
 

 

INNOVASJONSRAPPORT 2019 
HELSE VEST IKT 

  

I denne årlige innovasjonsrapporten ønsker vi å gi et innblikk i 
nybrottsarbeid i Helse Vest der Helse Vest IKT i 2019 har hatt en 

viktige rolle. Målgruppen for rapporten er alle med interesse for IKT 
og helsetjenesteutvikling 
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Nybrottsarbeid i Helse Vest IKT 

I 2019 fortsatte helsetjenestens sin satsning på 
digitalisering og teknologi, med Helse Vest IKT i en 
sentral rolle i spesialisthelsetjenesten på vestlandet.  

I årets rapport har vi valgt en utvidet forståelse av 
begrepet innovasjon, og har delt rapporten i fire 
hoveddeler:  

I kapittel 1 beskrives eksempler på innovasjoner og 
innovasjonsaktiviteter som Helse Vest IKT har 
bidratt i gjennom regionens ulike prosjekt og 
program. Helse Vest IKT er en betydelig bidragsyter i 
digitalisering- og forbedringsprosjekter i Helse Vest 
sine institusjoner, med Pasientens helsetjeneste som overordnet mål.  

I kapittel 2 beskrives innovasjonsaktiviteter gjennomført i samspill med eksterne 
samarbeidspartnere. Nær dialog og samarbeid med kommuner, høyere læringsinstitusjoner 
og næringsliv er av stor betydning for å lykkes med fornyelse og utvikling1. Videre 
presenteres ulike regionale og lokale inititativ knyttet til bruk og utvikling av Virtual Reality 
(VR).  

I kapittel 3 presenteres eksempler på nybrottsarbeid i våre tekniske miljøer som muliggjør, 
eller legger til rette for, Helse Vest sitt mer tradisjonelle innovasjonsarbeid. Spesielt 
interessante forbedringer og nyskapninger i Helse Vest IKT sine egne tjenester og oppgaver 
beskrives også her.  

I Helse Vest IKT har Seksjon for innovasjon et spesifikk ansvar for å fremme og støtte 
innovasjon i helseregionen. Informasjon om seksjonens arbeid i 2019 er beskrevet i 
rapportens siste kapittel. 

Med rapporten ønsker vi å informere og inspirere, del gjerne! 

 

Redaktør  Eva C. Backer 
Kontaktinformasjon: postmottak@helse-vest-ikt.no 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1   Innovasjonsstrategi Helse Vest RHF 2016-2020 

mailto:postmottak@helse-vest-ikt.no
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1. INNOVASJONSBIDRAG I PROSJEKT OG PROGRAM  

 

I dette kapittelet beskrives et utvalg av innovasjoner og innovasjonsaktiviteter som Helse 

Vest IKT har bidratt i gjennom regionens ulike prosjekt og program.  
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Hvem 

Prosjektet har fått støtte av det regionale 
innovasjonsfondet. 
Alle HF i regionen medvirker. 
Helse Vest IKT står for utvikling og 
forvaltning. 
 

Prosjektet 

Prosjektet ledes av Ingerid Rødseth i 
Avdeling for arkitektur, portefølje og 
innovasjon.  
Prosjektgruppa består av utviklarene 
Finn Michael Halvorsen og Thomas 
Hatlebrekke, samt informasjonsansvarleg 
Øivind Solvang. 
 

Kontaktperson 

Ingerid Rødseth, 97013625, 
ingerid.julia.rodseth@helse-vest-ikt.no. 
 

Pilot 

Helsetanken          

Helsetanken er ein nettstad som skal fremme innovasjon på 
eHelse. Her kan idé-skaparar få innsikt i typiske helsedata, 
og målet er å gi inspirasjon til nyskaping der behovet er 

størst. 
 

Behov 

For å takle behovet for nye og effektive digitale helsetenester, er det 
naudsynt å leggja til rette for innovasjon i heile regionen. Skal vi nå 
måla i strategi Helse2035 må vi iverksette tiltak som stimulerer 
idéskaping i alle helseforetak. Dette kan få frem potensialet mot aktiv 
pasientmedverknad, effektiv ressursbruk, god samhandling og 
heilheitleg behandling. 
 
Idéane som oppstår i helseforetaka kommer ofte frå klinikere som har 
tenkt ut nyskapande løysinger på ulike område. Desse idé-skaperne 
treng innsikt i datastrukturar og moglegheitsrommet som omgir dem. 
Konseptutreiing og validering av idé, samt konkret støtte i dei enkelte 
prosjekta kan forenklas og kvalitet kan økast gjennom ein slik innsikt. 
 

Løysing 

Helsetanken er ein nettstad for innovatører, utviklare, studentar og 
andre som brenn for innovasjon innen eHelse. Her finn dei fiktive 
helsedata for innsikt og inspirasjon. Dei kan og benytte seg av ulike 
api’er for å hente ut dataene om leike-pasientane. 
 
Helsetanken kan være ideell for bruk i hacketons og andre idé-arener, 
samt gi utviklarne innsikt i hvilket handlingsrom dei har. 
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I 2019 blei chatbotten Dina videreutvikla og lansert med 
nytt design på helsenorge.no. 

Frå regional til nasjonal løysing 

I samarbeid med Helseministeren Bent Høie blei Dina 2.0 lansert på 
helsenorge.no. Hendinga fant plass på EHIN i Oslo, 12. november 
2019.  
 
Team e-helse, ein jordmor fra kvinneklinikken og Bergen kommune, 
har gjennom året vidareutviklet kvaliteten i Dina og bestått 
sertifiseringskurs som chatbottrenere hos plattformleverandøren 
Kindly.  Gjennom året har prosjektet fått fleire invitasjonar til å 
formidle erfaringer frå prosjektet på seminarer og konferanser i heile 
landet. I samarbeid med masterstudentar fra Høgskulen på 
vestlandet (HVL), CEMS studentar frå Norges Handelshøyskole (NHH) 
og konsulentselskapet Kalibrert, har prosjektet utarbeidet  rapportar 
som vil vere nyttige for vidare utvikling av prosjektet og andre 
digitaliseringsprosjekter regionalt og nasjonalt. 
 

Chatbot Dina - Et lavterskeltilbod 

Chatbot Dina er ein åpen webside med funksjonalitet for å stille 
spørsmål og få svar i sanntid med ein robot. Løysinga er basert på 
enkel kognitiv teknologi med funksjonalitet for å tolke  og svare på 
spørsmål frå brukarar. Sidan lansering har løysinga hatt over 10 000 
meldingar. 
 
Chatbot Dina er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og 
Bergen Kommune, har fått støtte frå Helse Vest, Norsk forskningsråd 
og Ekstrastiftelsen og N.K.S 
 

Hvem 

Prosjektgruppen har betsått av  

helsepersonell fra Helse Bergen og Bergen 

Kommune, utviklere fra Helse Vest IKT,  

Tjeneste- og UX designer frå Idean, 

forretningsutvikler fra VIS, masterstudenter 

fra Høyskulen på Vestlandet (HVL) og 

Norges Handelshøyskole  (NHH).  

Hva 

Helse Vest IKT har bidratt med 
prosjektledelse frå ide til realisering på 
helsenorge.no samt anskaffelse, utvikling og 
forvaltning av Chatbotplattformen Kinkdly. 
 
Tilgang: spordina.no, prosjektinformasjon: 
Helse-Bergen.no/spordina 
 

Hvorfor 

Chatbot Dina har som mål å styrke kvinners 
kunnskap om eigen helse. Løysinga 
understøttar Teknologiplan (2019-2023). 
 

Kontaktpersoner 

Initiativtakar og Prosjekleder (2020-) 

Overlege Agnethe Lund. Prosjektleder 

(2015-2019): Synnøve Olset  

Chatbot Dina                
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Predikering av pasientoppmøte og avbestilling 

En betydelig andel av pasienter møter ikke opp eller 

avbestiller time i spesialisthelsetjenesten. Når og hvem 

avbestiller eller møtte ikke opp til avtalt 

oppmøtetidspunkt? Hva kan vi gjøre for at flere pasienter 

møter og færre avbestiller avtaletid? 

Problemstilling 

Pasienter som ikke møter eller avbestiller time kort tid i forveien, 
skaper «hull» i timebøker. En pasient som ikke møter, er to pasienter 
som ikke får møte spesialist eller et team av spesialister. Økt antall 
pasienter som møter til avtalt oppmøtetid, bidrar til at ressurser 
utnyttes på en bedre måte og gjør tilbudet mer tilgjengelig for flere 
pasienter ved å redusert ventetid. 

 

Løsning 

Hensikt med å analysere og utforske muligheten for å predikere 
pasientoppmøte og avbestilling av avtaletid er å kunne iverksette 
målrettede tiltak for å redusere antall pasienter som ikke møter, og å 
redusere re-planlegging av pasientkontakter. Videre kan dette bidra til 
bedre kvalitet ved at pasienter som trenger ekstra oppfølging og hjelp 
til å møte, får hjelp og bedre tilrettelegging. Innsikt om hvilke faktorer 
som påvirker om pasienter ikke møter eller avbestiller avtaletid kan 
brukes for å bedre rutiner og planleggingspraksis. 

Finansiering av prosjektet 

Prosjektet har fått finansiering fra Helse 
Vest. 
 

Prosjekt team 

Mounir Haizone (idéhaver, HV IKT) 
Christian Autenried (HV IKT) 
Cecilie S. Grøtteland (Helse Stavanger) 
Even Flørenæs (Helse Stavanger) 
Håkon Ersland (Helse Bergen) 
Kenneth Dieseth (Haraldsplass) 
Johanne Kalsheim (HV RHF) 
Terje Beck Nilsen (HV RHF) 
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Hvert år sender Helse Vest hundrevis av søknader til 
Statens legemiddelverk  for å gi pasienter nødvendig 
behandling med legemidler som ikke har 
markedføringstillatelse i Norge. En betydelig forenklet 
saksbehandling er nå innført i alle foretak. 

Digitalisering = nye muligheter 

Tidligere måtte overlegen eller avdelingsoverlegen regelmessig sende 

søknader til Statens legemiddelverk der man blant annet måtte oppgi 

hvorfor en ønsket å behandle pasienten med et uregistrert 

legemiddel. For de fleste uregistrerte legemidler er det nå tilstrekkelig  

at apoteket sender inn en oversikt over avdelingsvis salg av 

uregistrerte en gang i året. 

-Dette er veldig bra. De årlige skjemane vi måtte fylle ut og sende inn 

er en rent administrativ søknad som ikke ble behandlet reelt. Samme 

informasjon kan nå overførest uten at vi involveres. Slik forenkling vil 

vi ha mer av, sier Einar Haukås, seksjonsoverlege ved hematologi ved 

Stavanger universitetssykehus (bilde). 

 

Hvem 

Innføringsprosjektet Kurve- og 

legemiddehåndtering (KULE) i Helse 

Vest ved Ragna Strømman og Eva C. 

Backer, delprosjekt Varekatalog og 

legemiddellogistikk 

 

Hva 

Utviklet en betydelig forenklet 
søknadsprosess sammen med Statens 
legemiddelverk og representanter fra 
OUS/Sykehusapotekene HF. 
 

Kontaktperson 
ragna.herigstad.stromman@sav.no 
 

Forenkler behandling med uregistrerte legemidler 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JE0i74Mj&id=F36E1095C32F2402C5041F6C1B35F55B16AC4BF7&thid=OIP.JE0i74Mj9hgT7ttghPHotgHaE7&mediaurl=https%3a%2f%2fmedteknorge.no%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f05%2fStatensLegemiddelverk.png&exph=312&expw=469&q=statens+legmiddelverk&simid=607992490322562692&selectedIndex=0
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Stor interesse for medisinsk avstandsoppfølging 

Hva/hvem 

«Medisinsk avstandsoppfølging» 
er et Helse Vest strategisk 
forprosjekt godkjent av 
Teknologirådet.  
 
Prosjektets oppdrag er å legge 
grunnlaget for en regional 
satsning på avstandsoppfølging 
av pasienter. Alle foretakene er 
representert i prosjekt- og 
styringsgruppe. 
 

Kontaktperson 

Fra Helse Vest IKT deltar Håkon 
Bull-Njaa som prosjektleder og 
Jarle Nordvik som 
virksomhetsarkitekt. 
 

Kontaktinformasjon 

hakon.bull-njaa@helse-vest-
ikt.no 

Enkeltstående initiativ rundt avstandsoppfølging har tidligere vært 
gjennomført med gode resultater. Men for å nå ambisjonen i «Helse 
2035» er det behov for en mer helhetlig satsning i regionen. 

Mål 

Medisinsk avstandsoppfølging skal bidra til pasientens helsetjeneste ved å øke 
tilgjengeligheten, kvaliteten og effektiviteten i tjenestene, uavhengig av geografi 
og fysisk oppmøte. Avstandsoppfølging skal gjøre hverdagen lettere for 
pasienter, pårørende og behandlere. 
 

Behov  

Behov for avstandsoppfølging som utmerker seg så langt i arbeidet er:  

 Direktekommunikasjon (spesielt video) som erstatning for, eller 
alternativ til, fysiske oppmøter 

 Egenregistrering: 
o for screening/behovsavklaring for behandling/konsultasjoner 
o som erstatning for forberedende konsultasjoner 
o for evaluering/fortløpende tilbakemelding på behandling 

 Informasjon og opplæring som forberedelse for behandling og rundt 
egenbehandling 

 Behov for å avklare løsninger for innsamling av data fra utstyr hos 
pasient 

 Sikre løsninger for opplasting og deling av bilder 
 

Status 

I 2019 har prosjektet gjennomført: 

 Møter i alle foretakene. Bildet over er fra Helse Bergen, der prosjektet 
møtte en fullsatt sal på Bikuben kurs og konferansesenter 

 Utarbeidelse av regional strategi for avstandsoppfølging med anbefaling 
av tiltak på både kort og lang sikt. Rapporten skal behandles av 
Teknologirådet første kvartal 2020. 
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Test deg gratis heime. Du kan vere smitta utan å vite det.  

Logg inn og bestill heimetest på helsenorge.no. Du mottek 
prøveutstyr og informasjon i ein diskret konvolutt innan ei 
veke. 

Klamydia og gonoré i Norge 

I dag er Norge på verdenstoppen når det gjeld antal tilfeller av 
Klamydia. I følgje Folkehelseinstituttet vart det i 2018 diagnostisert 26 
570 tilfeller av klamydia. Dersom du går ubehandla over tid kan 
kjønnssjukdommen føre til redusert fruktbarhet. Det er også ein  
urovekkande auke i antal registrerte tilfeller av gonoré.   
 

Så enkelt testar du deg 

Å teste seg for ein kjønnssjukdom kan opplevast vanskeleg av ulike 
private årsakar. Difor har Helse Vest no tilrettelagt ei enkel og sikker 
løysing for at du kan testa deg sjølv heime.  
  
Du bestiller prøveutstyr ved å logge deg inn på helsenorge.no og fylle 
ut nokre enkle opplysningar i eit digitalt skjema. Skjemaet sender du så 
inn i ein sikker kanal direkte til sjukehuset, nærare bestemt 
hudavdelinga i Bergen, poliklinikk for SOI. Deretter mottek du 
prøveutstyr og informasjon i ein diskret konvolutt innan ei veke. Prøva 
sender du tilbake til avdeling for seksuelt overførbare sjukdommar i 
vedlagt adressert konvolutt. Ti dagar etter at du har sendt inn prøva 
ringer du 55973962 for å få resultat. Dersom du får påvist klamydia 
eller gonoré med heimetesten, må du møte hos SOI-poliklinikken eller 
kontakte fastlegen din for å få behandling. 

Heimetest for klamydia og gonoré 

Vestlandspasienten 

Det er prosjektet Vestlandspasienten som 
har utvikla og produksjonssett løysinga.  
Vestlandspasienten utviklar løsysingar på 
helsenorge.no for innbyggarar i Helse 
Vest, og er finansiert undert Alle Møter-
programmet. 
 
 

Prosjektdeltakere 

Pernille Gisselmann, Prosjektleder VP 
Rose Mari Eikås, Delprosjektleder VP 
Svein-Ove Walseth, Virksomhetsarkitekt 
Elisabeth Moldeklev, Integrasjonsutvikler 
Anne-Mette Karlsen, Testleder 
Olav Gunnar Øie, Konsulent 
Tone Jørs, Helsesekretær 
Turid Jorunn Thune, Seksjonsoverlege 
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Ved bruk av elektronisk skjema vil foretakene spare inn verdifull 

tid og portokostander  

Dagens skjema i spesialist-helsetjenesten 

Det koster verdifull tid og penger når spesialisthelsetjenesten må sende skjema 
i postgang. Ikke minst er det tidkrevende for sykehusene å følge opp manglende 
og innkommende skjemasvar, som så må overføres manuelt til EPJ og 
fagsystem.   
 

Digital utveksling av informasjon/digitale skjema 

Ved hjelp av helsenorge.no vil innbygger motta en skjemaoppgave sekunder 
etter at den er sendt fra sykehuset. Innbygger varsles og purres automatisk 
dersom skjemasvar ikke leveres.  
Innbygger kan fylle ut skjema på pc, mobil eller nettbrett, og beholder selv en 
kopi av skjema på helsenorge.no 
 
Ved innsending av digitalt skjemasvar, mottas dette direkte i DIPS som PDF. 
Uleselig håndskrift, feil i postgang, og manuell overføring til EPJ blir ikke lenger 
nødvendig. Dette vil spare foretakene for unødig og tidkrevende administrativt 
arbeid. 
Med Dips Arena kan man sende skjema og motta skjema som strukturert 
informasjon som kan gjenbrukes på tvers av applikasjoner og funksjoner.  
 
Det er og utviklet løsninger hvor innbygger selv kan finne skjema på 
helsenorge.no. Et eksempel er «Innmelding til fødeavdeling» i Stavanger, hvor 
skjemasvar registreres i DIPS og overføres til Natus via robot.  

Digitale skjema/Digital dialog 

Prosjektet  

Det regionale prosjektet 
«Ditiale Brev og Skjema» er en 
del av programmet Alle møter. 
 
 

Opprinnelsen 

Prosjektet ble etablert på 
bakgrunn av arbeidet med å 
definere Helse Vest sin strategi 
for digitale skjema i 2016. 
Prosjektet er et samarbeid 
mellom Helse Vest, 
helsenorge.no (Norsk 
Helsenett), DIS (Digitale 
innbyggertjenester) og DIPS.  
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Ved hjelp av robot-teknologi og nasjonale tjenester slipper 

helsesekretær å skrive ut og sende papirbrev med Posten, og 

pasienten får brev i sin foretrukne kanal. 

Elektronisk formidling 

Helse Vest sender mellom 2 000 og 8 200 innkallingsbrev per dag (2018). 
Mange av brevene går på papir selv om mottakeren er aktiv på 
helsenorge.no eller har digital postkasse (DigiPost eller eBoks). HV har tatt i 
bruk formidlingstjenesten på helsenorge.no selv om DIPS ikke har innebygd 
støtte for dette, og har med det fritatt pilotavdelingene fra å sende brev på 
papir til de digitalt aktive pasientene, men også ved at de som skal ha brev 
på papir skrives ut av Postens utskriftstjeneste, slik at man slipper å printe, 
pakke, og levere brev til postbudet på hvert sykehus. 
 

Pasientens foretrukne kanal 

Pasienten velger selv hvor man ønsker å få brev levert, gjennom enten å 
være aktiv på helsenorge.no, og få «rik» tilgang til informasjon om forløpet, 
eller ved at man har digital postkasse fra DIFI. De elektroniske brevene går 
ut umiddelbart etter at brevet er godkjent i DIPS og erfaringsmessig kan man 
allerede samme dag løse opp i floker og misforståelser mellom sykehus og 
pasient. 
 
De som ikke har noen slike tjenester vil fortsatt få brevet hjem i postkassen, 
men siden Posten legger ned sorteringssentraler over hele landet, og vi har 
tatt i bruk Postens utskriftstjeneste, sparer vi fysisk formidlingstid (og 
mijøet) for å frakte brevet til Lørenskog for så å sende det tilbake til regionen 
før det leveres ut med bud.  
 

Porto 

Det er ikke slik at elektroniske brev ikke 
har portokostnad, men den fremstår litt 
annerledes ved at «porto» er kostnaden 
på drift av offentlige tjenester som 
fordeles mellom brukerne. 
 
I tillegg gir det å bruke Postens 
utskriftstjeneste alle i Helse Vest tilgang 
på Postens rimeligste porto ved at man 
ikke trenger å oppnå minimumsantall av 
brev, «korrekt» sortering, osv. for å få 
beste pris. 
 

Kvalitet 

Når man slipper å skrive ut, sortere, 
pakke og sende, på enkelte avdelinger 
hundrevis av brev, og hvert brev 
håndteres elektronisk, eliminerer man 
feilsituasjoner som at sider i brev blir 
blandet, feil brev i adressert konvolutt, 
og reduserer derfor faren for 
helseinformasjon på avveie. 
 

Elektronisk formidling av innkallingsbrev 
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Gravide som skal levere inn opplysingar før fødselen kan no 

gjere dette elektronisk, takka vere hjelp frå automatiserings 

roboten «Robbie Vest» i prosjektet for digitale skjema og 

brev. 

Bakgrunn 

Kvinner som går gravide må levere opplysingar om sin helsesituasjon i 

veke 32, slik at sjukehuset kan begynne å planleggje fødselen. Desse 

opplysingane har så langt blitt levert via eit papirskjema som den 

gravide må fyllje ut for hand og sende i posten til sjukehuset.  

Løsning 

I første fase fekk prosjektet digitalisert skjemaet som kom inn i DIPS. 

Men opplysingane måtte framleis overførast manuelt til fagsystemet, 

Natus. Denne hausten har fødeavdelinga i Helse Stavanger starta ein 

pilot kor denne prosessen er automatisert, gjennom bruk av roboten, 

Robbie Vest. Det betyr at jordmødrene no kan gå rett inn i Natus og finne 

informasjonen som dei fødande har fylt inn.  

Økt effektivitet og kvalitet 

Prosjektleiar, Lene Rykkje beskriv leveransen som ei vinn- 

vinn løysing for pasientar og helsepersonell. Den gravide treng  

ikkje lenger å rote med eit papirskjema og kan no levere opplysingane 

kor som helst. For helsepersonell blir det mindre manuelt arbeid med 

føring inn i DIPS og Natus, opplysingane kjem fortare inn og det er ikkje 

lenger ei utfordring å tyde handskrift.  

 

 

Hvem 

Digitale skjema og brev under Alle Møter-
programmet. 
 

Hva 

Digitalisering av skjema for gravide, slik at 
det er enklere å levere inn og behandle 
data. 
 

Hvor 

Pilot hos fødeavdelingen i Helse Stavanger.  
 

Hvorfor 

Hurtigere behandling av informasjonen i 
skjemaet og enklere for gravide å levere 
når det kan gjøres elektronisk.  
 

Kontaktperson 

Regional prosjektleder, Lene Rykkje 
lene.rykkje@helse-vest-ikt.no 
 

Robbie Vest automatiserer skjema for gravide 
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Hvem 

Samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen 
og Helse Vest IKT. 
 

Hva 

Løsning for å sammenstille store mengder 
data fra prøvesvar. 
 

Hvor 

Under uttesting på Hormonlaboratoriet på 
Haukeland Universitetsykehus. 
 

Hvorfor 

Dypere og mer effektiv analysering av 
prøvesvar.  
 

Kontaktperson 

Utvikler, Morten Salomonsen,  
morten.salomonsen@helse-vest-ikt.no 
 

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Vest IKT og 

Hormonlaboratoriet i Helse Bergen har resultert i et 

optimalisert system som skal holde styr på en stor del av 

prøvedata som blir generert på laboratoriet.  

Hver uke får Hormonlaboratoriet inn hele 2000 prøver som skal 

analyseres med massespektrometri. For at laboratoriet skal kunne gi 

ut prøvesvar på disse, må prøvene gjennom en omfattande 

kvalitetsvurdering.  

  

Alle disse prøvene genererer en enorm mengde data både fra selve 

analysen, men også tekniske data relatert til instrumentene og 

innstillingene de har. Her snakker vi om data tilsvarende en tabell 

med 40 linjer og 100 kolonner per prøve.  

Det er her systemet SpecBase kommer inn i bildet. Det er 

innovasjonsprosjekt mellom Helse Bergen og Helse Vest IKT. 

Løsningen samler nemlig all data fra maskinene, enten det er 

prøvesvar eller data fra instrumentene. Teknisk personale vurderer og 

sammenlikner deretter dataene for å sikre at hvert prøvesvar er godt 

nok til å sendes ut. 

Løsningen sparer Helse Bergen for to årsverk, samtidig som de nå 

klarer å bruke flere metoder og ha flere instrumenter operative. Det 

sikrer et høyere kvalitetsnivå på analyseringen av prøvene enn hva 

man hadde tidligere.  

 

Specbase holder orden på enorme mengder data  
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Pilot 
Kontaktinfo dette arket: settinn@helse-xxxxxx.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Les meir på helse-vest.no/innovasjon Kontaktinfo dette arket: settinn@helse-xxxxxx.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Les meir på helse-vest.no/innovasjon 

I UTVIKLING 

Implementering 

På sykehusene kryr det av instrumenter og kjøleenheter som 

skal oppbevare prøver, ulike væsker og medisiner som trenger 

streng temperaturkontroll. Men hvordan kan man være trygg 

på at kjøleskapet holder en stabil temperatur døgnet gjennom? 

Med støtte fra Harmonlaboratoriet på Haukeland søkte Morten Salmonsen 

om innovasjonsmidler til innkjøp og uttesting av noen trådløse sensorer 

som kan måle både trykk, temperatur og nærhet. Sensorene kan for 

eksempel monteres på innsiden av kjøleskap for å måle hvor mange 

ganger døren blir åpnet i løpet av en dag og hva temperaturen er i 

kjøleskapet.  

Sensorene sender kryptert data opp i Google-skyen via 3G, der 

programvaren henter ut dataene man har programmert den til å hente. 

Sensorene som Salomonsen og kompani monterte i høst har fått kjøre i et 

halvt år på laboratorieklinikken, men det tok langt kortere tid før brukerne 

så nytten av dem. Temperaturavlesningen viste at to kjøleskap sviktet på 

temperaturstyringen og ventilasjonssystemet i rommet skrudde opp 

temperaturen unødvendig.  

Samtidig som sensorene har samlet inn rådata for Harmonlaboratoriet har 

utviklerne i Helse Vest IKT jobbet med å lage en måte å presentere 

informasjonen til laboratorieansatte, slik at den faktisk kan brukes til noe. 

Ettersom leverandøren har begrenset funksjonalitet i sin programvare 

utvikler Helse Vest IKT nå sin helt egen programvare fra bunnen av.  

 

 

I UTVIKLING 

Pilot 

Kontaktinfo dette arket: johanne.kalsheim@helse-vest.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Les meir på helse-vest.no/innovasjon 

Hva 
Bruk av tråløse sensorer for å overvåke 
temperaturer ved laboratoriene for å 
være sikker på at prøver og medisiner 
oppbevares i rett temperatur.  
 
Initiativet har fåt støtte fra Helse Vest 
sine innovasjonsmidler. 
 

Hvem 
Morten Salomonsen, Seksjon for 
utvikling, Helse Vest IKT. 
 

Hvor 
Under uttesting på Hormonlaboratoriet 
på Haukeland Universitetsykehus. 

 
Kontaktperson 
Initiativtaker og utvikler, Morten 
Salomonsen. 
morten.salomonsen@helse-vest-ikt.no 
 

Løser problemer med smarte sensorer   
      1     2     3     4     5  
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2. ANNET NYBROTTSARBEID 

 

I dette kapittelet beskrives deltagelse i arbeidet med å etablere en ny nasjonal modell for 

klinisk praksis, eksempler på Helse Vest sine aktiviteter rundt Virtual Reality (VR), den 

populære møteplassen Tekprat, og forskningsprosjektet Intromat. 
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Dei regionale helseforetaka har gått saman om å utvikla 

ein felles, nasjonal modell av den kliniske kjerneverksemda i 

eit helseforetak. Modellen legg grunnlag for å forme felles 

arbeidsprosessar og redusere uønska variasjon på nasjonalt 

nivå. 

Fragmentert helsetjeneste 

Manglande felles, heilskaplige arbeidsprosessar i helseforetaka 
medfører at pasientane opplev helsetjenesta som fragmentert. 
Same helseproblem blir også behandla ulikt avhengig av hvor i 
landet man bor. Det finns heller ikke gode, sammenlignbare 

beskrivelser av arbeidsprosessar. 
 

Interregional einighet om klinisk kjerneverksamhet 

For at pasienten skal få ei betre oppleving av helsetenesta, treng 
helseforetaka ein lik måte å beskrive sitt arbeid på. Etter fleire 
forsøk har regionane no saman blitt einige om hvilke områder 
den kliniske kjerneverksomheita består av og hvilke prosesser 
desse inneholder, frå henvisning blir mottatt til behandling er 
avslutta. Dette er eit svært viktig steg på vei til eit meir einsarta, 

nasjonalt helsevesen. 
 

Idehaver og team 

Prosjektet var initiert av Nasjonal 
IKT. Alle helseforetaka stilte med 
ressursar med ansvar for 
organisasjonsutvikling og 
virksomhetsarkitektur.  
 
Fra Helse Vest: 
 
Karen Mørner Sletten 
Sonja Cassidy 

 Nasjonal modell for klinisk praksis 
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Teknologi, forskning og innovasjon skal løyse mange av 
utfordringane helsesektoren står overfor i dag. For å henge 
med i den stadig aukande utviklinga er det viktig å samarbeide 
med eksperter frå næringsliv og akademia, lære av dei som har 
kommet lengst.  

Tekprat er ein open, gratis møteplass for alle som er nysjerrige på 

mogelegheiter ny teknologi gjer oss.  I 2019 vart det satt opp 5 

arrangementer. All evaluering tilseier at Tekprat er positivt og 

fungerar svært godt som møteplattform. I desember 2019 vart 

Tekprat for fyste gong streama live på Facebook. Innlegga nådde ut 

til 809 personar, vart delt 4 ganger og hadde 9 sjåarar under 

direktesendinga. I tillegg til å utvide Tekprat til Førde og med 

livestreaming, er det i 2019 laga nytt kommunikasjonsmateriell. 

Tekprat har fått nye websider, har fått ei eiga facebook-side som ved 

utgången av 2019 hadde  209 føljarar.  

Finansiering 

Tekprat blei sponset av Bergen Kommune i 2019 og av Helse Vest. 

 Arrangementkomiteen 

Arrangementkomiteen består av representantar frå Helse Bergen, 

Høyskolen på Vestlandet (HVL), Bergen Kommune, Norwegian Smart 

Care Cluster (NSCC), VIS , Alrek Helseklynge og Bergen Næringsråd. 

 

Hvem 

Tekprat er eid av Helse Vest IKT  
 

Hva 

Tekprat er en møteplass for alle med 

interesse for å lære av andre sine 

erfaringer med ny teknologi, forskning og 

innovasjon.  

 

Hvor 

Tekprat blir arrangert i samarbeid med 
Helseforetakene i Helse Vest og 
samarbeidspartnere i deres respektive 
regionanane.   
 
Webside Helse-bergen.no/Tekprat 
Facebook: Facebook.no/Tekprat 
 

Hvorfor 

Tekprat har som mål å fremme  kunnskap 
om forsking og innovasjon og bruk av ny 
teknologi i helsesektoren. 
 

Kontaktperson 

Synnøve Olset – Koordinator Helse Vest 
Synnove.olset@helse-vest-ikt.no 
 

Tekprat 2019          

Kontaktinfo: Synnove Olset 
Kontaktinfo synnove.olset@helse-vest-ikt.no 
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Psykiske lidelser er en av våre største samfunnsutfordringer. I sykehustalen 
for 2020 løftet helseminister Høie frem arbeidet med forskning og 
metodegodkjenning av eMeistringsklinikken som leverer beha internasjonale 
klinikker utvikler forskningsprosjektet INTROMAT nye og mer avanserte 
digitale behandlingsmetoder. Prosjektet har sammen med Helse Vest IKT 
drevet fram en avansert infrastruktur som understøtter arbeidet med digitale 
helsetjenester med tilhørende sensitive data. 

Veiledet internettbehandling og selvhjelpsprogram 

Internettbehandling med og uten veiledning fra helsepersonell blir utviklet basert 

på pasientenes behov, tidligere forskning, kliniske erfaringer og innovativ teknologi. 

Programmene består av innhold i form av bilder, videoer, tekster og lydfiler som blir 

formidlet på en brukervennlig og funksjonell måte. Programmene fremmer en aktiv 

pasientrolle gjennom instruksjoner og oppgaver. Oppfølging fra helsepersonell kan 

skje ved at terapeuten følger med på sitt dashboard (informasjonsoversikt) og 

kommuniserer med pasienten basert på denne informasjonen. Alternativt foregår 

dette ved hjelp av automatisert beslutningsstøtte (for eksempel automatiske 

påminnere ved inaktivitet) dersom det dreier seg om selvhjelpsprogram. 

 

Avansert infrastruktur garanterer informasjonssikkerhet og personvern 

Sensitive data som genereres under behandlingen, lagres trygt i INTROMAT 

Community Cloud. Adgangsmekanismer i form av kontrollerende gateway og en 

oversiktlig VPN-forbindelse sikrer at kun autoriserte brukere slipper til. Data 

vedrørende bruk og klinisk effekt analyseres ihht samtykke gitt av pasienten. 

Forskningen støttes av kunstig intelligens. Forskerne benytter ny innsikt til å 

optimalisere behandlingsoppleggene. Nye versjoner blir lagt klar i INTROMAT 

Community Cloud og kan hentes ut av brukerne. 

 

 

 

Hvem 

INTROMAT er et 

forsknings-prosjekt med 

deltagelse fra bl.a. HBe, 

HV IKT, HVL og UiB. 

Forskningsrådet har 

bevilget penger til 

arbeidet. INTROMAT vil 

bedre folkehelsen ved å 

kombinere adaptiv 

teknologi og behand-

lingsopplegg basert på 

klinisk evidens. 

Hva 

INTROMAT Community 
Cloud er en sikker og 
effektiv teknisk 
infrastruktur for 
forskning som benytter 
sensitive data. 
 

Kontaktpersoner 

 Administrativ leder 

Kristine Griffin (HBe) 

 Prosjektleder Tine 

Nordgreen (HBe) 

 Ansvarlig for 

resultat-utnyttelse 

Yngvar Skar (HV IKT) 

 

Veledet internettbehandling og selvhjelpsprogram
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stoppMRSA, VR-spill om resistente bakterier       

              Antibiotikaresistens er et fryktet problem i helsetjenesten. 
Sammen med to masterstudenter i informatikk ved Høyskolen 
på Vestlandet og infeksjonsposten 5V på Haukeland 
universitetssykehus, lager Helse Vest IKT et læringsspill om en 
av de vanligste resiste bakteriene, MRSA.  

 
Bakgrunn 

MRSA er gule stafylokokker som er resistens mot vanlige antibiotika. Alle 

pasienter som innlegges på norske sykehus skal vurderes som bærere av 

MRSA etter nasjonalt definerte kriterier. Alle sykepleiere og leger skal 

være drillet i å vurdere pasienter og ta prøver mtp. MRSA.  

Løsning 

Gjennom VR-teknologi og bruk av humor vil vi gi helsepersonell både en 

realistisk og morsom opplæring i hvordan vurdering og prøvetaking skal 

utføres. Spilleren skal lære å vurdere pasienter, ta prøver av riktig 

lokasjon, på riktig måte og med riktig prøvetakingsutstyr. 

Idéen om et spill om MRSA stammer opprinnelig fra  Anne G. Kvalvik,  

legespesialist og tidligere leder av Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse 

Vest. Spillet forventes å være ferdig i juli 2020, og skal være gratis 

tilgjengelig for helse- og læringsinstitusjoner og andre interesserte  over 

hele landet. 
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INNFØRT 
Mange av pasientane ved Klinikk Psykisk Helsevern for Barn 
og Unge har særskilte behov, og kan ha vansker med 
tradisjonelle aktiviteter, eller mangel på vilje til å trene. Her 
vil VR være en mulighet som vil få aktivisert desse 
gruppene, da vi bruker spill for å aktivisere og trene som 
appelerer mer enn vanlig trening.  

Fremtidsrettet satsing på ny spillteknologi 

I dette prosjektet utvikler vi VR-rommet for barn og unge, der barn, 
unge, familie og helsepersonell sammen kan benytte, utvikle og tilby 
VR-baserte behandlingsformer innen psykisk og somatisk helsevern. 
Dette er det største VR-rommet med forankring i klinikken i Helse Vest, 
og det eneste med forankring i barn og unges helsetjenester. 
 

Et verktøy for klinikere og terapeuter 

Rommet har i tillegg til to VR-stasjoner et område der terapeuter kan 
gi pasientundervisning mens spillområdet brukes til eget formål, og  
det er også satt opp spill-PCer til pasientbruk ved siden av VR-området. 
Et fritidsavbrekk frå en tøff hverdag i behandling er et verdig mål i seg 
sjølv, men disse er også tiltenkt å være et verktøy for å observere 
aktivisering, engasjement, adferd og sosial interaksjon under spilløkter.  
 
VR-Rommet er nå åpnet og tar inn personell frå PBU til opplæring. 
Helse Vest IKT bistår med innovasjonsressurser og forvaltning av et 
applikasjons- og spillbibliotek til bruk i VR-Rommet i samarbeid med 
Innovasjonslaben. 

Hvem 

Finansiert av innovasjonsmidler fra Helse 
Vest.  
 

Hva 

Idéhaver Lars Peder Bovim 
v/Energisenteret 
VR-ansvarlig: Håkon Garfors, Thomas 
Fiskeseth Larsen 
 

Hvor 

VR-rommet på glasblokkene, barne – og 
ungdomssjukehuset Haukeland. 
 

Hvorfor 

Overordnet mål Energisenteret: «For å 
øke mestring og felleskap gjennom fysisk 
aktivite for barn og unge med særskilte 
behov». VR-rommet skal brukes til både 
fysisk trening og aktivitetar, behandling og 
avkobling for pasientar.» 
 

Kontaktperson 

Lars Peder Vatshelle Bovim, 
Energisenteret 
Håkon Garfors og Thomas Fiskeseth 
Larsen Helse Vest IKT 
 

VR-rom barne og ungdomssjukehus    
    1     2     3     4     5  
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Et karakteristisk trekk ved psykoselidelser er nedsatt sosial 
funksjon, og studier viser at pasienter som utvikler en økt 
mestringstro kan oppleve symptomreduskjon og fungere 
bedre i sosiale settinger. Psykoseteamet hos Klinikk Psykisk 
Helsevern for Barn og Unge tar i bruk Virtual Reality med 
mål å bedre sosial funksjon gjennom virtuelle opplevelser. 
Helse Vest IKT bistår i utvikling av VR-program som lar 
pasientene trene på sosiale situasjoner i trygge omgivelser. 
Behandlingen skal testes i løpet av 2020. 

Virtual Reality (VR) har vært brukt i forskning over flere tiår, særlig 
innen psykologi, og nyere studier har vist at behadnling med VR kan ha 
større effekt enn tradisjonelle intervensjoner. Ved å gjenskape 
troverdige settinger kan en eksponere pasienter for diverse miljøer 
med høy økologisk validitet, herunder utfordrende sosiale situasjoner i 
kliniske rammer der pasienten kan observeres direkte. Gjennom 
applikasjonen kan elementer av den sosiale interaksjonen styres av 
behandleren basert på ønsket effekt og tilbakemedling fra pasienten. 

 

Forskningsbasert bruk av teknologi 

Behandlingen utvikles med en person-basert tilnærming og metode. 
Gjennom innledende pilotstudie vil både klinikere og pasienter bidra til 
den endelige uformingen av protokollen.  
 
Aapplikasjonen er en av flere som tas i bruk i det nye VR-Rommet med 
bistand fra Helse Vest IKT. 

Prosjektet eies av Klinikk Psykisk Helsevern for 
Barn og Unge, og er tildelt innovasjonsmidler 
for 2020 av Helse Vest. 
 
En eksperimentell VR-applikasjon utvikles for 
sosiale adferdseksperimenter i behandling 
basert på Kognitiv Adferdsterapi (KAT). 
 

Helse Bergen 
Guri-Elise Holgersen, Prosjektleder, Klinisk 
Barnevernspedagog. 
Oda Pedersen, Spesialsykepleier 
Anita Barsnes, Musikkterapeut 
Liv Kleve, Klinikkdirektør 
Renu Aneja, Seksjonsleder AT 
Irene Bircow Elgen, Overlege, Forskningsleder 
Tine Nordgreen, Psykologspesialist 

King’s College, London 
Dr Lucia Valmaggia, PhD (Reader) 

Helse Stavanger 
Wenche ten Velden, Seksjonsleder TIPS  

Helse Vest IKT 
Håkon Garfors 
Thomas Fiskeseth Larsen 
VR-Rommet 
Energisenteret PBU 
Høgskulen på Vestlandet 
Harald Soleim og Atle Geitung 
 

Kontaktperson 

Prosjektleder: Guri-Elise Holgersen 

VR-assistert terapi for ungdom med psykose   

Kontaktinfo dette arket: thomas.fiskeseth.larsen@helse-vest-ikt.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 



23 
 

 

 

  

Her bruker Helse Stavanger VR-briller for opplæring av 
ansatte til å takle scenario som kan være vanskelige å øve 
seg på med tradisjonell opplæring. Dei får oppleve å være 
med på utfordrande situasjonar i møte med pasientar før, 
under og etter transport av psykisk syke. 

VR simulering 

Hovedmålet er at KPHV og prehospital Klinikk kan bedre kvalitet i møte 
med pasienter og øke sikkerheten og kompetansen til personalet 
gjennom VR simulering. Her brukes det videoopptak gjort med 360 
kamera som viser møtet med pasienten, der ein kan snu seg rundt 360 
grader og oppnår slik ein høg grad av innlevelse, i kombinasjon med 
god lyd og realistiske scenario. Videoopptakene produseres heilt på 
egenhånd av klinikken, og frivillige frå ambulansetjenesten fyller 
rollene sjølv som skuespillerar i alle scenariene.  
 

Behov & scenario 

Prosjektet produserer VR simulering for fagutvikling og 

kompetanseheving til helsepersonell som er involvert i transport av 

psykisk syke. 

AMC2 har i dag 10 VR-briller som er tatt i bruk til opplæring av 

helsepersonell, med fleire ulike scenario: suicidal, psykotisk, aggressiv, 

bipolar m.fl. Brillene er så langt tatt i bruk til kurs i plenum med 

grupper på 10 deltakere, der scenariene som brukes gjennomgåes av 

alle og diskuteres på kurset. 

 

Hvem 

Finansiert av innovasjonsmidler frå Helse 
Vest.  
 

Hva 

Frode Bremseth – Prosjektleder 

Mads Johansen – Postleder AMC2 

Trond Svendsen – ass.avd.spl AMC2 

Håkon Garfors – Helse Vest IKT 

Lise Halvorsen – Jæren Ambulanse 

Randi Vatne – Stavanger Ambulanse 

Åge Vølstad – RAKOS, AMK 

Ole Henrik Olsen – Strand Ambulanse 

Hvor 

AMC2 ved psykiatrisk klinikk Helse 
Stavanger 
 

Hvorfor 

Bedre kvalitet i møte med pasient, økt 
sikkerhet, og økt kompetanse til 
personalet. 
 

Transport av psykisk syke, VR-sim    
    1     2     3     4     5  

Kontaktinfo dette arket: settinn@helse-xxxxxx.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Les meir på helse-vest.no/innovasjon 
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3. EN FRAMTIDSRETTET TEKNOLOGISK PLATTFORM  

 

I dette kapittelet beskrives nybrottsarbeid og viktige endringer knyttet til kontinuerlig forbedring av 

plattform og infrastruktur, vår mest produktive ansatte Robbie Vest, og status for Skytjenester i 

Helse Vest. 
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Hele 25 000 PC-er i Helse Vest har fått nytt operativsystem.            

I tillegg til å gi høyere sikkerhet og sikre fortsatt support fra 

Microsoft, er Windows 10 en forutsetning for at Helse Vest kan ta 

i bruk det nyeste av applikasjoner på markedet. 

Etter tre år med planlegging og utrulling er Plattformløftet i mål.                 

Mange av Helse Vest sine PC-ene står i kritiske miljøer på sykehusene, og 

prosjektet har derfor prioritert å gjennomføre overgangen i en svært 

kontrollert prosess fo ikke å forstyrre pasientbehandlingen. Et enormt arbeid 

til tross, og med mange ulike seksjoner og ressurspersoner involvert,- 

plattformløftet har levert på tid, kost og kvalitet. 

 

Hva kan vi lære av prosjekt Plattformløftet? 

Prosjektleder Tommy Sæther oppgir følgende hovedårsaker til suksessen: 

 Svært god forankring; både ledelsen i Helse Vest IKT og alle 

foretakene har vært representert i styringsgruppen 

 Realistiske prosjektrammer som er faste og konkrete 

 Minimalt med endringer som øker omfanget 

 Tett oppfølgning og oversikt, tett dialog med interessenter 

 Kjempeinnsats av alle involverte: Klientdrift, Appdrift, 

Tjenesteutvikling, alle forvaltere og mange flere! 

 

Nye muligheter 

Nye applikasjoner og oppgraderinger vil kreve Windows 10 som 

operativsystem. I tillegg er Windows 10 en forutsetning for at Helse Vest og 

Helse Vest IKT kan fortsette å bredde spennende aktiviteter og løsninger 

rundt nyere teknologier som Augmented reality (AR) og Virtual reality (VR). 

Plattformløftet 

Helse Vest har hatt Windows 7 som 
sitt gjeldende operativsystem siden 
2012. Da det ble kjent at Microsoft 
skulle avslutte støtten til Windows 7 i 
2020, startet planleggingen av 
overgang til Winsdows 10.  
 
I tillegg til å oppgradere Helse Vest 
klienter og sørge for at alle våre 1300 
applikasjoner fungerer godt på disse, 
har prosjektet hatt ansvar for å 
tilrettelegge for mobilitet gjennom 
sesjonsvandring og klinisk terminal. 

 
 

Kontaktperson 

Prosjektleder Tommy Sæther 
tommy.saether@helse-vest-ikt.no 

Nye muligheter med Windows 10 
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Kontaktinfo dette arket: settinn@helse-xxxxxx.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Les meir på helse-vest.no/innovasjon 

Med VPN løsningen Bomgar Privileged Access 

Management har Helse Vest fått en løsning som er enklere 

å ta i bruk, og som gir et betydelig sikkerhetsløft med tanke 

på samarbeid med leverandører.  

Standardisering 

Tidligere har det vært brukt ulike løsninger, blant annet 
leverandørenes egne. Den nye VPN -løsningen skal nå 
brukes av alle leverandører.  
LIBRA prosjektet har vært en viktig pådriver for å få på 
plass en mer fremtidsrettet løsning, der IBM var første 
bruker (test) i januar 2018.  
 

Videologging 

Når leverandører nå arbeider i våre servere, logges all 
aktivitet av BOMGAR PA. Videologg gjør alle endringer 
etterprøvbare for maksimal sikkerhet.  
Taushetserklæringer og annen dokumentasjon signeres før 
tilgang gis.  
 
 

Hva 

Ny VPN-løsning for leverandører i 
Helse Vest 
 
VPN står for Virtual private network, 
og er betegnelsen på en datateknikk 
som anvendes for å skape en sikker 
forbindelse til private servere over for 
eksempel et offentlig datanett. 

 

Hvem 

Nils Jensson, forvalter for BOMGAR PA 
nils.jensson@helse-vest-ikt.no 

 

 
 

Betydelig sikrere leverandør tilgang 
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Kontaktinfo dette arket: settinn@helse-xxxxxx.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Seksjon for server og lagring er kontinuerlig på jakt etter 

forbedringer som gir økt kostnadseffektivitet, fleksibilitet, 

skalerbarhet og sikkerhet i tjenestene de tilbyr. Et av 

seksjonens kjerneverktøy Nebula tilbyr nå selvbetjening og 

automatisering av servertjenester, i tillegg til mulighet for 

høyere oppetid for Helse Vest sine applikasjoner. 

Automatisering 

Seksjonen har i årenes løp automatisert flere egne tjenester og 

oppgaver. Siste nytt er flytting av automatikk ut til behovstaker; nå er 

nemlig selve i gangsettelsen av serverendringer selvbetjent. Løsningen 

Nebula er i full drift og her kan forvaltere bestille nye servere, avvikle, ta 

backup og gjøre nødvendige endringer døgnet rundt med 

fullautomatisert støtte. 

 

Mulighet for høyere oppetid 

Videre støtter Nebula nå applikasjoner som på grunn av behov for økt 

sikkerhet er spredt over flere servere. Tradisjonelt har disse brukt 

samme underliggende infrastrukturkomponenter. Hvis en av disse 

underliggende komponentene sviktet, ville serverene likevel kunne gå 

ned samtidig. Det tilbys nå adskilte soner som forvaltere kan spre og 

plassere sine applikasjonsservere ut over for å redusere risiko. Om en 

underliggende komponent skulle bli rammet av en driftsfeil, vil andre 

soner fortsatt være oppe, og applikasjonen vil fortsatt være tilgjengelig 

for sluttbruker.  

 

 

Hvem/Hvor 

Seksjon for server og lagring 
 

Hva 

Automasjonsportalen Nebula 

 

Kontaktperson 

Seksjonsleder Anders 
anders.fredrikson@helse-vest-ikt.no 
 

 

Nebula, For økt selvbetjening og automasjon 

mailto:anders.fredrikson@helse-vest-ikt.no


28 
 

  

Finansiering 

Prosjektet er organisert i eit eiget del-
prosjekt under prosjektet Byggstøtte 
IKT, og er i hovudsak finansiert av 
føretaka etter fordelingsnøkkelen.  
 

Initiativtakar 

Behovet for ei ny plattform for mobile 
eininger i Helse Vest vart aktualisert i 
samband med innføringa av Imatis 
Mobilix. I tillegg skjer det ei utskifting 
av gamle telefonsentralar som òg 
krev nye telefoni-løysingar. Avdelinga 
Tenesteproduksjon i Helse Vest IKT er 
initiativtakar til den nye plattforma, 
som no køyrast som eit tverrfagleg 
prosjekt i Helse Vest IKT.  

Kontaktinfo dette arket: settinn@helse-xxxxxx.no 
Kontaktinfo innovasjon: innovasjon@helse-vest.no 

Les meir på helse-vest.no/innovasjon 

Privat er smarttelefonar eit naturleg hjelpemiddel for dei fleste, 
men så langt har nytta av smarttelefonar vore avgrensa i det 
kliniske arbeidet. Det arbeidast no med ei ny plattform for 
mobile einingar i Helse Vest, som vil gje nye moglegheiter for 
klinisk personell og andre yrkesgrupper i sjukehusa.  
 

Sikker tilgang til interne data 

Noko av det som skil mobiltelefonar på Mobil Plattform frå private 
mobiltelefonar, er moglegheita til å køyre «fag-appar» som har tilgang på 
interne data i Helse Vest. Desse dataa kan nåast både når telefonane nyttar 
WiFi i sjukehusa, og når telefonane nyttar telenettet. Grunna den høge 
tilgjengelegheita har det vore stort fokus på å ta hand om sikkerheita i 
løysinga slik at ikkje uvedkommande skal få tilgang til sensitive data.  

 

Aukande etterspurnad 

Smarttelefonar er i dag i bruk på Haraldsplass der mellom anna Imatis 
Mobilix er teke i  bruk for portørtenester, vaskepersonell og klinikarar. Men 
fleire «appar» er på veg, og det er venta at mobile einingar vil verte eit 
sentralt verktøy i tida framover. Dei andre føretaka er òg interesserte i 
løysinga, og det ligg konkrete planar for bredding av mobiltelefonar på den 
nye plattforma i alle dei store føretaka.   
 
Målet er at plattforma skal ha ein god balanse mellom brukarvenlegheit og 
sikkerheit slik at brukarane får best mogleg nytte av dei mobile einingane.  

Klinisk Mobil Plattform 
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I 2018 ble Helse Vest første helseregion i Norge som satte i gang med 

robotisering av prosesser. Siden den gang har satsingen på 

teknologien skutt fart og mange nye prosesser og roboter har 

kommet til.  

De robotiserte prosessene sparte helsepersonell for 16 000 timer i 2019,- et tall 

som vil øke med introduksjonen av nye prosesser i 2020. I tillegg bidro robotene 

til økt datakvalitet og bedre pasient- og informasjonssikkerhet. I all hovedsak er 

det snakk om gjentakende og tidkrevende oppgaver, som for eksempel å taste 

inn personopplysninger eller å sende ut brev. Helsepersonell blir dermed frigjort 

til å drive med helsearbeid i stedet.  

I løpet av 2019 vokste robotiseringen i Helse Vest med ytterligere ni nye 

prosesser og tre nye roboter. Totalt pågår det nå 30 prosesser, fordelt på 12 ulike 

roboter. Brevroboten i Alle Møter-programmet er den mest omfattende 

prosessen. Roboten brukes til å sende ut innkallingsbrev og Helse Bergen har 

som følge av dette arbeidet budsjettert med besparelser på fem millioner kroner 

i porto i 2020.  

Robbie Vest har også gjort nytte for seg andre steder. Han har for eksempel 

hjulpet til med å registrere data i kreftregisteret for Urologene til andre 

kreftformer. Han har også automatisert registrering av blodgassverdier fra 

navlestrengsblod i Natus. Teamet jobber nå med å se på mulighet for å sende ut 

SMS til pasienter som har vært utsatt for hodeskade. 

Ut på våren 2020 er det ventet ytterligere ni nye roboter, og i løpet av 2020 er 

det ventet at tallet øker til totalt 26 robotlisenser. Etterspørselen etter å få 

automatisert prosesser i sykehusene er stor og Robbie Vest-teamet jobber 

allerede med flere svært spennende robotkandidater.  

 

 

Robbie fortsetter å forenkle hverdagen for sykehusene 

 

Hvem 

Seksjon for Utvikling i Helse Vest IKT 
 

Hva 

Robotisering av prosesser i Helse Vest. 
 

Hvor 

I bruk i flere prosjekt og mindre initiativ. 
Spesielt verdt å merke seg brevroboten i 
Alle Møter-programmet. 
 

Hvorfor 

Spare sykehusene for tidkrevende 
repetativt arbeid 
 

Kontaktperson 

Teamleader, Celie Løvslett,  
celie.lovslett@helse-vest-ikt.no 
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Skytjenester i Helse Vest        
   Med sikkerhet som førsteprioritert er Helse Vest IKT godt i 

gang med å legge til rette for at Helse Vest kan dra nytte av 
fordelene skytjenester vil gi som et supplement til tradisjonell 
IKT-drift. 

Bakgrunn 
Bruken av skytjenester har bredt om seg både blant private og offentlige 
aktører de siste årene. I Helse Vest IKTs forretningsplan er det lagt opp til 
at skytjenester i større grad skal tas i bruk der tjenestene kun vil være 
tilgjengelig i skyen, eller vil bli tilbudt til lavere kost og/eller bedre kvalitet 
som skytjenester.  
 

Nytte 
Prosjekt Skytjenester beskriver nytten med skytjenester som følgende:  

 Utvidet kapasitet og skalerbarhet i driftstjenester 

 Raskere leveranser 

 Håndtere eksterne brukere på en sikrere måte 

 Lavere kost ved midlertidig bruk 

 Kunne benytte tjenester som bare leveres i skyen 
 

Status 
Prosjektet har i 2019 utarbeidet en Strategi for skytjenester for Helse 
Vest, og er i gang med å opprette virtuelle team som skal ha ansvar for 
drift. Videre er piloter gjennomført for å sikre erfaring og  læring, blant 
annet sammen med Neuro-SysMed, nasjonalt senter for klinisk 
behandlingsforskning for hjernesykdommer. 

 
 

Hva 

Skytjeneste en samlebetegnelse på 
tjenester som dataprosessering, 
datalagring og programvare på 
servere som er tilgjengelig fra 
eksterne serverparker tilknyttet 
internett.  
 
På bakgrunn av Helse Vests regionale 
teknologiplan for 2019-2023 har 
Helse Vest IKT opprettet  «Prosjekt 
Skytjenester» som har ansvar for å 
legge til rette for at Helse Vest i 
større grad kan ta i bruk skytjenester 
der dette er  det beste valget. 
 

Kontaktperson 

Aksel Bruun, sikkerhetsarkitekt i 
Seksjon IKT-sikkerheit 
aksel.bruun@helse-vest-ikt.no 
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4. SEKSJON FOR INNOVASJON 

 

 

Fra venstre: Ingerid J. Rødseth, Yngvar S. Skar, seksjonsleder Hilde Alvseike, Synnøve Olset, Eva C. Backer, Håkon Garfors, 
Thomas Fiskeseth Larsen i seksjon for innovasjon, avdeling for Arkitektur, portefølje og innovasjon, Helse Vest IKT 

 
Seksjon for innvasjon i Helse Vest IKT består av 7 ansatte i til sammen 6,6 årsverk. Vi har ulik 

bakgrunn og kompetanseprofil, vi komplimenterer hverandre og har alle et engasjement for utvikling 

og forbedring av helsetjenestene. 

Seksjon for innovasjon arbeider hovedsakelig på oppdrag fra foretakene i Helse Vest, i prosjekter og 

programmer der teknologi og teknologiutprøving er et vesentlig aspekt. Vi bidrar til at foretakene 

identifiserer og får utnyttet innovasjonspotensialet i sine endringsprosjekt. Innovatørene våre er 

oppdaterte på teknologiske trender og muligheter, og bidrar med rådgivning slik at foretaket kan 

inkludere innovasjonsperspektivet i planer og strategier under endringsarbeidet sitt.  

I tillegg utvikler og drifter seksjonen innovasjonslaben i Helse Vest IKT og legger til rette for en 

utprøvingsarena for foretakene og andre interessenter. Akademia og næringsliv er også viktige 

samarbeidspartnere for oss. 

Videre utdypes spesifikke temaer seksjonen har vært spesielt involvert i eller hatt ansvar for i 2019. 

Siste avsnitt viser aktiviteter knyttet til undervisning, foredrag og fasiliteringer, samt spesifikke 

eksterne oppdrag ressurser i seksjonen har vært invitert inn i. 

 

Brukeropplevelse, UX  
Tiltak 3 i Teknologiplanen er å «Bygge kompetanse og metoder for gode brukeropplevelser». 

Den beste måten for å sikre god brukeropplevelse er at prosjektledere tar ansvar for å bemanne med 

riktig kompetanse. Dette innebærer at man har en UX-ressurs tilgjengelig som kan gi råd eller selv 

utføre UX-aktiviteter. Forutsetningene ligger i dag ikke til rette for en slik løsning, blant annet på grunn 

av prosjektmetodikk og et begrenset antall UX-ressurser. I Helse Vest IKT har UX-arbeidet derfor startet 

ved å bygge kompetanse i de ulike avdelinger/seksjoner. Denne «bottom up»-strategien har som 

formål å gi de ulike rollene i organisasjon eierskap til fagfeltet. Dette bygger på at «alle» på sin måte 

har et ansvar for at brukeropplevelsen blir riktig.  
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Følgende tiltak er utført:              

 Nettbasert UX-kurs utført av utviklingsavdelingen 

 Diskusjons/bevisstgjøringsinnlegg om UX på fagdag avdeling for Arkitektur, portefølje og 

innovasjon 

 Heldagsworkshop i UX-metode for utviklingsavdelingen 

 Foredrag om UX-historikk holdt på Testsenterets juleavslutning 

 FIGMA besluttet som prototypingsverktøy 

 Innledende møte holdt med prosjektledere 

 Diskusjons/bevisstgjøringsinnlegg om UX på samling for Analyse og styringsinformasjon 

 Nullpunktsmåling på kompetansekartlegging i ulike avdelinger/seksjoner i organisasjonen 

 Arbeid med standardisering av UI-elementer er påbegynt 

 Ukentlige UX-møter med utviklingsavdelingen 

 

Videre er planen: 

 Heldagsworkshop i UX-metode med Testsenteret 

 Heldagsworkshop i prototyping for utviklingsseksjonen 

 UX-fagdag for avdeling for Arkitektur, portefølje og innovasjon 

 Lage målbare UX-mål for utviklingsseksjonen 

 Fortsette med å innføre UX i alle seksjoner/avdelinger 

 

- Av UX- ansvarlig i Helse Vest IKT, Ingerid Rødseth 

 

Kartlegging brukeropplevelse 
 

 

 
Som en del av Helse Vest IKT sin satsning på brukeropplevelse, har Regionalt EPJ Fagsenter og Avdeling 

for Arkitektur, Portefølje og Innovasjon i 2019 gjennomført en kvalitativ studie med mål om økt 

forståelse av legers behov for IKT-støtte. Ansvarlig for studien var Eva C. Backer og Kristin Grødem fra 

Helse Vest IKT (bilde). Veileder metode: Ingrid H. Johansen. 

 

Studien ble gjennomført i Helse Bergen og Helse Stavanger, og har blitt svært godt mottatt av leger og 

fagdirektører i Helse Vest, samt fått oppmerksomhet fra sykehus og digitaliseringsprosjekter i andre 

regionale foretak. Studien er tilgjengelig for interne lesere her, og ellers ved forespørsel til 

eva.cathrine.backer@helse-vest-ikt.no.  

 

http://innsiden.helse-vest-ikt.no/forsking/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/forsking/Oppgaver/Andre%20oppg%C3%A5ver/Legers%20erfaring%20med%20e-kurve.pdf&action=default
mailto:eva.cathrine.backer@helse-vest-ikt.no
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Innovasjonslaboratoriet 
I innovasjonslaboratoriet har vi i 2019 levert demo/framvisning og mulighet for testing av ulike typer 

teknologi, med hovedfokus på VR, både fra vår egen innovasjonslab, samt på ferdighetssenteret sin 

VR-stasjon i Helse Bergen.  

Vi har også et mobilt innovasjonslaboratorie som vi tar med oss ut og demonstrerer for ulike 

grupper. I år har vi gjort dette for blant annet lungeavdelinga på Haukeland, for leger på Førde 

Sentralsjukehus, legegruppen på 

Kystshospitalet og for styret i 

Helse Vest IKT. 

VR-stasjonen på 

ferdighetssenteret i Helse 

Bergen har vært med på å 

tilgjengeliggjøre VR for 

«massen», både ved at vi har 

vært der regelmessig og vist 

fram til interesserte, samt at 

stasjonen er blitt en del av 

opplæringssenteret og er alltid 

tilgjengelig med et utvalg av 

relevante helseapplikasjoner i 

VR. Stasjonen er en forelengelse 

av innovasjonslaben hos HV IKT, men er plassert nærmere helsepersonell, og med mer tilpasset og 

stabilt innhold. Vi holder demo for grupper her ca. en gang per mnd.  

Innovasjonslaboratoriet ligger i Ibsens gate 104 i 2.etg og er åpent for besøk med demo og testing av 
teknologi. Besøket vil bli skreddersydd og må tilpasses på forhånd, noe som avtales med Håkon Garfors 
eller Thomas Fiskeseth Larsen.  
Kontaktinfo: håkon.garfors@helse-vest-ikt.no 
 

 

mailto:håkon.garfors@helse-vest-ikt.n#o
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Innovasjonsforum og nettverk 
Det operasjonelle innovasjonsforumet ledes av Hilde Alvseike som i forumet representerer Helse 

Vest RHF.  

Mandatet til det operasjonelle innovasjonsforumet i Helse Vest er bl.a. å  

- Sikre samarbeid på operativt nivå innenfor eget foretak og på tvers av foretakene 

- Sikre erfaringsutveksling og kunnskapsdeling 

- Dra nytte av tilgjengelige ressusrer i foretakene 

- Øke totalgevinsten av innovasjonsarbeidet i Helse Vest 

 

Det regionale innovasjonsforumet arbeider kontinuerlig med relasjonsbygging, rådgivning, 

kompetansebygging og erfaringsutveksling. Innovasjonsforumet har videreført arbeidet med å se på 

prosess for spredning og deling av innovasjoner mellom foretakene for slik å øke totalgevinsten av 

innovasjonsarbeidet i Helse Vest. Forumet ønsker å etablere en felles fremgangsmåte for å sikre 

muligheten for spredning og vil legge frem et forslag til «mal» som kan benyttes i idemottakene. 

Dette arbeidet vil avsluttes våren 2020.   

 

Foredrag og undervisning 

Seksjon for innovasjon blir invitert til å holde foredrag, undervise, og fasilitere arbeidsmøter både 

internt i egen organisasjon og eksternt. Følgende regionale og eksterne foredrag/fasilitering ble holdt 

i 2019: 

Foredrag Tema Anledning Foredragsholder 

«Legers erfaringer med e-
kurve på sengepost» 

Fra den kvalitative 
undersøkelsen med 
samme navn 

Foredrag for sentrale 
aktører i Helseplattformen 

Eva C. Backer 

Fagdirektørmøte Helse 
Vest 

Eva C. Backer og Kristin 
Grødem 

Helse Vest IKT 
fellessamlingen 2019 

Varianter av:  
 
«Nye IKT-verktøy møter 
kunnskapsarbeid:  
hva må til for å lykkes 
bedre?»  
 
 

Fra masteroppgaven 
Hovedutfordringer  
ved implementering 
av  
kliniske  
standardløsninger og  
anbefalinger for veien  
videre, Backer 2018 
 

E-helse konferansen 2019 Eva C. Backer 

Legeforeningens IT-
seminar 2019 

Undervisning på BI i faget 
«Digital 
forretningsforståelse» 

Foredrag for sentrale 
aktører i Helseplattformen 

Samhandlingskonferansen 
2019 i Jølster 

Sykepleieforbundets e-
helsekonferansen 2019 
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AMK og 
legevaktsentralenes 
konferanse 2019 

«Stopp sepsis» Om utvikling av et 
læringsspill og 
resultat etter 
lansering 

Sykepleieforbundets e-
helsekonferansen 2019 

«Tiltak ønskes:  
Hva er dine råd for økt 
måloppnåelse i 
endringsprosesser?»  
 

Fasilitere workshop Vestavind konferansen 
2019 

Eva C. Backer og Terje 
Bremnes 

    

Chatbots Om chatbots 
generelt, og om 
HVIKT sin satsning på 
denne plattformen 

NHH 
 
IXDA 
 
Ledermøte Helse Vest 
 
Helsedepartementet AI-
samling 

Ingerid Rødseth 

UI Om elementene som 
brukes i 
brukergrensesnitt 

HVIKT avdeling utvikling 
Fagdag Solstrand 

Ingerid Rødseth 

UX-historikk Feelgood-foredrag 
om utviklingen av UX-
faget 

Undervisning på HELIKT 
 
Testsenteret 
juleavslutning 

Ingerid Rødseth 

UX-bevisstgjøring Interaktivt foredrag 
som tar opp relevante 
temaer rundt UX-
satsning 

Fagdag API 
 
Samling Analyse og 
styringsinformasjon 

Ingerid Rødseth 

UX-generelt Omhandler UX 
generelt, viktigheten 
av brukeropplevelse, 
metoder og 
implementasjon i 
organisasjonen 

HELIKT 
 
Teknologirådet 
 
Innovasjonsforumet 

Ingerid Rødseth 

Helsetanken Omhandler 
Helsetanken generelt 

Ledermøte Helse Vest 
 
«Pust deg bedre» -
prosjektet  
 
Hacketon HVL 
 
eHelsepitch Førde 
 

Ingerid Rødseth 



36 
 

Helsehack Norwegian 
Smart Care Cluster 
 
Innovasjonsforumet 
 
Helsedepartementet AI-
samling 

UX-workshop Fasilitering av heldags 
workshop rundt UX-
metodikk 

Fagdag seksjon for 
utvikling 

Ingerid Rødseth 
Susann Lundekvam 

Chatbot-workshop Heldags workshop for 
Åpen Linje 

Åpne Linje chatbot-
prosjektgruppe 

Ingerid Rødseth 

    

Chatbot-worksohp Presentasjon - 
Erfaringer fra prosjekt 
Dina 

Heldags workshop for 
Åpen Linje 

Synnøve Olset 

Digital 
forretningsforståelse 

Om ny teknologi, hva 
som skjer i 
Helsesektoren og nye 
forretningsmuligheter  

BI Stavanger Synnøve Olset 

Chatbot Dina Nye muligheter for 
kommunen med 
Chatbot Dina 

Kunnskapskommunen, 
årskonferanse Bergen 
Kommune 

Velferdsteknologi og 
digitalisering i sykehus 

Dialogmøte i 
Fagskolen Hordaland 
27. mars 2019 

Fagskolen i Hordaland 

Gjesteforelesning BI – 
Innovasjon innen helse  

For kurset Digital 
Forretningsforståelse 

BI Oslo, Bergen & 
Trondheim 

Håkon Garfors 

KlinIKT innlegg om VR/AR VR/AR for betre 
pasientbehandling 

Konferanseinnlegg Håkon Garfors 

Sykehuset innlandet 
innovasjonsdag 

Visning av 
psykosespillet på 
intern konferanse 

Demo-stand Håkon Garfors 

Samhandlingskonferanse 
- transport av psykisk 
syke 

Innlegg om VR innen 
helse, samt demo-
stand VR 

Konferanseinnlegg Håkon Garfors 

Innlegg på Betanien 
sykepleiehøgskule 

Innlegg om VR innen 
helse 

Gjesteforelesning Håkon Garfors 

Foredrag og demo for 
innovasjonsparken 
Stavanger 

Innlegg og demo om 
VR innen helse 

Foredrag Håkon Garfors 
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Forskning: Exploitation  Resultatutnyttelse av 
prosjektresultat 

Workshop: INTROMAT 
Joint collaborative 
meeting 

Yngvar skar 

Forskning: Exploitation Forskningsdrevet 
innovasjon 

Konferanse: Scientific 
Advisory Council 

Yngvar Skar 

Forskning: 
Resultatutnyttelse 

Prosess for 
overlevering av 
forsknings-
resultatresultat 

Møte med 
Forskningsrådet 

Yngvar Skar 

Forskning: Content for 
psychoeducation 

Plattformer for 
distribusjon av 
innhold til selvhjelp 
og behandling  

Workshop: INTROMAT 
Joint collaborative 
meeting m/ ehelseDir, 
CheckWare AS og Youwell 
AS 

Yngvar Skar 

Forskning: 
Resultatutnyttelse 

Overlevering av 
program for 
behandling og 
selvhjelp 

Dialogmøter med ADHD 
Norge, KreftLex, SiO Helse 

Yngvar Skar 

Forskning: 
Produksjonssetting 

Finansiering og 
prosess for 
produksjonssetting av 
behandlingsopplegg 
mm 

Dialogmøter med Norway 
Health Tech og 
Forskningsrådet 

Yngvar Skar 

Forskning: 
Resultatutnyttelse 

Industripartneres 
bruk av 
psykoedukativt 
materiale 

Generalforsamling 
INTROMAT: 
Demonstrasjon av løsning 
fra Attensi AS. 

Yngvar Skar 

Forskning: Samarbeid 
med Estland 

Infrastruktur for 
innbyggertjenester 

Møte med 
prosjektledelsen for EU-
støttet forskningsprosjekt 

Yngvar Skar 

Workshop: Spillutvikling i 
Unity 

Grunnleggende 
spillutvikling i Unity 
med relevante caser 

Eget heldagsarrangement 
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Spesifikke eksterne oppdrag utført av ressurser i seksjonen  
 

 Helse Midt RHF sin tildelingsprosess for innovasjonsmidler – Hilde Alvseike invitert som 

ekstern deltager 

 InnoMed, anskaffelsesprosess ledet av Helse Midt RHF – Hilde Alvseike invitert inn i 

arbeidsgruppe 

 Riksrevisjonens referansegruppe for evaluering av Helsedepartementes satsning på Én 

innbygger én journal – Eva C. Backer etter invitasjon fra Riksrevisjonen 

 


