
Riksrevisjonen kritisk til manglende nasjonalt 

samspill for IKT-prosjekter, 2014  
 

«Vi stiller spørsmål ved hvordan Helse- og 

omsorgsdepartementet skal sikre at de 

regionale prosjektene får løsninger som snakker 

sammen, og hvordan departementet bidrar til at 

nasjonal samordning og standardisering nås», 

sier Riksrevisor Per-Kristian Foss i 

pressemeldingen.  

 

 

 



Nasjonale fagsystemer og 

felles arbeidsprosesser  

-en utopi? 

Vurdert i kontekst for bildediagnostikk  
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Behov for klinisk-radiologisk informasjon 

på tvers av foretak og systemer 

 
- Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres? 

Studenter 

Markus Stiris 

Ole Christian Nilsen 

Håvard Roterud 

 

Veileder 

John Stoltze Madsen 



Evidensbasert bildediagnostikk 

Forutsetninger: 

• All relevant informasjon er tilgjengelig, raskt og enkelt 

• Tilgang til medisinske oppslagsverk 

 

”Because objective information is used to reach a conclusion, 

all applicable information must be accessible so that an  

informed decision can be made” 

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



Hva er problemet? 

Påstand: I dag er det ikke tilrettelagt for evidensbasert  

bildediagnostikk eller god samhandling 

 

– Hvor er historikken? 

– Alt for tungvint å innhente 

bilder/svarrapporter/journaldokumentasjon  

– Hva er siste versjon av svarrapporten og hvor er den? 

– Hvor finnes siste relevante rekonstruksjon? 

– Gir ikke gode muligheter for deling av kunnskap, erfaringer og 

nettverksbygging 

 



”Et tiltak som er ganske enkelt, er å etablere et 

nasjonalt RIS/PACS. Noen vil riste 

overbærende på hodet når jeg sier at det er 

enkelt, men det er jeg allikevel ganske sikker 

på” 
 

 

 

Roar R. Pedersen, Redaktør Noraforum 

Noraforum nr. 2, Årgang 22 – August 2014  

 



Elektronisk utveksling av radiologisk 

informasjon mellom norske sykehus 

 

– Finnes det en enklere måte å gjøre 

dette på? 

 

Håvard Roterud, Radiograf 

havard.roterud@Rikshospitalet.no 





….jeg begynner å bli utålmodig  
og vil ha resultater 

Computerworld, 27.10.2009 
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”Policydokument Norsk Radiologisk forening” – 2014 

http://legeforeningen.no/global/fagmedisinske foreninger/norsk radiologisk forening/noraforum/policydokument norsk radiologisk forening.pdf
http://legeforeningen.no/global/fagmedisinske foreninger/norsk radiologisk forening/noraforum/policydokument norsk radiologisk forening.pdf
http://legeforeningen.no/global/fagmedisinske foreninger/norsk radiologisk forening/noraforum/policydokument norsk radiologisk forening.pdf
http://legeforeningen.no/global/fagmedisinske foreninger/norsk radiologisk forening/noraforum/policydokument norsk radiologisk forening.pdf
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Forskningsspørsmål 

 

Hva er optimal informasjonstilgang for radiologer? 

 

Hvilke hindre for radiologisk samhandling på tvers av HF kan 

identifiseres? 

 

Hvordan kan en optimalisert informasjonstilgang påvirke 

radiologifaget? 

 

 



Oppsummering 

Hva er optimal informasjonstilgang for radiologer? 

 

 

• Er subjektivt 

• Avhenger av kompleksitet 

• Informasjonen må være relevant 

• Case-orientert 

• På tvers av helseinstitusjoner og informasjonssystemer! 

 



Oppsummering 

Hvordan kan en optimalisert informasjonstilgang påvirke 
radiologifaget? 

 

 

• Sentralisering/desentralisering 

• Kompetanseheving og styrke radiologifaget? 

• Kan påvirke pasientbehandling 
 

 

 

 



Konklusjon 

Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer 
optimaliseres? 

 

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

– Vi mener lovverket bør endres  

– Politisk vilje og handlekraft gjennom et koordinert 
nasjonalt initiativ 

– Gode økonomiske incitament nødvendig 

 



Kommunikasjon mellom aktører 



Kommunikasjon mellom aktører 

 • Integrert med 

personalsystemet 

• Integrert med telefon og 

calling-system 

• ”Plugin” i kliniske systemer 

• Kommunikasjon logges og 

lagres 

 

MR Cervicalcolumna 

 

Henvisende lege 

  O Kalle Kliniker (på ferie) 

 

Andre leger i samme enhet 

  O Jølle Jussius (pålogget, men opptatt) 

  O Kari Tresteg 

  O Unni Lin 

 

Mine favoritter (MR Cervicalcolumna) 

  O Nils Nakke            (Eget HF/Radiolog) 

  O Mari Magnet         (Eget HF/Nevrokirurg) 

  O Jørgen Hansen    (Sørlandet sykehus/Radiolog –  

                                     kun tilgjengelig på lesebrett) 

  O Volker Genau       (Berlin/Radiolog) 

 

Andre tagget med spesialitet MR 

Cervicalcolumna 

  O Nora Nakke          (Eget HF) 

  O Liss Hansen         (Sørlandet sykehus/Radiolog) 

  O Genau Volker       (Berlin/Radiolog) 

  O Mari Magnet         (Eget HF/Nevrokirurg) 
  

1. Start video og del skjermer 

2. Start video 

3. Ring telefon 

4. Send SMS 

5. Ring calling 

6. Chat 

7. Send melding 

8. Start MD-møte 



Oppsummering 

• Legge til rette for best mulig beslutning gjennom svært 

enkel tilgang til relevant klinisk-radiologisk informasjon i 

radiologens arbeidsflate 

 

• Beslutningsstøtte i løsningene vil gjøre radiologen mer 

effektiv og gi høyere kvalitet 

 

• Brukervennlige integrerte verktøy for kommunikasjon er 

nødvendig 

 

 



Nasjonale fagsystemer og 

arbeidsprosesser  

-en utopi? 



Enkelt – nei, mulig  - ja! 

Knytt penger til endringene, omorganiser og fjern 

alternativene 

 

Men gir begrenset merverdi for pasientene om vi 

ikke samtidig endrer arbeidsprosessene (mye) 

 
 

hroterud@ous-hf.no 


