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Agenda og praktisk gjennomføring

Tid Tema

09:00 Velkommen og praktisk informasjon Odd Arild Lehne,

Prosjektleder 

Akuttklinikken OUS

09:10 Betydning av prosjektet for Oslo Universitetssykehus (OUS) Øyvind Skraastad,

Klinikkleder

Akuttklinikken OUS

09:30 Gjennomgang av behov og utfordringer Marit Aakvik Sønstebø, 

Kvalitetsleder Akuttklinikken OUS

Tone Olsen Moberg

Innovasjonsavdelingen OUS

10:15 Pause

10:20 Dialog del 1, Spørsmål til behovskartlegging 

10:50 Teknologi og rammebetingelser Jon I. Holm

Innovasjonsrådgiver 

Sykehuspartner

11:10 Pause

11:15 Dialog del 2, Spørsmål teknologi og rammebetingelser

11:30 Innovasjonspartnerskap Riche Vestby, 

innovasjonspådriver helse 

Leverandørutviklingsprogrammet

11:45 Videre prosess Odd Arild Lehne

12:00 Slutt



Presentasjon av prosjektgruppen ved OUS

Øyvind Skraastad, 

Klinikkleder

Akuttklinikken OUS

Marit Aakvik Sønstebø, 

Kvalitetsleder 

Akuttklinikken OUS

Tone Olsen Moberg

Innovasjonsavdelingen 

OUS

Jon I. Holm

Innovasjonsrådgiver 

Sykehuspartner

Odd Arild, 

Prosjektleder, 

Akuttklinikken OUS



Betydningen av 

prosjektet for OUS

Øyvind Skraastad,

Klinikkleder, Akuttklinikken OUS



Oslo

Universitetssykehus



Utfordringen

Meget kompleks og 
ressurskrevende virksomhet  
Årlig 54000 planlagte og 
øyeblikkelige operasjoner

3000 operasjoner 
avlyst siste 16 timer 
før operasjon 

Store negative 
konsekvenser for 
pasient, ansatte og 
virksomhet

Kompleks planlegging og 
ressursstyring basert på 
manuelle rutiner 

Meget begrenset 
tilgang på 
planleggings -og 
logistikkverktøy 

Liten erfaring i 
innovasjonssamarbeid 
med næringslivet



Overordnet mål for teknologien :

Tilføre sykehuset  og virksomheten 

verktøy for :

PASIENTSIKKERHET

PRODUKTIVITET



Digitalisert styring av operasjonsvirksomheten har i 

første omgang som mål å optimalisere planlegging og 

gjennomføring gjennom to delmål:

1) Planlegging og oppdatering av operasjonsprogram 

for operativ virksomhet for å sikre forutsigbar avvikling 

av operasjonsprogram

2) Sanntidslogistikkstyring gjennomføring av operativ 

virksomhet etter en «airport control» lignende modell.

Tilgang til helseopplysninger (i sanntid), behandlingsforløp og selvbetjening 

er viktige virkemidler for å realisere dette. På sikt kan dette bygges ut til å 

inkludere avanserte teknikker basert på maskinlæring og kunstig intelligens.

Utvikle moderne logistikk og planleggingsløsning for 

operasjonsvirksomhet



Metaforen

“Kontrolltårn” for 

operasjonsvirksomhet



En helhetsoversikt

over all operasjonsvirksomhet

på tvers av alle lokasjonene

som utgjør Oslo 

Universitetssykehus



Inkluderer alle 

ledd og aktører

i “sløyfen”



Mål for ny løsning:

● Enkelt samle og kvalitetssikre pasientinformasjon

● Sikre fullstendig beskrivelse av operasjon og utstyr

● Effektivt planlegge og strukturere og beslutte operasjonplanen

● Effektivt understøtte kontinuerlig endring av planen

● Sikre god flyt ved gjennomføring- prediktiv info til alle ledd



Gevinstpotensialet: Forankre sykehusets arbeidsprosesser 
(best practise) i digitale løsninger for plan, flyt og styring

PASIENT: 
KVALITET OG 

PASIENTSIKKERHET ANSATTE: ARBEIDSMILJØ 

SYKEHUSET: 
ØKT PRODUKTIVITET, 

REDUSERTE TAP OG ØKT TILLIT

FORSKNING PASIENTSIKKERHET 
OG HELSEØKONOMI 

SAMFUNNET: 
ØKT RESSURSUTNYTTELSE OG 

LAVERE KOSTNADER

INDUSTRIEN: 
ØKT KONKURRANSEKRAFT OG 

NÆRINGSUTVIKLING



Vi er ikke alene om å ha dette behovet

ANDRE SYKEHUS 
I HELSE SØR-ØST

ANDRE 
REGIONER I 

NORGE

SYKEHUS 
INTERNASJONALT 



Operasjonsvirksomhet er et sikkerhetskritisk miljø.

Pasientens tilstand og prosedyren, samtidighet, 

kapasitetstrykk, andre interne og eksterne faktorer 

Tap av situasjonsforståelse eller tid, 

feilinformasjon eller feil beslutning kan gi fatale 

konsekvenser for pasienten.

Det forutsettes at løsningene følger 

grunnleggende teori og standarder for design for 

sikkerhetskritiske miljø.

Krav om sikkerhetskritisk 

tilnærming



Gjennomgang av 

normal drift og 

kontekstuelle hensyn

Marit Aakvik Sønstebø



Én pasientflyt/enkelt operasjon

Nøye planlagt forløp for hver pasient som står på operasjonsprogrammet

Én enhet: Operasjonsprogram

Planlagt program på alle operasjonsavsnitt (16 ulike steder). Dette er en blanding av 
klinikk, avdeling og lokasjon. Sjekkes ut at dette er i overensstemmelse med plan.

Regionsnivå: Rammer/føringer

Rettighetslover, ventelistegarantier, oppdragsdokument, pakkeforløpstider

Sykehusnivå: Rammer/føringer

Budsjett, sykehusets sørge-for-ansvar, lokal- og regions-ansvar, beredskap, 
bemanning, operasjonsstuer, utstyr



Pasient* Kirurg Pasient-

koordinator

Anestesilege

Seksjons-

ledere

Laborant Helse-

sekretær

Aktører i planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomhet

Hoved-

aktører

Bi-

aktører

Drifter

Operasjons-

sykepleier

Drifter

Anestesi-

sykepleier

Operasjons-

sykepleier

Anestesi-

sykepleier

Sykepleier 

sengepost

Sykepleier 

PO

Steril-

avdeling

Renhold Ansatt 

pasienthotell

Sykepleier 

Intensiv

Sykepleier 

Intermediær

Portør

*ikke intervjuet



Operasjonsvirksomhet ved Oslo Universitetssykehus



Når vi snakker om 

operasjonsvirksomhet 

har vi delt det inn i to 

faser, hvorav

begynnelsen handler om 

operasjonsplanlegging



...mens del to er selve 

gjennomføringen av 

operasjoner på 

operasjonsprogrammet 

samt løpende 

vurderinger underveis 



Kirurg

Pasient-

koordinator

Anestesi-

lege

Vurdere 

henvisning

Vurdere 

pasient på 

poliklinikk

Opprette 

operasjons-

melding

Pasient-

innkalling & 

kom.

Planlegging 

av 

ressurser

Ukes- og 

dagsprogra

m- møte

Prepol Sengepost
Forberede 

operasjon

Daglig drift 

av 

operasjons-

stuene

Oppstart av 

operasjon

Doku-

mentere
Overflytting

Planlegge operasjon Gjennomføre operasjon

Pasient

Drifter operasjon

Drifter anestesi

Operasjon- &

anestesi 

sykepleier

Forenklet oversikt over helhetlig flyt, hvem som er involvert når og kontekstuelle hensyn  



Kirurg

Pasient-

koordinator

Anestesi-

lege

Vurdere 

henvisning

Vurdere 

pasient på 

poliklinikk

Opprette 

operasjons-

melding

Pasient-

innkalling & 

kom.

Planlegging 

av 

ressurser

Ukes- og 

dagsprogra

m- møte

Prepol Sengepost
Forberede 

operasjon

Daglig drift 

av 

operasjons-

stuene

Oppstart av 

operasjon

Doku-

mentere
Overflytting

Planlegge operasjon Gjennomføre operasjon

Pasient

Drifter operasjon

Drifter anestesi

Operasjon- &

anestesi 

sykepleier

Vanlige utfordringer som forstyrrer flyten 

!

!

!!

!!

!

!

!

!



Oppsummering av hovedinnsikt 

fra sluttbrukerne

Tone Olsen Moberg



Samle relevant informasjon 

og sette sammen 

operasjonsprogram

Opprettholde god flyt, replanlegge 

ved endringer og gjennomføre 

operasjoner på programmet



Del 1: Planlegge

● Funn i dagens arbeidsprosess

● Behov som fremtidig løsning må 

ivareta, per steg



Mål

Få trygg og riktig 

behandling for sine 

plager til riktig tid.

Pasient

Mål

Sikre rett behandling til rett 

tid. Gjennomføre vellykket 

og trygg operasjon. 

Kirurg

Mål

Hjelpe rett pasient til rett tid, 

lage et effektivt og 

gjennomførbart program. Sikre 

jevn belastning i hele flyten. Få 

gjennom flest mulig pasienter.

Pasientkoordinator Anestesilege

Mål

Pasienten skal føle seg trygg 

før, under og etter behandling. 

Ivareta pasienten gjennom god 

anestesiologisk praksis.

Hovedaktører i planlegging av operasjon



M O

Operasjonsvirksomhet er et sikkerhetskritisk miljø, og 

systemet må ta høyde for dette.

T

Behov

Klassifisering av behov 

Menneske, teknologi og organisasjon - MTO

Utfordringer og behov kan klassifiseres innen MTO, som viser hvor 

man bør gjøre endringer for å løse utfordringen eller møte behovet.

Menneske, teknologi og organisasjon påvirker og legger føringer for 

hverandre. Det er derfor avgjørende å se og vurdere helheten, selv 

om man har fokus på f.eks tekniske løsninger.

Sikkerhetskritiske behov

Behov som er av kritisk karakter er fremhevet. Tap av 

situasjonsforståelse eller tid, feil informasjon eller 

beslutning, avhengighet til spesifikk person eller høy 

kognitiv last kan gi fatale konsekvenser for pasienten. 



Dersom kirurgen har tilstrekkelig og 

kvalitetssikret informasjon om 

pasienten før første polikliniske 

besøk, kan planleggingen settes i 

system tidligere 

Funn i dagens arbeidsprosess



● Sikre automatisk og oppdatert informasjon inn i vårt 

system. Nasjonale prosjekter ang legemiddelliste pågår

● Sikre automatisk uttrekk fra ulike informasjonskilder til 

operasjonsmeldingen

● Automatisk plassere pasienter i en tentativ kø og 

varsle involverte

● Standardisere innhold som må inkluderes i 

henvisningen. Pågående prosjekt mot fastleger

● Sikre anestesitilsyn ved første polikliniske besøk, når 

vi vet at det blir operasjon

● Ved hjelp av henvisning sortere pasienter inn i ulike 

operasjonsforløp

Behov tilknyttet vurdering på poliklinikk

T

O



Operajonsmeldingen danner et 

essensielt informasjonsgrunnlag

for resten av teamet som skal 

planlegge og gjennomføre en 

operasjon, men er ofte ukomplett

Funn i dagens arbeidsprosess



● “Dulte” kirurger så de fyller operasjonsmelding korrekt

● Tidlig og riktig utfylt operasjonsmelding med tilstrekkelig 

informasjon til hele teamet - samlet et sted

● Automatisk overføring av informasjon fra andre kilder, inn i 

operasjonsmeldingen

● Varsle om endringer

● Sikre situasjonsforståelse i teamet for status og plan for 

utredningen til hver enkelt operasjon

● Beslutningstøtte som kompensasjon for, og del av 

opplæring av, mindre erfarne leger

● Beslutningsstøtte, for å definere/automatisere: hastegrad 

og prioritet for den enkelte pasient. Forbedres i Dips Arena

• Støtte til å kunne standardisere pasientforløp med utstyr, 

rom og kompetanse

Sikre tilstrekkelig forbehandling/undersøkelser, til den 

planlagte operasjonen

Behov tilknyttet opprette og utfylle operasjonsmelding

T

O

M



Pasienten er en passiv aktør og endring 

i egen helsetilstanden blir ofte meldt inn 

tett opp mot operasjonen.

Pasientrettighetsloven tillater kansellering tett 

opp mot programmet og medfører mye 

logistikk. Ved feilregistrering havner ikke 

pasienten i en operasjonskø og må selv ta 

kontakt.

Funn i dagens arbeidsprosess



● “Dulte” pasienten for å unngå sen kansellering

● Sikre oppdatert og tilstrekkelig informasjon i 

egenmeldingen, og direkte overføring av data til systemet. 

Helse Norge har ansvar for dette

● Gi pasienten en mer aktiv rolle og et ansvar for å 

rapportere om medisinbruk, egen opplevelse og endringer

i egen helse

● Holde pasienten oppdatert og betrygget på status for 

operasjonen

● Sikre at samme kirurg følger pasienten gjennom hele flyten

Behov tilknyttet pasientinnkalling og kommunikasjon

T

O

M



Det krever erfarent personell og manuelle 

løsninger for å matche riktige ressurser, 

med planlagt(e) operasjon(er). 

Sykehuset bruker mye tid på opplæring av 

personell (læringsinstitusjon). Det gjør det 

vanskelig å holde oversikt over hver enkelt sin 

kompetanse, og påvirker tidsbruken inne på 

operasjonsstuene.

Funn i dagens arbeidsprosess



● Gjøre en mindre avhengig av å kjenne avdelingen og 

personene for å sette opp operasjonsprogrammet

● Gi helhetlig situasjonsforståelse for planlegging og status 

av operasjonsprogram

● Gi beslutningsstøtte ved planlegging og endringer i 

operasjonsprogrammet

● Automatisk matche operasjon, personell, operasjonsstue 

og utstyr

● Automatisk forslag til strukturering av 

operasjonsprogrammet

● Sikre inkluderende og effektivt samarbeid i teamet 

● Ta høyde for opplæring, i operasjonsprogrammet

Behov tilknyttet planlegging av ressurser

T

O



Det benyttes mye tid (møter og 

koordinering) for å sette sammen 

endelig operasjonsprogram. 

Programmet endres hyppig mellom 

ukesprogrammøtet og dagsprogrammøtet.

Funn i dagens arbeidsprosess



● Sikre sporing av endringer i operasjonsprogrammet. 

Forbedres i Dips Arena

• Gi helhetlig situasjonsforståelse for status av 

operasjonsprogram

Gi beslutningsstøtte ved planlegging og endringer i 

operasjonsprogrammet

Automatisk forslag til strukturering av 

operasjonsprogrammet

● Sikre bare nødvendige deltagere på ukes- og 

dagsprogrammøter

● Sikre inkluderende og effektivt samarbeid i 

operasjonsteamet

Behov tilknyttet ukes- og dagsprogrammøter

T

O



Del 2: Gjennomføre

● Funn i dagens arbeidsprosess

● Behov som fremtidig løsning må 

ivareta, per steg



Mål

Få trygg og riktig 

behandling for sine 

plager til riktig tid.

Pasient

Mål

Sikre rett behandling til 

rett tid. Gjennomføre 

vellykket og trygg 

operasjon. 

Kirurg Anestesilege

Mål

Pasienten skal føle seg 

trygg før, under og etter 

behandling. Ivareta 

pasienten gjennom god 

anestesiologisk praksis.

Hovedaktører i gjennomføring

Mål

Pasienten skal føle seg trygg før, 

under og etter behandling. Ta vare 

på pasientsikkerheten gjennom 

god kunnskapsbasert praksis.

Operasjonssykepleier 

Anestesisykepleier

Mål

Gjennomføre planlagt program 

innenfor estimert tid med 

tilgjengelige ressurser. 

Driftsansvarlig 

operasjon/anestesi



Operasjonsmeldingen er sentral for å 

hente informasjon om nødvendige 

forberedelser, til hver enkelt operasjon.

Egenutviklede løsninger per avdeling, 

personlig preferanser hos utførende kirurg og 

mangelfull operasjonsmelding skaper et 

informasjonsgap

Funn i dagens arbeidsprosess



● Oversikt over krav til personell, utstyr og operasjonsrom 

pr operasjon

● Utnytte tilgjengelig utstyrsbeholdning, og unngå 

dobbelbooking

● Sikre integrasjon med sporingssystem for sterile 

instrumenter. T-DOC prosjekt

● Standardisere utstyrsbehov og leiring til operasjoner, 

med rom for å spesfisere avvik

Behov tilknyttet forberede planlagt operasjon

T

O



Endring av operasjonsprogram krever 

mye koordinering i siste liten og påvirker 

teamet i sin helhet.

Enheter med lite skjerming av planlagt 

virksomhet og mye øyeblikkelig hjelp er mer 

utsatt.

Funn i dagens arbeidsprosess



● Få beslutningsstøtte til konsekvensene ved endring av 

programmet

● Opprettholde sanntids situasjonsforståelse for 

pasientforløp, personell og avdelinger

● Automatisere varsling av neste ledd i forløpet

● Opprettholde situasjonsforståelse i teamet for hver 

operasjon

● Tidlig distribuere oversikt over krav til personell, utstyr og 

tidsestimat til nye ø-hjelpspasienter

● Beslutningsstøtte til reprioritering av pasienter ved 

endringer og ø-hjelp. Forbedres i Dips Arena

● Minimere endring i elektivt program som følge av ø-hjelp

Behov tilknyttet daglig drift

T

O



Kirurgene beskrives som “kaptein på skuta” , 

men er allikevel ikke med fra start. Teamet 

klarer ikke alltid å styre “skuten” uten kirurgen -

fordi bare de besitter nødvendig kunnskap.

Trygg kirurgi-sjekkliste, som eneste planlagte 

handling i fellesskap, er ikke nok for å bygge 

teamfølelse og psykologisk trygghet i gruppa.

Funn i dagens arbeidsprosess



● Styrke teamfølelse og kommunikasjon 

● Sikre forståelse for gjensidig avhengighet i teamet

● Sikre forståelse for verdien av godt teamsamarbeid og 

psykologisk trygghet

● Etterstrebe at kirurg er med fra start på operasjon

● Utvide tilgang på dokumentasjon ved 

samarbeidsoperasjoner

Behov tilknyttet oppstart av operasjon

O



Tidlig varsling mot avdelinger som skal ta imot 

pasienter og for de som avslutter narkosen er 

essensielt, for å sikre helhetlig flyt og unngå 

forsinkelser, i alle ledd.

Muntlig informasjon om post-operativ medikasjon 

gjennom flere ledd, pga gammel ansvarfordeling, og 

parallelle rapporter fra operasjonene kan ha 

avvikende innhold.

Funn i dagens arbeidsprosess



● Automatisere varsling av neste ledd i forløpet 

Samkjøre innholdet når flere roller skal skrive 

operasjonsdokumentasjon

● Ivareta tilgang til pasientens dokumentasjon uavhengig 

lokasjon i forløpet, og ved samarbeidsoperasjoner

● Sikre at de som forordner medisiner også dokumenterer

Behov tilknyttet avslutte og overføre pasient

T

O



Automatisere enkle, manuelle og 

repeterende oppgaver

Selvrapportering fra pasient

Automatisk samle og 

presentere informasjon

Målrettet, automatisert varsling: 

rett informasjon, til rett mottaker, til rett tid

Et forberedende system som lærer av feil

T

M O

Overordnede teknologiske 

løsningsbehov

Hardware/software, sammenkoblethet og 

automatisering.

1

2

3

4

5



Logistikkoptimalisering i planlegging 

og endring

Gi beslutningsstøtte ved planlegging 

og endring

Sikre felles situasjonsforståelse i teamet, 

på utviklingen av operasjonsprogrammet

Sikre felles situasjonsforståelse i teamet under

gjennomføring av operasjonsprogrammet

T

M O

Overordnede teknologiske 

løsningsbehov

Hardware/software, sammenkoblethet og 

automatisering.

6

7

8

9



Standardisere forløp, ressurskrav og 

ansvarsfordeling der det er formålstjenlig

Prosessendringer for oppfølging av pasient

Økt fokus på teambygging på tvers av 

roller og miljø

Tilpasse operasjonsplanen til 

opplæringssituasjoner

M O

Overordnede organisatoriske 

løsningsbehov

Hvordan arbeidsprosesser, prosedyrer og 

fordeling av ansvar legger føringer for arbeidet.

10

11

12

13

O

T



Oppnå atferdsendring gjennom f.eks. “dulting”

M O

Overordnet menneskebaserte 

løsningsbehov

Kompetansenivå eller personlige egenskaper.

14

M

T



Generiske vs spesifikke behov

Systemet må håndtere generiske 

behov innen operasjonsvirksomhet.

Videre kartlegging må avdekke 

mulighet for tilpasning til spesifikke 

behov for hver enhet.

Generiske behov for 

planleggingsfasen

• Samle og vurdere relevant 

pasientinformasjon

• Spesifisere operasjon og tilhørende krav

• Matche krav med ressurser tilgjengelig

• Sette sammen operasjonsprogram som 

gir jevn belastning i hele forløpet

• Informere alle involverte aktører

• Replanlegge ved endringer

Generiske behov for 

gjennomføringsfasen

• Skape forutsigbarhet for involverte 

aktører

• Opprettholde effektiv flyt og 

overganger

• Opprettholde oversikt i hele forløpet

• Replanlegge ved ø-hjelp og 

endringer

• Tilrettelegge for operasjon

• Gjennomføre operasjon



Hva er et sikkerhetskritisk miljø

Situasjoner der beslutninger eller feil kan få store konsekvenser i form av 

omfattende miljøskade, betydelig økonomiske tap eller at menneskeliv går tapt.

Sikkerhetskritisk design handler om å forstå hvordan mennesker oppfatter og 

opptrer i svært krevende og stressende situasjoner, og tilpasse arbeidsverktøy 

og - prosesser til dette.



Kjennetegn for 

sikkerhetskritiske miljø

Hvorfor krever operasjonsvirksomhet 

en sikkerhetskritisk tilnærming?

Beslutninger med 

store konsekvenser

Feilkilder kan gi 

store konsekvenser

Håndtering av mye 

informasjon og variabler

Kompleks 

arbeidssituasjon

Tidspress i arbeidet

Brukerne er fagpersoner

Operativ kontekst

Håndtering av gradert 

informasjon

● Beslutninger i planlegging og gjennomføring av operasjon har store 

konsekvenser for pasienten. 

● Feil eller utilstrekkelig informasjon kan få fatale konsekvenser for 

pasient

● Mye kritisk informasjon skal sammenstilles, oppdateres og vurderes. 

Flere ulike helsepersonell skal oppnå situasjonsforståelse.

● Mange spesialiserte aktører skal samarbeide og parallelle prosesser 

skal samkjøres. Både deltagere på operasjon og støttefunksjoner. 

● Ø-hjelp krever effektivitet i beslutninger, omprioritering av pasienter, 

tilgjengeliggjøring av personell og tilrettelegging til operasjon. 

● Operasjonsvirksomhet er spesialiserte oppgaver med høyt krav til 

fagkunnskap.

● Behovet er et operativt system for utføring av operasjonsplanlegging 

og -gjennomføring.

● Pasientinformasjon skal håndteres etter retningslinjer, men ikke hindre 

effektiv arbeidsflyt



Agenda

Tid Tema

09:00 Velkommen og praktisk informasjon Odd Arild Lehne,

Prosjektleder 

Akuttklinikken OUS

09:10 Betydning av prosjektet for OUS Øyvind Skraastad,

Klinikkleder

Akuttklinikken OUS

09:30 Gjennomgang av behov og utfordringer Marit Aakvik Sønstebø, 

Kvalitetsleder Akuttklinikken OUS

Tone Olsen Moberg

Innovasjonsavdelingen OUS

10:15 Pause

10:20 Dialog del 1, Spørsmål til behovskartlegging 

10:50 Teknologi og rammebetingelser Jon I. Holm

Innovasjonsrådgiver 

Sykehuspartner

11:10 Pause

11:15 Dialog del 2, Spørsmål teknologi og rammebetingelser

11:30 Innovasjonspartnerskap Riche Vestby, 

innovasjonspådriver helse 

Leverandørutviklingsprogrammet

11:45 Videre prosess Odd Arild Lehne

12:00 Slutt



Kontrolltårn for 

planlegging og 

gjennomføring av 

operasjoner på Oslo 

Universitetssykehus HF

Markedsdialog 

Innovasjonspartnerskap

4 juni 2021



Dialog del 1,

Spørsmål til behovskartlegging

Spørsmål stilles i chat



Teknologi og rammebetingelser

Jon I. Holm

Innovasjonsrådgiver Sykehuspartner



• Felles IKT-tjenesteleverandør for helseforetakene i regionen 

• Ansvarlig for etablering, drift og forvaltning av IKT-plattformen, samt for mange av løsningene som er 

etablert på plattformen



Infrastruktur – On Premise



Infrastruktur – Cloud



Integrasjonsplattform



Prosessplattform



API plattform



Klientplattform



Test



Testerammeverk i Helse Sør-Øst

• Service Validation and 

Testing – prosess

• Maler:

• Testverktøy



Testdata



Noen viktige 

fagsystemer 



Litt om rammebetingelser



Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst









Understøtte utviklingen i regionen



Informasjonssikkerhet og 

personvern



Informasjonssikkerhet og personvern



Informasjonssikkerhet og personvern



Informasjonssikkerhet og personvern



Informasjonssikkerhet og personvern



https://www.helse-sorost.no/informasjonssikkerhet-og-

personvern/ledelsessystem-for-informasjonssikkerhet

https://www.helse-sorost.no/informasjonssikkerhet-og-personvern/ledelsessystem-for-informasjonssikkerhet


Sykehuspartner HF – skystrategi

Basert på «Nasjonal strategi for bruk av skytjenester»



Agenda

Tid Tema

09:00 Velkommen og praktisk informasjon Odd Arild Lehne,

Prosjektleder 

Akuttklinikken OUS

09:10 Betydning av prosjektet for OUS Øyvind Skraastad,

Klinikkleder

Akuttklinikken OUS

09:30 Gjennomgang av behov og utfordringer Marit Aakvik Sønstebø, 

Kvalitetsleder Akuttklinikken OUS

Tone Olsen Moberg

Innovasjonsavdelingen OUS

10:15 Pause

10:20 Dialog del 1, Spørsmål til behovskartlegging 

10:50 Teknologi og rammebetingelser Jon I. Holm

Innovasjonsrådgiver 

Sykehuspartner

11:10 Pause

11:15 Dialog del 2, Spørsmål teknologi og rammebetingelser

11:30 Innovasjonspartnerskap Riche Vestby, 

innovasjonspådriver helse 

Leverandørutviklingsprogrammet

11:45 Videre prosess Odd Arild Lehne

12:00 Slutt



Kontrolltårn for 

planlegging og 

gjennomføring av 

operasjoner på Oslo 

Universitetssykehus HF

Markedsdialog 

Innovasjonspartnerskap

4 juni 2021



Dialog del 2,

Teknologi og rammebetingelser

Spørsmål stilles i chat



Agenda

Tid Tema

09:00 Velkommen og praktisk informasjon Odd Arild Lehne,

Prosjektleder 

Akuttklinikken OUS

09:10 Betydning av prosjektet for OUS Øyvind Skraastad,

Klinikkleder

Akuttklinikken OUS

09:30 Gjennomgang av behov og utfordringer Marit Aakvik Sønstebø, 

Kvalitetsleder Akuttklinikken OUS

Tone Olsen Moberg

Innovasjonsavdelingen OUS

10:15 Pause

10:20 Dialog del 1, Spørsmål til behovskartlegging 

10:50 Teknologi og rammebetingelser Jon I. Holm

Innovasjonsrådgiver 

Sykehuspartner

11:10 Pause

11:15 Dialog del 2, Spørsmål teknologi og rammebetingelser

11:30 Innovasjonspartnerskap Riche Vestby, 

innovasjonspådriver helse 

Leverandørutviklingsprogrammet

11:45 Videre prosess Odd Arild Lehne

12:00 Slutt



04.06.2021

Innovasjonspartnerskap 
- anskaffelsesprosedyren og mulighetene i 
dialogen 

Riche Vestby, innovasjonspådriver helse



Kjøp

Innovasjons-
partnerskap

Innovasjons-
partnerskap

Behovskartlegging, brukerinvolvering, 
planlegging

Dialog med virksomheter 
og eksperter

Konkurranseutlysning

Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap

• Ny anskaffelsesprosedyre 2017

• Fem faser

• Utvikling og kjøpsopsjon i en og 
samme kontrakt

• Utvikler løsninger sammen

• Leverandører konkurrerer om 
innovasjonspartnerskapene

Mer om prosedyren:

Innovasjonspartnerskap –
introduksjon for leverandører on
Vimeo

En kontrakt

https://vimeo.com/showcase/5101625


Hvilke problemstillinger 
egner seg?

• Ambisiøs innovasjonshøyde – uløst 
problem

• Relevant for mange

• Løsningen kan utvikles i samspill 
med leverandørmarkedet

• Stort økonomisk og velferdsmessig 
potensiale – samfunnseffekt

• Løsningen kan kjøpes i etterkant

• Løsningen eksisterer ikke på 
markedet i dag



Behovskartlegging

FORMÅL: 

Avdekke hvilke behov en løsning skal 
dekke, samt å få en dypere forståelse 
av problemområdet

Skape eierskap – få opp et felles bilde 
på utfordringene



Formålet med dialog 
med leverandørene

• Presentere utfordringer og 
behov for markedet 

• Få innspill og idéer til mulige 
løsninger

• Få bedre informasjon om hva som 
påvirker konkurransen

• Bruke informasjonen til å utforme 
et konkurransegrunnlag som åpner 
for mulighetene



Både behovsfasen og 
markedsdialogen handler 
om utfordringsbildet og 
behovene

• Målet med de to første fasene er å 
konkretisere et behov som er verdt 
å løse sammen med næringslivet:

• Teste hypoteser, sammen

• Få friske øyne inn tidlig slik at 
man ikke låser seg til ei tenkt 
løsning
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Hva betyr tidlig dialog for dere leverandører?

Nye 

møteplasser

Ny måte å være 

i kontakt med 

markedet på

Produktutvikling

Nye markeds-

muligheter

Økt mulighet 
for å komme 

i posisjon

Leverandør



Vær nysgjerrig! 
Still spørsmål for å forstå behovet og 
utfordringsbildet. 
Bidra aktivt med perspektiver og innspill. 
Sett deg inn i kompleksiteten. 

Søk partnere. Delta på matchmaking.



innovativeanskaffelser.no



Videre prosess

= dialog



Våre behov – dine ideer, kompetanse og løsninger



Våre behov – dine ideer, kompetanse og løsninger



Hvordan 

sikre en 

god 

dialog?



Uke 25 Uke 32-33



Trenger dere partner(e)?



Tentativ tidsplan

2021 2022 2023

1. Behov og muligheter

2. Markedsdialog

3. Konkurranse

4. Utvikling

5. Kjøp



Flere viktige prosjekt med grensesnitt til oss

HSØ: Prosessplattform / Arkitektur

HSØ: Helselogistikk

HSØ/OUS: EPJ

OUS: Nye OUS - Pilotprosjekt

HSØ: Kurve

OUS: Helselogistikk

OUS: Kontrolltårn

STIM

Sporing og lokalisering

…….
• Vi har grensesnitt til mange 

viktige utviklings-prosjekter 

rundt oss

• Vi har startet dialogen med 

flere for å definere strategi 

og plan for samarbeid

• Vi ønsker å bidra i den 

regionale digitale 

moderniseringen der vi kan



Kort oppsummert:

● Presentasjon kan sees om igjen – dere får en epost 

når sendingen er klar

● Lysbilder og mer detaljert underlag fra 

behovsanalysen kan lastes ned – dere får epost når 

dette er klart

● Spørsmål vi ikke har svart på i dette møtet svarer vi 

på skriftlig i etterkant (til alle)

● Det vil bli sendt ut en påmeldingslenke for påmelding 

til dialogmøte

● Det vil bli sendt ut informasjon og prosess for å finne 

partnere til konsortier




