitet

Penger

Nye, dyrere behandlinger

Flere sykdommer kan
behandles

20 år med endringer…

Behov for mer!

Kommer på regionalt nivå



Fordeler ved regionalisering

• Ledelsen er etablert på regionsnivå
– Mandat
– Visjon
– Strategi

Regional ledelse Regionale løsninger



Konsolidering

Kompe-
tanse

Sikkerhet

Stabilitet

Forvaltn. 
& 

Utvikling

Fordeler ved regionalisering, forts.

• Investeringer
gir effekt i hele 
regionen



Konsolidering

Kompe-
tanse

Sikkerhet

Stabilitet

Forvaltn. 
& 

Utvikling

Fordeler ved regionalisering, forts.

Redusert
kostnad

Økt kvalitet



• Stor samling med data
• Tilgjengelig

• En stor mulighet!

Fordeler ved regionalisering, forts.

VNA



En stor mulighet for bildediagnostikken

• Integrert diagnostikk
– Multidisiplinært samarbeid
– Inkludert genomics 

• Krestin et. al.
• Dickerson et. al. 
• Sorace et. al

VNA



En stor mulighet for bildediagnostikken

• Integrert diagnostikk
– Multidisiplinært samarbeid
– Inkludert genomics 

• Radiologien
– Kombinert teknologisk

og klinisk fokus
– Må ta ansvar og må ta plass



Men løser
kun deler av

disse

Hva er
bildediagnostikkens

bidrag her?



Har et stort arkiv



Fra: 
Et nødvendig

onde?

Til:
Det store 

potensialet

Arkivet En klinisk gullgruve



• Utnytte data i arkivet

• Strukturert pasientflyt
• Effektive MDT-møter
• Redusere variasjonen

• Hjelp til å takle
overfloden av informasjon

VNA

Orkestrering av arbeidsflyt



• Utnytte data i arkivet

• Strukturert pasientflyt
• Effektive MDT-møter

• Hjelp til å takle
Information overflow

VNA

Orkestrering av arbeidsflyt

Hvordan?



Menneske og maskin, sammen.



Maskinlæring – Smarte løsninger

• Avløser steg i arbeidsflyten
• Optimere ressursbruk
• Teknologien åpner for gradvis bruk av ML

– Celle-telling, spine labling



Viktig for industriens bidrag i ML

For å kunne forske og utvikle de smarte løsningene:

Må ha tilgang til informasjon
(anonymisert pasientinformasjon)

Samarbeide mer om videreutviklingen – og forskningen



Fremtiden for RIS

Order Entry

Scheduling
Resource 

management*
Vetting

Patient arrival Examination
Review

Reporting
MDT

Result 
distribution

SWEDISH & NORWEGIAN

BARTS LONDON

WHITTINGTON LONDON

EPIC

Det monolittiske RIS tilhører fortiden



Konklusjon

• Regionale løsninger – en stor mulighet for de neste steg
• Bildediagnostikken er en viktig brikke

– Integrert diagnostikk
– Drive transformasjonsendringene

• Tillate maskinlæring
– Effektivisering av multidisiplinært samarbeid
– Muliggjøring av individuell behandling

• Gjør informasjonen tilgjengelig for industrien
– Samarbeid om utvikling




