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Agenda

 Målsetning ved bygging av Norges mest moderne sykehus
 Nye IKT løsninger  - noen eksempler
 Arbeid med arbeidsprosesser og informasjonsmodell



Overordnede mål for nytt østfoldsykehus

 alle pasienter får rask diagnostikk, behandling  og rett 
informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig 
arbeidsform

 ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi 
en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet

 SØ gjennom forskning, utdanning og 
kompetanseutvikling være konkurransedyktig 
innenfor definerte områder nasjonalt og 
internasjonalt

 samhandling med kommunehelsetjenesten og andre 
HF være en naturlig del av pasientforløpene og 
handlings-mønsteret til alle medarbeidere

 det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst 
tilsvarende 180 mill kroner



Samhandling internt 

og eksternt Pasientforløp Mest mulig 

verdiskapning 

for pasienten

Tverrfaglighet

Fagutvikling, 

forskning og 

innovasjon

Integrasjon 

mellom somatikk, 

psykiatri og TSB

IKT, logistikk og 

materialflyt

Teknologisk og 

medisinsk 

utvikling

Strategiske føringer

Effektivitet

Kvalitet



” Vårt sykehus skal være ledende innen 
tjeneste inovasjon»”

(Adm.dir Just Ebbesen – april 2011)

Service orientert innovasjon:

 Enkle løsninger

 Informasjon tilgjengelig

 Flytte arbeidsprosessene nærmere pasienten

 Bruk kommersielt tilgjengelig teknologi

 Mobile medarbeidere



Kliniske kjernesystemer

Klinisk 
informasjon

PAS

(DIPS)

EPJ

(DIPS)
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MetaVision

Ressurs-
og 
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Styring

(Imatis)

LAB

(LVMS)
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Nye 
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Akuttsøylen somatikk og psykisk helsevern 

Operativ virksomhet 

Sengeområde somatikk og psykisk helsevern. 

Barn , ungdomssenter og barnehabilitering somatikk og psykisk 

helsevern

Føde barsel 

Poliklinikk, dagbehandling  Somatikk og psyk. Helsevern 

Senter for laboratorie-medisin 

Radiologi 

Fasilitets-tjenester

Legemiddel-håndtering

Eierskifte og ibruktakelse

Flytting (ikke pasienter)

Opplæringsprosjekt

Gevinstrealisering



IKT løsninger i en ny
klinisk hverdag



 Mobile løsninger

 Bruk av sporing og sensor teknologi

 Høy grad av selvbetjening

 Gjennomgående kurveløsning m/ lukket medikasjonssløyfe

 Effektive løsninger for den kliniske hverdagen

 En robust integrasjonsplattform

Noen IKT forutsetninger



MetaVision

Elektronisk kurve (MetaVision)



Høsting av data fra medisinsk teknisk 
utstyr



MetaVision på nettbrett



Elektroniske tavler





Effektiv kommunikasjon og varsling

Meldingsvarsler



Overordnet løsningsskisse



Arbeidsstasjoner, teknologi tilgjengelig der du er



Driftssentralen

http://www.nrk.no/ostfold/sykehusets-tekniske-hjerte-1.12343198
http://www.nrk.no/ostfold/sykehusets-tekniske-hjerte-1.12343198


Noen arbeidsprosesser med bruk av meldingsvarsler

 Pasientsignal 

 Direkte til ansvarlig sykepleier - eskalering

 Tilkalling – normal, assistanse, stans

 Lab

 Etterstikking – styring av lab ressurser på klinikken

 Ø-hjelpsprøver – varsel ved mottak og prøvesvar foreligger

 Prøvesvar  
• Ringesvar

• Abonnement – dedikerte prøver

• Labsvar i elektronisk tavle

 Blodbank – Screening, klargjøring, forsendelse, bekreftelse

 Portører

 Transport av pasienter og utstyr

 Akutten

 Oversikt over ledige senger

 Pasientflyt fra akutten til sengepost

 Renhold

 Oversikt over rom som blir ledige og rom som skal vaskes



Lab



Kilder til bilder og video



Nye logistikksystemer



Arkitekturarbeid

Behov for arkitekturarbeid:

 Mange nye systemer

 Nye måter å jobber på 

 Behov for å standardisere arbeidsprosesser

 Enhetlig begrepsapparat

 Identifisere master for data

 Dokumenterte arbeidsprosesser

 Informasjonsmodell



Anskaffelse av arkitekturverktøy
 Behov for støtteverktøy for å beskrive og utvikle 

virksomhetsarkitekturen

 Vanlige kontorstøtteverktøy gir begrenset 
funksjonalitet og formidlingsevne

 Behov i organisasjonene for utarbeide 
dokumentasjon og visualiseringer

 Verktøy i bruk:

 Troux Architect (Prosessmodellering)

 Sparx EA (Informasjonsmodell)

 Bizagi (Presentasjon)



Helse referanserammeverk 

Brukes for å kategorisere arbeidsflytdiagrammer



Nivåer på prosesser
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Utarbeidet 63 prosessmodeller
• 41 kliniske 
• 22 styring- og støtteprosesser
• Flere er kartlagt



Pasientforløp understøttes av arbeidsflyter



Arbeidsflytdiagram, eksempel



Arbeidsflytdiagram, eksempel



Arbeidsflytdiagram, eksempel



Arbeidsflytdiagram, matriser



Business Process Niv å 0

«BusinessProcess»

Pasientbehandling
«BusinessProcess»

Pasientbehandling

«BusinessProcess»

Utdanning av  

helsepersonell

«BusinessProcess»

Utdanning av  

helsepersonell

«BusinessProcess»

Forskning
«BusinessProcess»

Forskning

«BusinessProcess»

Opplæring av  pasienter & 
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Opplæring av  pasienter & 

pårørende

Henvisning
Epikrise

AMK melding

om pasient

Pasient

registrering

Akutten

Resepter

Diagnose

Hensikt: Sikre god tilgjengelig av spesialisthelsetjenester for befolkningen i Østfold

Prosesseier: Sykehusdirektør Just Ebbesen

Gyldig fra: 01.03.2011 

Versjon / Revision: 

Vurdering av

effekt av

behandling

Behandlingsstatistikk

Ny

behandlingsform

Business Process Pasientbehandling

«BusinessProce...

Vurdere henv isninger 

og bestille timer

«BusinessProce...

Vurdere henv isninger 

og bestille timer

Henvisning

Avtale

(innkallelsebrev)

«BusinessProcess»

Registrere pasient
«BusinessProcess»

Registrere pasient
Pasientmerking

«BusinessProcess»

Sette diagnose / 

v erifisere diagnose

«BusinessProcess»

Sette diagnose / 

v erifisere diagnose

Behandlingsplan

Diagnose

«BusinessProc...

Håndtere legemidler
«BusinessProc...

Håndtere legemidler

Hensikt: Å sikre prioritering av pasientbehandling basert på kritikalitet, effektiv og god behandling 

av pasientene og optimal utnyttelse av sykehusets ressurser. 

Prosesseier: 

Gyldig fra: 

Versjon / revisjon: 

Vurdering av

effekten av

behandling

«BusinessProce...

Planlegge og 

gjennomføre 

operasjon

«BusinessProce...

Planlegge og 

gjennomføre 

operasjon

Business Process Håndtere legemidler
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PasientmerkingBehandlingsplanDiagnose

Ordinere
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Formål med Informasjonsmodellen
- Informasjonsmodellen skal bidra til økt kvalitetssikring av systemleveranser fra PNØ

Kommunikasjon og forankring 

av begreper: 

Definisjon av begreper,  

sammenhenger og innhold

Bidrag: Bedre kommunikasjon, 

forståelse, forankring av design. 

Hvem: System leverandør, PNØ 

Løsningsarkitekt, SØHF Mottak

Design av funksjonalitet, 

grensesnitt og rapportering: 

Verifisere og spesifisere design  i 

IKT systemene

Bidrag:  Isolert fokus på 

informasjonsflyt  (CRUD) sikrer 

bedre samspill mellom 

funksjonalitet  og avhengigheter til 

informasjon i systemene. Lavere 

risiko for feil. 

Hvem: System leverandør, PNØ 

Løsningsarkitekt, SØHF Mottak

Gjennomføring av 

verdikjedetester og Integrert 

systemtest

Trenger både overblikk og detaljer i 

prosessene . Lage test scenario 

basert på ende-til-ende prosesser. 

Må skjønne samspill mellom 

arbeidsprosesser, informasjon og 

applikasjon

Hvem: System leverandør, PNØ IST 

test ressurser

Anskaffelse og konsolidering: 

Regional deling av 

informasjonsmodell for å vurdere 

endringer på arkitektur og 

applikasjonsportefølje  

Bidrag: Vurdere hvordan 

arkitektur endringer påvirker 

tilgang og eierskap til informasjon i 

prosesser og applikasjoner

Hvem: Regional HSØ Arkitektur, 

SØHF Ledelse, Sykehuspartner 

Forvaltning og Drift



Hvilke informasjonsobjekter er identifisert?
• 14 domene områder

• 276 informasjonsobjekter

• 430 relasjoner



Informasjonsmodell, utsnitt



Erfaringer - Informasjonsmodell

 Forankring av arkitektur metodikk

 Forankring og etablering av standard arkitektur artifakter

 Arkitektur roller, arbeidsprosess og tilstrekkelig 
ressurskapasitet

 Governance – arkitekturbeslutninger overvåkes

 Krav til publisering og rapportering

 Verktøystøtte

 Etablerte kryssfunksjonelle arkitekturforum for diskusjon 
og beslutninger



Erfaringer - Arbeidsprosesser
 Hva skal modelleres og hvordan: avklare tidligere

 Modeller arbeidsprosessene tidlig (med tilstrekkelig detaljer)

 Vanskelig å avgjøre hva som bør modelleres uten min. 
grovskisse. «Enkle prosesser og løsninger var av og til ikke det.»

 En offisiell versjon av hver prosess

 Rett prosesseier så tidlig som mulig

 Fungerte godt å samle klinikere og IKT (mm) for å diskutere 
arbeidsprosesser
 Viktig å synliggjøre pasient

 Språk for å «snakke IKT» med klinikere

 Egnet til å avdekke avhengigheter mellom prosjekter (organisert 
per applikasjon)

 Prosess-, informasjon- og applikasjonsarkitektur bør 
dokumenteres samtidig



Suksesskriterier - arkitekturarbeid
 Fokus på interessenter og sponsorer

 Hva skal arkitekturarbeidet brukes til?

 Tverrfaglige arbeidsteam
 Både internt i eget HF
 Også mot regionalt foretak og Sykehuspartner

 Publisering og kommunikasjon av arbeid
 Verktøy for arkitekturarbeid
 Forvaltning

 Hva skal taes vare på?
 Hvem har ansvar for forvaltning




