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HELSE VEST IKT
I vår årlege innovasjonsrapport ønskjer vi å gje eit innblikk i 
Innovasjon i Helse Vest der Helse Vest IKT har hatt ei viktige 
rolle. Målgruppa for rapporten er alle med interesse for IKT 

og helsetenesteutvikling. 
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Innovasjon i Helse Vest IKT 

Denne rapporten beskriv prosjekt der Helse Vest IKT har bidratt 
aktivt i sjukehusa sine innovasjonstiltak. Det omfamnar 
innovasjonsprosjekt initiert av tilsette i helseforetaka, samt 
innovasjon i regionale prosjekt og program. Rapporten gir også 
innsikt i «inhouse» prosjekt i Helse Vest IKT1, dvs. prosjekt initiert 
av Helse Vest IKT for å forbetre eigne prosessar eller ta i bruk ny 
teknologi for å effektivisere måten selskapet jobbar på i dag.  

Helse Vest IKT er hovudleverandør av IKT- tenester til Helse Vest 
sine over 50 sjukehus og institusjonar. Mandatet til føretaket er todelt og omfattar stabil 
drift og fornying av eksisterandre løysingar, samt bidra til å styrke omstillingsevna til 
sjukehusa. Det inneberer mellom anna å fremme innovativ bruk av teknologi og bistå med 
ressursar til sjukehusa sine innovasjonstiltak i alle faser frå ide til realisering og spreiing 
regionalt og nasjonalt.  

Innovasjonstiltaka i sjukehusa er hovudsakleg inkrementell innovasjon med vekt på å gjere 
tenestene meir brukarvenlege og digitalisere manuelle prosessar. Det gir stor verdi for 
sjukehusa i form av sparte kostnadar og betre helsetenester for pasientar. Eit døme på dette 
er prosjektet Innsjekk og betaling som har resultert i at over 500 000 betalingar har blitt 
sendt digitalt til pasientane i 2021, og der 40 prosent vel å betale med Vipps. Det gjer livet 
enklare for pasientane og kostnadseffektivt for sjukehusa som sparar ressursar til å skrive ut 
og sende faktura. Eit anna døme er spreiing av innovasjonsprosjektet Pust deg bedre2, - ein 
gratis App som formidlar vanskeleg kunnskap på ein enkel og visuell måte som pasienten 
forstår og dermed gjer livet enklare for kroniske sjuke og pårørande. Men, 2021 hadde også 
innslag av meir radikal innovasjon, som til dømes Drone for effektivisering av Helse-Norge og 
Verktøy for anatomiske modellar. Dette er prosjekt med høgare risiko for å feile, men som 
samtidig har eit stort gevinstpotensiale om dei lykkast. I sum er alle prosjekta viktige bidrag 
for å styrke omstilingsevna og utvikling av ei bærekraftig helseteneste. 

Rapporten er delt opp i tre deler. Sjukehusa sine innovasjonstiltak initiert av tilsette i 
helseforetaka blir presentert i kapittel 1, tiltak frå program og portefølje blir presentert i 
kapittel 2 og inhouse-prosjekt i Helse Vest IKT blir presentert i kapittel 3.  
- Ein stor takk til alle som har bidratt til årets rapport!

Redaktørar: Lina Vinje Rasmussen, Vibeke Vold og Synnøve Olset. Kontaktinformasjon: 
postmottak@helse-vest-ikt.no 

1 Denne rapporten omfamnar berre prosjekt kor Helse Vest IKT har bidratt. Informasjon om 
innovasjon i dei regionale helseføretakaka i Helse Vest finn du på nettsidene til føretaka.  
2 Innovasjonsprosjektet «Pust deg bedre» er ein app for kols-pasienter utvikla av Helse Førde, ved 
Spesialfysioterapeut Elin Johnsen. 

Helse Vest IKT skal 
bidra aktivt i 

sjukehusa sine 
innovasjonstiltak 
(Ny utviklingsplan) 

https://helse-vest.no/helsefagleg/prosjekt-og-program
https://helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2020/ny-drone-skal-hjelpe-sjukehusa-pa-vestlandet
mailto:postmottak@helse-vest-ikt.no
https://www.pustdegbedre.no/
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For registrering av innovasjons-idéar:  

 
Idémottaket for Helse Bergen, Link   Idémottaket for Helse Stavanger, Link  
 
Idémottaket for Helse Førde, Link  Idémottaket for Helse Fonna, Link 
 
Idémottaket for Helse Vest, Link 
 
 
 
 
Hilde Alvseike: Seksjonsleiar innovasjon, hilde.alvseike@helse-vest-ikt.no 
 
For Tekprat og Pilot SYNDATA: Synnøve Olset, synnove.olset@helse-vest-ikt.no 
 
For idéar innan VR og AR, samt for besøk på vår innovasjonslab: Håkon Garfors, 
hakon.garfors@helse-vest-ikt.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helse-bergen.induct.no/public
https://helse-stavanger.induct.no/public
https://helse-forde.induct.no/public
https://helse-fonna.induct.no/public
https://helse-vest.induct.no/maya/companymain.aspx
mailto:hilde.alvseike@helse-vest-ikt.no
mailto:synnove.olset@helse-vest-ikt.no
mailto:hakon.garfors@helse-vest-ikt.no
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1 INNOVASJONSTILTAK FRÅ TILSETTE I HELSEFØRETAKA 
 

I dette kapittelet omtalar vi innovasjonsprosjekt finansiert gjennom eigeninnsats, med 
innovasjonsmidler frå Helse Vest, eller som del av eit større forskning- og innovasjonsprosjekt. 

Det er typiske innovasjonstiltak i form av idéar eller behov frå medarbeidarar i føretaka som er 
utvikla ved hjelp av ressursar frå føretaka og frå Helse Vest IKT som del av innovasjonsoppdraget. 

Til slutt skildrar vi innovasjonsprosjekt som har sin bakgrunn i studentarbeid på master- og 
bachelornivå, der Helse Vest IKT saman med helsepersonell i føretakene i 2020 har vore 
oppdragsgivar og rettleiar.  
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iSpe er neste generasjons pekagogisk selvrapporteringsverktøy 
for mennesker med psykiske lidelser. 

Mennesker med nedsatt kognitiv fungering eller formidlingsvansker har 
store utfordringer med å uttrykk eller fremme sine psykiske helse behov 
uavhengig av alder. Det er stor mangel på kartleggingsverktøy utviklet 
for å møte kommunikasjonsbehovet disse har. Konsekvensene er 
underdiagnostisering av psykiske lidelser, liten aktiv deltakelse i 
diagnostikkprosessen og økt risiko for feilaktig diagnose og behandling 

Helse Fonna-prosjektet Inventorium for støttet psykologisk evaluering 
(iSpe®) adresserer dette uoppfylte behovet og utvikler en unik bruker-
sentrert selvrapporteringsløsning, basert på behovene til mennesker 
med formidlingsvansker 

Prosjektet har utviklet en funksjonell web-app prototype for kartlegging 
av depresjon. Moduler for angstlidelser er for tiden under utvikling og vil 
være tilgjengelige for bruk i forskning innen sommeren 2022. 
Søvnmoduler vil være tilgjengelige høsten 2022 

Prosjektet samarbeider med kliniske fagmiljøer og forskningsmiljøer fra 
flere helseregioner, universitets- og høyskolemiljøer innen design og 
informasjonsteknologi i Norge og Sverige, i tillegg til næringslivet og 
innovasjonsmiljøer og rådgivere. 

Prosjektleder Hove skal forske på iSpe-løsningen i den planlagte 
nasjonale multisenterstudien: «Brukervennlighet, gjennomførbarhet og 
psykometriske egenskaper for beholdningen for støttet psykologisk 
evaluering». 

Digital egenrapportering for mennesker med formidlingsvansker 

3 5 41 2 Pilot 
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I forbindelse med økte ventetider, tilgang til ny teknologi og at 
langt fleire inngrep blir gjennomført som dagkirurgi, så vi 
behovet for å se på nye arbeidsprosesser.  

Vi hadde behov for å kunne forenkle våre arbeidsprosesser og samtidig 
øke kapasitetet på poliklinikk. Det var også nødvendig å forbedre 
informasjonen  personer som skal opereres dagkirurgisk hos oss får før 
inngrepet samt forenkle oppfølgingen av samme pasientgruppe dagen.  

Vi benytter oss allerede av løsninger innen Checkware og så her 
potensiale til å også benytte dette systemet innenfor ovennevnte 
aktiviteter. Vi vil i denne løsningen både benytte skjemabaserte 
tilbakemeldinger og sende ut informasjonsvideoer som skal sikre at 
pasienten er best mulig forberedt for det inngrepet de skal gjennomgå.  

Resultat / status 2021 
Vi nærmer oss produksjonssetting på 1 av tre delmål. Vi har valgt å 
starte med prosjektet som omhandler oppfølging av dagkirurgiske 
pasienter da dette prosjektet er minst inngripende i våre 
arbeidsprosesser. Når det gjelder utarbeidelse av informasjonsvideoer til 
pasienter som skal opereres avventer vi til vår samarbeidspartner (VID) 
har fått laget ferdig sine lokaler. Det er forventet ferdigstillelse i disse 
dager. Høsten har også vært preget noe av pandemien som pågår og den 
har også gitt noen utfordringer med tanke på tilgang på ressurser. 
 
Veien videre 2022 
Vi opplever selv at vi er på plan når det gjelder prosjektet. I 2022 vil vi 
starte produksjon av informasjonsvideoer i samarbeid med VID og gå i 
gang med de de to gjenstående delmålene.  

Kva 
Kortere ventetider, betre oppfølging 
av pasienter som skal opereres / har 
blitt operert og redusert behov for 
fysiske kontroller.  

Eigar 
Haraldsplass Diakonale Sjukehus 
v/kirurgisk klinikk.  

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Bistand i forbindelse med løsninger i 
checkware.  

Kontaktperson 
Klinikkdirektør kirurgisk klinikk Frank 
Olsen, frank.olsen@haraldsplass.no 

 

Implementering 

Digitalisering av kirurgisk klinikk  

mailto:frank.olsen@haraldsplass.no
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Som et kortsiktige tiltak for å få overført kritisk informasjon 
mellom ulike fagsystemer ble det besluttet å sette opp en 
robotisert overføring av historiske data fra DIPS til Meona. 

Regional prosedyre beskriver at kritisk informasjon skal registreres i 4-5 
parallelle løsninger. For at klinikere skal ha lettere tilgang til informasjon 
jobbes det med integrasjonsløsninger, men en kortsiktig løsning ble 
etterspurt på direktørnivå i påvente av fullstendige integrasjoner. 

I første omgang har man nå jobbet konkret med å flytte legemiddel-
reaksjoner mellom DIPS og kurveløsningen Meona. Dette for å redusere 
dobbeltregistrering for klinikere og øke pasientsikkerheten ved å gi 
beslutningsstøtte i begge løsningene. Til denne jobben ble det valgt å 
benytte RPA-løsningen Robbie Vest. 

Løsningen tar utgangspunkt i en rapport hentet ut fra DIPS som 
inneholder pasienter med registrerte legemiddelreaksjoner. Roboten 
søker opp pasienten i Meona og registrerer reaksjoner som ikke allerede 
er registrert. 

Roboten har høsten 2021 overført over 13000 legemiddelreaksjoner og 
samtidig kartlagt de reaksjoner og virkemidler som ikke uten videre kan 
overføres. Med bistand fra farmasøyt og lege utarbeides det en 
kartleggingstabell til roboten slik at ytterlige reaksjoner kan overføres, 
og det dannes også et utgangspunkt for opprydning i gamle data. 

 

Kva 
Robotisert overføring av historiske data 
frå Dips til Meona. 
 

Eigar 
Regionalt EPJ Fagsenter 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
RPA-team, Seksjon for Utvikling, Meona 
Forvaltning, Kritisk Info Prosjekt 
 
Kontaktperson 
Johan S. Lindtner, Regionalt EPJ Fagsenter 
johan.sulen.lindtner@helse-vest-ikt.no 
 
Andre Breivik, Teamleder RPA 
Andre.nordvik.breivik@helse-vest-ikt.no 
 

Overføring av legemiddelreaksjoner med Robbie Vest  

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:johan.sulen.lindtner@helse-vest-ikt.no
mailto:Andre.nordvik.breivik@helse-vest-ikt.no
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Implementering 

Samarbeid mellom lungefysioterapi og spelteknologi skapar 
framtidas oppfølgingsverktøy «Pust Deg Bedre»:  
- Ein applikasjon for lungesjuke som gir auka eigenmeistring og 
livskvalitet.  

KOLS er den raskast veksande sjukdomen i verda, og er i følge WHO 
rekna som den 3. viktigste dødsårsaka i 2020. Slimplagar og andenaud er 
ofte vanlege symptom ved lungesjukdom. Hyppige infeksjonar og 
innlegging i sjukehus oppstår ofte som eit resultat av det.  

• Eigenbehandlinga for å handtere slim og andenaud opplevast 
ofte som krevjande og lite tilgjengeleg. 

• Fysioterapeutar og øvrig helsepersonell strekk ikkje alltid til i 
rettleiing og som støttespelarar for lungesjuke.  

• Innlegging i sjukehus er strevsamt for pasient og kostbart for 
samfunnet.  

Pust Deg Bedre (PDB) er eit gratis digitalt verktøy som formidlar 
vanskeleg kunnskap på ein tydeleg, visuell og motiverandre måte:  

• For kronisk lungesjuke og pårørande 
• For fysioterapeutar og øvrig helsepersonell. 

Løysinga gjer kvardagen betre for kronisk lungesjuke. Den forenklar 
oppfølginga og gjev fagleg tryggleik for fysioterapeutar. Riktig bruk av 
verktøyet kan gje ein samfunnsøkonomisk gevinst grunna færre 
innleggingar/reinnleggingar.  

 

 

Kva 
Pust Deg Betre er eit digitalt verktøy som 
formidlar vanskeleg kunnskap om 
lungefysioterapi på ein tydeleg, visuell og 
motiverandre måte.  
 

Eigar 
Helse Førde ved idéhaver og 
spesialfysioterapeut Elin Johnsen. 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 

• Distribuert appen PDB i sine 
kontoer i Google Play/App Store 
Vore kontaktpunkt for samarbeid 
med helsenorge. 

• Teknisk prosjektleiing. 
 
Kontaktperson 
Elin Johnsen, Helse Førde HF 
elin.johnsen@helse-forde.no 
 

mailto:elin.johnsen@helse-forde.no
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Stor økning i forbruk av radiologiske undersøkelser og stor 
variasjon i allmennlegenes henvisningpraksis har gitt økt 
bekymring for feilbruk og overforbruk. 

Ved hjelp av bedret henvisningsløsning, elektroniske henvisningsråd, 
kurs og tilbakemelding til allmennlegene på egen praksis ønsker 
VeRaVest-prosjektet å bedre allmennlegenes henvisningspraksis til de 
radiologiske avdelinger og røntgeninstitutt i Helse Vest. 

Løsningen  
1. DIPS Interactor, et henvisningsprogram som store deler av 

allmennlegene i Helse Vest i dag har tilgang til, blir brukt for å vise 
råd for riktig henvisning.  

2. Tilbakemelding på egen henvisingspraksis blir løst ved utvikling av en 
webside hvor allmennlegen kan logge seg på  for å få tilgang til en 
rapport som viser egne aktivitetsdata til radiologi.  

3. Kurs for allmennlegene hvor henvisningsrådene belyses og hvor 
webrapporten har en sentral rolle. 

 
Status 2021  
Henvisningsrådene er ferdigstilt og klar for implementering i DIPS 
Interactor. Websiden med rapport over aktivitetsdata for allmennleger 
er under utvikling. Kurset hvor webrapporten og rådene skal brukes 
nærmer seg ferdigstilt. 
 
Veien videre 2022 
Implementere henvisningsrådene i DIPS Interactor, ferdigstille websiden 
og rapporten med aktivitetsdata og pilotere kurset for allmennlegene. 

Hva 
Løsningen skal bidra til bedret 
henvisningspraksis fra allmennpraksis til 
radiologi. 
 

Eier 
Intiativtaker: Aslaksen, Aslak, avd.direktør 
Radiologisk avdeling Helse Bergen HF 
Eier: Kandiah, Panchakulasingam, ass. 
fagdirektør Helse Vest RHF 
 
Bidrag fra Helse Vest IKT 
Styringsgruppe: Adm. dir. 
Prosjektgruppe: Avd. leder Regionalt EPJ 
fagsenter og konsulent Samhandling 
Annet: Teamleder og konsulenter 
Utvikling, Tjenesteutvikling og 
Datavarehus, ux-designer. 
 
Kontaktperson 
Mowinckel-Nilsen, Mia Louise,  
Helse BergenHF 
milh@helse-bergen.no  
 

VeRaVest – Verdibasert radiologi i Helse Vest 

2 4 
 

5 3 1 Pilot 

mailto:milh@helse-bergen.no
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Trygg bruk av kunstig intelligens for å styrkje rusbehandling og psykisk 
helsevern. 

Auka behov og mangel på menneskelige og økonomiske ressursar gjer 
det naudsynt å ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens (KI) for å 
utvikle ei effektiv, bærekraftige helseteneste. Forsking på bruk av KI 
innan mental helse  støttar Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) 
som seier at kunstig intelligens kan bidra til «raskare og meir presis 
diagnostisering, betre behandling og meir effektiv ressursbruk» (s6) 

Tilgang på store mengder helsedata er ei forutsetning for å trene opp og 
konfigurere algoritmar. For å lukkast krevs det kunnskap om korleis 
nytte helsedata og samtidig ivareta nasjonale etiske prinsipper for 
kunstig intelligense; respekt for personvernet og digital sikkerheit. Å 
nytte syntetiske data kan vere ei løysing for å imøtekomme denne 
oppmodinga.  Det er fiktive men reelle data som betraktast som eit trygt 
alternativ til personidentifiserbare data eller anonyme data 

I 2021 ble det derfor utarbeida ein prosjektkandiat for å bygge kunnskap 
kring korleis syntetiske data kan støtte trygg bruk av maskinlæring og 
kunstig intelligens innan psykisk helsevern barn og unge . Forutsatt at 
prosjektet innvilgast innovasjonsmidlar frå Helse Vest, vert det igangsatt 
våren 2022. 

Sentrale samarbeidspartnarar er Helse Vest IKT, NTNU, Vivit AS 
(Konsulentselskap, spesialist på KI og kliniske data) og Regionalt 
kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU 
Midt-Norge). 

Kva 
PILOT SYNDATA skal gi kunnskap om 
hvordan syntetiske helsedata kan støtte 
trygg bruk av maskinlæring og kunstig 
intelligens innenfor barne- og 
ungdomsspykiatri. 

Eigar 
Stavanger Universitetssykehus,  Lars 
Conrad Moe, Klinikkdirektør ved Klinikk 
psykisk helsevern, unge og rusavhengige 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Seksjon for Innovasjon har biratt med 
mobilisering og fasilitering i arbeid med å 
utvikle prosjektkandidaten. 

Kontaktperson 
Synnøve Olset (Prosjektleder) 
Synnove.olset@helse-vest-ikt.no 

PILOT SYNDATA

2 3 
 

5 41 Idevurdering 

mailto:Synnove.olset@helse-vest-ikt.no
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Heisfobi er ein av dei vanligaste fobiane som finnes og difor 
ønskelig å kunne behandle med bruk av VR. Her kan pasientane 
få gradvis eksponering tilpassa kvar enkelt. 

Her kan pasienten øve seg på å ta heis i eit rolig, kontrollert miljø, i VR i 
lag med terapaut som har full kontroll på sesjonen via PC. Sesjonen 
begynner utanfor heisen og at pasient skal gradvis gå inn i heisen for 
deretter å ta heisen.  

Spillet har fleire etasjer, inkludert resepsjon, kjeller og fleire etasjer med 
standard kontorareal. Alle lydane i spillet er opptak frå ekte heisar som 
er tatt opp med profesjonelt lydutstyr, som gir veldig realistisk lydbilde 
og forsterker heile opplevelsen.  

Pasient og terapaut kan velge etasje, åpne/lukke dør, aktivere heisalarm, 
gå inn/ut av heis og ellers bevege seg rundt i heisen og dei ulike 
etasjane. I tillegg kan pasient eller terapaut justere størrelsen på sjølve 
heisen, sida heisfobi har sammenheng med klaustrofobi, er det viktig at 
dette kan justeres.  

Behandlingen følger standard metodikk for behandling av fobier, som er 
gradvis eksponering, der VR & spillmediet gjør opplevelsen svært 
realistisk og tilpassingvennlig.  

Løsningen er utviklet Jarle Helle, bachelor-student fra HVL, i lag med lege 
Paul Joakim Thorsen ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 
(PBU).  

Brukertesting er utført i to runder, med påfølgande justering og endring.  

 

Kva 
Løysinga gir pasienten ei gradvis 
eksponering i VR for pasientar med 
heisfobi 
 

Eigar 
Helse Vest IKT og Helse Bergen v Håkon 
Garfors & Paul Joakim Thorsen 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Håkon Garfors 
Thomas Fiskeseth Larsen 
 
Prosjektteam 
Paul Joakim Thorsen, HBE 
Jarle Helle, HVL 
Håkon Garfors, HVIKT 
Thomas Fiskeseth Larsen, HVIKT 

Heisfobi  

4 5 3 2 1 Vurdering 
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I tilfelle med store skader eller uvanlige medfødde defektar, 
ønsker klinikaren seg så god oversikt over pasientens anatomi 
som mulig. Dagens løsning med å 3Dprinte kompliserte brudd 
fungerer godt, men i ein del tilfeller er det bedre å kunne 
planlegge dette direkte virtuelt.  

MTAs 3D-lab har dei siste årene levert en teneste kor DICOM 
(pasientbildar) konverterast til en printbar fil som gjør det mulig å levere 
fysiske utgåver av beinbrot, nyresvulster eller annen anatomi til de som 
skal behandle pasienten. 

Noen gangar er det derimot ikkje nødvendig med en fysisk modell, eller 
for knapp tid til å vente på produksjonen.  
I disse tilfellene ønsker Haukeland Universitetssjukehus å finne gode og 
stabile VR-løysningar for å demonstrere pasientmodellane til klinikarane. 

Løysningen på dette ligger i å utvikle en virtuell viewer kor 
pasientmodellen kan handterast av medisinsk personell i et VR-miljø 
som er tilpassa deres behov. Eksisterande løysningar på markedet er for 
komplekse eller oppfyller på andre måter ikkje de behovene som vi 
anser som kritisk for demonstrasjon. 

Funksjonalitet i løsninga er blant annat måling av lengde & vinkel, sette 
inn skruar, se CT-utsnitt, rotere, panorere og endre størrelse.  

Masterstudent Tobias Eilertsen ved HVL står for utviklingsarbeidet og 
gjøres i tett samarbeid med fagmiljøet, der både MTA og ortoped er 
aktivt med i prosjektet. Arbeidet med masteroppgåva blei påbegynt høst 
2021 og vil fortsette til høst 2022.  

Kva 
Forenkle planlegging av kompliserte brudd 
 

Eigar 
HVIKT v Håkon Garfors 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Thomas Fiskeseth Larsen, Håkon Garfors 
 
Prosjektteam 
Tobias Eilertsen, HVL 
Rolf Arne Haakonsen, HBE 
Knut Andreas Fjeldsgaard, HBE 
Thomas Fiskeseth Larsen, HVIKT 
Håkon Garfors, HVIKT 

VR-verktøy for anatomiske modeller  

4 5 3 2 1 Vurdering 
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Hundefobi er ein av dei meir vanlige fobiane som finnes og difor 
ønskelig å kunne behandle med bruk av VR. Her kan pasientane 
få gradvis eksponering til ulike typar hunder. 

Dette hundefobispillet for bruk på pasientar som har cynofobi er utviklet 
for at terapaut skal kunne styre sesjonen på skjerm, imens pasient er 
inne i VR og eksponeres for hund. Terapaut styrer type hund, størrelse, 
aggressitivitet, avstand m.m. Pasient kan også velge avstand sjølv ved å 
gå nærmare eller lengre unna. 

Behandlingen følger standard metodikk for behandling av fobier, som er 
gradvis eksponering, der VR & spillmediet gjør opplevelsen svært 
realistisk og tilpassingvennlig.  

Løsningen er utviklet av fire bachelor-studenter fra HVL, i lag med lege 
på Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU).  

Studentene kjørte brukertester med fem ulike klinikere, i to runder, der 
det blei justert etter første runde.  

Kva 
Løysinga gir pasienten ei gradvis 
eksponering i VR til ulike typar hundar 
 

Idehaver 
Paul Joakim Thorsen (Haukeland 
Universitetssykehus) og Håkon Garfors 
(Helse Vest IKT) 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Håkon Garfors 
Thomas Fiskeseth Larsen 
 
Prosjektteam 
Paul Joakim Thorsen, HBE 
Malin Iversen, HVL 
Kathrine Hermansen, HVL 
Vilde Kristine Fossum, HVL 
Julie Marie Schnell Heldal, HVL 
Håkon Garfors, HVIKT 
Thomas Fiskeseth Larsen, HVIKT 
 

Hundefobi  

4 5 3 2 1 Vurdering 
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2 INNOVASJONSTILTAK FRÅ PROSJEKT OG PROGRAM 

I dette kapittelet omtalar vi nybrottsarbeid som har utgangspunkt i prosjekta som er ein del av Helse 
Vest si prosjektportefølje, og har sjukehusa, medarbeidaren eller pasienten som mottakar.  
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Det har lenge vært etterspurt en tjeneste for innsyn i 
pasientens egne prøvesvar på helsenorge. Allerede i 2014 
da de første Helsenorge-tjenestene fra 
spesialisthelsetjenesten ble lansert, kom deling av 
prøvesvar og svarrapporter fra laboratorier og radiologi 
høyt opp på listen over ønskede tjenester.  

Fra 23. november 2021 ble endelig en rekke prøvesvar tilgjengelig 
rett i nettleseren til alle pasienter i Helse Vest. Dette medfører at 
pasientene kan følge eget sykdomsbilde på en heilt ny måte. Helse 
Vest publiserer nå prøvesvar fra mellom annet patologi og radiologi 
på Helsenorge. Prosjektgruppa fra Helse Vest IKT har jobba sammen 
med leger fra heile regionen. Saman har de vurdert alle sider av 
innføringa, og hvordan dette kan gjøres på en god måte.  

Det har vært viktig å forankre innsynsreglene på tvers av sjukehus og 
fagområder. Et viktig spørsmål for prosjektgruppa har vært hva dette 
gjør med dialogen mellom behandler og pasient. Den direkte 
kommunikasjonen med legen vil alltid være viktigst, og det er legen 
som først skal informere pasienten om prøvesvar. Derfor er det også 
lagt opp til ei forsinkelse før svarene blir tilgjengelig på Helsenorge.  

Innsyn i egne prøvesvar skal være et tilleggstilbud til pasienten. Når 
nå flere prøvesvar er tilgjengelig gjennom Helsenorge, er det en del 
av en langt større prosess der målet er full åpenhet. På sikt skal 
innbyggerne finne alle sine prøvesvar her. Dette er et stort og 
omfattende arbeid, og det vil ta tid før alt er på plass. Når vi nå 
leverer prøvesvar innen patologi og radiologi, er det et viktig steg på 
vegen. Her ønsker Helse Vest å gå foran, i samarbeid med 
Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. 

Kva 
Innsyn i egne prøvesvar skal være et 
tilleggstilbud til pasienter tilgjengelig via 
helsenorge.no 
 

Eigar 
Helse Vest 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Prosjektledelse 
 
Kontaktperson 
Margrete Lexow Wie, prosjektleder Helse 
Vest IKT  
Margrete.lexow.wie@helse-vest-ikt.no 
 

Pasienters innsyn i prøvesvar  

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:Margrete.lexow.wie@helse-vest-ikt.no
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Forenkling gjennom digitalisering støtter opp under effektiv 
pasientflyt og styrker pasientens personvern.  

Helse Vest har i samarbeid med leverandøren Imatis de siste årene 
utviklet en helhetlig løsning der pasientene som skal til en poliklinikk 
eller blodprøvelab, kan registrere sin ankomst til sykehuset og betale for 
behandlingen ved hjelp av mobil eller på en automat. Løsningen har i 
tillegg funksjonalitet for køstyring slik at pasienten kan innkalles til 
behandling uten at navnet ropes opp i ventesonen, samtidig som de 
ansatte har oversikt over hvor pasienten er i forløpet gjennom dagen.  

I dette arbeidet har Helse Vest vært en pådriver i design av løsningen og 
spesielt hatt fokus på brukervennlighet og rett informasjon til rett tid. 
Det har også vært viktig for oss at pasienter som ikke er digitale skal 
kunne få den hjelpen de trenger, og resepsjonsløsning er utarbeidet 
både for ankomstregistrering og betaling.  

Løsningen ble først satt i drift i et begrenset omfang poliklinikker og 
blodprøvelab ved Stavanger Universitetsykehus våren 2019. Det var 
viktig å samle erfaringer med bruk av løsningen samt å arbeide med 
tilrettelegging for utvidelse til andre sykehus.  

Løsningen er nå satt i drift ved alle de store sykehusene i Helse Vest 
innenfor somatikken, og psykiatri og radiologi står på listen over videre 
innføring i 20222, samt en del mindre enheter ute i distriktene. 

Kva 
Effektivisering av arbeidsoppgaver i 
sykehuset som samtidig gjør pasienten til 
en ressurs i pasientforløpet. 
 

Eigar 
Hilde Christiansen, Helse Vest RHF 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Virksomhetsarkitekter, Teknisk spesialist, 
Konfiguratorer. 
 
Kontaktperson 
Edith Kalve, Helse Vest IKT 
edith.kalve@helse-vest-ikt.no  
 

Selvbetjent ankomstregistrering og betaling  

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:edith.kalve@helse-vest-ikt.no
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Hvem visste at betalingsløsningen som ble designet i 2018 
skulle bli et bidrag til å hindre utbredelsen av COVID-19-smitte. 

I arbeidet med å finne en god selvbetjent betalingsløsning for våre 
pasienter, innledet vi et samarbeid med vår bankforbindelse SR-bank, 
Nets og Vipps. De kunne tilby tjenester som e-faktura og Vipps-betaling, 
og med tilbud om bruk av bankkort i automater startet arbeidet med å 
sette sammen en helhetlig løsning som var brukervennlig for pasienter 
og som effektiviserte hverdagen til de ansatte. En helhetlig løsning som 
har ført til at pasientene kan gå rett hjem fra behandling uten å være i 
kontakt med ansatte for å betale, samt velge betalingsmetode hjemme 
fra sofaen. 

Pasientenes betalingskrav overføres fra Dips journalsystem til Imatis-
plattformen, som igjen presenterer kravet for pasienten. Pasienten kan 
så velg mellom følgende betalingsmetoder: 

• Vipp og faktura/E-faktura på MOBIL 
• Bankkort og faktura/E-faktura på AUTOMAT 
• Bankkort, kontant og faktura/E-faktura i RESEPSJON 

Dersom pasienten ikke gjør et valg innen 2 dager, blir det automatisk 
sendt ut en faktura/e-faktura til pasient. 

Betalingsløsningen har forenklet den ansattes hverdag og frigjort tid til 
andre viktige oppgaver i poliklinikkene. Spesielt da COVID-19-smitten 
bredte seg så en nytten av minimal fysisk kontakt mellom ansatte og 
pasienter, og kunne i en periode redusere bruk av bankterminaler utan 
at dette gikk nevneverdig utover tilbudet til pasientene. De fleste 
poliklinikker i helseforetakene har nå betalingsløsningen i bruk. 

 

Kva 
Betalingsløsning der pasienten og de 
ansatte får en enklere hverdag. 
 

Eigar 
Hilde Christiansen, Helse Vest RHF 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Virksomhetsarkitekt, teknisk spesialist, 
konfigurator  
 
Kontaktperson 
Edith Kalve, Helse Vest IKT 
edith.kalve@helse-vest-ikt.no  
 

Ny forenklet betalingsløsning  

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:edith.kalve@helse-vest-ikt.no
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Helse Vest IKT skal sammen med Solli DPS og samarbeidsparnere 
utvikle en løsning som skal øke kompetansen til helsepersonell i 
møte med personer med forhøyet selvmordsfare. 

Hvert år dør rundt 600 personer av selvmord i Norge og hver hendelse 
bringer med seg stor menneskelig belastning. Helsepersonell har en 
spesielt viktig rolle i å kartlegge, vurdere og behandle personer med 
forhøyet selvmordsfare. Av personene som har dødd i selvmord, har 
nesten halvparten hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten, og over 80% 
har hatt kontakt med fastlegen og primærhelsetjenesten i løpet av det 
siste året. Helsetjenestene har en lovfestet plikt til å sikre opplæring og 
kompetanse, og det er vist at å trene opp medisinske ferdigheter gjennom 
simulering fungerer bedre enn tradisjonell undervisning. Likevel finnes 
det i dag få muligheter til trening og simulering i selvmords-forebygging, 
til tross for at dette kan ha konsekvenser for liv og død.  

Prosjektet et et 2-årig innovasjonsprosjekt som startet høsten 2021. 
Prosjektet ledes av Solli DPS, og er et bredt samarbeid med 
representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommuner, fastleger, 
utviklere, brukere og pårørende. I prosjektet skal det utvikles en digital 
treningsplattform hvor helsepersonell i primær- og speslialist-
helsetjenesten kan trene på å møte, kartlegge, vurdere og behandle 
pasienter med selvmordsproblematikk. Løsningen består av video-
simlering, komponenttrening og veiledning basert på videoopptak. Helse 
Vest IKT seksjon for utvikling skal utvikle den tekniske løsningen, og 
innholdet skal utvikles sammen med psykologispesialister og sluttbruker-
representanter.  

I 2021 har vi jobbet med konseptforståelse og prototying, og planen for 
2022 er inkrementell utvikling av løsningen, som vil foregå i tett 
samarbeid med fageksperter og sluttbrukerrepresentanter.  

Kva 
Det skal utvikles en digital 
treningsplattform med videosimulering, 
hvor helsepersonell kan trene på å møte, 
kartlegge, vurdere og behandle pasienter 
med selvmordsproblematikk. 
 

Eigar 
Solli DPS (Leif Arvid Øvernes). 
 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Helse Vest IKT seksjon for utvikling står for 
utvikling av teknisk løsning og bidrar i 
prosjektets styringstruppe.  
 

Kontaktperson 
Marte Ø. Thuen, Helse Vest IKT 
marte.ovreas.thuen@helse-vest-ikt.no  
  

Digital ferdighetstrening i selvmordsforebygging  

2 3 5 
4 

1 Implementering 

mailto:marte.ovreas.thuen@helse-vest-ikt.no
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Raskere behandling og tidligere utskrivelse er bare noen av 
gevinstene som kan oppnås når sengepostenes eget personale tar 
blodprøvene. 

Bare på Stavanger universitetssykehus utføres det 207 000 stikk  årlig. 
Vanligvis er det bioingeniører som tar disse prøvene. Foretakene 
planlegger nå for økt bruk av andre yrkesgrupper, til å gjennomføre selve 
blodprøvetakingen. 

Flere sykehus har i dag god erfaring med desentralisert blodprøvetaking. 
Det kan blant annet frigjøre bioingeniører til analysearbeid, medføre 
raskere prøvesvar, og gi færre avvik knyttet til forsinkelser. Videre vil god 
tilgjengelighet av rørpost, som blant annet planlegges på NyeSUS, gi 
ytterligere viktige tidsbesparelser fra prøven tas til lege mottar svar.  

Men med nye arbeidsprosesser oppstår gjerne behovet for tilpasset IKT-
støtte. Sentrale behov for trygg og effektiv desentralisert blodprøvetaking 
er blant annet visning av stikkliste, elektronisk kontroll av pasient og 
prøveglass, enkel registrering av prøvetaker og prøvetakingstidspunkt, og 
mulighet for å sende tilleggsopplysninger til laboratoriet. Meget mulig kan 
også bioingeniørene ha nytte i å ta i bruk løsningen. Det kan også vurderes 
om løsningen skal tas i bruk for annen prøvetaking utover blodprøver. 

Støtte til desentralisert blodprøvetaking er meldt inn fra foretakene som et 
kritisk behov i forbindelse med nye sykehusbygg. I den forbindelse er det 
nedsatt en regional arbeidsgruppe bestående av klinisk personell, ledere 
fra berørte kliniske virksomheter, arkitekter, og prosjektledere, ledet av 
HAK (HELIKS arbeidsgruppe for kliniske prosesser). Gruppen skal kartlegge 
arbeidflyt og vurdere ulike løsninger, med mål om å komme med en 
anbefaling av foretrukket IKT-støtte i første kvartal 2022.  

 

Hva 
Vurdering av digitale støtteverktøy for ny 
arbeidsprosess for blodprøvetaking på 
sengepost.  
 

Eier 
HELIKS programmet  
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Micaela Thierley, Steinar Sandvik, Thomas 
Hatlestad og Eva C. Backer fra Avdeling for 
Innovasjon og arkitektur 
 
Kontaktperson 
Micaela Thierley 
micaela.thierley@helse-vest-ikt.no 
 
 

IKT-støtte til desentralisert blodprøvetaking  

4 5 3 2 1 Vurdering 

mailto:micaela.thierley@helse-vest-ikt.no
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Bruk av intravenøse legemidler til barn krever nesten alltid 
manipulering, og digitale blandekort er en etterlengtet 
beslutningsstøtte for å sikre korrekt leggemiddelbruk.  

Erstatter et papirbasert system 
Nasjonale blandekort for barn er sykepleierverktøy for istandgjøring og 
administrering av parenterale legemidler til barn. Blandekortene er per i 
dag tilgjengelig som word- og pdf-filer, på internett for alle. De skrives ut 
og lamineres, oppbevares og brukes på medisinrom rundt i hele landet. 
Blandekortene for barn blir for det meste bruk på landets 
barneavdelinger, men også på andre sykehusavdelinger som behandler 
barn, som for eksempel intensivavdelinger.  

Bedre kontroll med versjoner og logging av endringer 
Redaksjonen bak blandekortene loggfører alle vurderinger, diskusjoner 
og konklusjoner. De enkelte blandekortene blir revidert ved behov og 
med tre års intervall. Arbeidet er manuelt og tidkrevende.  

Database med mulighet for å tilpasset visning av informasjonen 
Løsningen består av en elektronisk database for kvalitetssikret 
informasjon om istandgjøring og administrering av parenterale 
legemidler til barn. Det skal lages et grensesnitt mot bruker der all 
informasjon vil være produsert og bli vedlikeholdt nasjonalt av Nasjonalt 
kompetansenettverk for legemidler til barn, og en web-visning som skal 
ligge åpent tilgjengelig for brukere. På sikt skal løsningen kunne 
kommunisere med ulike legemiddelkurver. Ved årsskiftet 2021/2022 
befinner prosjekte seg i en pilotfase, det er produsert en pilotversjon 
som er «på høring» i brukergruppen. 

Hva 
Nasjonal database med kvalitetssikret 
informasjon om istandgjøring og 
administrering av parenterale legemiddel 
til barn. Informasjon skal vere tilgjengelig 
for alle; på internett og på sikt i kurvene. 
 

Eier 
Nasjonalt kompetansenettverk for 
legemidler til barn 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Utviklere, analytikere, UX-designer og 
teamleder fra Seksjon for utvikling. 
 
Kontaktperson 
Margrete Einen, Nasjonalt 
kompetansenettverk for legemidler til 
barn og Sjukehusapoteket i Bergen 
margrete.einen@sav.no 
 

    
 

2 3 
 

5 4 1 Implementering Implementering 

Digitalisering av blandekort for barn 

mailto:namn.namnesen@helse-xxxxxx.no
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Vel Heim skal gjennomføre tiltak for å forbedre utskriving. Slik 
at pasienter kommer "vel heim" og unødvendige reinnleggelser 
blir redusert til et minimum. 

Prosjektet skal  

• Prioritere interne tiltak, fra veikartet i sluttrapporten til 
forprosjektet 

• Sørge for god samhandling mellom helseforetak, kommuner og 
helsefellesskap 

• Samordne vel heim med relevante eksisterende prosjekt i Helse 
Vest sin portefølje 

Prosjektet har 14 tiltak som skal forbedre pasientforløpet fra innleggelse 
til utskriving. Prosjektet er i første gjennomføringsfase og har høsten 
2021  etablert prosesser for å følge prosjektveiviseren og tjenestedesign 
som metode. To av tiltakene det jobbes med er- PLO innleggelsesrapport 
som første melding. Og «bedre informasjon fra lege» med fokus på 
epikrisen, og å lage en ny regional epikrisemal 

Planer for 2022 - PLO innleggelsesrapport som første melding, 
Robotisering og samarbeid med KS e-Komp. Ved godkjenning, lansere 
løsning på vårparten 2022.  

Epikrisemal med arbeidsflyt for bedre informasjon fra leger. Løsning 
utarbeidet våren 22,  oppstart testing høsten 22.  

Starte på arbeidet med to neste tiltakene etter sommerferien 22. 

Kva 
Forbedre pasientforløpet fra innleggelse 
til utskriving. 
 

Eigar 
Hilde Christiansen 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Arkitekt Kari Støfringsdal, Gunn Vigdis 
Myklatun, Runar Slethei, Lene Aspen. 
Synnøve Olseth, Gina Møller Sandtorv, 
Agnete Larsson Gullaksen 
 
Kontaktperson 
Gro Røine, Helse Vest RHF (Helse Fonna) 
gro.roine@helse-fonna.no  
 

Vel heim 

4 5 3 2 1 Vurdering 

mailto:gro.roine@helse-fonna.no
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Tjenestebasert adressering og felleskomponentar ved AMQP- 
kommunikasjon gjer muleg kommunikasjon med innbyggjar på 
Helsenorge frå fleire fagsystem og understøttar raskare leveransar. 

Tjenestebasert adressering (TBA) er ein standard for meldingskommunikasjon 
som sørgjer for at meldingar kjem fram til korrekt mottakar. Adressering skjer 
ved å nytta standardiserte adresser - kommunikasjonsparter definert i 
Adresseregisteret for kvar enkelt verksemd.  

Helseregionane har lenge late vere å nytta TBA som tiltenkt fordi det var ein 
tett kopling mellom kommunikasjonspart og fysisk kø: For kvar 
kommunikasjonspart måtte det vera ein kø – og kvar kø betyr meir forvaltning.  

I staden nytta regionane «Fellesfaglig avsendaradresse» som 
kommunikasjonspart. Ein felles avsendar var enklare å forvalta teknisk, men 
fjerna moglegheita for å adressere direkte til mottakar. Konsekvens av dette 
var at ein måtte nytta logikk i integrasjonslag for å kunne finne riktig mottakar. 
For kommunikasjon frå innbyggjar på Helsenorge til fagsystem nytta ein i 
tillegg felles innboksar som kravde manuell vidaresending. 

Integrasjonsarkitekt i Digitale Skjema og Brev så raskt at det var potesiale for å 
forbetra strukturen for TBA. Informasjon som ligg i meldingas «konvolutt» 
treng ikkje i tillegg å presenterast i form av ein fysisk kø. Det kan samanliknast 
med å lage ei rekkje motorvegar i parallell mellom to desinasjoner. Kostbart og 
unødvendig. 

Me foreslo ein betre løysing for NHN – arv av kø frå verksemd, slik ein kan 
bruka TBA som tiltenkt – utan unødige køar og stor forvaltningskostnad. NHN 
vart begeistra over løysingsforslaget – og heiv seg rundt saman med 
Grunndata. Ikkje mange månadene seinare var løysinga i produksjon – og 
Helse Vest er rigga for raskare utvikling, mindre forvaltning, kommunikasjon til 
innbyggjar frå fleire fagsystem – og ikkje minst mindre administrasjon for 
medarbeiderane i sjukehusa.  

Kva 
Forbetring av struktur for AMQP-
kommunikasjon og 
felleskomponenter for sending og 
mottak av meldingar til/frå 
Helsenorge. Gevinstene for 
Helseforetakene er ei meir smidig 
forvaltning og raskare 
implementering av   løysingar og 
utvidingar. 
 

Eigar 
Prosjektet Digitale Skjema og Brev 
under Alle Møter-programmet. 
 
Bidrag frå Helse Vest IKT 
Utviklar og integrasjonsarkitektar. 
 
Kontaktpersonar 
Sukanthini Steffensen, HVIKT 
stephane.sukanthini.karunairasah.st
effensen@helse-vest-ikt.no 
 
Mariann Garcia, HVIKT 
mariann.garcia@helse-vest-ikt.no  

TBA: Frå spesialløysing per melding til ei felles løysing 

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:stephane.sukanthini.karunairasah.steffensen@helse-vest-ikt.no
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Eit nytt digitalt pasientskjema blei tilgjengeleg for føretakene i 
juni og skal spare dei for mykje tid no når pasientar kjem 
tilbake til sjukehusa for å få gjennomført operasjonar eller 
inngrep. 

Då koronaviruset braut ut i midten av mars blei fleire viktige 
samfunnsfunksjonar stengt ned. I sjukehusa blei det satt i gang 
beredskap og fleire planlagde operasjonar og inngrep blei utsatt for å 
unngå for stort trykk i sjukehusa. 

Etter at sjukehusa var stengt for slike inngrep og operasjonar i vekevis 
bygde det seg opp eit stort etterslep. For å gjere det raskare for 
sjukehusa å ta unna denne etterslepen blei det framskynda ein 
leveranse av eit nytt pasientskjema på helsenorge.no. I skjemaet, som 
sendast ut i innkallingsbrevet, må pasientane gje ei helseerklæring. 
Målsetjinga er å tidlig kunne kartleggje pasientars helsesituasjon for 
betre pre-operative vurdering og planlegging av anestesi. 

Skjemaet skal brukast i alle dei fire helseføretaka i Helse Vest, i tillegg til 
Haraldsplass Diakonale sjukehus, Betanien sykehus og Haugesund 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Når skjemaet har blitt levert på 
Helsenorge dukkar det også opp i DIPS som ein PDF på pasienten. 
Merkantilt personell varslast om dette i ein arbeidsflyt som følgjast opp. 
Pasientar som ikkje vil eller kan fylle ut på Helsenorge har moglegheit til 
å skrive ut skjemaet. 

Kva 
Digitalt skjema som blir fylt ut av 
pasientane. Skal hjelpe med å kartleggje 
pasientars helsesituasjon for ei betre pre-
operativ vurdering. 

Eigar 
Prosjektet Digitale Skjema og Brev under 
Alle Møter-programmet. 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Prosjektleiar, utviklarar og 
verksemdsarkitektar. 

Kontaktperson 
Lene Rykkje, HV IKT 
Lene.rykkje@helse-vest-ikt.no 

Digitalt skjema skal hjelpe med operasjonsetterslep 

2 3 
 

5 4 1 
Implementering 

mailto:Lene.rykkje@helse-vest-ikt.no
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I framtida vil det være behov for støtte i 
diagnostiseringsarbeidet innanfor patologi. Implementeringa 
av digital patologi er starta som eit av fleire viktige tiltak for å 
bidra til dette. 

Helse Vest har i dag begrensa tilgang til fleire patologar for gransking av 
histologiske snitt. Saman med den forventa auken i rekvisisjonsvolum 
og kompleksiteten i det diagnostiske arbeidet er det behov for tiltak. 
Dette er avgjerande for å sikre heva kvalitet og tilfredstillande svartider 
innan  patologifeltet. 

Digital støtte til diagnostikk 

Innføring av ei digital patologiløysing i vår region er eit avgjerande tiltak 
for å oppnå meir smidige arbeidsprosessar og støtte til det diagnostiske 
arbeidet innanfor patologi. Gjennom bruk av ei digital løysning vil 
avstandar viskas ut mellom kollegaer og føretaka, og ein kan dele bildar 
av vevsprøver digitalt på få sekund.  Slik kan patologar raskare 
samhandla om diagnostisering, og dermed bidra til raskare svartider og 
behandling for pasientane våre. Dette er forventa å bidra til meir lik 
kvalitet på diagnostikk uavhengig av bustad. 

Løysing utforma saman med fagmiljøet – for fagmiljøet! 

Prosjektet har jobba tett saman med fagmiljøet i alle føretak sidan 2019 
for å sikre systemstøtte til framtidas arbeidsflyt. November 2021 vart 
regional løysning implementert i Førde. 

I løpet av fyrste kvartal i 2022 vert løysinga tatt i bruk av alle 
patologiavdelingar i Helse Vest slik at samhandling innan regionen kan 
ta til. 

I framtida er det ønskjeleg å anskaffa og implementera ei løysing for 
bilde- og mønstergjenkjenning for å gje ytterlegare støtte til det 
diagnostiske arbeidet. 

Kva 
Løysinga er eit av fleire virkemiddel for å 
auka kvalitet, betre samhandling og 
effektivitet i det diagnostiske arbeidet 
innafor patologi.  

Eigar 
Helse Vest v/prosjekteigar Baard-Christian 
Schem 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Kristine Bø, Prosjektleiar 
Gerhard Lund-Furnes, Teknisk prosjektleiar 
Nils Petter Tveranger, Virksomhetsarkitekt 
m/fleire. 

Kontaktperson 
Kristine Bø, Helse Vest 
kristine.bo@helse-vest-ikt.no 

Digital patologi 

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:kristine.bo@helse-vest-ikt.no
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3 «INHOUSE» INNOVASJON I HELSE VEST IKT 

I dette kapittelet omtalar vi innovasjon med utgangspunkt i idear frå tilsette i Helse Vest IKT. 
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Helse Vest IKT sitt innovasjonsprosjekt om sensorteknologi er 
implementert som teneste for brukere i helse Helse Vest. 

Behovet for trådløs, kontinuerlig temperaturovervåkning på laboratorier 
og i medisinrom i sykehuset er stort. Sensortjenesten, utviklet av Helse 
Vest IKT, er derfor raskt blitt en populær tjeneste i helseforetakene. 

Bruksområde 
I dag overvåker Sensortjenesten temperaturer blant annet i kjøleskap som 
brukes til koronavaksinene, i medisinkjøleskap hvor det oppbevares 
viktige, kostbare legemidler, og på flere laboratorier i Helse Vest. 

Nytteverdi 
Sensorportalen er utviklet i tett dialog med sluttbrukere, og blir 
kontinuerlig videreutviklet for å møte behovene i helseforetakene. 
Fordelene med en egenutviklet løsning er mange; for eksempel vil 
løsningen være den samme uavhengig av sensorleverandør, vi kan 
enklere samhandle med eller overføre data til andre systemer og 
løsninger i Helse Vest, samt at vi raskt kan bistå sluttbrukere med 
opplæring og support, ytterligere utstyr og impelemtering av nye behov. 

Sensorportalen er blant de første systemene i Helse Vest IKT som har 
blitt utviklet og kjører i Azure cloud (‘i skyen’), og er et viktig bidrag i 
etableringen av fremtidens infrastruktur.  

Videre planer 
I 2021 har vi gjennomført en anskaffelsesprosess for sensorutstyr, samt 
gjort mange forbedringer i tjenesten. Vi planlegger å videreutvikle 
tjenesten både med ny funksjonalitet, nye sensortyper samt å inkludere 
flere brukergruppergrupper.  

Kva 
Sensortjenesten startet som et 
innovasjonsprosjekt, og er i dag en 
etablert sensortjeneste levert av Helse 
Vest IKT til brukere i hele Helse Vest, for 
trådløs sensorovervåkning for eksempel av 
temperaturen i et medisinkjøleskap.  

Eigar 
Helse Vest IKT 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Produktkoordinator og utviklere fra Helse 
Vest IKT.  

Kontaktperson 
Marte Ø. Thuen, Helse Vest IKT 
marte.ovreas.thuen@helse-vest-ikt.no 
 

Sensortjenesten: fra innovasjonsprosjekt til etablert tjeneste 

Implementering 2 3 5 
4 

1 

mailto:marte.ovreas.thuen@helse-vest-ikt.no
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Klientdrift dispatcher manuelt ca. 16.000 Assyst saker hvert år. 
Det binder faglige ressurser som istedet kan brukes til å løse 
saker. For å effektivisere driften har man tatt i bruk 
maskinlæring. 

Klientdrift mottar 300-400 saker hver uke. Det krevde 100% stilling i å 
manuelt fordele saker til faggruppene i klientdrift. For at dispatching 
ikke skulle være et forsinkende mellom ledd var det opprettet en 
rotasjons ordning mellom 3 personer slik at det alltid var noen som 
overvåket innboksen. Ressurs bruken på å overvåke boksen gav ingen 
verdi utover å kunne tildele saker raskt. 

Det var stort behov for å fjerne manuelle «stopp punkter» i saksflyten og 
flytte ressursbruken fra å fordele saker til å kunne fokusere på å løse 
vanskelige og høyt prioriterte saker. 

Styringsdata har de siste to årene fokusert på muligheter for automatisk 
vurdering av fritekst-data via maskinlæringsmodeller som blant annet 
kunne bli brukt til å automatisere dispatching for Klientdrift. 

Modellen er tilgjengelig via RESTAPI og kommuniserer med Assyst via 
integrerte implementasjonsfunksjoner. Når en sak automatisk blir 
dispatchet så blir det kommentert i dispatchingshandling i Assyst. Hvis 
modellen vurderer at den må sjekkes manuelt, blir anbefaling fra 
modellen lagret i saken under «Annen informasjon»-handling. 

Modellen dispatcher ca 75% av alle Assyst saker til Klientdrift automatisk 
og har en nøyaktighet på over 90%. Det tar under et minutt fra tildeling 
av sak til Klientdrift til en handling basert på modellens vurdering blir 
gjennomført. 

Kva 
Maskinlæringsmodell som leser Assyst 
saker tildelt Klientdrift, og automatisk 
tildeler disse videre internt i Klientdrift. 

Eigar 
Klientdrift i samarbeid med Styringsdata 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Prosjektleiar, utvikler, forvalter og bruker. 

Kontaktperson 
Langeland, Frode , HV IKT 
frode.langeland@helse-vest-ikt.no 

Christian Autenried, HV IKT 
christian.autenried@helse-vest-ikt.no 

Automatisk Klientdrift Dispatching 

2 3 
 

5 4 1 Implementering 

mailto:frode.langeland@helse-vest-ikt.no
mailto:christian.autenried@helse-vest-ikt.no
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UX-nettverket har som mål å inspirere, bygge kompetanse og 
dele metoder innen UX-faget. UX-nettverket ble opprettet i 
2021. UX står for User Experience. 

Et hovedmål i teknologiplanen er at medarbeidarne opplever dei 
teknologiske løysingane som motiverande, kvalitetsfremjande og 
tidsbesparende. Et viktig tiltak som foreslås er å Bygge kompetanse og 
metode for gode brukeropplevelser (punkt 5.3 tiltak 3 
Teknologiplanen). 

Oppstart av UX nettverket var inspirert av ønsket å bidra til at alle 
medarbeiderene i Helse Vest jobber med å oppnå målene om å skape 
gode brukeropplevelser. Etablering av en arena for utveksling av 
erfaring og kunnskap ble en del av det. UX-nettverket har etablert 
- - faglige møtepunkter (UX-nettverksmøter)

- kommunikasjonskanal (teamskanal)
- delingskanal (portal for metoder og verktøy - Verktøykassen)

UX nettverksmøter i 2021: 
Juni - Intoduksjon av UX og hvorfor dette er viktig 
September - Brukertesting (hva og hvorfor, planlegge og utføre) 
November  - Universell utforming uu (Hva handler dette om?- Lover 
og regler. Hva må vi gjøre? Hvordan jobber vi med? Live podcast med 
bruker) 

Det har vært stor interesse for nettverket og mange aktive som har 
gitt innspill til tema. På det meste hadde vi 70 deltagere samlet! 

Kva 
UX nettverk for å inspirere, bygge 
kompetanse og dele metodar innen 
UX faget. 

Eigar 
Helse Vest IKT 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Dette har vært et samarbeid mellom 
seksjon Innovasjon, seksjon Utvikling 
og Testsenteret 

Kontaktperson 
Agnete L Gullaksen, HVIKT 
Agnete.larsson.gullaksen@helse-vest-
ikt.no  

UX-nettverk 

mailto:Agnete.larsson.gullaksen@helse-vest-ikt.no
mailto:Agnete.larsson.gullaksen@helse-vest-ikt.no
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Oppslutningen og interessen rundt AR og spesielt VR har økt 
kraftig også i 2021 og vi har merket samme økning i interesse i 
VR-nettverket etter at vi åpna opp for alle samme år 

VR-nettverket er åpent for alle som har interesse for AR/VR innenfor 
helse. Vi deler villig egne erfaringar frå aktivitetar i Helse Vest, og henter 
inn andre for å dele sine erfaringar, utvalgte tema eller også frå 
leverandørar. 

Bakgrunn for møtene er at Helse Vest IKT ønsker å være en pådriver for 
erfaringsutveksling mellom helsesektor, næringsliv og akademia. 

Nettverksmøtene er åpne for alle interessenter, men tematikken er satt 
innanfor til VR/AR innanfor helse. 

Populære temaer i 2021 har vært VR innen utdanning og psykiatri, og 
Smiti Kahlon, psykolog på Haukeland som tar doktorgrad om VR og 
presentasjonsangst, holdt eit innlegg med ein påfølgande diskusjon 
rundt nettopp VR og presentasjonsangst blant ungdom. 

Ellers har vi hatt Arve Øverland, CEO frå Haptiq som leverer ei løsning  
for opplæring der ein kan skreddesy sine egne opplæringsscenarier, f.eks  
lage til og administrere medikamenter. 

Kva 
Spreie kunnskap og erfaringar om bruk av 
VR og AR innan helsevesenet i Norge 

Eigar 
Helse Vest IKT 

Bidrag frå Helse Vest IKT 
Synnøve Olset, Thomas Fiskeseth Larsen 

Kontaktperson 
Håkon Garfors, Helse Vest IKT 
Haakon.garfors@helse-vest-ikt.no 

VR-nettverksmøte 

https://www.nrk.no/vestland/emma-_16_-skal-hjelpe-elever-med-frykt-for-a-snakke-foran-klassen-med-vr-briller-1.13958775
https://www.nrk.no/vestland/emma-_16_-skal-hjelpe-elever-med-frykt-for-a-snakke-foran-klassen-med-vr-briller-1.13958775
mailto:Haakon.garfors@helse-vest-ikt.no
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Tekprat er en møteplass for forskere, innovatører og rådgivere 
som jobber i helseregionn Helse Vest med også frå næringsliv, 
klynger og akademia. 

I 2021 ble det gjennomført 4 arrangementer med totalt 235 påmeldte. 
Hovedfokuset dette året har vært på innovasjon og bærekraft med 
følgende tema; Syntetiske data (Digitalt) Møte med motstand og risiko 
(Digitalt), bærekraftige helsetjenester (Bergen), Universell utfordrming 
og brukermedvirkning (Digitalt). 

Tekprat fikk i 2021 innovasjonsmidler fra Helse Vest for å sette opp 
arrangementet i Førde, Stavanger og Fonna. På grunn av Covid-19 er det 
bare blitt gjennomført ett fysisk arrangement i Bergen. 

Tekprat har som mål å fremme kunnskap om forskning og innovasjon og 
bruk av ny teknologi i helsesektoren og svarer på Helse 2035 på følgende 
målsettinger; 

– Strategisk samspill med de private
– Helse Vest skal bidra til at Norge er blant de ledende

landene innanfor helseforsking, helseinnovasjon og
anvend teknologi

Kva 
Tekprat er en møteplass for alle som er 
nyrsjerrig på ny teknologi og innovasjon i 
helsesektoren. 

Eigar 
Helse Vest IKT 

Initiativtakar 
Synnøve Olset 

Kontaktperson 
Synnøve Olset 
synnove.olset@helse-vest-ikt.no 

Tekprat – Møteplass for erfaringsutveksling 

3 
 

5 4 1 

mailto:namn.namnesen@helse-xxxxxx.no
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