
”Det er ingenting som provoserer meg mer 
enn folk som prøver å lage systemer som 

skal prøve å screene de opplysninger du skal 
ha tilgang til for at du skal drive med 

meningsfylt legearbeid.”

Respondent



”Det må finnes tilgjengelig og konsistent 
pasientinformasjon innen og mellom 
foretak samt mellom spesialist- og 

primærhelsetjenesten. Spesielt gjelder 
dette for sykdomsforløp som går på tvers 

av foretak, regioner og nivåer”

(Nasjonal IKT,  ”Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten”, 2008:8)



” Det er ingen optimal kommunikasjon. Den 
er mangelfull. Tilgangen er preget av hindre 

som ikke burde vært der.”

Respondent
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”The trends of changes in the radiologists  work practice from 1999 to 2005 using PACS.” ( Fridell, K., m.fl., 2007: 414)

Endret rolle for radiologien



Trender innen medisin (& eldrebølgen)

• Desentralisere det man kan
• Sentralisere det man må
• Etablere tverrfaglige nettverk
• Måle kvalitet og dele resultater
• Omlegging fra døgn til dagbehandling
• Introduksjon av nye og økende krav til kort 

ventetid

-> økt behov for radiologiske tjenester



Trender innen medisin (& eldrebølgen)
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• Etablere tverrfaglige nettverk
• Måle kvalitet og dele resultater
• Omlegging fra døgn til dagbehandling
• Introduksjon av nye og økende krav til kort 

ventetid

-> økt behov for radiologiske tjenester



Trender innen radiologi
• Økt antall bilder pr. undersøkelse
• Rekonstruksjoner på ”alt”
• Nye diagnostiske metoder (fusjon, makro)
• Økt bruk av bildeveiledet intervensjon
• Økt tverrfaglig integrering
• Økt spesialisering (delvis modalitetsdrevet)

-> økt behov for radiologiske tjenester



Oversikt radiologer



Behov for mer effektiv radiologi 
med (enda) høyere kvalitet



Forskningsspørsmål

Hva er optimal informasjonstilgang for radiologer?

Hvilke hindre for radiologisk samhandling på tvers 
av HF kan identifiseres?

Hvordan kan en optimalisert informasjonstilgang 
påvirke radiologifaget?



Oppsummering
Hva er optimal informasjonstilgang for radiologer?

• Er subjektivt
• Avhenger av kompleksitet
• Informasjonen må være relevant
• Case-orientert
• På tvers av helseinstitusjoner og 

informasjonssystemer!



”Det er jo helt klart i den grad man blir satt til å 
utføre tolkningsarbeid, så er man avhengig av 
informasjon for å gjøre en god vurdering, altså å 
gjøre godt radiologisk arbeid”

Respondent



Oppsummering
Hvilke hindre for radiologisk samhandling på tvers 

av HF kan identifiseres?

• Norsk lovverk
• Organisatoriske hindre
• Mangelfull teknologi/integrasjon
• Manglende sentral styring



Sluttrapport - Tolkningsassistenten
”Prosjektet viser at det i dagens Helse Norge ikke 
er bare enkelt å kunne koble sammen
helseinstitusjoner for å utveksle informasjon. I 
tillegg til de lovmessige hindringene har vi i
prosjektet hatt mange tekniske og praktiske 
hindringer som vi har måttet løse og som tok
lengre tid enn beregnet. De organisatoriske 
motforestillingene var også sterkere enn 
forutsatt.”



Oppsummering
Hvordan kan en optimalisert informasjonstilgang 

påvirke radiologifaget?

• Sentralisering/desentralisering
• Kompetanseheving og styrke radiologifaget?
• Kan påvirke pasientbehandling

”Teleradiologi i Norge” – Norsk radiologisk forening 
http://www.legeforeningen.no/asset/52014/1/52014_1.pdf



”Vi vil gjøre jobben raskere og riktigere”

Respondent

”Jeg tror det vil styrke radiologens posisjon”

Respondent



Konklusjon

Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer 
optimaliseres?

• Data må være tilgjengelig der det er medisinsk 
behov for det

• Vi mener lovverket bør endres 
• Politisk vilje og handlekraft gjennom et koordinert 

nasjonalt initiativ
• Gode økonomiske incitament nødvendig



Nye problemstillinger
• Hvilke radiologiske undersøkelser egner seg for 

outsourcing?

• Hvordan kan PACS/RIS støtte opp om 
arbeidsprosesser knyttet til bildesamlinger i 
PACS som genererer flere hendelser i RIS?

• Hvilke behov har klinikere for klinisk-radiologisk 
informasjon på tvers av systemer og 
virksomheter? 



Nye problemstillinger
• Belyse utvikling av nødvendige grensesnitt og 

brukergrensesnitt for å motta og vise klinisk- 
radiologisk informasjon på tvers av systemer og 
virksomheter 

• Hva er konsekvensene av at multiple kopier av 
radiologisk bildemateriale og tilhørende 
svarrapporter lagret på mange foretak?



Klinisk-radiologisk informasjon

• Den informasjon som til enhver tid er nødvendig 
å ha enkelt tilgjengelig, for å fatte beslutninger på 
best mulig grunnlag

• Uansett hvor informasjonen ligger lagret



Evidensbasert radiologi
Forutsetninger:
• All relevant pasientinformasjon er tilgjengelig
• Tilgang til medisinske oppslagsverk

(Bui, A., m.fl., 2002:666)

”Because objective information is used to reach a conclusion,
all applicable information must be accessible so that an 
informed decision can be made”



”For the users, thight integration of RIS, PACS 
and EPR, is a necessity!”

(Reponen, J., m.fl., 2008:152)



Informasjon fra andre systemer
• Blodprøvesvar
• Informasjon om smitte 
• Cave 
• Sjekklister
• Reservasjoner (R minus, osv.)
• Legenotat
• Operasjonsbeskrivelser
• Elektronisk henvisning basert på tjenestekatalog 

og beslutningsstøtte
Beslutningsstøtte



”Jeg vil vite alt som kunne være potensielt 
tilgjengelig”

Respondent



Hva er relevant informasjon?



Kommunikasjon med andre



Kommunikasjon med andre
• Integrert med RIS/PACS
• Integrert med 

personalsystemet
• Integrert med telefon og 

calling-system
• Tilbys også som en 

”addon” i andre kliniske 
systemer

• Kommunikasjon logges i 
RIS/PACS

MR Cervicalcolumna

Henvisende lege
O O Kalle Kliniker (på ferie)

Andre leger i samme enhet
OO Jølle Jussius (pålogget, men opptatt)
OO Kari Tresteg
OO Unni Lin

Mine favoritter (MR Cervicalcolumna)
OO Nils Nakke (Eget HF/Radiolog)
OO Mari Magnet         (Eget HF/Nevrokirurg)
OO Jørgen Hansen    (Sørlandet sykehus/Radiolog – 

kun tilgjengelig på lesebrett)
OO Volker Genau (Berlin/Radiolog)

Andre tagget med spesialitet MR Cervicalcolumna
OO Nora Nakke (Eget HF)
OO Liss Hansen    (Sørlandet sykehus/Radiolog)
OO Genau Volker       (Berlin/Radiolog)
OO Mari Magnet         (Eget HF/Nevrokirurg)

1. Start video og del skjermer
2. Start video
3. Ring telefon
4. Send SMS
5. Ring calling
6. Chat
7. Send melding



Oppslagsverk
• Medisinske leksikon
• Radiologiske leksikon 
• Tekniske prosedyrer
• RadWiki (Volker Lapczynski)

– Kontekstbasert oppslag via eksisterende informasjon

http://legeinfo.dnsalias.net/xwiki/bin/view/Main/WebHome

http://legeinfo.dnsalias.net/xwiki/bin/view/Main/WebHome


Gjenbruk av eksisterende informasjon

• For å skreddersy arbeidsflaten og fylle den med 
relevant informasjon - enkelt

• For å kommunisere med de rette personer – enkelt 
• For å gjøre direkte oppslag i elektroniske 

oppslagsverk – enkelt
• For å muliggjøre beslutningsstøtte



Oppsummering
• Legge til rette for best mulig beslutning gjennom 

svært enkel tilgang til relevant klinisk-radiologisk 
informasjon i radiologens arbeidsflate

• Beslutningsstøtte i løsningene vil gjøre 
radiologen mer effektiv og gi høyere kvalitet

• Brukervennlige integrerte verktøy for 
kommunikasjon er nødvendig



Takk for oppmerksomheten!

Håvard Roterud
hroterud@ouf-hf.no


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Behov for klinisk-radiologisk informasjon�på tvers av foretak og systemer�
	Lysbildenummer 5
	Endret rolle for radiologien
	Trender innen medisin (& eldrebølgen)
	Trender innen medisin (& eldrebølgen)
	Trender innen radiologi
	Oversikt radiologer
	Lysbildenummer 11
	Forskningsspørsmål
	Oppsummering
	Lysbildenummer 14
	Oppsummering
	Sluttrapport - Tolkningsassistenten
	Oppsummering
	Lysbildenummer 18
	Konklusjon
	Nye problemstillinger
	Nye problemstillinger
	Klinisk-radiologisk informasjon	
	Evidensbasert radiologi
	Lysbildenummer 24
	Informasjon fra andre systemer
	Lysbildenummer 26
	Hva er relevant informasjon?
	Kommunikasjon med andre
	Kommunikasjon med andre
	Oppslagsverk
	Gjenbruk av eksisterende informasjon
	Oppsummering
	Takk for oppmerksomheten!

