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Digital patologi 
nasjonalt



Prosjektgruppa, mai 2018



Målbilde

• Recap nasjonal digital patologi, presentasjonene fra Sabine fra 
i møtet i fjor



Digital patologi 
nasjonalt







https://ai.googleblog.com/2017/03/assisting-pathologists-in-detecting.html



Digital patologi innebærer 
digitalisering av all informasjon 
som hører til eller kan hentes ut av 
vevs- eller celleprøver og omfatter 
hele prosessen fra rekvisisjon til 
svar, rapportering og evaluering av 
patologidata i registre.



«Lik ,rask og riktig 
diagnostikk i alle landets 
patologiavdelinger»



Effektmålene

Effektmål 3

Effektiv bruk av ressurser i patologitjenesten

Effektmål 4

Hevet kvalitet på fremtidige helsetjenester

Effektmål 5

Styrket undervisning

Effektmål 2

Hevet kvalitet på patologitjenesten

Effektmål 1

Forbedret pasientsikkerhet



Funksjonelt målbilde



Funksjonelt målbilde sett fra patologens perspektiv

• Tilgang til alle tidligere patologi-prøvesvar på pasient 
man selv undersøker en prøve fra (betyr: nasjonal 
prøvehistorikk)

• Kunne konsultere kollega ved vanskelige prøver

– «uformelt» gjennom bare å vise et digitalt snitt for 
å spørre om kollega er enig i tolkningen 
(bildedeling)

– Formelt gjennom å be om råd under diagnostiske 
prosess; hvilke differensialdiagnoser er aktuelle, 
hvilke etterbestillinger (bildedeling og 
prøvehistorikk)

• Felles/nasjonal undervisning av LIS med digitale snitt
…tilfredsstiller langt på vei visjonen 

«Lik ,rask og riktig diagnostikk i alle lendets 

patologiavdelinger»





Fagnettverk
Subspesialisering og 
laboratorienettverk

Spesialiserte patologer 
samhandler om 
standardisering og 
diagnostikk innenfor et 
avgrenset fagfelt
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Standardisering
• Rekvisisjoner
• Makroprosedyrer
• Prøvemerking
• Prosessering
• Svarrapporter
• Rapportering
• Koding

Standardisering er en 
forutsetning for 
interregional samhandling –

…og også for regional 
samhandling



Interregional arbeidsflyt 
og samhandling

Støtte for arbeidsflyt på tvers av 
helseregionene
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Koordinert innføring, 
videreutvikling og 
forvaltning

Interregional samhandling 
forutsetter en koordinering av 
hvordan helseregionene tar 
leveransene i bruk –

- og hvordan videre 
standardiseringsarbeid skal 
foregå etter at prosjektet er 
avsluttet



Leveranser fra prosjektet



Haukeland universitetssjukehus Katrine Sunde

Nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt

• Kostnadsberegning for anbefaling i perioden 
frem til 2046 er gjennomført.

• Høring i avdelingene gjennomført Q4 2017

• Utredninger og anbefalinger godkjent av 
interregionalt fagdirektørmøte Q1 2018

• Prinsipper og anbefalinger kan tas i bruk

• Behandles i HOD



Prøvemerking

Helhetlig informasjonsmodell



Standardisert bruk av kodeverk

I denne utredningen ser vi på behovet for standardisert 
bruk av koder i hele patologiprosessen, for å legge til 
rette for nasjonal samhandling innen digital patologi. 
Effektiv og sikker samhandling krever at viktig og 
nødvendig informasjon blir lagret, videreformidlet og 
tolket korrekt av mottaker.

Identifisering av informasjon er en forutsetning, og 
koder og kodeverk er et middel for å kunne oppnå 
samhandling. Fokuset vil derfor være på å identifisere 
den informasjonen som det er nødvendig å 
strukturere i form av koder, for at samhandling skal 
være mulig.



Fagnettverk og laboratorienettverk

• Spesialiserte patologer 
samhandler om standardisering 
og diagnostikk innenfor et 
avgrenset fagfelt
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Leveranser i arbeid



Leveranser i arbeid

• Standardiserte rekvisisjoner og svarrapporter

• Standarder for prosessering av prøver i laboratoriet

• Felles tilnærming for bruk av vedtatte kodeverk

• Nasjonal «styringsmodell» for å ta i bruk og 
videreutvikle leveransene fra det nasjonale 
prosjektet
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Interregional arbeidsflyt og samhandling

• Støtte for arbeidsflyt på
tvers av helseregionene

• Arbeidstittel: ePat
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Tilgang til historiske prøvesvar 
fra andre helseregioner kan i 
prinsippet realiseres uten 
innføring av full-skala «regional 
digital patologi»
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Interregional arbeidsflyt og samhandling



Samhandling gjennom bildedeling 
åpner for en rekke muligheter med 
ulike ambisjonsnivå:

• «Uformell» konsultasjon

• Konsultasjon

• Avlastning 

• Supervisjon

• Undervisning

…med tilhørende støtte for arbeidsflyt

33

Interregional arbeidsflyt og samhandling
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1H 2H
2019

1H 2H
2021

Plan for blokker, glass 
og digitale snitt

Nasjonal prøvemerking

ePatStandardiserte 
rekvisisjoner

Regional Sympathy

Standardiserte 
svarrapporter

1H 2H

Digital patologi (skanner, lagring, arbeidsstasjon)

2018

1 2

1H 2H
2020

53 4

Digital patologi (skanner, lagring, arbeidsstasjon)

Digital patologi (skanner, lagring, arbeidsstasjon)

Reginal LVMS

1 2 53 4

Regional Unilab

Regional Sympathy

Digital patologi (skanner, lagring, arbeidsstasjon)



Digital patologi i 
Midt-Norge



Patologi i Helse Midt-Norge



Patologi i Helse Midt-Norge



https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/innforing-av-digital-patologi-i-helse-midt-norge



Innføringsprosjektet HMN

Overordnet mål: 

Bedre utnyttelse av ressurser og bruk av ny teknologi for å møte 
utfordringen med betydelig økning av nye krefttilfeller i kombinasjon 
med mangel på patologer i årene som kommer.



Innføringsprosjektet HMN

Effektmål:
• Bedre pasientsikkerhet

• Forbedring av pasientforløpet

• Bedre utnyttelse av ressurser i og mellom 
patologiavdelinger

• Redusert sårbarhet ved at man blir mindre 
avhengig av fysisk tilstedeværelse av patologer og 
øvrige fagfolk

• Tidsbesparende forberedelse og gjennomføring av 
møter i multidisiplinære team

• Legger til rette for fortsatt aktivitet på området 
selv på mindre patologilaboratorier

• Bedre arbeidsforhold og bedre ergonomi på 
arbeidsplassen

• Forbedre rekrutteringen til store og små 
patologimiljø

• Å styrke faglig utvikling i patologifaget

• Å styrke undervisning av leger i utdannelsesstilling 

• Å legge tilrette for å kunne dra nytte av en 
akselererende teknisk utvikling innenfor 
datastøttet bildeanalyse

Overordnet mål: 
Bedre utnyttelse av ressurser og bruk av ny teknologi for å møte utfordringen med betydelig økning av nye krefttilfeller i kombinasjon med
mangel på patologer i årene som kommer.



Innføringsprosjektet HMN

Overordnet mål: 
Bedre utnyttelse av ressurser og bruk av ny teknologi for å møte utfordringen med betydelig økning av nye krefttilfeller i kombinasjon med
mangel på patologer i årene som kommer.

Effektmål:
• Bedre pasientsikkerhet

• Bedre utnyttelse av ressurser i og mellom patologiavdelinger

• Tidsbesparende forberedelse og gjennomføring av møter i multidisiplinære team

• Legger til rette for fortsatt aktivitet på området selv på mindre patologilaboratorier

• Å legge tilrette for å kunne dra nytte av en akselererende teknisk utvikling 
innenfor datastøttet bildeanalyse

Avgrensninger og forutsetninger
• Ved anskaffelse av digital patologi er det behov for å etablere en lagringsstruktur for store digitale bilder.

• Prosjektet vil kun se på arbeidsprosessen i laboratoriet. Klinikernes bruk av LAB RoS vil ikke endres som 
følge av dette prosjektet.

• Prosjektet vil ikke ha som målsetting å endre innholdet i patologisvarene som sendes tilbake til 
rekvirerende kliniker.



Faseplan

Fase Fasenavn Fase-avslutning Faseinnhold

F1 Planlegging 10.02.2017 Godkjent prosjektplan, fullført interessentanalyse og første 

versjon av kommunikasjonsplan

F2 Skannere 07.04.2017 Sette opp skannere på St.Olav og Ålesund. Etablere 

midlertidig lagringsløsning. Beskrive arbeidsflyt med 

midlertidig lagringsløsning, gjennomføre ROS-analyse for 

dette. 

F3 RFI og Sympathy-

forberedelser

01.11.2017 Forberedelse og gjennomføring av Request for Information 

for å få god innsikt i mulige løsninger og leverandørenes 

anbefalinger, og et godt grunnlag for å utforme 

kravspesifikasjoner for en anbudsprosess. Starte 

forberedelse for sammenslåing av Sympathy

F4 Anbud og Sympathy 01.07.2018 Gjennomføre anbud for anskaffelse av DPS. Gjennomføre  

sammenslåing av Sympathy.

F5 Implementering 31.12.2018 Innføre løsning for DPS. Fullføre sammenslåing av 

Sympathy.

F6 Digitale 

analyseverktøy

01.07.2019 Innføre digitale analyseverktøy og optimalisere 

arbeidsprosesser

F7 Gevinstoppfølging 31.12.2019 Følge opp prosessene, justere, lære. Gjøre tilpasninger for 

størst mulig nytteverdi. Følge opp anbefalinger fra NIKTs 

prosjekter.

F8 Avslutning 31.12.2019 Avslutning av prosjektet.



Fase 2 - Skannere

• Det er anskaffet to skannere på St.Olav
og en i Ålesund

• Hamamatsu NanoZoomer S60

• Skannerne er «multi purpose»:
• Gjennomsnittskapasitet

• Fluorescens-scan

• Skannet volum 2017:
• St Olav: 6384 (28/d)

• Ålesund: 1553 (7/d)

• Teoretisk kapasitet på St. Olav: 120/d



Lagringsløsning

• Proprietær løsning fra Hamamatsu:
• NDP.serv bildelager, .ndpi filformat

• NDP.view viewer

• Felles bildedatabase i hele regionen

• Navnekonvensjoner i databasen basert på 
remissenummer



Målbilde
RFI/RFP

Persistence, 
network, 
services

Back-end domain
application and 
services

Loc: St. Olav, Trondheim 
Duplicated andload balanced
Service level 1

Loc: St. Olav, Trondheim
Replicated
Service level 1

Storage/SAN

Nearline
Hitatchi SAN

LTS
NetApp

Loc: St. Olav, Trondheim
Redundant servers

Database servers

MS SQL Server 
2012/2016 sp1 cu3

Oracle 12.1.0.2

Loc: Distributed

Services

AD/IAM

PAS

...

Digital Pathology Solution

DPS backend 
(viewer and 
applications)

DPS image 
management

DPS advanced 
analysis

DICOM 
services

LIMS

Tieto Sympathy 
(direct database 

access)

Front-end

Scanners/imaging

Slide scanner(s)

Macro camera

Loc: Pathology labs

MDT 

Loc: Clinic/vard

MDT management/
viewer (Sectra)

Viewer/analysis
(integrated with LIMS)

Loc: Pathology dept. 

Viewer

Analysis

Technology:
- AppV
- WebApp

Desktop sync 
required

Conference

Loc: Clinic/vard

Conference 
manager

Conference clients

Loc: Off-site

Viewer

Access options:
- From HMN network
- From Norsk Helsenett
- Extern

D
M

Z
V

P
N

Image 
management

Sectra PACS 19.1

LIMS
(Sympathy)

B
iz

Ta
lk

D
IC

O
M

D
IC

O
M

 +
 N

at
iv

e Network speed 
limited to 100 Mbit/s 

Network speed 
limited to 10 Gbit/s. 
FibreChannel access 
for Nearline SAN 



Prinsipper 
anskaffelse

Persistence, 
network, 
services

Back-end domain
application and 
services

Loc: St. Olav, Trondheim 
Duplicated andload balanced
Service level 1

Loc: St. Olav, Trondheim
Replicated
Service level 1

Storage/SAN

Nearline
Hitatchi SAN

LTS
NetApp

Loc: St. Olav, Trondheim
Redundant servers

Database servers

MS SQL Server 
2012/2016 sp1 cu3

Oracle 12.1.0.2

Loc: Distributed

Services

AD/IAM

PAS

...

Digital Pathology Solution

DPS backend 
(viewer and 
applications)

DPS image 
management

DPS advanced 
analysis

DICOM 
services

LIMS

Tieto Sympathy 
(direct database 

access)

Front-end

Scanners/imaging

Slide scanner(s)

Macro camera

Loc: Pathology labs

MDT 

Loc: Clinic/vard

MDT management/
viewer (Sectra)

Viewer/analysis
(integrated with LIMS)

Loc: Pathology dept. 

Viewer

Analysis

Technology:
- AppV
- WebApp

Desktop sync 
required

Conference

Loc: Clinic/vard

Conference 
manager

Conference clients

Loc: Off-site

Viewer

Access options:
- From HMN network
- From Norsk Helsenett
- Extern

D
M

Z
V

P
N

Image 
management

Sectra PACS 19.1

LIMS
(Sympathy)

B
iz

Ta
lk

D
IC

O
M

D
IC

O
M

 +
 N

at
iv

e Network speed 
limited to 100 Mbit/s 

Network speed 
limited to 10 Gbit/s. 
FibreChannel access 
for Nearline SAN 

• Separat RFP for 
DPS og skanner

• Integrasjon med
eksisterende
infrastruktur (LIMS,
lagringsløsning,
tilgangsstyring)



RFI «Digital Pathology Solution»

Aktive leverandører

• Svar og presentasjon fra Sectra, Inter, Philips

• Interesse fra Tieto, PathCore, Aurora mScope

Grunnlag for RFP

• Basert på SSA-T og SSA-V (Statens standardavtaler)

• Utlyst på engelsk for nå flest mulig leverandører



Faseplan

Fase Fasenavn Fase-avslutning Faseinnhold

F1 Planlegging 10.02.2017 Godkjent prosjektplan, fullført interessentanalyse og første 

versjon av kommunikasjonsplan

F2 Scannere 07.04.2017 Sette opp scannere på St.Olav og Ålesund. Etablere 

midlertidig lagringsløsning. Beskrive arbeidsflyt med 

midlertidig lagringsløsning, gjennomføre ROS-analyse for 

dette. 

F3 RFI og Sympathy-

forberedelser

01.11.2017 Forberedelse og gjennomføring av Request for Information 

for å få god innsikt i mulige løsninger og leverandørenes 

anbefalinger, og et godt grunnlag for å utforme 

kravspesifikasjoner for en anbudsprosess. Starte 

forberedelse for sammenslåing av Sympathy

F4 Anbud og Sympathy 01.07.2018 Gjennomføre anbud for anskaffelse av DPS. Gjennomføre  

sammenslåing av Sympathy.

F5 Implementering 31.12.2018 Innføre løsning for DPS. Fullføre sammenslåing av 

Sympathy.

F6 Digitale 

analyseverktøy

01.07.2019 Innføre digitale analyseverktøy og optimalisere 

arbeidsprosesser

F7 Gevinstoppfølging 31.12.2019 Følge opp prosessene, justere, lære. Gjøre tilpasninger for 

størst mulig nytteverdi. Følge opp anbefalinger fra NIKTs 

prosjekter.

F8 Avslutning 31.12.2019 Avslutning av prosjektet.

+ anskaffe flere skannere



RFP «Digital Pathology Solution»

Benytter SSA-T og SSA-V:

• Omfattende dokumentasjon! 



Grunnlag for krav i SSA-T

Prosessbeskrivelse fra NIKT
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Sample allocated

1.5.1 Verify sample, 
request, equipment 

and process

1.5.2 Grossing (also 
done by 

pathologist)

1.5.3 Update 
request with gross 

results

Sample ready 
for cutting

1.5.4 Processing

Sample ready 
for cutting

1.5.6 Verify cassete, 
slide and proceduer

1.5.5 Embed

Request Request

1.5.7 Cut and mount 1.5.8 Staining 1.5.9 Scanning

Request

Sample ready 
for assessment

Image 
archive

Request

1.5.10 Allocation

Request
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Sample ready for 
assesment

1.6.1 Choose 
sample/reqeust 

from worklist

1.6.2 Verify request, 
sample and report 

template 

1.6.3 Assesment 
(including additional 

studies/samples)
1.6.4  Reporting

Assessment
done

Structured reporting

Request

request

Image 
archive

The loop includes pre-analysis 
as described in 1.5 
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Reporting 
done

1.8.1 Archiving 
digital slide 

archive 

1.8.2 Slide 
archiving

1.8.3 Biobank 
archiving

Sample archived



Kravdokumenter

SSA-T:
• Kravene formulert åpent for å 

tilfredsstille aktuelt prosessteg

• «Prosatekst» for å utdype prosessene 
ytterligere

• Tekniske krav fra «HEMIT bibliotek»

SSA-V:
- Standard vedlikeholdsavtale fra HEMIT



Skannere

• Det er anskaffet to skannere på St.Olav
• Hamamatsu NanoZoomer S360

• Philips UFS

• Skannerne er «high volume»:

• Teoretisk kapasitet på St. Olav: >1200/d

• RFP fokuserte på interoperabilitet/DICOM



 

Section 2, 40x 
Bone with marrow. We want to see lamellar bone structure and cellular detail of marrow cells and osteoblasts. 

 
Reference (St Olav) Hamamatsu Histolab Philips Aperio 

     
     

 

Section 3, 20x 
Vessel with inflammation. We want to see what type of cells are present. 

 

 
Reference (St Olav) Hamamatsu Histolab Philips Aperio 

     
     



Scanner: Vendor A
Format: Vendor A native
Viewer: ndp.view

Scanner: Vendor B
Format: Vendor B native
Viewer: Aperio ImageScope

Scanner: Vendor B
Format: Vendor B native
Viewer: Histolab Panoramic Viewer

Same slide scanned on 
multiple scanners

Viewed in different 
viewers using «20x» 
magnification

Observations:
- Different distance 

measurements
- Different visual size



Skanner: Vendor A
Filformat: Vendor A native
Viewer: Aperio ImageScope

Skanner: Vendor B
Filformat: Vendor B Native
Viewer: Aperio ImageScope

Same slide scanned on 
multiple scanners

Viewed in same viewer 
using «20x» 
magnification

Observations:
- Different distance 

measurements
- Different visual size



Lagringsløsning

• Produksjon estimert til ca 1Pb/år for hele 
regionen

• Krever ny lagringsarkitektur i HEMIT

• Redundant lagring (delt over flere
datasenter) samt sikkerhetskopi.



Sammenslåing Sympathy

Mål: 
• Felles konsolidert løsning for alle laboratorier i regionen

Utfordringer: 
• Nummerering og merking (glass, blokker, remisser etc)

• Koder/kodebruk

• Integrasjoner PAS og ROS

Status:
• Forsinket oppstart, planlagt ferdigstilt medio 2019



Philips
UFS

Trondheim Ålesund Molde

https

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Hamamatsu 
S60

1 Gb/s
https

Philips
Support

VPNPerformance Storage

SymPathy LIS
Portal Server

(HL7) Integration

Test Server

https

Fjerntilgang

VPN
https

Hamamatsu 
S60, S360

Hamamatsu 
S60

1 Gb/s

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Philips Multi IMS Server configuration

Virtual deployment (VMWare)

Capacity Storage

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Collaboration Suite

«Multisite Network Solution Architecture»

1 Gb/s per scanner



Philips
UFS

Trondheim Ålesund Molde

https

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Hamamatsu 
S60

1 Gb/s
https

Philips
Support

VPNPerformance Storage

SymPathy LIS
Portal Server

(HL7) Integration

Test Server

https

Fjerntilgang

VPN
https

Hamamatsu 
S60, S360

Hamamatsu 
S60

1 Gb/s

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Philips Multi IMS Server configuration

Virtual deployment (VMWare)

Capacity Storage

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Collaboration Suite

«Multisite Network Solution Architecture»

1 Gb/s per scanner





Philips IMS demo



Philips
UFS

Trondheim Ålesund Molde

https

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Hamamatsu 
S60

1 Gb/s
https

Philips
Support

VPNPerformance Storage

SymPathy LIS
Portal Server

(HL7) Integration

Test Server

https

Fjerntilgang

VPN
https

Hamamatsu 
S60, S360

Hamamatsu 
S60

1 Gb/s

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Philips Multi IMS Server configuration

Virtual deployment (VMWare)

Capacity Storage

LIS + Philips Image 
Management + Viewer

Collaboration Suite

«Multisite Network Solution Architecture»

1 Gb/s per scanner



Review high resolution 
images

Digital slide tray with 
easy navigation

Annotation toolbar with: 
measurements, freeform 
shapes, arrows and text

Image status information such as zoom, size, and rotation

Active slide view 
area

Collaboration suite: Browser-basert viewer



Notification alerts

Easily create new 
consults

Manage Outgoing and 
Incoming Consults

Display of incoming 
consults

Manage users and 
connections to other sites

Display of outgoing consults and their status

Customize settings

Collaboration suite: Dashboard



Question & Reporting 
area

Consult label with 
requested site and opt. 

pathologist. Reference to 
internal LIS ID

Edit and review consult 
specific information

Sender can attach a preliminary report to the consult

Upload of attachments: 
e.g. Surgical reports, 
grossing images (pdf, 
jpg, doc, and more)

Collaboration suite: Oppsett av «uformell konsultasjon»

Upload slides from 
Philips and other 3rd 

party vendors





Jens Lien

Rådgiver, Bouvet Norge AS

jens.lien@bouvet.no

Virksomhetsarkitekt Helse Midt-Norge IT

jens.lien@hemit.no
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