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Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og 
dette krever en sikker og effektiv informasjonstilgang 
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Alle helseforetak…….

Stadig flere pasienter skal innom regionssykehuset

Primærhelse-
tjenesten

Primærhelse-
tjenesten

Primærhelse-
tjenesten

Informasjonen må følge forløpet for å ivareta pasientsikkerhet og gi pasienten tilgang til 
egen journal – det skal være kun én versjon av pasientjournalen



Målet er å redusere uønsket variasjon, i behandling og 
resultater: økt pasientsikkerhet og kvalitet.
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Gjør det mulig å sammenligne samme behandlingsforløp ved 
ulike behandlingsinstitusjoner og øke fokus på beste praksis 
gjennom reduksjon av uønsket variasjon

Standard 
arbeidsprosesser

Reduserer kompleksitet og øker muligheten for integrasjoner 
som er en forutsetning for å kunne tilby sømløse og 
standardiserte pasientforløp

Standard 
løsninger



Grad av standardisering og automatisering
Lik pasientbehandling
Kostnadseffektivitet

HØYLAV

Sikkerhets-
løsning

Infrastruktur

HF1 HFnHF5

Felles informasjonssikkerhet

Applikasjons-
portefølje

HF1 HFnHF5HF1 HFnHF5HF1 HFnHF5

Nye tjenester

Digital fornying

Arbeids-
prosesser

Nå-situasjon Standardisere og forenkle Felles arbeidsprosesser 
og teknologi

Arbeidsprosesser og teknologi 
moderniseres og standardiseres
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IKT-strategi og handlingsplan fra 2012 (periode 2013-
2020) ble oppdatert i desember 2015

Styresak 66-2012 Styresak 86-2015

5



Helse Sør-Øst har definert tre strategiske virkemidler

Én felles infrastruktur

Felles tjenester 

Felles tjenesteleverandør; Sykehuspartner 
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Digital fornying består 
av regionens totale IKT-
portefølje

Digital fornying i Helse Sør-Øst, 
for økt pasientsikkerhet og kvalitet 
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Organisasjonskart for 
Regional klinisk løsning

Programledelse

Regional EPJ Standardisering

Regional EPJ Konsolidering

Regional radiologi 

Regional Lab

Interaktiv henvisning og rekvirering 

Regional kurve og medikasjon 

Medikamentell kreftbehandling

Regional multimedia 

E-resept/Kjernejournal

HF–HF kommunikasjon 

Automatisk tildeling av fødselsnummer 

Utfasing av usikrede svarmeldinger 

DIPS Psykiatri SiV

Sykehuset Innlandet radiologi

Digital patologi

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst

Arkitektur og 
løsningsdesign 

Programkontor  

Test og release

Regional radiologi fase 2

Sykehuset Innlandet 
radiologi



Mål for innføringen av regional radiologiløsning

Ett felles regionalt system for RIS/PACS for alle helseforetak 
i Helse Sør-Øst med bildediagnostisk virksomhet:
• Beste praksis for alle: Standard arbeidsprosesser innen 

radiologi og nukleærmedisin.
• Bedre og mer effektiv diagnostikk: kommunikasjon og 

informasjonsutveksling på tvers av helseforetak og andre 
interessenter, som pasient, primærhelsetjeneste og 
institusjoner innenfor og utenfor regionen (inkludert 
private røntgeninstitutt).

• Viktig element i effektiv bruk av IKT-løsninger: Sikre at 
helseforetakene har et effektivt, integrert og sikkert 
klinisk informasjonssystem, inklusive radiologi.
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Regional RIS/PACS-løsning i Helse Sør-Øst

Dette gjør vi:
• Regional løsning for 

RIS/PACS er i drift på 
Sykehuset Innlandet

• Regional løsning for 
PACS på Akershus 
universitets-sykehus 
settes i drift i 2017

Vi skal
• Innføre regional løsning 

for alle helseforetak
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Mulighetsrommet ved en regional PACS-løsning
• Vil gi bedre informasjons-

utveksling mellom kliniske 
systemer (f.eks. klinisk 
bakgrunnsinformasjon, 
resultater, kritisk info)

• Vi vil standardisere rundt beste 
praksis, øke gjenbruk mellom 
foretak, og gi raskere og mer 
effektiv diagnostikk

• Bygge inn bedre prosesstøtte
for hele forløp (krevende, kan 
ikke gjøres foretak for foretak)

• Én regional installasjon gjør det 
mulig å ta i bruk ny 
funksjonalitet raskere, for alle
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Regional forvaltning

• Helse Sør-Øst har etablert fagnettverk:
– Er sentralt ved innføring: oppsett, etablering av rutiner og 

prosesser osv)
– Er sentralt for den videre forvaltningen: endringsønsker, 

prosessforbedring osv.
– Alle helseforetak er representert
– Sikrer koordinering mht endrinsgønsker, leverandørstyring 

osv.
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Morgendagens radiologisystemer:
• Sammensmelting av RIS og PACS

– Rendyrking som radiologisystem
– Rapportering i PACSet med automatiske pekere til billedvisninger (ett 

bilde sier mer enn tusen ord…)

• Økende grad av automatisering (f.eks. sammenlikning med 
tidligere bilder, volumetriske målinger av tumores, osv)

• Autodeteksjon av patologi/risiki: diagnosestøtte, lærende 
systemer (deep learning, bigmed)
– Allerede flere FDA godkjente algoritmer: mer eller mindre arbeid?
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Takk for meg

https://www.helse-sorost.no/digital-fornying



Mål: Bedre pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst
Vi gjør det gjennom å standardisere, 
konsolidere og modernisere regionens 
kliniske løsninger og prosesser.
• Kliniske ikt-løsninger skal 

understøtte sykehusenes 
arbeidsprosesser

• Systemene må samspille og 
muliggjøre deling av informasjon, 
multibooking/pasientflytsystemer, 
administrative systemer 
(understøtte klinisk logistikk)

• Radiologi er en viktig del av 
helheten
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