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Infobroker 

– en kommunikasjons og integrasjonsplattform



Nasjonale og regionale planer/rapporter :

Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede :

– ”Teleradiologi kan bidra til at pasient får raskere behandling, 
og til at spesialisthelsetjenesten blir tilgjengelig lokalt”

Traumesystem i Norge:

– ”Det må etableres system som sikrer enkel overføring av 
digitale bilder mellom alle sykehus i Norge.”

Regional kreftplan 2005-2010 :

– ”Utnytte teleradiologiske muligheter ved operasjoner 
/strålebehandling”

Høgspesialiserte tjenester :

– ”Kompetansesentra og regionale funksjoner opprettes et sted i 
regionen, men ytes til pasienter fra alle opptaksområder.”



Plan for radiologi i Helse Vest 2008-2012 :

Fokus på fellesløsninger og mulighetene innenfor teleradiologi

– Mindre sykehus knyttes til større via teleradiologisk 

vaktsamarbeid – evt. på tvers av foretaksgrenser

– HUS er bakvakt innenfor nevroradiologi

– Etablering av felles granskningssenter (desentralisert modell)

• Fordeling av undersøkelser etter kompetanse og kapasitet

• Gransking kan foregå i hvert enkelt foretak

– Spisskompetanse bygges opp på hvert fagområde og benyttes i 

den grad det er behov for second opinion.

– Bruk av teleradiologi for å sende bilder til tolkning og 

beskrivelse som et alternativ i perioder uten radiolog



Status teleradiologiske tjenester i HV 

• 4 integrasjoner er utviklet. 

• Bergen / Stavanger / Fonna / Curato-Haugesund 

• Med Siemens vil også Unilabs Bergen kunne kobles til 

• Rutinedrift mellom Helse Bergen og Helse Stavanger

• Siemens i test

• Samhandling foreløpig avgrenset til radiologi

• I praksis benyttes for tiden 2 tjenester :

– Flytting av henvisning/svar bilder mellom ulike RIS/PACS

– Oppslag pasienthistorikk/visning i ImageFlow streaming 
web-viewer

• Gjennomsnittlig overføringstid rundt 6-8 minutter

• Systemet er stabilt, sømløst og lett å lære/bruke



Infrastruktur
• Et interface per integrasjon

InfoBroker er en integrasjon og kommunikasjonsplattform basert på XDS-I for fremtidig utveksling med 

andre XDS-I installasjoner. 

En sentral server (IB-CN) er tilknuttet lokale noder (IB-LN) innenform brannmuren til hver virksomhet.

Hvert RIS/PACS interface tillater import og eksport av meldinger (HL-7 or KITH-xml

Brukeren benytter en web klient for å spørre sentralnoden om nøkkelinformasjon og visning av 

henvisning, svar og bilder basert på det dynamiske tilgangskontrollsystemet.



XDS konformitet
Alle RIS lagrer alle henvisninger InfoBroker CS  (Documentry Register)

Statusoppdateringer og endringer i henvisning/svar fra RIS oppdateres i InfoBroker

Nøkkelinformasjon vises for bruker ved web forespørsel dersom tilgangskontroll systemet tillater det

Henvisning/svar bilder i InfoBroker/ImageFlow er tilgjengelig – avhengig av rettigheter/regler
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• Regional historikk følger valgt pasient RIS/PACS 

• Visning av valgt henvisning/svar med 1 klikk

• Tilhørende bilder med vises ved 1 klikk i (diagnostisk kv.)

• 1 klikk for å hente inn undersøkelse til eget RIS/PACS – om ønskelig

• Tilgangsstyring på ulike nivå og flere parametre (henvising/rolle/status)

• Enkelt å velge, begrunne og sende bilder til valgt mottager

• Henvisning, svar og bilder flyter sømløst inn/ut av lokalt RIS/PACS

• Løsningen er i rutinedrift i 2 HF – neste HF er i test

PACS 

Verktøy

Slik brukes InfoBroker I :



• Fra overview til henvisning og svar

• Fra henvisning og svar til bilder

• DICOM visning i eget PACS for interne

• Web-visning i ImageFlow for eksterne

Slik brukes InfoBroker II :



Slik brukes InfoBroker III:

Manuell overføring    
30 sek ?

• Finn pas – overføring

• Velg undersøkelse(r)

• Legg ved relevant historikk

• Velg mottager/nivå

• Begrunn overføring

• Klikk på send



•Sjekk innboksen  (varsling mulig)

•Åpne evt. henvisning, svar og vis 

bilder i web-viewer

•Aksepter, sett på vent eller avvis 

• Ved aksept flyter henvisning, 

svar og bilder sømløst til RIS/   

PACS uten brukerinteraksjon

Inn og utboks 

Slik brukes InfoBroker IV:



Primærgranskning - automatisk utveksling

• Avtale om automatisert 
utveksling 

• ingen manuell håntering

Slik kan InfoBroker brukes I:



Sekundærgranskning – manuell utveksling :

• Finn pas – velg sec. opinion

• Velg undersøkelse(r)

• Legg ved relevant historikk

• Velg mottager/nivå

• Begrunn overføring

• Klikk på send

Slik kan InfoBroker brukes II:



Undersøkelsespool

• Resurspool

• Ulike nivå

– Sykhus

– Avdeling

– Individ/spesialist

Slik kan InfoBroker brukes III:



Eks 5. Avansert søk

• Medisinsk refeansedatabase – muligheter for fritekstsøk

Slik kan InfoBroker brukes IV:



Fokus fremover

• Inkludere alle radiologiske virksomheter i regionen.

– Helse Fonna/Curato/Unilabs/Helse Førde

• Integrere løsningen mot DIPS/EPJ i Helse Vest

– Oppslag/visning fremfor overføringer

• Interregional samhandling ?

Refleksjoner :

• Hvordan vil tolkningsassistanse fungere i praksis ?

• Kan det oppstå utilsiktede effekter  ?



Noen utfordringer :

Teknisk relaterte :

– Mange tidkrevende integrasjoner og mange aktører

– De mange RIS/PACS “dialekter” har gitt utfordringer

– Volum og kø-problematikk

– Stabilitet og ytelse

Organisatoriske:

– Foreløpig minimal endring i arbeidsflyt og organisering

– Flere parter -> økt interesse -> ny samhandling

– Nye muligheter vil utløse motstand og entusiasme



Aksess og overføringstider

• Overføringstider har vært en utfordring ved store volum

• Bilder overføres i flere steg (PACS A -> IBLN -> IBLN -> PACS B)

– 1000 MR-bilder = 500 MB overføres fra A til B på Gb-nettverk

– Hvis reell hastighet er 100 Mb/sek

– Overføringene skjer i 3 steg = 14 minutter (hvis sekvensient pr. us)

– Vi ser imidlertid nå at overføringer i snitt går på 6-8 minutter

• Visning av bilder/henvisning/svar i ImageFlow streaming web-viewer

– Relativt hurtig (10-15 sek), selv om bildene ikke ligger i cache



Samhandling i et utvidet perspektiv

• Løsningskonseptet er bygget rundt XDS

• Vi håper regional samhandling kan bygge på denne 

plattformen

• Det er betydelig internasjonal interesse for løsningen

• Interessen for referansebesøk øker

• NHS/England var på besøk i forrige uke

• En dansk helseregion står for tur


