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IT-utvikling i helsetjenesten

Digitalisering Kommunikasjon Automatisering

Elektronisk pasientjournal En innbygger- AI

Bildelager -PACS En pasientjournal Datagjenkjenning

Laboratoriedata Sikkert helsenett Analyse

Overvåkningsdata



Digitalisering av pasientdata har revolusjonert 
mulighetene for behandling, oppfølging og 
forskning

• Data om pasienten tilgjengelig for behandlere

• Kvalitetsregistre

• Forskningsdata

• Pasientdata til undervisning

• Hente og lagre data fra sensorer og teknologisk utstyr

• Bruke data til maskinlæring – kunstig intelligens



Dagens praksis Presisjonsmedisin

Intervensjonssenteret www.ivs.no



Hva er kliniske data?
• Journalnotater

• Alle lege og sykepleier-notater

• Alle beskrivelser av røntgen og laboratorieundersøkelser

• Overvåkningsdata
• Kurver

• Medikamenter

• Laboratoriedata
• Numeriske verdier

• EKG kurver

• Bildedata
• Vevsprøver

• Røntgenbilder

• Videofilmer

• Ultralyd



Komponenter for stordataanalyse



Utvikling av lagoritmer – deep learning

Artificial Intelligence – Computers 
with the ability to reason/react as humans

Machine  Learning-
Computers with the ability to 
learn without being explicitly
programmed

Deep  Learning-
Network capable of
adapting itself to new
data

Fig.: Teknologirådet 2018
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Skolegården
(Server for annotering av data)

Algoritmeskolen

Klasserommet 
(NVIDIA-server, utvikle algoritme)

Eksamen
(Server for testing av algoritmen)



Presisjonsmedisin – Big Data - Kunstig 
intelligens

• Diagnostikk

• Beslutningsstøtte

• Planlegging

• Intervensjonen

• Postoperativ overvåkning

• Oppfølging

Intervensjonssenteret



Bildegjenkjenning – automatisk analyse av 
patologisnitt og røntgenbilder

• Digital patologi – Mikroskopet koblet til et digitalt kamera som 
tar høyoppløselige bildet. Computeren setter bildene sammen.

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-xZKyqIDdAhWmF5oKHYLnCKgQjRx6BAgBEAU&url=https://micro-dimensions.com/news/2016/5/3/new-tutorial-series-for-3d-histology-software-voloom&psig=AOvVaw3Z-7HymVAmIFHa9m3pPBJE&ust=1535015474160737
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Beslutningsprosesser i pasientforløp

Undersøkelser

• Blodprøver

• Røntgen

• CT

• MRI

• ECG

• Ultralyd

• Klinisk undersøkelse

• Funksjonsundersøkelse

• Vevsprøver

• PET

• Histologi

• Gensekvensiering

• Staging

Undersøkelser

• Farmakogenetikk

• Tumor-genomikk

• Vevsprøver

• MR 

• CT

• Ultralyd

• …

Henvisning Konsultasjon
Møte om 

pasientforløp
Palliativ

behandling

Kirurgi

Medikamenter / 

Strålebehandling

Postop 

Med

Postop 

Med

Multidisipli

nært team 

(MDT) 

møte

Beslutning 

om 

behandling

MDTBeslutnin

gg om videre 

behandling

• Preop

• Anaestesitilsyn

• Operasjonsklar?

Beslutning om forløp

BIGMED
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The Intervention Centre



Presisjonsmedisin – Big Data - Kunstig 
intelligens

• Diagnostikk

• Beslutningsstøtte

• Planlegging

• Intervensjonen

• Postoperativ overvåkning

• Oppfølging

Intervensjonssenteret



Intervensjonssenteret



Presisjonsmedisin – Big Data - Kunstig 
intelligens

• Diagnostikk

• Beslutningsstøtte

• Planlegging

• Intervensjonen

• Postoperativ overvåkning

• Oppfølging

Intervensjonssenteret



Collaboration with Siemens  - Building tomorrows treatment suites

The Intervention Centre
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See-through function allowing augmented reality
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Echocardiography Accelerometer

21

Identical heart wall velocity curves



Continuous vital signs – can AI improve diagnosis and 
prediction of complications?
Noha El-Ganainy, Steinar Halvorsen; The Intervention Centre



Presisjonsmedisin – Big Data - Kunstig 
intelligens

• Diagnostikk

• Beslutningsstøtte

• Planlegging

• Intervensjonen

• Postoperativ overvåkning

• Oppfølging hjemme
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Traditional out-
patient clinickk

Video 
consultations

Digital follow-up

Digital follow up by sensors and chat boot allows contiuous patient
contact

Stable/ImprovementPatient condition Deterioriation Stable/Improvement

Fysisk konsultasjon Videokonsultasjon

Regelmessige målinger og egenoppfølging

Kortere samtaler, f.eks. med chat



Blodtrykksmåler

Multidosedispenser

Pulsoksimeter

Aktivitetsmonitorering CRP minilab

NEWS-monitor

Stolvekt

Spirometer

WBC diffTermometer

Hemoglobin meterMedisindispenser

Blodsukkermåler

Vekt

Søvn og respirasjonsmåler

Sensors in the 

system today
Sensors under evaluation



Digitaliseringer har ført til en stor juridisk gråsone

Pasient- og 
brukerrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven
etc

HelseforskningslovenGråsonen



Nytt lovarbeid i kjølvannet av BIGMED

Helse- og omsorgsdepartementet

7. september 2020

Høring

Bruk av helseopplysninger for å lette

samarbeid, læring og bruk av kunstig

intelligens i helse- og

omsorgstjenesten

Etablering av behandlingsrettet

helseregister med tolkede genetiske

varianter
Høringsfrist 8. desember 2020



Hensikten med lovforslaget – redusere gråsonen

Pasient- og 
brukerrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven
etc

HelseforskningslovenIngenmannsland



Den digitale revolusjonen – fra hest til bil
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Først prøvde man å få 
bilen til å oppføre seg 
som en hest…
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Den digitale revolusjonen – fra hest til bil

Påvirket infrastruktur i hele landet: Veier, bensinstasjoner, 
mobilitet, transport etc

Nytt lovverk: Veitrafikkloven, 
Fartsgrenser,
Promillegrenser

Nytt politi: TrafikkpolitiIntervensjonssenteret www.ivs.no


