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Morgendagens kliniker – hva er behovet?



• Gårsdagens klinikere eide pasientene og var deres 
helseformyndere. 

• De oppbevarte papirjournalene hjemme og stilte diagnosen med et 
blikk og en smak av urinen. 

• Dagens leger er avhengige av teknologi, men byttelåner passord og 
lagrer journalen på telefonen fordi sikkerhetstiltak hindrer dem i 
arbeidet. 

• Systemene kan hackes og journalen korrumperes, så hva trenger 
faktisk morgendagens klinikere?

Presentasjon Radisson Blu Scandinavia, 19. april 2018



Arne Westgaard, IT-lege
… har ved siden av å jobbe som lege hacket nettsider 
og utviklet applikasjoner for å hindre ulovlig kopiering 

Kreftlege Radiumhospitalet, 
prosjektleder Helse Sør-Øst



Doktorgrad 2010

Standardisert vurdering og etter «kurative» operasjoner 
for kreft i bukspyttkjertelen
• Slurvete vurdering og optimisme gir kunstig «høy overlevelse»

• Også fristende å «tøye reglene» for lovlig innsamling av data …



«Dagens leger er avhengige av teknologi, men 
byttelåner passord og lagrer journalen på telefonen 
fordi sikkerhetstiltak hindrer dem i arbeidet.»

• IT-systemene holder ikke tritt med stadig nye sikkerhetskrav! 

→ føderert pålogging, single-sign-on, beslutningsstyrt tilgang, kryptert 
kommunikasjon, logging av aksjoner, med API for logger, ende-til-
ende SAML-sikkerhet for integrasjoner, ingen ActiveX-komponenter, 
herdet server, …

• Hva om systemene likevel trengs for å ivareta pasientsikkerheten?



Morgendagens kliniker
- et tilbakeblikk



Før: autonome leger, ansvar for pasientene

Saltdal, 1999, legens notat

• «Feber, ser an.»
• Dokumentasjon var huskelapp 

for legen

• Pasienten ble dårligere
• Annen lege på vakt la inn pasienten

• Riktig avgjørelse, alvorlig syk?

• Manglet opplysninger fra første 
undersøkelse

• Legen, den ene og allmektige!

http://www.thewellnessseeker.com/hippocrates-diet-treatments-best-quotes-anatomy-oath/


«Gårsdagens klinikere eide pasientene og var deres 
helseformyndere»

• Min doktorgradsveileder ryddet 
dødsboet etter sin tidligere 
veileder

→ biblioteket i privatboligen fullt 
av pasientjournaler!

Hippokrates, 
460-370 f.Kr



Paradoks?

Pasienter tillit til kreftlegen*
ønsker overraskende ofte ikke 
selv å ta avgjørelser om egen 
behandling!

Helsepersonell er etisk bevisste, 
men mangler systemer for å 
samarbeide effektivt med annet 
helsepersonell (tyr derfor til egen PC, 
mail og mobiltelefon…)

*Bred forskning viser at unge, fremadstormende og bestemte kvinner 
ikke stoler på noen [opplysninger fra ektefelle, red. anm.]

Tillitsbrudd ved feilbehandling eller feil databehandling?



Mai 2017
Utenlandske IT-
arbeidere tilgang til 
pasientinformasjon om 
2,8 millioner pasienter



Nå!
- effektive tiltak for å 
skjerme personsensitive 
opplysninger

17. mai, OsloDrottninggatan, Stockholm

Nice

Gerda Barrier Gate Lock® System 

Anti-vehicle barriers

Kilde: YouTube/Google …

https://www.youtube.com/watch?v=eqcMCOelFR8
https://www.google.no/


• Hvem trenger tilgang?
• IT-arbeidere som drifter systemene (Sykehuspartner)

• Utenlandsk bistand for å drifte effektivt og «profesjonelt»?

• Må helsepersonell slippe til for oppsett og innhold i IT-systemene?

• Hva kan gå galt?
• IT-arbeidere kan «tukle» med medisinske fagprotokoller

• Helsepersonell kan «tukle» med systemene og gjøre dem ustabile

• Hackere kan misbruke sensitiv informasjon, bevisst endre fagprotokoller 
eller gjøre systemene utilgjengelige

Tilganger til medisinske IT-systemer



• Hvem trenger tilgang?
• IT-arbeidere som drifter systemene (Sykehuspartner)

• Utenlandsk bistand for å drive effektivt og «profesjonelt»?

• Må helsepersonell slippe til for oppsett og innhold i IT-systemene?

• Hva kan gå galt?
• IT-arbeidere kan «tukle» med medisinske fagprotokoller

• Helsepersonell kan «tukle» med gjøre systemene og gjøre dem ustabile

• Hackere kan misbruke sensitiv informasjon, bevisst endre fagprotokoller 
eller gjøre systemene utilgjengelige

Tilganger til medisinske IT-systemer



Helsetjenesteaksjonen
- en motbevegelse!

Hva må gjøres?

• 1. Avskaffe sykehusstyrene i sin nåværende form.
«Profesjonelle styrer», bestående hovedsakelig av 
personer uten helsefaglig bakgrunn, er ikke det 
rette organet for å fatte viktige beslutninger i en så 
komplisert virksomhet som et sykehus. 

• 2. Avskaffe «tverrgående» avdelinger som ikke er 
forankret i fagmiljøene. Sykehusavdelinger spredt 
på ulike geografiske steder har i stor grad bidratt til 
å fjerne eller fremmedgjøre avdelings-lederne og 
fratatt dem naturlig autoritet.

• 3. Avskaffe de regionale helseforetakene. Disse 
representerer et unødvendig sjikt mellom de 
politisk ansvarlige og det utøvende ledd.

• …

• «Helsetjenesteaksjonen ser 
at dagens system forutsetter 
stadig mer omfattende 
kontroll- og rapporterings-
systemer. 

• Aksjonen protesterer mot et 
stadig økende byråkrati som 
ikke gir bedre helse- og 
omsorgstjenester. 

• Samfunnets fellesskaps-
ressurser skal ikke sløses bort 
på unyttig 
kontrollvirksomhet.»

Wyller m.fl., Tidsskr Nor Legeforen 2013

https://tidsskriftet.no/2013/03/kronikk/ta-faget-tilbake


«Legene stilte diagnosen med et blikk og en smak av urinen»
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Kurbestilling

Timebok Apotek

Administrasjon

av kuren

Regionalt kurbibliotek

Rapportering,

kontinuerlig 

forbedring

CMS
Chemotherapy
Management System

Regionalt system for medikamentell kreftbehandling (Helse Sør-Øst)

Lukket legemiddelsløyfe



Eksempel på avvik i plukk 
(apotek uten CMS)
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Administrasjon av vinkristin

• HSØ benytter ikke sprøyte til 
intravenøse infusjoner 
(regional arbeidsprosess)

Endret for alle kurer i CMS samme dag 
som avviket i Helse Vest ble meldt

• CMS styrer administrasjons-
måte og riktig etikettering 
(regionalt system)

18
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Integrasjoner, automatisering og robotisering



Faglig samarbeid på tvers av alle helseforetak
HSØ

Fagdirektørmøtet

SA SP OUSAhusSI SiV SØ VV SS STSunnås Diakonhj. Lovisenberg

Fagnettverk
MKB

Melanom og 
sarkom

Blodsykldommer

Brystkreft

Utprøvende 
behandling

Hode- og halskreft

Lungekreft

Lymfom

Mage-tarmkreft

Hode- og halskreft

Gynekologisk 
kreft

Urologisk kreft

Støttebehandling

Faggruppe for 
apotek

Faggruppe for 
funksjonell 
forvaltning

Kreftklinikken OUS RSKI

AD-møtet

*

* Regionalt Senter for Kliniske
IKT-løsninger

Medisinsk ansvar Funksjonelt ansvar

Teknisk
ansvar



OUS

Modell for regional fagforvaltning
– medikamentell kreftbehandling
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SP Brukerstøtte

Saksunderlag 
utarbeides

Ikke avklart 

ansvar

Fagnettverk

Ikke avklart 
ansvar Avklart ansvar

Medisinsk 
ansvarlige

Sykehuspartner RSKI Prosjekt Leverandør

T L T S LF

T = Ressurs med teknisk kompetasnse
F = Ressurs med farmasøytisk kompetanse
S = Ressurs med sykepleier- kompetanse
L = Ressurs med lege- kompetanse

Ikke avklart 

ansvar

Utførende enhet

Beslutningsinstans for 
ansvarsfordeling

Sykehuspartner
Medisinsk 

ansvarlige

Avklart ansvar

S LFT

Saksmøte

T S LF

RSKI observatør

Eies av RSKI,
alle HF inviteres

Faggruppe 

funksjonell 

forvaltning
T S LF

Faggruppe 

funksjonell 

forvaltning
T S LF

Sykehuspartner
Medisinsk 

ansvarlig

Avklart ansvar

S LFT

Eies av SykehuspartnerHvem har ansvar 
for endringer?

Funksjonelt 

Ansvarlig ((RSKI)

• Teknisk: Sykehuspartner
• Medisinsk: OUS, Kreftklinikken
• Funksjonelt: RSKI



Konfigurasjonsobjekt Type endring Hvem beslutter endring? Hvem kan utføre 
konfigurasjonsendringen i 
produksjon?

Krever medisinsk 
dobbelt-
godkjenning?

Godkjenner
#1

Godkjenner
#2

Administrasjonsmåte Ny/Endre Farmasøytisk ansvarlig Farmasøyt Nei Farmasøyt

Administrasjonsprotokoll Ny Fagnettverk/ medisinsk ansvarlig Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Sykepleier Lege

Administrasjonsprotokoll Endre Sykepleierfaglig ansvarlig Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Sykepleier Lege

Antimetikaprotokoll (Kvalme-
behandling)

Ny/Endre Medisinsk ansvarlig Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Lege, sykepleier eller 
farmasøyt

Lege, sykepleier eller farmasøyt 
(annen rolle enn #1)

Arbeidsstasjon Ny/Endre Nærmeste leder SP Nei N/A

Avrundingsregel Ny/Endre Fagnettverk/ medisinsk 
ansvarlig

Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt

Behandlingsplan (foreløpig ikke i bruk) N/A N/A N/A N/A N/A

Behandlingssted Ny/Endre Medisinsk ansvarlig SP Nei N/A

Bruker Ny/Endre Nærmeste leder SP Nei N/A

Brukerkontekst Ny/Endre Nærmeste leder SP Nei N/A

Diagnose Ny/Endre Medisinsk ansvarlig Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Lege, sykepleier eller 
farmasøyt

Lege, sykepleier eller farmasøyt 
(annen rolle enn #1)

Diagnosegruppe Ny/Endre Fagnettverk Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Lege, sykepleier eller 
farmasøyt

Lege, sykepleier eller farmasøyt 
(annen rolle enn #1)

Måleenheter Ny/Endre Medisinsk ansvarlig Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Emetogenisitet Ny/Endre Fagnettverk og/eller medisinsk 

ansvarlig
Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt

Etikett-tekster Ny/Endre Farmasøytisk ansvarlig Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Forbruksmateriell Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt

Holdbarhet (legemiddel) Ny/Endre Farmasøytisk ansvarlig Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt

Kurdefinisjon Ny Diagnosegruppe Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Farmasøyt Lege
Kurdefinisjon basert på tidligere 
godkjent(e) kurdefinisjon(er)

Ny, men mindre 
endring

Medisinsk ansvarlig Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Farmasøyt Lege

Kurdefinisjon Endre Diagnose-faggruppe Lege/sykepleier/farmasøyt Ja Farmasøyt Lege

Legemiddel (i bulk) Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Legemiddel (i bruk) Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Etikettmal Ny/Endre Farmasøyt SP Nei N/A

Notattekst Ny/Endre Medisinsk ansvarlig Lege Ja Lege, sykepleier eller 
farmasøyt

Lege, sykepleier eller farmasøyt 
(annen rolle enn #1)

Oppbevaring Ny/Endre Farmasøytisk ansvarlig Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Organisasjon Ny/Endre Medisinsk ansvarlig SP Nei N/A

Produksjonsprotokoll Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Produksjonssted Ny/Endre Farmasøytisk ansvarlig SP Nei N/A
Programvare Ny/Endre Medisinsk ansvarlig SP Nei N/A

Rolle Ny/Endre Medisinsk ansvarlig SP Nei N/A

Støttebehandling Ny/Endre Medisinsk ansvarlig Lege, sykepleier eller farmasøyt Ja Lege, sykepleier eller 
farmasøyt

Lege, sykepleier eller farmasøyt 
(annen rolle enn #1)

Støtteprotokoll Ny/Endre Medisinsk ansvarlig Lege, sykepleier eller farmasøyt Ja Lege, sykepleier eller 
farmasøyt

Lege, sykepleier eller farmasøyt 
(annen rolle enn #1)

Systemparameter Ny/Endre Medisinsk ansvarlig SP Nei N/A

Utleveringsenhet Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Virkestoff Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt
Væske Ny/Endre Farmasøyt Farmasøyt Ja Farmasøyt Farmasøyt

Endringer i oppsett av det regionale systemet



Morgendagens kliniker kan glemme basale ferdigheter …

CMS (nytt system for cellegift) hadde feil dose i 
kurdefinisjonen for M-VAC

30 mg/m2

→ Moderne klinikere stoler mer på 
systemene enn på seg selv …

→ Systemfeil og automatisert 
doseberegning kan gi falsk trygghet!

Cytodose (gammelt system for cellegift) 
overførte systematisk blodprøve-verdier med en 
faktor-feil på x10 
• nøytrofile 1,2 ble til 12 *109/L



Morgendagens kliniker kan glemme basale ferdigheter …
• Kroppsoverflate brukes som doserings-grunnlag 

ved cellegift
• Fluorouracil (FLV-kur) til tarmkreft doseres 500 mg/m2

• Eldre onkologer anslår kroppsoverflaten ved 
hoderegning

170

82

1,97

• Erfarne onkologer vet hvor mange milligram det er 
rimelig å gi av hver type cellegift
• En «vanlig» dose fluorouracil er 1000 mg, mens en 

«vanlig» dose vinblastin er 6 mg

http://www.onco.no/Kroppsoverflate


- «Systemene kan hackes og journalen korrumperes, 
så hva trenger faktisk morgendagens klinikere?»

 Bestillerkompetanse!

Morgendagens klinikere må være med på å utvikle IT-systemer som hjelper dem å behandle 
pasientene …

• etter pasientens ønsker
• på faglig forsvarlig måte
• i henhold til politikernes prioriteringer
• … og med bevisst bruk av samfunnets begrensede økonomiske ressurser

• uten at uvedkommende får tilgang til å lese pasientopplysninger eller endre fagprotokoller

Morgendagens klinikere må selv være kravstillere, 
omfavne teknologi, men uten å distansere seg fra faget!



Tenk kvalitet!
Omfatter både informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet, og kanskje mer?

Kvalitet (av qualitas, 'egenskap') viser til hvordan noe er.

«Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper 
oppfyller [spesifiserte] krav».

Norsk Standard (ISO 9000)



• Sosial- og helsedirektoratet, 2005:
Mer konkret innhold til kvalitetsbegrepet

• Regjeringen.no, 2018:
Årlig stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Tjenester av god kvalitet :

• Er virkningsfulle (dokumentert effekt)

• Er trygge og sikre (pasientsikkerhet)

• Involverer brukere og gir dem innflytelse

• Er samordnet og preget av kontinuitet 

• Utnytter ressursene på en god måte 

• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

NB: Kvalitet omfatter

• Informasjonssikkerhet

• Pasientsikkerhet

• Alt det andre som skal til for at tjenester skal ha «god kvalitet»

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/233/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/kvalitet/id536789/


Kriterium Definisjon Utfordringer

Tilgjengelighet Tilgang til pasientsensitiv
informasjon

1. Er «veisperringene» nødvendige?
2. Går det raskt nok å fjerne dem?

Informasjonssikkerhet



Kriterium Definisjon Utfordringer

Tilgjengelighet Tilgang til pasientsensitiv
informasjon

1. Er «veisperringene» nødvendige?
2. Går det raskt nok å fjerne dem?

Integritet Korrekt informasjon 1. Bevisst hærverk
• utro helsepersonell
• fientlige hackere

2. Utilsiktet korrumpering
• slurvete eller inkompetent helsepersonell
• IT-arbeidere uten klinisk kompetanse

Informasjonssikkerhet



Kriterium Definisjon Utfordringer

Tilgjengelighet Tilgang til pasientsensitiv
informasjon

1. Er «veisperringene» nødvendige?
2. Går det raskt nok å fjerne dem?

Integritet Korrekt informasjon 1. Bevisst hærverk
• Utro helsepersonell
• Fiendtlige hackere

2. Utilsiktet korrumpering
• Slurvete eller inkompetent helsepersonell
• IT-arbeidere uten klinisk kompetanse

Konfidensialitet Tjenstlig behov 1. Hvem bestemmer «tjenstlig behov»?
• IT-direktør?
• Fag-direktør eller avdelingsleder?

2. Burde heller etisk bevisste 
leger/sykepleiere/farmasøyter/osv. bestemme selv hva de 
trenger tilgang til, så lenge det kan spores i IT-systemene og 
pasienten kan få innsyn og begrense/sperre journal?

Informasjonssikkerhet

Ofte overdrevent fokus på 
konfidensialitet, på bekostning av krav til 
tilgjengelighet og integritet!



Take home message

IT-personell skal sørge for teknisk drift av systemene

Helsepersonell må ta ansvar for faglig innhold og selv kravstille 
leverandører

- «Et nytt amerikansk sykehus ble bygget med tanke på at alle 
pasienter skulle få enerom. Da sykehuset ble satt i drift, var 
pasientgrunnlaget 50 % mer enn forutsatt, og helsepersonellet 
fikk ingen mulighet for å ivareta intensjonen og lovkravet om 
konfidensialitet ved medisinske samtaler og undersøkelser.»


