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Sammendrag 

I henhold til prosjektmandat for Nye Aker sykehus (NSA) og Nye Rikshospitalet (NRH) – Oslo 
universitetssykehus HF skal Hovedprogram del IV - Overordnet IKT Konsept [10] videreutvikles i 
forprosjektfasen til en IKT-plan, ref. ARH-K0200-21-0001, kap. 4.2 [1]:   

Dette delprogrammet skal videreutvikles i forprosjektet til en IKT-plan med tilhørende 
budsjett som omfatter både IKT-leveranser til eksisterende sykehus (fase 1) og planlagte 
leveranser til de nye sykehusene (fase 2), inklusiv nødvendige tilpasninger og integrasjoner.  

IKT-planen skal utvikles i henhold til gjeldende teknologistrategi i Helse Sør-Øst og avstemmes 
med pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter, med lokale initiativ ved Oslo 
universitetssykehus HF og med pågående og planlagte aktiviteter i Sykehuspartner HF. IKT-
planen skal beskrive hvordan IKT-leveransene skal understøtte det øvrige innholdet i 
byggeprosjektenes forprosjekt.  

Prosjektet har ansvaret for at IKT-planen utvikles i tett samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. IKT-planen med tilhørende 
budsjett skal inngå som et vedlegg til forprosjektrapporten. Den økonomiske rammen for IKT 
(ikke-byggnær IKT) inngår i prosjektets styringsramme med inntil 1 382 millioner kroner 
(kostnadsnivå 2018) 

Det er på denne bakgrunn utviklet en IKT-plan som inngår som en delrapport til forprosjektet for 
Nye Aker (NSA) og Nye Rikshospitalet (NRH).IKT-planen (dette dokumentet) vil bli oppdatert i 
gjennomføringsfasen med faste intervaller, i henhold til beslutninger og utvikling av planer hos 
Helse Sør-Øst RHF (HSØ), Oslo universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF (SPHF), 
Sykehusapotekene HF (SAHF) og prosjektorganisasjonen for byggeprosjektene (HSØ PO) frem mot 
2031. 

Målsettingen er å etablere en IKT-plan for byggeprosjektene til Oslo Universitetssykehus som 
understøtter arbeidet med å realisere planlagte konsepter og arbeidsprosesser for nye bygg slik at 
forutsetningene for omstilling, effektivisering, kvalitetsforbedring og framtidig optimalisering av 
driften kan innfris. IKT-planen identifiserer prosjekter, roller og ansvar for å realisere dette. 

IKT-planen omfatter både IKT-leveranser og tilhørende budsjetter til eksisterende sykehus (fase 1) 
og planlagte leveranser til de nye sykehusene (fase 2), inklusive nødvendige tilpasninger og 
integrasjoner med utstyr og løsninger som inngår i byggeprosjektet, og utvidelser av løsninger 
som anskaffes til de nye byggene til eksisterende bygningsmasse. 

Prosjektene har planlagt med følgende sentrale løsninger for å understøtte effektmålene: 

• Helselogistikk med digitaliserte løsninger for innsjekk og betaling, tavleløsninger for 
oversikter over pasienter, ressursstyring, mobil arbeidsflate med meldingsvarsling og 
tilgang til klinisk og teknisk informasjon 

• Varelogistikk for alle kategorier av varer inkludert mat, tøy, legemidler mm. Aktiv forsyning 
med avdelingspakkede vogner fra eksternt forsyningssenter transportert vha. automatisk 
gående vogner (AGV) og eventuelt autonome mobile roboter (AMR) med bruk av bruk av 
forsyningsmedarbeider for å avlaste med kliniske ansatte med logistikk oppgaver  

• Legemiddelforsyning fra lokale sykehusapotek med tilhørende robotisering/pakking av 

endoser, transport vha. rørpost/AGV/AMR, klargjøring og tilberedning i farmasitun av 

parenterale legemidler og lukket legemiddelsløyfe (administrering) med elektronisk 

identifiserbare endoser 
• Multiressursbooking/styringssystemer for optimal utnyttelse av arealer (operasjonsstuer, 

poliklinikker, senger) og ressurser (ansatte, utstyr mm.)  
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• Utvidet bruk av hjemmesykehus med oppfølging av pasienter hjemme med tilhørende 
overvåkningsfunksjoner, logistikkløsninger (legemidler, varer, utstyr, 
behandlingshjelpemidler) og samhandling med primærhelsetjenesten og andre 
helseforetak 

• Konsolidering av laboratorieinformasjonssystem (LIMS) for viktige laboratoriefunksjoner 
som medisinsk biokjemi, mikrobiologi og farmakologi som en forberedelse til innflytting i 
Livsvitenskapsbygget og som en forberedelse til etablering av nye kjernelaboratorier på Nye 
Aker sykehus og utvidelse av tilsvarende funksjoner på Rikshospitalet 

• Prøvelogistikk i forbindelse med Klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget som 
en forutsetning for kjernelaboratoriene på NSA og NRH 

• Sterilforsyning med produksjonsenheter på eksisterende Rikshospitalet og NSA med 
tilhørende forsyning og logistikk 

• Rollebasert mobilkonsept tilpasset de enkelte rollers arbeidsoppgaver og tilganger osv. 

• Datafangst, sporing og lokalisering for å finne frem i de nye byggene, finne utstyr, finne 
kolleger, finne pasienter, spore leveranser (varer, medisiner mm.)  med tilhørende 
innsamling av hendelser for sentral lagring som underlag for rapportering, analyser for 
innsikt og læring. Sporing av personer skal skje iht. lovpålagte krav og i samsvar med 
personvern hensyn 

• Kommando og kontroll med tilhørende overvåkning av operativ virksomhet, teknikk, utstyr 
og sikkerhet med tilhørende infrastruktur for sensorikk 

Oslo universitetssykehus HF har besluttet etablering av en felles vakt- og driftssentral for hele 
eiendomsmassen med tilhørende digitalisering av bygg og eiendomsdriften. Dette er lagt til grunn 
for denne IKT-planen.  

IKT-planen har identifisert 30 konsepter/prosjekter/aktiviteter som utbyggingsprosjektet er 
avhengig av og som er under utvikling/implementering i regionen eller i Oslo universitetssykehus. 
Det må besluttes om og når disse skal breddes til Oslo universitetssykehus HF. Dette krever 
finansiering og prioritering.   

Det forutsettes i IKT-planen at helseforetakets sentrale IKT-systemer og løsninger før installasjon i 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet, er migrert til Helse Sør-Øst felles IKT Plattform og at 
helseforetaket er etablert på felles modernisert IKT Infrastruktur (nettverk, sikkerhetsløsninger).  

Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon foreslår at det etableres en områdeplan for Oslo 
universitetssykehus HF i Sykehuspartner HF som sikrer finansiering, prioritering og fremdrift av 
aktiviteter/prosjekter knyttet til etablering av infrastruktur, plattform og tjenestemigrasjon. I 
dette inngår å etablere en tidsplan for når investeringsbehovet oppstår. 

Ansvar 

Realisering av IKT-planen innebærer følgende ansvar: 

• Helse Sør-Øst RHF må ivareta regional samordning og prioritering av prosjekter og 
leveranser i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF. Dette gjelder prosjekter og 
leveranser som er grunnlag for gevinstrealiseringen i de nye byggene eller som 
byggeprosjektene er avhengig av er gjennomført. 

• Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å: 

o Gjennomføre nødvendig organisasjonsutvikling for å kunne gjennomføre mottak, 
ibruktakelse og gevinstrealisering av prosjekter/utvikling som planlegges i 
eksisterende bygg før innflytting i nye bygg (fase 1) 

o Gjennomføre nødvendig planlegging med tanke på mottak, organisasjonsutvikling 
og ibruktakelse av de nye byggene 
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o Planlegge, finansiere og sikre integrasjon mellom nye og gamle bygg 

• Sykehuspartner HF må sikre at løsninger som etableres for Oslo universitetssykehus eller 
for andre helseforetak, kan gjenbrukes og breddes til Oslo universitetssykehus og til andre 
foretak for å sikre standardisering, sentralisering og modernisering av foretaksgruppens 
IKT infrastruktur og tjenester 

• HSØ PO gjennomfører byggeprosjektene iht. regionale retningslinjer og innenfor 
byggeprosjektenes rammer  

Gjennomføringsmodell 

IKT i byggeprosjektene gjennomføres iht. styringsmodellen for IKT i byggeprosjekter [2] i Helse 
Sør-Øst RHF som benyttes i pågående prosjekter, ref. nytt klinikk og protonbygg for 
Radiumhospitalet (RAD) og Nytt sykehus Drammen (NSD). Intensjonen er å justere metoden for 
gjennomføring basert på erfaringene fra disse prosjektene. IKT leveransene til Nye Aker og til Nye 
Rikshospitalet planlegges og gjennomføres samlet, mens aktiviteter på byggeplass bemannes og 
følges opp separat. 

Entreprisestrategien er basert på felles IKT-entrepriser der det er praktisk mulig for å oppnå 
helhetlige IKT-løsninger. Det vil kunne være tilfeller hvor man får ulike byggtekniske løsninger i 
prosjektene pga. markedsvurdering og gjennomføring av byggeprosjektet.  

Beslutninger 

Det er identifisert et sett med beslutninger knyttet til gjennomføringen av IKT-planen. Det vil bli 
etablert prosesser for å sikre at disse er forankret i de respektive organisasjoner, i henhold til 
prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og Prosjektorganisasjonen. [8]. 

Arbeid med virksomhetsarkitektur og arbeidsprosesser 

Som en del av arbeidet med forprosjektet er det etablert samhandlingsforum KATS (Kartlegging av 
arbeidsprosesser og teknologistøtte) mellom Oslo universitetssykehus og HSØ PO hvor prioriterte 
områder er presentert av helseforetaket og diskutert med HSØ PO.  

Denne arenaen videreføres i detaljprosjektet. Nytt utstyr, nye IKT-løsninger og nye bygg medfører 
behov for nye arbeidsprosesser og endringer i måter å jobbe på i sykehuset. KATS skal koordinere 
og bidra til nødvendige avklaringer mellom partene. Det skal også bidra til å synliggjøre 
avhengigheter mellom leveransene fra HSØ PO og Oslo universitetssykehus sin detaljering av 
innhold i driftskonsepter og tilhørende organisasjonsutvikling. Formålet er å sikre avklaringer til 
rett tid slik at byggeprosjektets leveranser er i overenstemmelse med sykehusets rammer for 
planlagt funksjonalitet og drift. 

Leveranseavtale med Sykehuspartner HF 

HSØ PO har sammen med Sykehuspartner HF utarbeidet utkast til leveranseavtale for 
byggeprosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet som vil klargjøres for signering etter B4 
beslutningen foreligger.    
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Iht. Prosjektmandat for Nye Aker sykehus (NSA) og Nye Rikshospitalet (NRH) – Oslo 
universitetssykehus (OUS) skal Hovedprogram del IV - Overordnet IKT Konsept [10] videreutvikles 
i forprosjektfasen til en IKT-plan, ref. ARH-K0200-21-0001, kap. 4.2 [1]:   

Dette delprogrammet skal videreutvikles i forprosjektet til en IKT-plan med tilhørende 
budsjett som omfatter både IKT-leveranser til eksisterende sykehus (fase 1) og planlagte 
leveranser til de nye sykehusene (fase 2), inklusiv nødvendige tilpasninger og integrasjoner.  

IKT-planen skal utvikles i henhold til gjeldende teknologistrategi i Helse Sør-Øst og avstemmes 
med pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter, med lokale initiativ ved Oslo 
universitetssykehus HF og med pågående og planlagte aktiviteter i Sykehuspartner HF. IKT-
planen skal beskrive hvordan IKT-leveransene skal understøtte det øvrige innholdet i 
byggeprosjektenes forprosjekt.  

Prosjektet har ansvaret for at IKT-planen utvikles i tett samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. IKT-planen med tilhørende 
budsjett skal inngå som et vedlegg til forprosjektrapporten. Den økonomiske rammen for IKT 
(ikke-byggnær IKT) inngår i prosjektets styringsramme med inntil 1 382 millioner kroner 
(kostnadsnivå 2018) 

IKT-planen inngår som en del av forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. I forprosjektet 
er det etablert en hovedrapport1 som oppsummerer forprosjektet og redegjør for rammer, 
forutsetninger og gjennomføring. Detaljerte beskrivelser og løsninger, tegninger og illustrasjoner 
for de to prosjektene finnes i egne rapporter som er utarbeidet av prosjekteringsgruppene2. I 
tillegg inngår følgende rapporter fra forprosjektet:  

• IKT-plan Nye Aker og Nye Rikshospitalet (dette dokumentet) 

• Gevinstrealiseringsplan3 (Oslo universitetssykehus HF) 

• Økonomiske analyser4 (Helse Sør-Øst RHF) 

• Økonomiske usikkerhetsanalyser5 (Atkins Norge) 

• Rapport fra ekstern kvalitetssikrer (Dovre Group)  

IKT-planen er en konseptuell IKT-plan for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, men tar med seg 
forhold knyttet til Ny Sikkerhetspsykiatri (NSP – planlagt tatt i bruk i 2025) og etablering av klinikk 
for Laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget (LVB – Planlagt tatt i bruk Q4/2026) fordi flere av 
løsningene som skal implementeres på Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal tas i bruk på NSP og 
LVB først. Begge disse prosjektene er viktige for utviklingen av Oslo universitetssykehus frem mot 
innflyttingen i Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

IKT-planen omfatter ikke systemer og løsninger som kan etableres eller er uavhengig av 
byggeprosjektene. 

IKT-planen identifiserer IKT-konsepter/prosjekter/løsninger som byggeprosjektene forutsetter 
eller som må etableres innenfor rammen av de ulike byggeprosjektene for å understøtte de 

 

1 ARH-0000-Z-AA-0008 Forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
2 Forprosjektrapport for Nye Aker inkludert vedlegg og fagrapporter, utarbeidet av prosjekteringsgruppen for Nye Aker                             
  Forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet inkludert vedlegg og fagrapporter, utarbeidet av prosjekteringsgruppen for Nye 
Rikshospitalet 
3 Oslo universitetssykehus HF, Gevinstplan Nye Aker og Nye Rikshospitalet  
4 Helse Sør-Øst RHF, delrapport økonomi 
5 Usikkerhetsanalyse Nye Aker, 19. august 2022(Atkins), Usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet, 19. august 2022 (Atkins) 
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ambisjoner og målsettinger som er definert. I tillegg beskrives nye konsepter som anses som en 
viktig del av utviklingen av Oslo universitetssykehus HF frem til åpningen av de nye byggene. 

Helse Sør-Øst RHF har etablert en prosjektorganisasjon (HSØ PO) for både Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet med ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede arbeidet med gjennomføring av 
prosjektet. Dette er i tråd med overordnede føringer om at Sykehusbygg HF skal engasjeres til 
gjennomføring av prosjekter over 500 millioner kroner. Prosjektstyret har ansvaret for å følge opp 
at prosjektet besitter kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. 

Styringsmodellen for IKT i byggeprosjekter er beskrevet i dokumentet «Byggeprosjekter i Helse 
Sør-Øst – Styring av IKT» [2], 

I denne IKT-planen skilles det mellom: 

ARH Nye Aker/Nye Rikshospitalet – Fellesbetegnelse på byggeprosjektene 
NRH og NSA. 

HSØ PO Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst som har ansvaret for å 
prosjektere og bygge de nye byggene (som en del av Helse Sør-Østs 
prosjektportefølje) til Oslo universitetssykehus HF.  

HSØ Helse Sør-Øst RHF som er prosjekteier for bygging av de nye 
sykehusbyggene 

LVB Livsvitenskapsbygget hvor klinikk for laboratoriemedisin (KLM) skal 
flytte deler av sin virksomhet (som leietaker) 

NRH Nye Rikshospitalet  

NSA Nye Aker 

Nye OUS En stabsenhet i Oslo universitetssykehus HF med ansvar for 
medvirkning og ibruktakelse av de nye sykehusene   

NSP Ny sikkerhetspsykiatri 

O-IKT Overordnet IKT-konsept 

OUS Oslo universitetssykehus HF – Helseforetaket som vil eie og drifte de 
nye byggene med tilhørende organisasjon, systemer og oppgaver. 

SAHF Sykehusapotekene HF 

SPHF  Sykehuspartner HF som er Helse Sør-Øst sin driftspartner for IKT 
tjenesteleveranser til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF. 

 

1.2 Formål 

Formålet med IKT-planen er:  

HOVEDMÅL 

Målsettingen med dette dokumentet er å etablere en IKT-plan for byggeprosjektene til Oslo 
Universitetssykehus som understøtter arbeidet med å realisere de planlagte konsepter og 
arbeidsprosesser for nye bygg som igjen sikrer at man oppfyller effektmål og grunnlag for 
omstilling, effektivisering, kvalitetsforbedring og framtidig optimalisering av drift i nye bygg. 

Det overordnede IKT-konseptet skal videreutvikles i forprosjektet til en IKT-plan med 
tilhørende budsjett som omfatter både IKT-leveranser til eksisterende sykehus (fase 1) og 
planlagte leveranser til de nye sykehusene (fase 2), inklusiv nødvendige 

• Tilpasninger og integrasjoner med utstyr og løsninger som inngår i byggeprosjektet,  

• Utvidelser av løsninger som anskaffes til de nye byggene til eksisterende 
bygningsmasse 
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I dette inngår å identifisere prosjekter/aktiviteter som kan/må være etablert i Oslo 
universitetssykehus HF før innflytting i de nye byggene slik at disse fungerer iht. de 
målsettinger og planer som gjelder i 2030/31.   

DELMÅL 

• Etablere en oversikt over førende forutsetninger og rammebetingelser fra: 

• Vedtatte effektmål for nye sykehus i Oslo universitetssykehus 

• Eksisterende planarbeid – arbeidet med forprosjektet med tilhørende medvirkning 

• Arbeid gjennomført som en del av forprosjektene for ARH (2021/22) 

• Konsept og arbeid i forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri (NSP) og klinikk for 
laboratoriemedisin til Livsvitenskapsbygget (LVB) 

• Overordnede rammebetingelser og føringer fra Nasjonale retningslinjer, Helse Sør-
Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF 

• OUS Utviklingsplan 2040 for Oslo universitetssykehus (Utkast 2022) 

• Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 (Utkast 20226) 

• Regional delstrategi for teknologiområdet (2020) 

• Kartlegge status på etablerte og planlagte IKT-systemer pr. våren 2022 i Oslo 
universitetssykehus 

• Utarbeide en handlings- og gjennomføringsplan for å nå målbildet for 2031 for å etablere 
en felles forståelse for hva som skal leveres og hvorfor, med tilhørende tidslinjer 

• Identifisere viktige beslutninger med tilhørende nødvendige IKT-prosjekter/ anskaffelser 
som må gjennomføres i eksisterende sykehus før innflytting (Fase 1) i hvert byggeprosjekt 
og som skal legges til grunn for det enkelte byggeprosjektet 

Deler av dette må gjennomføres som en del av regionale (Helse Sør-Øst) og lokale prosjekter i 
Oslo universitetssykehus (OUS) med leveranser fra Sykehuspartner (SPHF) og Sykehusapotekene 
(SAHF) 

Det er viktig å merke seg at dette er en overordnet IKT-plan for alle byggeprosjektene (NSP, LVB, 
ARH) og at det vil bli utarbeidet mer detaljerte planer for det enkelte prosjekt når de går inn i 
detaljprosjekteringen.  

1.3 Videre arbeid med IKT-planen 

IKT-planen er et øyeblikksbilde av situasjonen ved forprosjektets avslutning, og det vil gjøres 
vurderinger fortløpende i HSØ PO, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus, Sykehuspartner 
HF og Sykehusapotekene HF som kan påvirke aktiviteter og prosjekter som er omtalt i dette 
dokumentet. 

I dette inngår  

• Avhengigheter mellom visjon og satsningsområder, funksjonsområder og operative 
konsepter med tilhørende avhengigheter til teknologi og IKT, 

• Nødvendige beslutninger med tilhørende forslag til plan for konseptutredninger, 
prototyping, pilotering, implementering og bredding. 

For LVB og NSP vil det ila. Q3 2022 bli utarbeidet detaljerte IKT-planer pr. prosjekt.  

For ARH vil det i detaljprosjektet bli utarbeidet en mer detaljert IKT-plan med oversikt over 
relevante prosjekter/aktiviteter i fase 1 med tilhørende plan for beslutninger for å sikre helhetlig 

 

6 Regional utviklingsplan 2040 er i mai 2022 sendt på høring, med planlagt vedtak november 2022. 
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planlegging av IKT. Rammer, føringer og gjennomføringsmetodikk vil bli etablert i et eget 
dokument, mens selve IKT-planen vil bli mer operativ med en vedlikeholdssyklus på 1-2 ganger i 
året. 

Videre versjoner av IKT-planen i gjennomføringsfasen vil bli forankret i prosjektstyret, og vil bli 
forelagt for Samarbeidsmøte IKT iht. samhandlingsstrukturen for byggeprosjektene [8]. 

En viktig forutsetning for arbeidet med IKT-planene fremover er å sikre helhetlig løsninger til Oslo 
universitetssykehus på tvers av byggeprosjektene både som pågår og de som planlegges. 

Det er en forventning om at det vil være dynamikk i planen både i omfang og identifiserte 
prosjekter i årene fremover. Med så lang tidshorisont er det mange ukjente faktorer, det kan bla. 
komme ny teknologi eller fremskritt på eksisterende løsninger som vil kunne medføre endringer i 
planer.  

I IKT-planen er det identifisert ett sett med beslutninger (B.x) knyttet til omfang og gjennomføring 
av aktiviteter som Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og 
Sykehusapotekene HF som byggeprosjektene forutsetter og/eller er avhengige av. Disse er samlet 
i vedlegg C.  Det vil bli etablert prosesser for å sikre at disse er forankret i de respektive 
organisasjoner iht. Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og 
Prosjektorganisasjonen for sykehusbygg i Helse Sør-Øst RHF [8].  

1.4 Områder 

IKT-planen omfatter: 

• IKT Infrastruktur 

• Byggnær teknologi og IKT 

• Funksjonsutstyr (inkludert medisinsk teknisk utstyr) 

• Løsninger som inngår i Overordnet IKT (Tilpasninger av systemer og integrasjon av utstyr 
og løsninger som inngår i byggeprosjektenes leveranser) 

1.5 Avgrensninger 

Det vil være andre viktige områder knyttet til IKT som ikke er behandlet i denne IKT-planen. Det 
gjelder bl.a. generell administrativ/klinisk/medisinsk utvikling som kan eller vil etableres 
uavhengig av byggeprosjektene. 

1.6 Målgruppe 

Målgruppe for dette dokumentet er: (identifisere relevante aktører) 

• Oslo universitetssykehus HF  

• Helse Sør-Øst RHF 

• Sykehuspartner HF 

• Sykehusapotekene HF 

• Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet 

• Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon (HSØ PO) inkl. prosjekteringsgruppene (PG)  

1.7 Prosjektgruppe 

IKT-planen er utarbeidet av HSØ PO i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Sykehuspartner 

HF og Helse Sør-Øst RHF ved teknologi og eHelse. 
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1.8  Dokumentets oppbygning 

Kapittel 2  beskriver premisser og føringer for IKT-planen fra hhv. Helse Sør-Øst RHF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og prosjektorganisasjonen  

Kapittel 3  beskriver hvordan leveranser knyttet til IKT vil bli gjennomført mhp. kategorier av 
leveranser og inndeling av faser i prosjektgjennomføringen 

Kapittel 4  inneholder beskrivelse av funksjonsområder, konsepter og leveranser med tilhørende 
avhengigheter til byggeprosjektene.  

Kapittel 5  beskriver entreprisestrategi og leveranser av O-IKT i de ulike byggeprosjektene  

kapittel 6  beskriver forhold rundt integrasjon, test og ferdigstillelse av disse.   

Vedlegg A  inneholder forklaring til uttrykk og forkortelser 

Vedlegg B  inneholder oversikt over referanser i dokumentet angitt som [x] 

Vedlegg C  Tabell over utkast til beslutninger, referert til i dokumentet som B.x 

Vedlegg D  Inneholder et mulig løsningsbilde i 2031 – Sanntid sykehus. 
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2 Premisser og føringer 

2.1 Generelt 

IKT-planen er utviklet i henhold til gjeldende teknologistrategi i Helse Sør-Øst [5] og er avstemt 
med pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter, med lokale initiativ ved Oslo 
universitetssykehus HF og med pågående og planlagte aktiviteter i Sykehuspartner HF og 
Sykehusapotekene HF.  

IKT-planen beskriver hvordan IKT-leveransene understøtter det øvrige innholdet i 
byggeprosjektenes forprosjekt. 

Det vil i perioden frem til innflytting ARH kunne forekomme viktige IKT-prosjekter som har 
betydning for Oslo universitetssykehus’ gevinstbilde og som gjennomføres i lokal regi som en del 
av lokal porteføljestyring. Slike prosjekter ligger utenfor IKT-planen, men bør så langt det er mulig 
være i dialog med IKT-planen for vurdering av parallellitet og endringstrykk mm. 

2.2 Forventninger til IKT-tjenester i de nye sykehusene 

Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF forventer at HSØ PO overleverer «nøkkelferdige 
IKT-løsninger» innenfor det som er avtalt. Med dette menes: 

• De nye sykehusene skal understøtte Oslo universitetssykehus arbeidsprosesser og 
funksjonelle og tekniske krav innenfor rammene til byggeprosjektene 

• De nye sykehusene skal være klar til bruk etter at nødvendig opplæring er gitt til 
ansatte/medarbeidere 

• De nye sykehusene skal overleveres til drift og forvaltning med nødvendig rutiner for å 
sikre stabil drift 

Det er Oslo universitetssykehus HF sitt ansvar å koordinere og sørge for at de ansatte har fått 
nødvendig opplæring.  

2.3 Regionale føringer 

Basert på utviklingsplanene fra de enkelte Helseforetakene i 2022 har Helse Sør-Øst RHF 
oppdatert gjeldende Regional Utviklingsplan 2035 (RUP2035) [3] (vedtatt i 2018) til en ny versjon 
Regional Utviklingsplan 2040 [4] som skal vedtas høsten 2022.  

De seks satsingsområdene som skal bidra til at Helse Sør-Øst når utviklingsmålene:  

• Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering  

• Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi  

• Samarbeid om de som trenger det mest  

• Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester  

• Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid  

• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

Med utgangspunkt i RUP2035 [2019] ble det utarbeidet en «Regional delstrategi for teknologi» [5] 
som ble styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF mai 2020, og som ligger til grunn for arbeidet med 
denne IKT-planen.  

Et av tiltakene fra denne delstrategien var å etablere en regional porteføljeforvaltning og et 
regionalt arkitekturråd for å sikre en helhetlig tilnærming av utviklingen av den regionale 
porteføljen i Helse Sør-Øst med tilhørende styring av IKT arkitekturen. Det er som en del av dette 
arbeidet utviklet en virksomhetsarkitektur som ligger til grunn for dette. [6] 
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To viktige strategiske initiativ med bakgrunn i den regionale teknologistrategien er: 

• Prosess- og oppgavestyringsplattform 

• Modernisering av integrasjonsplattformen (åpne grensesnitt) 

Begge disse initiativene er under gjennomføring (anskaffelse) hvor målsetting er at disse 
løsningene vil være tilgjengelig ila. 2023/2024. Disse løsningene representerer et paradigmeskifte 
i utviklingen og tilpasning av løsninger til Helseforetakenes behov som vil kunne akselerere 
utviklingen av nye tjenester og løsninger. 

Løsningene er planlagt pilotert i forbindelse med Digital hjemmeoppfølging, dvs. hvordan man 

kan følge opp pasienter som er hjemme (overvåkning mm.) 

I arbeidet med IKT-plan for ARH er det lagt til grunn de mulighetene som denne type løsninger gir. 

2.4 Oslo universitetssykehus HF 

2.4.1 Visjon/målsetting (OUS Utviklingsplan 2040) 

Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) er fellesnavnet på de seks bygge- og 
utviklingsprogrammene i Oslo Universitetssykehus:  

• Storbylegevakten 20237 (OSBL) 

• Nye Radiumhospitalet 2024 (RAD) 

• Ny sikkerhetspsykiatri 2025 (NSP) 

• Oslo universitetssykehus i Livsvitenskapsbygget 20268. (LVB) 

• Nye Aker sykehus 2031 (NSA) 

• Nye Rikshospitalet 2031 (NRH) 

Oslo universitetssykehus HF har lokale, regionale og nasjonale funksjoner, hvor 40% av 
virksomheten er knyttet til lokale funksjoner, mens 60% er knyttet til regionale/nasjonale 
funksjoner. 

Nye OUS har definert et sett med effektmål oppsummert i følgende setning: 

Høykompetente og godt koordinerte helsetjenester med sterkt forbedret utnyttelse av ressurser 
og kompetanse. 

 

 

Figur 1 Effektmål Nye Oslo Universitetssykehus 

De overordnede effektmålene har blitt ytterligere konkretisert, inn mot effektmål for de sentrale 
aktørene: 

 

7 Oslo Storbylegevakt – bygges av Oslo Kommune hvor OUS er leietaker. Inngår ikke i porteføljen av 
prosjekter til HSØ PO 
8 Livsvitenskapsbygget bygges av Statsbygg på vegne av Universitet i Oslo. OUS vil være leietaker. HSØ PO i 
varetar grensesnittet mellom byggeprosjektet og OUS inkludert IKT og utstyr 
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Den aktive pasienten: 

• Gis informasjon for økt involvering i planlegging av utredning og behandling 

• Opplever tillit, respekt og trygghet i møtet med helsetjenesten 

• Pasienten former tjenestetilbudet ut fra sitt behov 

• Pasienten mottar tjenester godt tilrettelagt for samarbeid og samhandling med 

pårørende 

Den dyktige ansatte: 

• Tilgang på moderne verktøy og teknologi i yrkesutøvelsen 

• Arbeidshverdag tilrettelagt for fagutøvelse og kompetanseutvikling 

• En aktiv deltaker i endringsarbeid 

• Attraktiv arbeidsplass med inspirerende og godt arbeidsmiljø 

Den robuste leder: 

• Har enkelt tilgang på relevant og oppdatert styringsinformasjon 

• Fokuserer på kontinuerlig forbedring og leder an i endringsprosesser 

• Motiverer sine ansatte til innsats gjennom tydelig forventning og god oppfølging 

Den kompetente og aktive forvalter: 

• Økt måloppnåelse, økt effektivitet, produktivitet og kvalitet i tjenester 

• En moderne og vel tilpasset og fleksibel bygningsmasse 

• Økt effektivitet i forvaltning av bygningsmassen 

• Vesentlig gevinstrealisering knyttet til logistikk 

• Profesjonell kunde med god oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere 

Det bærekraftige samfunn 

• OUS samarbeider tett og effektivt med primærhelsetjenesten og andre helseforetak 

• OUS er en åpen og utadrettet drivkraft innen forskning og innovasjon 

• OUS dekker både regionale og nasjonale forventninger til en samfunnskritisk aktør 

• OUS har et betydelig redusert klimaavtrykk 

Effektmålene er uttrykt gjennom 5 satsningsområder: 

• Det virtuelle sykehuset (Fremtidens hjemmesykehus) 

• Det fremtidsrettede, utadvendte sykehuset 

• Det digitale sykehuset 

• Det miljøvennlige sykehuset 

• Økt kvalitet og effektivitet i logistikken 

Disse er mer detaljert beskrevet på Nye OUS sine hjemmesider: Nye måter å arbeide på – nye 
konsepter – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 

2.4.2 Trendanalyse digitalisering frem mot 2040 

OUS TIK (Teknologi- og innovasjonsklinikken) har gjennomført en trendanalyse av digitalisering 
frem mot 2040 [7] hvor følgende viktige megatrender er identifisert: 

• IKT blir en viktig faktor i utvikling av medisin, diagnostikk og pasientbehandling 

• IKT transformerer prosessene i helseforetakene 

• Pasientmedvirkning og pasientens involvering i egen velferd 

• Avansert dataanalyse er den nye kjernekompetansen 

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/konsepter-i-nye-sykehus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/konsepter-i-nye-sykehus
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Noen av de viktigste områdene er: 

• Situasjonsdrevet sykehusledelse og pasientforløp (event driven business models) 

• Kunstig Intelligens (Artificial Intelligence (AI)) over alt 

• Digital tvilling som grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og 
eiendom (BIM/FDVU) 

• Digitale verktøy og infrastruktur for sporing, lokalisering og posisjonering (wayfinding) 
 

2.4.3 Utvikling av Oslo universitetssykehus frem mot 2035 

Byggeprosjektene er en sentral del av utviklingen av helseforetaket frem mot 2035. De nye 
byggene er verktøy for å muliggjøre nye måter å arbeide på. For å oppnå dette må man: 

• Utvikle og etablere en organisasjon tilpasset virksomheten i de nye byggene 

• Utvikle og etablere operative konsepter som henter ut planlagte effektmål og gevinster 
(kvalitet, økonomi) fra den planlagte virksomheten. Disse konseptene bør i størst mulig 
grad være prøvet ut i eksisterende bygg 

• Detaljere arbeidsprosesser, rutiner og prosedyrer knyttet til disse konseptene med 
tilhørende teknologistøtte 

• Utvikle og ta i bruk ny teknologi og IKT-støtte for å understøtte nye driftsmodeller, 
konsepter og arbeidsprosesser 

• Etablere et helhetlig apparat for mottak og ibruktakelse av de nye byggene, inkludert 
støtte til ibruktakelse av de nye konseptene før innflytting. I dette inngår testing, 
opplæring og flytting 

• Drift og forvaltning med tilhørende overlevering fra prosjekt til linjeorganisasjonen 

• Ledelse inkludert endringsledelse. De planlagte endringene vil kreve ledelse med 
tilhørende involvering og styring. 

Disse elementene er forsøkt illustrert i figuren under. 

 

Figur 2 Sentrale utviklingsområder Oslo universitetssykehus frem mot 2035 
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2.5 Sykehuspartner 

Sykehuspartner HF er totalleverandør av IKT-tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette 
innebærer også at Sykehuspartner HF er kravstiller og premissgiver for IKT-leveranser til nye bygg, 
samtidig som Sykehuspartner HF skal være hovedleverandør av IKT til byggprosjektene. 
Sykehuspartner HFs evne til å planlegge, levere, styre og koordinere sine leveranser er en 
avgjørende suksessfaktor for byggeprosjektene. 

Sykehuspartner HF gjennomfører et regionalt program Standardisering og IKT-Modernisering 
(STIM) av regional infrastruktur for å levere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-
infrastruktur som: 

• Hensyntar krav til sikker og stabil drift, herunder informasjonssikkerhet og personvern  

• Tar i bruk teknologi som tilrettelegger for innovasjon, digitalisering og felles, skalerbare 
tjenester til beste for behandler og pasient  

• Legger til rette for effekter og gevinster i foretaksgruppen.  

Moderniseringen har en helhetlig tilnærming til teknologi, prosesser, organisasjon og 
kompetanse. Programmet utvikler en framtidsrettet drifts- og leveransemodell i samarbeid med 
linjeorganisasjonen. Formålet er å sentralisere, standardisere og modernisere foretaksgruppens 
IKT-infrastruktur og tjenester. 

En av målsettingene er at Oslo universitetssykehus i 2031 skal være etablert på samme 
infrastruktur og plattform som øvrige deler av Helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Dette innebærer: 

• Nettverksløsninger som inngår STIM Modernisering nettverk (kablet/trådløst) er etablert 
på helseforetaket før det breddes i byggeprosjektene NRH og NSA 

• Regional felles plattform er etablert som plattform for helseforetaket og sentrale lokale 
løsninger er tjenestemigrert til denne før innflytting i de nye byggene 

• Tilgang til ny testplattform for å kunne effektivisere testing og release til produksjon av 
eksisterende og nye løsninger 

• Tilgang til en moderne og fremtidsrettet mobil arbeidsflate som understøtter de behov og 
løsninger de ansatte forventer i moderne sykehus både klinisk og administrativt personell 

Sykehuspartner HF skal ha en definert rolle og ansvar i forbindelse med drift og forvaltning av 
medisinsk teknisk utstyr (MTU) som skal innarbeides i tjenesteavtalen med Helseforetaket iht. 
Samhandlingsmodellen for MTU – IKT. Tilsvarende tilnærming benyttes i pågående 
byggeprosjekter for byggnære og administrative tekniske løsninger/utstyr (BTU/ATU), men er ikke 
formelt besluttet i Helse Sør-Øst RHF og hos Sykehuspartner HF. 

HSØ PO og Sykehuspartner HF skal etablere en leveranseavtale for ARH prosjektene som er klar til 
signering, når endelig vedtak til bygging foreligger. 

2.6 Sykehusapotekene HF 

Sykehusapotekene HF (SA) er en viktig leverandør og samarbeidspartner for Oslo 
universitetssykehus. Det gjelder både legemiddelforsyning og logistikk til helseforetakets 
lokasjoner fra ulike grossister/leverandører, produksjon av legemidler til den enkelte pasient, 
lagring og utlevering av legemidler til utskrevne pasienter og pasienter i hjemmesykehus.  

SA innfører pt. ny ERP9-løsning basert på Helse Sør-Øst sin regionale ERP-løsning. Løsningen 
produksjonsettes tidligst ila. 2023.  

 

9 ERP – Enterprise Resource Planning (Økonomi og logistikksystem) 
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P.t. er ikke legemiddellogistikk implementert i regionale ERP-løsninger. Det forutsettes at SA 
samarbeider tett med regionalt ERP-prosjekt for å sikre digitalisering og modernisering av 
legemiddellogistikken, i seg selv en viktig suksessfaktor for digitalisering og modernisering av hele 
legemiddelområdet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Det er besluttet at Sykehuspartner skal stå for driften av SAs løsninger, men det er formelt ikke 
inngått noen avtale. 

2.7 Universitetet i Oslo og Oslo Metropolitan University 

Oslo universitetssykehus HF er en utdanningsinstitusjon og har derfor et tett utdannings- og 
forskningssamarbeid med Universitet i Oslo (UiO) og Oslo Metropolitan University (OsloMet). Det 
etableres undervisningsarealer/auditorier på både NSA og NRH, og det settes av arealer til 
forskning i de nye byggene. 

I arealer i byggene etableres en felles infrastruktur som tilgjengeliggjør UiO/OsloMet systemer og 
tjenester til UiO/OsloMet ansatte og forskere.  

Innredning av arealer, og tilpasning av UiO og OsloMets løsninger til de nye arealene i ARH er ikke 
finansiert av O-IKT. Dette må finansieres av universitetene. 

Oslo universitetssykehus har også et betydelig samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høyskole 
(LDH). 

2.8 Samhandling 

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for Oslo sykehusområde og har et tett samarbeid med 
Oslo kommune. Dette er realisert gjennom Helsefellesskapet i Oslo, hvor det er etablert et utkast 
til en overordnet porteføljeplan med IKT-tiltak for samhandlingen mellom helseforetaket og Oslo 
kommune. 

Helseforetaket ivaretar videre både regionale funksjoner for Helse Sør-Øst og en rekke nasjonale 
funksjoner. Helseforetaket samarbeider derfor med regioner og sykehus i hele Norge, og må også 
kunne samhandle med alle kommuner i Norge. IKT-støtte for slik samhandling er avgjørende 
suksessfaktor for å ivareta disse funksjonene på en effektiv og framtidsrettet måte. 

2.9  Prosjektorganisasjon – HSØ PO 

Helse Sør-Øst RHF har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF til å 
lede arbeidet med gjennomføring av begge prosjektene. Dette er i tråd med overordnede føringer 
om at Sykehusbygg HF skal engasjeres til gjennomføring av prosjekter over 500 millioner kroner. 
Hvert av byggeprosjektene er styrt av hver sin prosjektdirektør som rapporter til felles 
prosjektstyre for NSA og NRH.  

Det er etablert et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid mellom Oslo 
universitetssykehus HF og prosjektet. Samhandlingsmodellen for prosjektet er beskrevet i HSØ-
0000-Z-PR-0004 Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO [8].  
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3 Gjennomføring 

3.1 Generelt 

IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) inngår som komponenter og delleveranser i 
større deler av moderne bygg med tilhørende utstyrsleveranser. I utbyggeprosjektet inngår IKT i: 

• IKT Infrastruktur  

• Byggnær teknologi 

• Utstyr  

Viktige avgrensninger er beskrevet i de etterfølgende avsnittene. 

I tillegg er det som en del av konseptfasen utarbeidet et eget Overordnet IKT Konsept som 
beskriver nødvendige endringer og tilpasninger av Oslo universitetssykehus sine systemløsninger 
til nye bygg. De nye sykehusbyggene forutsetter at en del nye driftskonsepter/løsninger skal 
etableres i de nye byggene. Enkelte av disse kan/bør etableres i eksisterende virksomhet før 
innflytting i de nye byggene, mens andre konsepter først kan etableres med de nye byggene. 
Prinsippene for gjennomføring av dette er beskrevet i avsnitt 3.5. 

3.2 IKT Infrastruktur 

IKT Infrastruktur omfatter: 

• IKT-rom og IKT kabling  

• Nettverk (kablet/trådløst),  

• Innendørs mobilnett 

• Infrastruktur for sporing og lokalisering med tilhørende merking 

Disse løsningene inngår i utbyggingsområde 5 (U5) for de nye byggene, ref. 5.3.2. 

I tillegg må det avklares hvordan nødnettet skal etableres i de nye byggene, med basis i ny løsning 
for nødnett fra 2027 som baseres på bruk av mobilnettet 5G/LTE, som dermed kan etableres som 
en del av det innendørs mobilnettet. I dette inngår etablering helseforetakets interne samband 
basert på samme teknologi som dagens nødnett. 

Nettverk (kablet/trådløst) anskaffes gjennom Sykehuspartner HF. HSØ PO forutsetter at løsning 
som skal etableres i NSA og NRH er etablert i eksisterende bygningsmasse før innflytting, ref. 
4.10.2. Beslutning (B.1) om når, med tilhørende tidsplan for gjennomføring, med finansiering, må 
etableres. Fortrinnsvis bør Sykehuspartner HF tidlig i neste fase legge fram en overordnet tidsplan 
som sikrer at disse forutsetningene oppfylles i god tid før sluttfasen i ARH.  

Flere av løsningene som planlegges som en del av de nye byggene, eksisterer ikke i eksisterende 
bygningsmasse. Bredding av denne type løsninger inngår ikke i rammen for IKT i prosjektene, og 
det må derfor besluttes om og hvordan dette skal implementeres, med tilhørende budsjetter og 
ressurser. Ansvaret for dette påhviler Oslo universitetssykehus i samarbeid med Sykehuspartner 
HF.  

Dette gjelder spesielt: 

• Innendørs mobildekning (B.2) 

• Infrastruktur for sporing og lokalisering (både aktiv og passiv sporing), inkludert merking 
av lokasjoner og utstyr (B.3) 

• Bredding av rollebasert mobilitetskonsept, inkl. smart-telefoner og nettbrett (B.4) 

• Etablering av nødnett og Oslo universitetssykehus interne samband 
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3.3 Byggnær teknologi 

Gjennom byggeprosjektene anskaffes det byggnær teknologi hvor det inngår standard IKT-
komponenter som klienter og servere, med tilhørende løsninger som skal tilknyttes nettverket i 
bygget. Dette omfatter bl.a.: 

• Byggautomatisering og sentral driftskontroll inkludert overvåkning av temperatur, trykk, 
partikkelnivå osv. for spesielle arealer og rom 

• Sikkerhet (Adgangskontroll, innbruddsalarm, overfallsalarm, intern TV overvåking mm.) 

• Rørpostsystemer (inkl. 1-1-kommunikasjon) 

• Automatisk gående vogner (AGV)/Autonome mobile roboter (AMR), inkludert renholds- 
og steriliseringsroboter 

• Solavskjerming 

• Brannvarsling, talevarsling, sensorikk  

• Pasientsignal  

• Varslingssystemer 

• Avfallsug 

• Tøyautomater og tøysug 

• Sengeautomater 

• Osv. 

I alle disse løsningene inngår ulike former for sensorikk med tilhørende muligheter for datafangst.  

I tillegg inngår i byggnær teknologi: 

• Audiovisuelt utstyr til møterom og auditorier 

• Digitale skilt (finne frem, møterom) 

• Mobile arbeidsflater (Mobiltelefon og nettbrett) mm. 

Det må besluttes om, og eventuelt hvordan, teknologi planlagt som en del av de nye byggene 
(spesielt for RH) skal implementeres i eksisterende bygningsmasse for å sikre at Nye 
Rikshospitalet fungerer som en helhet. (ie. lik funksjonalitet). Oppgradering/utskifting av løsninger 
i eksisterende bygningsmasse inngår ikke i byggeprosjektenes budsjetter. Dette gjelder spesifikt 
for løsninger som nærmer seg teknologisk levealder i eksisterende bygg. 

Avtaler som inngås som en del av byggeprosjektene kan benyttes til å modernisere eksisterende 
bygningsmasse. En felles strategi mellom HSØ PO og Oslo universitetssykehus, mht. tilnærmingen 
til modernisering av og integrasjon mellom nye og eksisterende bygg, må avklares tidlig i 
planperioden. I dette inngår tydelig rolle- og ansvarsavklaring mellom partene. (B.5) 

3.4 Funksjonsutstyr 

Utstyrsprogrammet i byggeprosjektene omfatter alt utstyr som anses nødvendig for at de nye 
byggene skal fungere iht. formål og funksjon. Som en del av funksjonsutstyr inngår: 

• Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

• IKT-utstyr (PCer, nettbrett, digitale tavler helselogistikk, mm.) 

• Sengevask 

• Tøyautomater 

• Vogner 

• Frysere/kjøleskap, kjølemaskiner 

• Møbler og løst inventar 

Det vil så fremt det er mulig være felles utstyrsanskaffelser til ARH. 
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Det er utarbeidet en standard inndeling (PNS Prosjektnedbrytningsstruktur) i Sykehusbygg som 
deler funksjonsutstyr i relevante anskaffelseskategorier og -pakker. Det vil tas utgangspunkt i 
denne for prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Anskaffelsespakkene vil tilpasses når 
komplett utstyrsprogram foreligger i prosjektene.  

3.5 Overordnet IKT (O-IKT) 

O-IKT leveransen omfatter felles regionale løsninger og lokale løsninger for Oslo 
universitetssykehus med tilhørende servere og lagringskapasitet for de nye byggene. 
Helseforetaket har en omfattende systemportefølje som skal flyttes over/tas i bruk i de nye 
byggene og som må konfigureres og tilpasses til ny infrastruktur/bruk. Medisinsk teknisk utstyr og 
byggtekniske løsninger skal integreres med helseforetakets systemløsninger. 

Byggeprosjektet (areal/funksjon) er basert på at en rekke IKT-konsepter er etablert i Oslo 
universitetssykehus frem til innflytting i nye bygg. 

Gjennom arbeidet med denne IKT-planen er det i tillegg identifisert en rekke funksjonelle behov 
som kan/bør etableres for å sikre bærekraftige sykehus for Oslo universitetssykehus, og for å 
understøtte identifiserte visjoner med tilhørende effektmål og satsningsområder. 

Noen av disse er allerede implementert i Oslo universitetssykehus, noen er under pilotering i en 
regional kontekst, noen er under bredding og noen er ennå ikke planlagt/til vurdering.   

3.6 Gjennomføringsmodell IKT 

3.6.1 Generelt 

Iht. «Byggeprosjekter i Helse Sør-Øst – Styring av IKT» [2], er byggeprosjektene delt opp i faser 
som vist i Figur 3. De enkelte fasene er nærmere beskrevet i avsnitt 3.6.2 under. 

  

År 1 2 3 4 5 6

Frys Innføring 
IKT

IKT til eksisterende sykehus FASE 1

Innføring IKT systemer og infrastruktur

Stabiliseres i god tid før innflytting

IKT leveranser nytt sykehus FASE 2

IKT infrastruktur og byggnær IKT

Nye laboratorie-/medisinsk- teknisk utstyr
og tekniske støtte-/logistikksystemer

Integreres med eksisterende sykehus før 
flytting og full ibruktakelse

FASE 3

Videre utvikling av IKT

Start 
bygging

 

Figur 3 Ramme for planlegging av byggeprosjektene 

For Oslo universitetssykehus gjennomføres det en sekvens av byggeprosjekter hvor de enkelte 
byggeprosjektene hver for seg har de samme fasene. Denne IKT-planen gjelder ARH hvor de 
foregående byggeprosjektene inngår som en del av fase 1 for ARH. Dette er illustrert i Figur 4 hvor 
RAD, NSP og LVB er inkludert for helhetens skyld. Det er en egen IKT-plan for RAD, og RAD vil 
derfor ikke bli diskutert videre i dette dokumentet. 
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Figur 4 Faseplan for byggeprosjektene for Oslo universitetssykehus 

Det er under utarbeidelse egne detaljerte IKT planer for hhv. NSP og LVB. 

3.6.2 Faser 

De prinsipielle fasene er: 

• Fase 1: Utvikling i eksisterende sykehus  
Omfatter innføring av konsepter basert på lokale og regionale IKT-system og infrastruktur 
i eksisterende sykehus inkludert stabilisering i god tid før innflytting i hvert byggeprosjekt 
for relevante løsninger. 
Nye løsninger til et bygg skal som hovedprinsipp implementeres i eksisterende virksomhet 
for å sikre opplæring av medarbeidere og kompetanse for å redusere risiko i forbindelse 
med innflytting.  
I dette inngår etablering av mottaksprosjekter hos helseforetaket med nødvendig 
kapasitet og kompetanse til å gjennomføre nødvendige prosjekter. 
Oslo universitetssykehus er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av alle prosjekter i 
denne fasen sammen med Sykehuspartner HF og regionale prosjekter i Helse Sør-Øst RHF. 
Spesielt for Rikshospitalet er det viktig at byggnære IKT-løsninger, infrastruktur og utstyr i 
eksisterende bygningsmasse blir oppgradert til samme nivå som det som planlegges av 
løsninger i ny bygningsmasse, slik at Nye Rikshospitalet ved åpning fremstår som et 
helhetlig sykehus. 
 

• Fase 2: IKT i nye bygg 
Omfatter bygging av IKT infrastruktur (kabling, nettverk mm), byggnær IKT, leveranser av 
medisinsk teknisk utstyr, annet funksjonsutstyr og tekniske støtte-/logistikksystemer. I 
tillegg inngår nødvendig tilpasninger i eksisterende IKT system portefølje iht. ny/endret 
organisering med tilhørende integrasjoner av nytt utstyr og nye byggtekniske løsninger 
anskaffet som en del av byggeprosjektene. (Tilpasningsprosjekter) 
Dette skal også integreres med løsninger i eksisterende sykehus/foretaket før flytting og 
full ibruktakelse. 
Hovedstrategien er at kun det som må etableres nytt på grunn av det nye bygget skal 
implementeres i denne fasen, for å redusere risiko i forhold til nye systemløsninger. 
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I denne fasen er det byggeprosjektene som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering 
av prosjekter. 
 

• Fase 3: Etter innflytting i nytt bygg. 
Videreutvikling av IKT-systemer for å forbedre løsninger og hente ut /realisere gevinster i 
det nye bygget. I tillegg etablering av løsninger som man har valgt å utsette til etter 
innflytting i det nye bygget. 
Oslo universitetssykehus er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av alle prosjekter i 
denne fasen sammen med Sykehuspartner HF. For Oslo universitetssykehus vil fase 3 for 
hvert enkelt av byggeprosjektene RAD, NSP og LVB inngå i fase 1 for ARH. 
 

• Endringskontroll – «frys» innføring IKT pga. nye bygg 

Igangkjøring av et funksjonsbygg som et sykehus krever «frys» av funksjonalitet med 
streng endringskontroll inn mot oppstart drift i nye bygg for å sikre forutsigbare 
rammebetingelser for sluttfasen for fase 2.  

Tidspunkt for «Frys» av funksjonalitet må sees i sammenheng med bruk av løsningen, 
nødvendige integrasjoner og hvor mange som bruker den, ref. bl.a. opplæring. Det vil bli 
introdusert milepæler, ref. 6.4.6, som sikrer gradvis «innfrysing» av funksjonalitet i 
forhold til milepæl oppstart drift i nye bygg, som er det tidspunkt hvor bygget med 
tilhørende støttefunksjoner tas i bruk.  (24/7 drift) 

3.6.3 Fase 1-leveranser (avhengigheter til fase 2) 

Oslo universitetssykehus må/bør etablere et mottaksprosjekt som ser de ulike byggeprosjektene/ 
programmene samlet og som sikrer rett prioritering av prosjektene i fase 1 og når de må/bør 
gjennomføres for å sikre innføring/bredding i de nye byggene.  I dette inngår nødvendig 
organisasjonsutvikling, helhetlig styring og koordinering, opplæring av ansatte og etablering av 
nødvendige tiltak/rutiner for gevinstrealisering. 

Programmene for hvert byggeprosjekt (NSP, LVB, NRH og NSA) må sikre at:  

• Identifiserte konseptutredninger blir gjennomført, og at tilhørende beslutninger og 
anbefalinger implementeres i programmene 

• Det planlegges for gjennomføring av konsepter som sikrer innfasing av funksjonalitet 
gjennom en planlagt utvikling via Proof of Concept (PoC), pilotering, bredding i 
eksisterende og/eller nye bygg 

• Det etableres en styringsstruktur for å sikre en helhetlig tilnærming, organisering, 
tilhørende finansiering, oppfølging av gjennomføring inkludert risiko og kompleksitet 

HSØ PO forutsetter/anbefaler at det etableres en områdeplan for Oslo universitetssykehus HF i 
Sykehuspartner HF som sikrer finansiering og prioritering av aktiviteter/prosjekter knyttet til 
etablering av infrastruktur, plattform og tjenestemigrasjon. I dette inngår å etablere en tidsplan 
for når investeringsbehovet oppstår. 

Alle leveranser i fase 1 styres og finansieres enten av Sykehuspartner HF, Oslo universitetssykehus 
HF og/eller Helse Sør-Øst RHF. 

3.6.4 Fase 2 leveranser – Tilpasningsprosjekter 

Tilpasningsprosjektene planlegges og gjennomføres etter samme prinsipp som i de pågående 
byggeprosjektene, ref. Nytt sykehus Drammen (NSD) og nytt klinikk og protonbygg 
Radiumhospitalet (RAD). 

Disse prosjektene planlegges som felles leveranser til begge prosjektene med samme metodikk, 
men med dedikert/lokal oppfølging pr. byggeprosjekt på byggeplass. 
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3.7 Roller og ansvar 

Helse Sør-Øst RHF utvikler regionale konsepter/prosjekter, og de som besluttes innført i regionen 
vil kunne etter pilotering overleveres til Sykehuspartner HF for forvaltning og bredding.  

Implementering/bredding (IKT-prosjekt i regi av Sykehuspartner HF) med tilhørende 
mottaksprosjekt i de enkelte Helseforetakene (organisasjonsutvikling, opplæring, innføring og 
gevinstrealisering) finansieres av HF-et. 

Tilpasning av løsningene i nye bygg (konfigurasjon, integrasjon med utstyr og byggtekniske 
løsninger) finansieres gjennom O-IKT midlene i byggeprosjektene. Dette forutsetter at løsningene 
er tatt i bruk i eksisterende sykehus (eller minimum pilotert) før innføring i de nye byggene. Dette 
for å redusere omfanget av ny funksjonalitet i nye bygg og dermed redusere risikoen i forbindelse 
med innflytting og ibruktakelse. 

For løsninger hvor produksjon, transport og utlevering av legemidler inngår skal SA bidra. SA sine 
egne IKT systemer skal finansieres av SA. Realisering av IKT-planen medfører følgende ansvar: 

• Helse Sør-Øst RHF må ivareta regional samordning og prioritering av prosjekter og 
leveranser i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF. Dette gjelder prosjekter og 
leveranser som er grunnlag for gevinstrealiseringen i de nye byggene eller som 
byggeprosjektene er avhengig av er gjennomført. 

• Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å: 

o Gjennomføre nødvendig organisasjonsutvikling for å kunne gjennomføre mottak, 
ibruktakelse og gevinstrealisering av prosjekter/utvikling som planlegges i 
eksisterende bygg før innflytting i nye bygg (fase 1) 

o Gjennomføre nødvendig planlegging med tanke på mottak, organisasjonsutvikling 
og ibruktakelse av de nye byggene 

o Planlegge, finansiere og sikre integrasjon mellom nye og gamle bygg 

• Sykehuspartner HF må sikre at løsninger som etableres for Oslo universitetssykehus eller 
for andre helseforetak, kan gjenbrukes og breddes til Oslo universitetssykehus og til andre 
foretak for å sikre standardisering, sentralisering og modernisering av foretaksgruppens 
IKT infrastruktur og tjenester 

• HSØ PO gjennomfører byggeprosjektene iht. regionale retningslinjer og innenfor 
byggeprosjektenes rammer  
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4 Funksjonsområder, konsepter og leveranser 

4.1 Generelt 

Dette kapitlet beskriver innledningsvis viktige funksjonsområder (kap. 4.1) som er identifisert av 
Oslo universitetssykehus. Deretter beskrives sentrale områder for byggeprosjektene (Kap. 4.3 til 
4.8) som påvirker utforming av arealer, logistikk og drift. 

Avslutningsvis beskrives basis teknologi og IKT konsepter som er lagt til grunn for IKT-planen (4.9) 
samt modernisering av IKT Infrastruktur og plattform (kap. 4.10). 

4.2 Funksjonsområder 

4.2.1 Generelt 

Med basis i effektmålene (ref. 2.4.1) har Nye OUS definert et sett med viktige funksjonsområder 
illustrert i Figur 5 som understøtter de ulike satsningsområdene. Til de ulike satsningsområdene er 
det identifisert ulike klynger av konsepter som skal bidra til gevinstrealiseringen.  Disse 
konseptene understøttes igjen av ulike (basis)leveranser. 

 

Figur 5 Funksjonsområder 

Nye OUS har i samarbeid med de ulike klinikkene gjennomført en analyse av spesifikke 
funksjonsområder10 til Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Arbeidet ble gjennomført med en 
beskrivelse av dagens situasjon (AS-IS) med tilhørende utfordringer og en fremtidig ønsket 
situasjon (TO-BE). I mandatet for dette arbeidet var formålet formulert på følgende måte: 

«Hovedprinsippene for framtidig drift av funksjonsområdene skal oppsummeres med fokus på 
optimalisering av framtidig pasientflyt, logistikk og ressurs- og kapasitetsutnyttelse» 

Arbeidet skulle:  

• Danne grunnlag for videre detaljering av pasientflyt og arbeidsprosesser etter at forprosjektet 
er avsluttet  

 

10 Funksjonsområder definert av nye OUS i forbindelse med utvikling av IKT systemstøtte  
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• Sikre at IKT-plan, som del av forprosjektet, underbygger videre arbeid med optimalisering av 
pasientflyt, logistikk og ressurs- og kapasitetsutnyttelse  

• Være et bidrag inn mot siste del av medvirkningsarbeidet, der bl.a. endelig plassering av rom i 
funksjonsområdene skal avklares 

Følgende funksjonsområder ble gjennomgått: 

• Døgnområdene (Somatikk) 

• Poliklinikkene 

• Pre-, per- og postoperativ 

• Akuttmottak og observasjonspost 

• Bildediagnostikk 

• Kontor og møterom 

I forbindelse med NSP er det gjort et tilsvarende arbeid for sikkerhetspsykiatrien. 

4.2.2 Klynger av konsepter 

Arbeidet med funksjonsområdene har avdekket klynger av konsepter med tilhørende tiltak som 
ligger til grunn for arbeidet med forprosjektet 

• Vareflyt 

o Økt bruk av eksternt forsyningssenter 

o Ett felles varemottak pr. lokasjon (VDS - Varemottak og distribusjonssentral) 

o Etablering av rollen forsyningsmedarbeider  

o Økt digitalisering av prosesser for innkjøp, varemottak, intern logistikk, lager mv 

o Økt standardisering av varesortiment 

o Mobilitetskonsept med støtte for arbeidsprosesser 

o Sporing, merking og lokalisering som understøttende infrastruktur for styring og 

oppfølging av intern distribusjon 

o Optimalisering av arbeidsprosesser og flyt 

• Legemiddelområdet 

o Lukket legemiddelsløyfe med digital verifisering mot forordning ved klargjøring av 

legemidler og ved administrasjon av legemidler 

o Innføring av pasientens legemiddelliste for styrking av samstemming ved inn- og 

utskriving, styrket informasjonsgrunnlag for forordning av legemidler 

o Farmasitun for økt standardisering og profesjonalisering av legemiddelhåndtering 

generelt, klargjøring spesielt 

o Robotisering av klargjøring av perorale legemidler til pasient 

o Robotisering av klargjøring av parenterale legemidler 

o Optimalisering av arbeidsprosesser og flyt både internt på de enkelte lokasjoner, mellom 

sykehus og lokasjoner, og mellom sykehusene og pasientens hjem. 

• Helselogistikk 

o Digitalisering av prosesser for innsjekk og betaling 

o Digitalisering av pasientflyt med støtte for å finne fram i sykehuset (wayfinding) 

o Elektroniske tavler med støtte for oversikt, planlegging og styring av aktiviteter på 

døgnområder, poliklinikker og operasjon 

o Digitalisert bestilling av ikke-kliniske tjenester, som eks renhold, portører mv 

o Digitalisering av pasientsignal knyttet mot rollebasert mobilkonsept 

o Mobilitetskonsept med støtte for arbeidsprosesser 
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o Meldingsutveksling mellom kliniske funksjoner, mellom kliniske og ikke-kliniske 

støttefunksjoner og mellom og innenfor ikke-kliniske støttefunksjoner 

o Optimalisering av arbeidsprosesser og flyt 

• Sterilforsyning og renhold 

o Sentral og automatisert sterilforsyning 

o Bruk av prosedyrevogner ved operasjon 

o Sentral vask av skop 

o Sengeautomat/sengeheis/sengevask 

o Overgang til «hotellrenhold» for effektiv klargjøring av rom ved utskriving 

• Laboratorievirksomheten 

o Sikker ID for prøvetaking og blodtransfusjon 

o Desentral prøvetaking og bruk av rørpost for transport av prøver fra døgnområder til 

laboratoriene 

o Automatisering av prøvemottak og analyser for raskere prøvesvar 

o Merking, sporing og lokalisering av prøver 

o Prøvelogistikk mellom OUS lokasjoner, og mellom OUS og eksterne rekvirenter (primær-, 

kommune- og spesialisthelsetjenesten) 

I de etterfølgende beskrivelsene er det identifisert en del fellesløsninger for funksjonsområdene, 
ref. avsnitt  4.2.10 som bør besluttes etablert. Dette er: 

• Ressursstyring/booking – behov for en løsning for multiressursbooking/-styring 
(timeavtaler, ansatte, utstyr) både for operasjon, poliklinikk, intensiv, akutt mm. (B.6) 

• Kontrolltårn Operasjon – Bredding av tankegang rundt kontrolltårn for operasjon (under 
utvikling/anskaffelse) til andre funksjonsområder som poliklinikk, bildediagnostikk osv. 
(B.7). Beskrivelse av prosjektet finnes her: Kontrolltårn for operasjoner på sykehus - Oslo 
universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)  

• OUS Hjemme – etablering av en felles plattform for hjemmesykehus og digital oppfølging 
hjemme (DHO) mhp. overvåkning (medisinsk og utstyr), oppfølging av pasienter hjemme 
med tilhørende samhandling, innrapportering, logistikk (utstyr, legemidler, ansatte mm.). 
Dette gjelder både lokale, regionale og nasjonale pasienter, samt innenfor både somatikk 
og psykisk helsevern og avhengighet (B.8) 

• Lukket legemiddelsløyfe (endoser, pasientmerket/pasientbundet) – pilotering og 
bredding til Oslo universitetssykehus (B.9) 

• Sikker ID både av prøvetaking og transfusjon av blodprodukter – ie. sikker identitet i 
forbindelse med prøvetaking og blodtransfusjon med støtte på en mobilarbeidsflate med 
tilhørende prøvelogistikk/blodproduktlogistikk (B.10) 

• Tverrgående utstyr (MTU, hjelpemidler og behandlingshjelpemidler) med tilhørende 
systemstøtte for bruk, sporing og lokalisering (B.11) 

• Sengelogistikk med tilhørende løsninger for sengeautomat/-heiser og sengevask (manuelt 
eller i maskin) med tilhørende systemstøtte (Bed Management) (B.12). I sengelogistikk 
inngår alle kategorier av «senger» og rengjøring av dette (standard senger, intensiv, tunge 
psykiatri senger, kuvøser, pårørende senger mm.) med tilhørende systemstøtte for bruk, 
sporing og lokalisering. Senger kan betraktes som en utstyrskategori og en løsning for 
sengelogistikk kan utvides til å gjelde utstyr i stort (rullestoler, prekestoler, annet mobilt 
utstyr) (Asset Management) 

Det er videre lagt til grunn en del basisleveranser som er beskrevet i avsnitt  4.9: 

• Prosess og oppgavestyringsplattform 

• Integrasjonsplattform (API Management og Event Driven Architecture (Datafangst)) 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/innovasjon/kontrolltarn-for-operasjoner-pa-sykehus
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/innovasjon/kontrolltarn-for-operasjoner-pa-sykehus
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• Helselogistikk i form av pasientflyt (innsjekk/betaling/utskriving/overføring mellom 
poster), tavleløsninger, bestillingsløsninger for transport/portør/renhold 
meldingsvarsling) 

• Aktiv forsyning/Forsyningsmedarbeider for å håndtere logistikk med bedret støtte til 
vareforsyning, mat, tøy, mm. 

• Sporing og lokalisering (S&L) – inkludert bredding av infrastruktur til eksisterende 
bygningsmasse 

• Datafangst hendelser (IoT/Bygg og MTU) 

• Datanalyse og rapportering 

• Støtte for mobil arbeidsflate og mobilitet («Pasienten i lomma») 

4.2.3 Døgnområder 

Det planlegges fleksible døgnområder der hvert døgnområde får en størrelse på 20-34 senger. 
Hver etasje i de enkelte byggene kan ha flere døgnområder. Alle sengerom skal være enerom. I 
tilknytning til døgnområdene planlegges intermediærenheter. I planleggingen er det lagt til grunn 
at Helselogistikk er innført i hele Oslo universitetssykehus med: 

• Elektronisk innsjekk og betaling 

• Tavleløsninger for oversikt over pasientstatus, pasientflyt og mulighet for bestilling av 
oppdrag rundt pasient og sengerom 

• Varsling av hendelser rundt pasienten (pasientsignal, labsvar mm.) og effektiv 
meldingsutveksling med klinikere og støttefunksjoner  

Det legges opp til «infotainment»-system (TV, streaming, info til pasient, bestillingstjeneste for 
mat/drikke mm.) som vil muliggjøre toveiskommunikasjon mellom pasient og sykepleier. 

Videre legges det opp til lukkede sløyfer rundt legemidler (Lukket legemiddelsløyfe - LLS), lukket 
prøvetaking og lukket blodtransfusjon (Sikker ID). Disse oppgavene understøttes på en mobil 
arbeidsflate som også gir tilgang til relevant pasientinformasjon («Pasienten i lomma»). 

Endelig beslutning om LLS skal være pasientbundet eller ikke vil bli tatt på et senere tidspunkt. 

Dette vil i så fall gjelde for 20-25% av postene/pasientene som tilsvarer ca. 50% av 

legemiddelforsyningen. Løsningen vil kreve særskilte sammenstillingsroboter for endosene og må 

sees i sammenheng med innføring av farmasitun, ref. 4.5. 

For alle døgnplasser er det planlagt en AV-pakke som kan benyttes til pasientunderholdning, men 
også til oppfølging med andre klinikere og samtale med pårørende digitalt. 

I nytt bygg etableres en heisløsning for transport og lagring av rene og urene senger 
(sengeautomat).  

Døgnområdene etableres med aktiv forsyning med leveranser direkte fra eksternt 
forsyningssenter til VDS og transporteres derfra vha. AGV til post. Forsyning ivaretas av 
forsyningsmedarbeidere som vil ivareta bestilling, mottak og plassering av varer på lager 

Sporing og lokalisering vil bli innført slik at man har oversikt over tilgjengelig medisinsk utstyr 
(Tverrgående MTU) og hjelpemidler (Tverrgående hjelpemidler). 

I de pågående forsøkene med hjemmesykehus har dette skjedd i regi av døgnområdene. Dersom 
volumet blir stort, må dette ivaretas sentralt. (ref. 4.3 OUS Hjemme). IKT systemstøtte 
tilgjengeliggjøres for begge alternativene. 
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Figur 6 Identifiserte behov for løsninger for døgnområder 

I forbindelse med RAD etableres flere løsninger som kan videreutvikles og breddes til resten av 
Oslo universitetssykehus. I dette inngår: 

• Helselogistikk (innsjekk/betaling, ressurs- og oppgavestyring sengeområder/poliklinikk 
med tavler, meldingsvarsling) 

• Aktiv vareforsyning og forsyningsmedarbeider 

• Mobil arbeidsflate og støtte for mobilitet (Med mulighet for mobil tilgang til klinisk 
informasjon, eks. kurve og journal  

4.2.4 Poliklinikk og dagbehandling 

Mange av de samme funksjonelle behovene som er identifisert i forbindelse med døgnområdene 
er det også behov for i tilknytning til poliklinikker og dagbehandling: 

• Helselogistikk (innsjekk, tavler, varsling mm.) 
• Legemidler (LLS) og prøver (Sikker ID) 
• Tverrgående utstyr og finne utstyr (Sporing og lokalisering) 
• Varelogistikk og forsyning 
• Bruk av prosedyrevogner (Skop og sterilt forbruksmateriell pakkes sentralt og 

transporteres til poliklinikkene iht. bestilling på avtalt tidspunkt)  
• Samspill med hjemmesykehus 

Innføring av hjemmesykehus vil kunne medføre en økning av digitale konsultasjoner og dermed 
en annen måte å organisere dette på. 

Det er behov for multi-ressursbooking og -styresystemer for å etablere felles timeavtaler og å gi 
større utnyttelse av planlagte poliklinikkarealer. Poliklinikk og dagbehandling er tett knyttet til 
HelseNorge.no og «Mine timeavtaler». Det pågår pt. et regionalt prosjekt i forbindelse med 
digitale innbyggertjenester der pasienten selv skal kunne booke sine egne timer, også multi-
ressursavtaler (poliklinikk, bildediagnostikk og prøvetaking).  

Det legges til grunn selvinnsjekk (Helselogistikk). Det er også en forventning om støtte til å finne 
frem i nye bygg, både for pasienter, pårørende og ansatte (wayfinding).   
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De fleste løsningene kan breddes i eksisterende sykehus, og det planlegges med at disse 
løsningene kan implementeres for psykiatri i forbindelse med NSP.  

 

 

Figur 7 Konsepter poliklinikk og dagbehandling. 

4.2.5 Operasjon og anestesi 

Operasjon omfatter alle prosesser fra planlegging av operasjon, forberedelse til operasjon (pre), 
gjennomføring av operasjon (peri) og oppfølging etter operasjon (postoperativt). 

Oslo universitetssykehus HF gjennomfører pt. en innovasjonsanskaffelse knyttet til «Kontrolltårn 
for operasjoner på sykehus» med formål anskaffe/utvikle et planleggings- og oppfølgingssystem 
for operasjoner. Prosjektet har inngått avtale ila. 07/2022, med en utviklingsfase frem til høsten 
2023 med deretter mulighet for endelig kjøp.  

Funksjonsområde operasjon og anestesi har de samme behovene som de to foregående 
områdene knyttet til  

• Multi ressursbooking/-styring  
• Helselogistikk (pasientlogistikk, oppdragsbestilling, innsjekk, tavler, varsling mm.) 
• «Pasienten i lomma» – enkel og rask tilgang til klinisk informasjon om pasienten 
• Legemidler (LLS/Farmasitun), prøvetaking og blodtransfusjon (Sikker ID) 
• Tverrgående utstyr og finne utstyr (Sporing og lokalisering) 
• Bruk av prosedyrevogner (Kirurgiske instrumenter og sterilt forbruksmateriell pakkes 

sentralt og transporteres til operasjonsstuene iht. bestilling)  
• Samspill med hjemmesykehus 

Det er lagt til rette for sammedagskirurgi, der pasienten møter opp samme dag som operasjon 
med etterfølgende innleggelse.  Pasienter som kommer til planlagte operasjoner, skal på forhånd 
vært hos en poliklinisk enhet eller digital konsultasjon som utreder, informerer og forbereder 
pasient. Ved dagkirurgi reiser pasienten hjem etter operasjon. 
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Figur 8 Konsepter operasjon og anestesi 

4.2.6 Akuttmottak og observasjon 

Mange av de samme behovene (basisleveranser) som er identifisert for døgnområder, 
poliklinikker og operasjon gjelder også for dette funksjonsområdet. 

Det er behov for deling av informasjon mellom behandlingsnivåene og tilsvarende med 
ambulansetjenesten. Det pågår prosjekter i regionen relatert til videoassistert beslutningsstøtte i 
akuttkjeden, og overføring av kurve fra ambulanse til sykehus. 

Ressursbooking og -styring gjelder også for dette området, spesielt utnyttelse av 
observasjonsposter og tilgang til poliklinikkressurser (rom, bildediagnostikk og prøvetaking). 
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Figur 9 Konsepter akuttmottak og observasjon 

4.2.7 Bildediagnostikk 

Bildediagnostikk har mange av de samme behovene som poliklinikkene mhp. planlegging, 
bestilling av ressurser, replanlegging og ombestilling av avtaler. I dette inngår også tilrettelegging 
for at pasienter selv skal kunne kansellere eller flytte avtaler (ressurs og bookingsystem). 

På samme måte er det behov for digital støtte for oppfølging av kapasitetsutnyttelse og 
flaskehalser inkludert oversikt over ventelister samt innsjekk/betaling, tavleløsninger og varsling.    

For bildediagnostikk er utvikling av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) i forbindelse med 
granskning av bilder/opptak et viktig utviklingstrekk som vil forventes å påvirke behovet for antall 
granskningsstasjoner. Oslo universitetssykehus ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) 
har en egen enhet som jobber med AI, og det forventes at dette blir innført som en del av fase 1. 

Videre vil samhandlingsløsninger med eksterne (andre foretak, spesialister) være viktige for å øke 
kvaliteten i behandlingen.  

Det gjennomføres pt. et regionalt prosjekt for innføring av en ny RIS/PACS løsning på Oslo 
universitetssykehus (planlagt ferdig 2023). Det samme prosjektet etablerer et regionalt 
multimedialt lagringssystem (RML) som er planlagt benyttet for MTU som produserer 
multimedialt innhold, ie. bilder, video, kurver (EKG, EEG) mm. I parallell med dette gjennomføres 
en kartlegging av utstyr og kliniske systemløsninger som vil kunne utnytte dette lageret. 

Veiledere og rutiner for bruk av RML etableres i fase 1 slik at arbeidsprosessene for medisinsk 
teknisk utstyr med tilhørende timebøker (planlegging/oppmøte), pasientdemografi og lagring av 
resultater, er standardisert.  

For utstyr som ikke kan integreres med RML, arbeides det med å etablere standardiserte 
arbeidsflyter med tilhørende krav til integrasjonskapabiliteter for å lette innføring av utstyret. 
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Figur 10 Konsepter bildediagnostikk  

4.2.8 Psykiatrisk helsevern og avhengighet 

I forbindelse med Ny Sikkerhetspsykiatri (NSP) har det vært gjennomført en tilsvarende 
gjennomgang av funksjonsområdet. 

Mange av de samme behovene for systemstøtte er identifisert: 

• Helselogistikk (innsjekk/betaling, ressurs- og oppgavestyring sengeområder/poliklinikk 
med tavler, meldingsvarsling) 

• Aktiv vareforsyning og forsyningsmedarbeider 

• Mobil arbeidsflate og støtte for mobilitet  

• Farmasitun og lukket legemiddelsløyfe 

• SikkerID i forbindelse med prøvetaking 

I tillegg er funksjonalitet knyttet til sikkerhet og overfallsalarm viktig. 

4.2.9 Kontor og møterom 

Det planlegges med større grad av digitalisering (mindre papir, digitalt støttede arbeidsprosesser), 
felles kontorarealer og stillerom utstyrt for digitalt arbeid, digitale møter og samtaler.  

Det er behov for støtte for booking av kontorer/stillerom nært kliniske arealer med tilhørende 
automatisk av-booking dersom rommet ikke benyttes (sensorikk).  Samme type funksjonalitet er 
knyttet til møterom. Status på ledige arealer må kunne vises på en mobil arbeidsflate. Et slikt 
bookingsystem må inkludere beskrivelse av fasiliteter i rommet (utrustning, konferansefasiliteter, 
støtte for digitale møter osv.) og tilhørende status på disse. Denne type sensorikk må sees i 
sammenheng med fleksibel plattform for sensorer i byggene. 

Løsning må kunne samle inn bruksdata for å synliggjøre bruksmønster og tilgjengelig kapasitet. 

Denne type løsninger er kommersielt tilgjengelig og er etablert i andre helseforetak. 

Det er behov for å gjennomføre en konseptutredning for å identifisere funksjonelle krav og 
alternative løsninger for kontor-/møteromsbestilling, før en eventuell beslutning (B.13), 

                                                

 

        
          

      
                
      

                                                                                              

                          
          

                                 

                       
     

             
           

           

           

  se   lever nse

 ros ekt i   enno   rin 
 in nsiert

 kke  eslu et

 onse tutre nin 

 re  in 

 eslutnin  

               

 else or e   ine   e vt ler

 essusstyrin   ookin    er

 o   n o o  kontroll

  sis l snin er

  sis lever nser

 essusstyrin   ookin    er ventelister onse t

   sienten i lo    

   h n lin   n re   

     o erniserin 



Nye Aker og Nye Rikshospitalet Revisjon: 01 

Dokumentnr.: ARH-0000-F-PL-0001 Dato: 16.09.22 

Tittel:        IKT-plan Nye Aker og Nye Rikshospitalet Side: 35 av 94 

 

anskaffelse, pilotering og bredding i Oslo universitetssykehus. En slik løsning kan være regional 
anskaffelse. 

 

 

Figur 11 Konsepter kontor møterom 

4.2.10 Oppsummering  

Den etterfølgende tabellen oppsummerer en oversikt over noen av fellesløsningene som er 
identifisert i forbindelse med funksjonsområdene. I tabellen er det angitt grove anslag for 
investeringskostnader og mulige gevinster i fase 1. 

 

Tabell 11 Identifiserte «prosjekter» for fellesløsninger for funksjonsområder 
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4.3 OUS Hjemme 

4.3.1 Bakgrunn 

Både nasjonalt og regionalt er det en klar føring at flere av sykehusenes pasienter skal følges opp 
hjemme, dels gjennom digital avstandsoppfølging og dels gjennom hjemmesykehus for særskilte 
diagnose- og pasientgrupper. 

OUS Hjemme er del av Oslo universitetssykehus’ strategi og handlingsplan for å løse dette 
oppdraget som en del av det utadvendte sykehuset. Ambisjonen er at i 2031 foregår 20-30% av 
pasientbehandlingen utenfor sykehuset. 

Målet er at: 

• Flere pasienter skal få tilbud om spesialisthelsetjenester i hjemmet, på lik linje med annen 
behandling på sykehuset, når det er best for pasienten 

• Hjemmesykehus er en integrert del av sykehusets driftsmodell, på lik linje med andre 
driftsformer ved sykehuset (døgn, dag, poliklinikk og kirurgi). Hjemmesykehus omfatter 
både somatikk og psykisk helsevern og avhengighet.  

• Poliklinisk oppmøte/behandling skal/kan gjennomføres som video/fjernkonsultasjon 

Hjemmesykehus inkluderer alle former for hjemmebehandling, både digitale tjenester, digital 
hjemmeoppfølging, tjenester med helsepersonell i pasientens hjem, avansert hjemmesykehus og 
ambulante tjenester.  

Hjemmesykehus kombinerer tilrettelagte tjenester i hjemmet for pasienter der det er den beste 
løsningen, og frigjøring av lokaler i framtidige bygg til de pasienter og arbeid der det er den riktige 
løsningen. 

Pt. foregår utviklingen av OUS Hjemme delvis som sentralt prosjekt og delvis som 
innovasjonsarbeid i klinikkene. En skalering opp mot ønsket nivå forutsetter at Oslo 
universitetssykehus har etablert felles funksjoner innen logistikk, legemidler, utstyr mv. for 
pasienter som følges opp eller mottar behandling hjemme. 

Oslo universitetssykehus ivaretar både lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Dette betyr også 
at framtidige støtte-, logistikk- og IKT-funksjoner også må understøtte ivaretakelsen av funksjoner 
på ulike nivåer. 

4.3.2 Understøtter følgende effektmål 

OUS Hjemme understøtter følgende effektmål: 

• Innfri befolkningens behov for sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv 
måte. 

• Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

4.3.3 Beslutning 

B-8: Etablere et løsningskonsept/felles plattform for OUS Hjemme  

4.3.4 Avhengigheter fase 1 

Etablere felles løsninger som kan benyttes i forbindelse med ulike initiativ. 

• Bestillings- og logistikkløsninger – varer hjem, legemidler, prøver, MTU («Nettbutikk» for 
OUS Hjemme og tilhørende forsyning på tvers av organisasjonsenheter (Oslo 
universitetssykehus, Eksternt forsyningssenter, Sykehusapotekene HF) 

• Ambulante team – for hvem, transport, prioritering, samarbeid med ambulansetjenesten  

• Samhandlingsløsninger med primær- og kommunehelsetjenesten  
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• Pasientoppfølging inkludert poliklinisk avstandsoppfølging, pasientovervåkning og 
behandling 

• Drifts- og overvåkningsløsninger for alle elementer i OUS Hjemme (pasient, behandling, 
logistikk, utstyr – sees i sammenheng med en løsning for Kommando og kontroll)  

Hjemmesykehus og digital oppfølging – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 

4.3.5 Leveranser fase 2: 

Tilpasning av OUS Hjemme-løsningen for ARH vil gjennomføres av 7512 Tilpasninger OUS 
Hjemme. 

4.4 Laboratoriemedisin og LVB 

4.4.1 Bakgrunn 

Hovedprogram del IV Overordnet IKT Konsept for Klinikk for Laboratoriemedisin i 
Livsvitenskapsbygget [10] angir målsettinger for laboratorievirksomheten i Oslo 
universitetssykehus 2030/31 (ie. når NRH og NSA er tatt i bruk).  

Innflytting i LVB for klinikk for Laboratoriemedisin er et steg på veien for å nå målbildet for 
laboratorieområdet i Oslo universitetssykehus.  

I Hovedprogrammet del IV overordnet IKT konsept angis det målsettingen om samling av følgende 
miljøer innen diagnostikk og forskning i LVB: 

• Avdeling for Medisinsk genetikk (AMG) 

• Avdeling for Mikrobiologi (MIK) 

• Avdeling for Farmakologi (FAR) 

• Avdeling for Medisinsk biokjemi (MBK)  
o Hormonlaboratoriet 
o Ernæring 

I de ulike sykehusene (Radiumhospitalet (RA), Rikshospitalet (RH), Ullevål (UL) og Aker (AK)) vil det 
bli opprettholdt og videreutviklet kjernelaboratoriefunksjonalitet for den kliniske virksomheten.  

Enhet for Immunologi (IMM) skal videreføres på Rikshospitalet. 

Som en del av de økonomiske analysene i forbindelse med LVB er det en forutsetning at Oslo 
universitetssykehus kan øke markedsandelen innenfor prøver fra primær- og kommune-
helsetjenesten. I tillegg mottar helseforetaket et stort antall prøver fra andre helseforetak i 
Norge. 

4.4.2 Prøvelogistikk, felles prøvemottak og automasjon 

Det etableres et felles prøvemottak i LVB for alle prøver (eksterne og interne fra andre 
lokasjoner). For å understøtte dette vil det bli etablert en prøvelogistikk som vil bidra til 
automatisering av prøvemottak og distribusjon av prøver internt i LVB og til kjernelaboratoriet på 
Rikshospitalet.  I dette inngår også merking, sporing og lokalisering av prøver både internt på de 
enkelte lokasjonene og eksternt. 

Oslo universitetssykehus har ulike laboratoriesystemer for de ulike fagdisiplinene. I tillegg er det 
ulike systemløsninger på hhv. Ullevål (Swisslab) og Radiumhospitalet/Rikshospitalet (Unilab) for 
fagdisiplinene Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og farmakologi. 

I driftsforutsetningene ligger bruk av felles og samme laboratoriedatainformasjonssystem (LIMS) i 
LVB som for Rikshospitalet og øvrige samhandlende laboratorieavdelinger i KLM. Det planlegges 
automasjonsløsninger for både medisinsk biokjemi og bakteriologi.  

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/hjemmesykehus-og-digital-oppfolging
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Dette vil sammen med automasjonsløsninger i prøvemottak, effektive logistikkløsninger for 
håndtering og transport av prøver, og automatiserte analyseprosesser, bidra til effektiv drift og 
raske prøvesvar.  

I forbindelse med LVB er det behov for å anskaffe byggpåvirkende løsninger tidlig for å sikre 
byggeprosjektets gjennomføring. Dette er primært knyttet til løsninger for håndtering av 
prøvelogistikk (prøvetransport, automasjonsløsninger), fryselager og rørpost. 

 

Figur 12 Samling av laboratorievirksomheten i Livsvitenskapsbygget 

4.4.3 Behov for felles LIMS 

Det er viktig at Laboratoriedriften i LVB for fagområdene MIK, FAR og MBK har felles og samme 
LIMS som laboratoriedriften for øvrig innenfor MBK, IMM og kjernelaboratoriene. Det hindrer 
parallelle aktiviteter, doble kostnader og unødvendig ressursbruk, og det er en forutsetning for 
samling i LVB.  

MIK, FAR, Hormon og ernæring er avhengig av en effektiv og sømløs elektronisk samhandling med 
nevnte laboratorier, på RH spesielt, men også med laboratoriene AK, UL og RA. 

Automasjonsløsninger og digitalisering innenfor bakteriologi vil medføre behov for integrasjon 
med regionalt multimedia lagringssystem som er under etablering. 

Målbilde for LIMS i forbindelse med innflytting i LVB er vist i Figur 13. 
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Figur 13 LIMS etter flytting til LVB 

Den nye strukturen på LIMS ligger til grunn for utvidelse av laboratorievirksomheten i 2031 for 
NRH og etablering av nye kjernelaboratorievirksomheten på NSA. 

I forbindelse med både LVB og ARH skal det anskaffes laboratorieutstyr som skal integreres med 
LIMS eller via mellomvare til LIMS. Felles LIMS med tilhørende mellomvare forenkler oppkopling 
og integrasjon av dette utstyret på tvers av byggeprosjektene. Nye analyser skal tilgjengeliggjøres 
internt i OUS i PAS/EPJ for rekvisisjon og svar og mot eksterne rekvirenter via Helse Sør-Østs 
rekvisisjonsløsninger. 

4.4.4 Forskning/Norsk Sekvenseringssenter (NSS) 

Kjernefasiliteter er avansert forskningsinfrastruktur som utgjør en teknologiplattform og 
kompetanse som både leverer tjenester til brukere og utvikler ny teknologi på området. 
Kjernefasilitetene springer ut fra forskningsgruppene, er derfor avhengig av disse og den 
pågående prosjektporteføljen for å sikre tilstrekkelig kompetansebygging.  

Norsk sekvenseringssenter flyttes fra Ullevål universitetssykehus til LVB. Enheten samlokaliseres i 
LVB da diagnostisk virksomhet og kjernefasilitet deler instrumentering og lokaler. 

I forkant av innflytting i LVB (fase 1) må det etableres et tungregningsmiljø (High Performance 
Computing – HPC) som dimensjoneres for planlagt aktivitet i Oslo universitetssykehus (og 
eventuelt Helse Sør-Øst). 

Dimensjonerende behov, kriterier og premisser bør vurderes samlet for LVB og ARH, inkl. 
avklaring av tilgangsløsning, grensesnitt og teknisk løsninger tilknyttet nettverksinfrastruktur for 
tungregning. 

4.4.5 Digital patologi 

Dagens patologiavdeling ved RH vil bli videreført, mens det vil bli etablert en ny lokal 
patologienhet ved nye Aker sykehus.  

Helse Sør-Øst har startet arbeid med innføring av Digital patologi med bruk av regionalt 
multimedia arkiv (leverandør nøytralt arkiv) og LVMS patologi. Begge løsninger er under innføring 
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i Helse Sør-Øst. Det pågår pt. (sommer 2022) en pilot ved Sykehuset i Vestfold for å prøve ut 
teknologien og for å etablere nødvendige arbeidsprosesser og integrasjoner. 

I forbindelse med ARH forutsetter HSØ PO at Digital patologi er tatt i bruk slik at behovet for å 
anskaffe digitale skannere til byggeprosjektene er minimalt.  

4.4.6 Beslutninger  

Følgende beslutninger er identifisert: 

B.14 Velge et «konsolidert LIMS» for OUS 

B.15 Etablere nødvendige føringer og forutsetninger for prøvelogistikk for OUS 

B.16 Skal ny prøvelogistikk tas i bruk i forbindelse med NSP 

B.17 Hvordan og når skal digital patologi tas i bruk i OUS 

4.4.7 Avhengigheter fase 1 

Konsolidert LIMS er etablert før innflytting LVB. Ansvar OUS 

Prøvelogistikk pilotert/prøvd ut i Oslo universitetssykehus. Ansvar OUS. 

Digital patologi er tatt i bruk i Oslo universitetssykehus. Ansvar HSØ/OUS 

4.4.8 Fase 2 leveranser 

Innflytting i LVB krever bredding av felles basis konsepter/leveranser, ref. avsnitt  4.2.10 innenfor 
følgende områder: 

• Sporing og lokalisering (ref. transport, mottak og distribusjon av prøver med tilhørende 
temperaturlogging) 

• Helselogistikk (ie. Tavleløsninger/Dashboards for den operative virksomheten i 
laboratoriene, meldingsvarsling) 

• Varelogistikk (aktiv forsyning, forsyningsmedarbeider, bruk av eksternt forsyningssenter) 

• Datafangst hendelser (fra sensorer (Internet of Things), fra prøvelogistikk, 
laboratoriedatasystemene, fra den operative virksomheten osv.) 

• Regional data og analyseplattform for rapportering, analyser, innsikt og læring 

Disse er beskrevet i mer detalj i avsnitt 4.9. 

I tillegg inngår i fase 2 for LVB tilpasning av (ref.5.5): 

• Laboratoriesystemene til utstyr som anskaffes til LVB med tilhørende analyser  

• Prøvelogistikksystemet til LVB 

• Flytting av Norsk Sekvenseringssenter (NSS) 

• Forskningsportalen for laboratoriemedisin 
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Figur 14 Laboratoriemedisin og prøvelogistikk frem mot 2031. 

Etter etablering av KLM i LVB, planlegges kjernelabene på hhv. NSA og NRH iht. byggeprosjektenes 
modell. I dette inngår tilpasning prøvelogistikk, integrasjon av ny instrumentering/analysehaller/ 
automasjon, konfigurering av nye analyser, instrumentering for digital patologi og ny 
organisasjonsstruktur, ref. 7504 Tilpasninger Laboratoriesystemer. 
 
Følgende IKT prosjekter er identifisert som en del av fase 1 for LVB/ARH for laboratoriemedisin. 
 

 

Tabell 2 Prosjekter laboratoriemedisin og prøvelogistikk 
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4.5 Legemiddelområdet 

4.5.1 Bakgrunn 

Lukket legemiddelsløyfe (LLS) 

Helse Sør-Øst RHF har en ambisjon om innføring av en regional standard for lukket 
legemiddelsløyfe (LLS).  

LLS er et konsept som sikrer riktig/forordnet legemiddel til riktig pasient i riktig dose og form til 
riktig tid. Det overordnede målet med konseptet er å sikre vesentlig reduksjon av feil og avvik 
knyttet til legemiddelhåndtering og med det reduksjon av pasientskader, dødsfall, reinnleggelser 
mv. som følger av begåtte feil. 

Som en del av dette inngår innføring av pasientens legemiddelliste for styrking av samstemming 
ved inn- og utskrivning med tilhørende styrket informasjonsgrunnlag for forordning av legemidler. 
Pasientens legemiddelliste er et pågående nasjonalt/regionalt prosjekt som en del av digitale 
innbyggertjenester. 

LLS forutsetter elektronisk kurve, hvor alt er sporbart fra forordning til administrasjon av 
legemidler til den enkelte pasient.  

LLS forutsetter stor dekningsgrad av elektronisk identifiserbare endoser for alle legemiddelformer 
(generelle endoser, pasientmerket og/eller pasientbundne endoser, injeksjoner og 
infusjoner).  Det pågår pt. pilotprosjekter i regi av RLLS (prosjekt regional standard for lukket 
legemiddelsløyfe), og planlagt innføring av LLS iht. ny regional standard på første helseforetak er 
fra høsten 2023. 

Legemiddelforsyning 

Sykehusapotekene HF forsyner Oslo universitetssykehus’ enheter med legemidler. Det etableres 
et lokalt sykehusapotek ved NSA og dagens sykehusapotek ved RH videreføres og videreutvikles. 
De lokale sykehusapotekene har ansvaret for legemiddelleveranser til sykehusets enheter. I dag 
er det manuelle rutiner knyttet til bestilling av medisiner til lokale medisinlagre i helseforetaket, 
men selve legemiddelbestillingene sendes via elektronisk bestillingssystem Tønsys. Tønsys brukes 
både av apotekansatte som bestiller på vegne av sykehuset (ASL) og sykepleiere i Oslo 
universitetssykehus som bestiller selv. Helseforetaket eier legemidlene på lokalt lager 
(medisinnisje, farmasitun). Det er pt. ikke inventering av lokale medisinlagre, da disse ikke er 
balanseført. 

Modell for LLS er ikke endelig besluttet, men for Nye Aker og Nye Rikshospitalet planlegges det 
for lokal produksjon/ompakking til endoser ved lokale sykehusapotek, inkludert mulighet for 
automatisert pasientsammenstilling (pasientbundet/pasientmerkede løsninger) ved de lokale 
sykehusapotekene og farmasitun.  

En kombinasjonsmodell med elektroniske identifiserbare endoser og 
pasientmerket/pasientbundne vil effektivisere legemiddelforsyningsprosessen, og vil påvirke 
integrasjonen mellom elektronisk kurve og regional ERP. Det regionale løsningskonseptet 
forutsetter at legemidler er inkludert i regionalt ERP system, slik at det foregår bestilling fra kurve 
via regional ERP til Sykehusapotekenes ERPs system. 

Arbeidsprosessene knyttet til LLS vil bl.a. være avhengig av: 

• Merking basert på GS1 (lokasjoner, pasienter, legemidler og ansatte),  

• Utstyr for utlevering (legemiddelkabinetter, legemiddeltraller, strekkode/RFID-lesere, 
mobil arbeidsflate),  

• Løsning for legemiddelforordning, klargjøring og administrasjon (omfang av 
pasientmerket eller pasientbundet). 
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Sykehusapotekene har et pågående prosjekt med innføring av ny ERP med tilhørende 
funksjonalitet for produksjon/leveranse av endose og forsyning til lager.  

Farmasitun 

ARH planlegges med farmasitun som er et område for hvor det vil bli utført spesialiserte 
legemiddel-håndteringsoppgaver i sykehuset. Ved NRH planlegges det 7 farmasitun, ved NSA 
planlegges det 8 farmasitun, og ved Nye Radiumhospitalet etableres 1 farmasitun. Farmasitunets 
hensikt er å standardisere og profesjonalisere legemiddelhåndteringen spesielt for 
legemiddellagring, og klargjøring og tilberedning av legemidler til den enkelte pasient. Effektene 
man ønsker å oppnå er å øke kvaliteten og sikkerheten, samt å frigjøre sykepleierressurser. 
Farmasitunene bemannes med farmasøyter og apotekteknikere fra SA og gir støtte til 
sykepleierne på området legemiddelhåndtering, slik at deres fokus kan holdes på administrasjon 
av legemidler og andre pasientrettede oppgaver. 

På farmasitunene planlegges det med robotisering for klargjøring av perorale legemidler til 
pasient og klargjøring og opptrekk av parentale legemidler, til de enkelte pasienter. 

Farmasitun er et nytt konsept i helseforetaket og piloteres på Radiumhospitalet i 2022. 
Farmasitun vil være en viktig arena og verktøy i forbindelse med innføring av Lukket 
legemiddelsløyfe.  

Farmasitun kan også etableres i eksisterende sykehus. 

Logistikk/Transport 

I forbindelse med byggeprosjektene vil transport fra VDS til sykehusapotekets lokaler skje med 
lukkede/plomberte vogner som transporteres vha. AGV. 

Fra det lokale sykehusapoteket transporteres legemidlene med AGV/AMR til de ulike 
farmasitunene hvor oppbevaring/klargjøring gjøres. Fra farmasitun til de ulike lokale 
legemiddelnisjer vil transport sannsynligvis skje manuelt i forbindelse med at apotekteknikere har 
ansvar for legemiddelnisjene både med hensyn til basislegemidler og pasientspesifikke leveranser. 

Elektronisk kurve 

Kurve skal integreres med nye MTU for pasientovervåkning (AIOS - Anestesi, Intensiv, Oppvåkning 
og Sengepost) som anskaffes gjennom byggeprosjektene, og utstyr som overflyttes fra 
eksisterende sykehus. 

Det pågår en regional anskaffelse knyttet til mellomvare for Point-of-care som omfatter utstyr 
både på sykehus og utstyr hjemme.  

4.5.2 Beslutninger 

B.9 Innføring av LLS besluttet med tilhørende plan for innføring og bredding, inkludert modell for 
LLS (pasientmerket/-bundet og omfang (hvilke poster) besluttet – har betydning for 
anskaffelse av pakkemaskiner og fordeling av arbeidsprosesser mellom SA og Farmasitun) 

4.5.3 Avhengigheter fase 1 

Pasientens legemiddelliste er innført. Ansvar HSØ. 

Legemidler er etablert i regionalt ERP, inkludert endoser med tilhørende 
pasientmerking/pasientbinding og lokal lagerstyring i farmasitun og legemiddelnisjer.  Ansvar HSØ 

Farmasitun og LLS er innført/breddet for relevante funksjonsområder og lokasjoner. Ansvar OUS 
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4.5.4 Leveranser fase 2 

HSØ POs budsjetter for O-IKT omfatter ikke tilpasning av SAs løsninger til nytt sykehus. Det må 
finansieres av SA. (ref. 7551  il  snin er   ’s l snin er . 

HSØ PO sikrer at LLS og farmasitun med tilhørende medisinforsyning breddes til nye bygg (7502 
Tilpasninger Kurve og 7508 Tilpasning ERP). 

4.6 Sterilforsyning og smittevern 

4.6.1 Bakgrunn 

Det planlegges å bygge ny og større sterilforsyning på Nye Aker som skal forsyne Nye Aker, 
Radiumhospitalet og Nye Rikshospitalet. Eksisterende sterilsentral på Rikshospitalet videreføres 
og skal forsyne eksisterende bygg på Rikshospitalet.  

Oslo universitetssykehus har ila. 2021/22 anskaffet et nytt sporingssystem for sterilforsyning 
(TDoc) og tatt dette i bruk. 

Prosedyrevogner 

ARH er planlagt med bruk av prosedyrevogner med prosedyrepakker til operasjon. 
Prosedyrevogner («case carts») innebærer en tjeneste der kirurgiske instrumenter og sterilt 
forbruksmateriell til gitte inngrep pakkes i et sentralt anlegg og transporteres til destinasjon på 
avtalt tidspunkt. Brukte instrumenter pakkes ned igjen i containere og vognene transporteres 
tilbake til sterilsentralen for rengjøring, pakking, sterilisering og lagring.  

Konseptet innebærer endret arbeidsflyt og gir betydelige muligheter for automatisering og 
effektivisering. Ved at rengjørings- og lagerfunksjoner flyttes ut av operasjonsområdene frigjøres 
plass. Lokale lagerfunksjoner i operasjonsområdet reduseres til definerte beredskapsbehov.  

Konseptet forutsetter sporing og lokalisering for å sikre transport fra sterilsentralen og automatisk 
ankomstmelding til operasjonsstuene, og inngår som en viktig løsningskomponent i forbindelse 
med kontrolltårn operasjon. 

Prosedyrevogner kan innføres i fase 1. 

Sentral vask av skop 

Rengjøring av fleksible endoskoper skjer i dag lokalt i spesialvaskemaskiner på mange steder i 
sykehuset (24 steder) og kvaliteten er ikke tilfredsstillende. Erfaringsdata fra Oslo 
universitetssykehus antyder at det er en forhøyet smitterisiko for pasientene ved dagens ordning. 
I tillegg medfører spredt plassering av våtrom i operasjons- og polikliniske avdelinger en forhøyet 
risiko for oppvekst av mikroorganismer. Ved at det er mange våtrom er det også et forhøyet antall 
vaskemaskiner for formålet, som medfører høye drifts- og vedlikeholdsutgifter for sykehuset.  

Smittevernrapporten anbefaler en løsning med sentral dekontaminering av fleksible endoskop. 
For både NRH og NSA er det derfor planlagt med en sentralisering av denne aktiviteten, til 
henholdsvis U2 på NSA og 2.etg i J-bygget for NRH.   

Konseptet forutsetter sporing av skop fra bruk til vask og videre til lagring. Videre må 
dekontamineringsprosessen dokumenteres. Det er et krav om at skop må dekontamineres senest 
60 minutter etter bruk. Løsningen forutsetter derfor også bestilling/varsling av transportoppdrag 
og bekreftelse på utførelse.  

Sentral skopvask kan innføres på RH i fase 1. 

Sengeautomat og sengevask 

Både NSA og NRH planlegges med sengeautomater hvor rene senger lagres etter sengevask og 
som mates ut ved bestilling. Det anskaffes sengevaskmaskiner for å dokumentere vask av senger. 
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Konseptet forutsetter et system for håndtering av senger (Asset/Bed Management) for å holde 
oversikt over rengjøring av senger (dokumentasjon), hvor senger er og kunne bestille senger fra 
sengeheisen/-automat.  

4.6.2 Beslutninger 

B.18  Det må besluttes når og hvordan prosedyrevogner skal innføres i OUS 

B.19  Sentralisert skopvask er planlagt i forbindelse med ARH, men det må besluttes når det skal 
implementeres og eventuelt når og hvordan det skal piloteres. 

B.12 Det må besluttes om bruk av verktøy for sengelogistikk mm. (Bed Management/Asset 
Management) 

4.6.3 Avhengigheter fase 1 

HSØ PO forutsetter at prosedyrevogner og sentral skopvask er innført i Oslo universitetssykehus 
som en del av fase 1. 

Sengeheiser og sengeautomater inngår som en ny løsning gjennom byggeprosjektene, men HSØ 
PO forventer at utstyrsregister for senger (Bed Management) er etablert som en del av fase 1 og 
som kan benyttes i forbindelse med oppfølging av senger i ARH. 

4.6.4 Leveranser fase 2 

HSØ PO etablerer infrastruktur for passiv sporing og lokalisering for relevante lokasjoner for å 
understøtte dette i de nye byggene. 

Autoklaver og dekontamineringsenheter vil bli integrert med TDoc for å dokumentere prosessen. 
(7506 Tilpasning sporingssystem sterilsentralen) 

Bruk av skop i forbindelse med behandling vil bli dokumentert i relevante systemer. 

Et Asset/Bed Management system vil bli konfigurert for løsninger i de nye byggene som en del av 
tilpasningsprosjektene. 

4.7 Matleveranser 

4.7.1 Bakgrunn 

Matkonsept 1-2-3 fungerer godt og skal videreføres. All pasientmat produseres i sentralkjøkkenet. 
Fra Varemottak og distribusjonssentral pr. lokasjon transporteres maten i matvogner med AGV til 
avdelingskjøkken.  

I dag er matproduksjon fordelt mellom kjøkkenet på Ullevål og Rikshospitalet.  Radiumhospitalet 
får mat fra Ullevål. I forprosjektet legges det opp til at dagens kjøkken på Ullevål skal forsyne Nye 
Rikshospitalet, Nye Aker og Radiumhospitalet. Nytt kjøkken etableres etter at ARH etappe 1 er 
ferdig. 

Helse Sør-Øst RHF har en pågående anskaffelse for nytt regionalt kostdatasystem til erstatning for 
dagens løsning hvor det er varslet End-of-Life.  Målsetting er å understøtte «Rett mat Til Rett 
pasient Til Rett tid».  

Funksjonalitet som inngår i foreslått konsept, er vist i Figur 15. 
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Figur 15 Konsept Kostdatasystem 

Konseptet realiseres vha. anskaffelse av et kostdatasystem for å understøtte meny, produksjon og 
utlevering av mat, mens vareforsyning (innkjøp, logistikk mm.) vil bli understøttet i regionalt ERP-
system og lukket matsløyfe (ref. venstre kolonne i Figur 15) etableres ved bruk av Prosess og 
oppgavestyringsplattformen, ref. 4.9.2. 

4.7.2 Beslutninger 

B.29 OUS har besluttet å innføre nytt kostdatasystem 

4.7.3 Avhengigheter fase 1 

HSØ PO forutsetter at nytt kostdatasystem med tilhørende tilpasninger til vareforsyning er innført 
i fase 1, og at den funksjonalitet som er etablert for Oslo universitetssykehus, skal breddes i de 
nye byggene.  

4.7.4 Leveranser fase 2 

HSØ PO tilpasser matforsyning i relevante systemer til de nye byggene. (7512 Tilpasninger 
matforsyning). 

 

4.8 Drift og Vaktsentral 2.0 / Kommando og kontroll 

4.8.1 Målsetting 

Et av satsningsområdene til nye OUS er det miljøvennlige sykehuset med klare ambisjoner om å 
redusere klimaavtrykket til Oslo universitetssykehus. I dette inngår å optimalisere ressursbruken, 
utnytte arealer mer effektivt, energioptimalisering, avfallssortering og øke gjenbruk.  Et av 
tiltakene er at ny bygningsmasse skal sertifiseres iht. BREEAM-NOR-2016 [11] – status Very Good.  

Oslo universitetssykehus/Nye OUS har en overordnet målsetting om å etablere en felles vakt- og 
driftssentral for alle helseforetakets lokasjoner. I dette inngår: 

• Felles vaktsentral for sikkerhet (Adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåkning) 

• Felles driftssentral for drift og overvåkning av eiendom inkludert tekniske systemer, utstyr 
og brannvarsling  
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Figur 16  Målbilde Felles drift og vaktsentral  

En viktig del av målbildet er å understøtte den operative virksomheten. I dette inngår: 

• Overvåkning/dashboard knyttet til ulike deler av den operative virksomheten, ref. 
o Kontrolltårn operasjon  
o Kontrolltårn for andre funksjoner (utnyttelse og belegg poliklinikk, 

bildediagnostikk, akuttmottak, intensiv, døgnområder mm.) 
o Overvåkning/kontroll av ulike logistikk funksjoner/-sløyfer 

▪ Vareflyt 
▪ Mat 
▪ Tøy 
▪ Sterile produkter 
▪ Prøvelogistikk 

• Overvåkning/dashboard knyttet til OUS Hjemme, ref. avsnitt (4.3) 
o Overvåkning av pasienter med tilhørende MTU og behandlingshjelpemidler 
o Bestillinger og leveranser til pasienter hjemme (lokale, regionale og nasjonale) 
o Besøk til pasienter hjemme  

En felles driftssentral med ansvar for overvåkning/oppfølging av kritiske områder for den 
operative virksomheten vil kunne gi store gevinster og understøtte effektmålene. 

 

4.8.2 Byggautomatisering, sentral driftskontroll, BIM i drift og FDVU 

Bakgrunn 

Oslo universitetssykehus benytter i dag Plania som FDV system for utstyr, inkludert arbeidsordre 
og servicedesk. På tilsvarende måte benyttes LYDIA som eiendomsforvaltningssystem knyttet til 
renhold, rømningsplaner og arealforvaltning.  

Helse Sør-Øst har definert en BIM-strategi som stiller krav til bruk av BIM i byggeprosjekter, samt 
til fremtidig forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendomsmassen. Dette 
medfører etablering av en digital tvilling hvor BIM (Building Information Modeling) skal benyttes i 
hele byggets levetid. For eksisterende bygningsmasse er det aktuelt å etablere en forenklet BIM 
(slim BIM) som skal benyttes i forbindelse med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.  
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Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en konseptutredning knyttet Digitalisering av Bygg og 
eiendom som ble ferdigstilt ila. Q3/2022. Parallelt med konseptutredningen gjennomfører 
Sykehusbygg HF en inter-regional anskaffelse av verktøy til bygging og drift av eiendomsmassen 
inkludert BIM og FDVU for bygg og teknisk utstyr. I denne anskaffelsen inngår også servicedesk, 
arbeidsordresystem mm. Planen er å inngå kontrakt Q1/2023 og etablering av en plattform som 
kan benyttes til å ta imot byggeprosjektene som leveres ila. 2023 (Storbylegevakten) og 2024 
(RAD).   

Den digitale tvillingen (BIM) tilrettelegges for kobling med teknologi i bygget (smart tvilling), som 
gjør at man kan forvalte, drifte, vedlikeholde og videreutvikle det på en mer effektiv måte.  Den 
digitale tvillingen vil etableres tidlig i byggeprosjektet og utvikles frem til ferdigstillelse ved at 
rådgivere og entreprenører dokumenterer sine leveranser direkte i BIM, og dette vil overleveres 
til driftsorganisasjonen som en del av overleveringen fra HSØ PO til driftsmiljøet til Oslo 
universitetssykehus. Tilgangen til BIM kan skje via en nettleser som kan gjøres tilgjengelig på ulike 
arbeidsflater. Medarbeider kan få tilgang til ulike objekter i modellen og få detaljert informasjon 
om dette objektet inkludert drifts- og vedlikeholdsinstrukser. 

 

Figur 17 Strategi for å realisere digital tvilling i Helse Sør-Øst 

I forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det i entrepriseplanen inkludert en 
entreprise for et felles toppsystem for sentrale driftskontrollanlegg (SD) for Oslo 
universitetssykehus som kan benyttes til kommando og kontroll. 

Beslutninger 

B.21 Valg av leverandør av BIM/FDVU system.   Ansvar HSØ RHF, OUS 

B.22 Etablering av et felles toppsystem for kommando og kontroll. Ansvar HSØ PO/OUS 

Understøtter følgende effektmål 

• Innfri befolkningens behov for sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv 
måte. 

• Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

• Robust og tilpasningsdyktig bygningsmasse 

• Mest mulig klimanøytralt anlegg og i tråd med målsetting om miljøsertifisering 

Avhengigheter fase 1 

Nytt BIM/FDVU system etablert i helseforetaket i forbindelse med RAD, videreutvikles til å 
håndtere alle byggeprosjektene. Ansvar OUS. 
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Etablering av kritiske ytelsesindikatorer (KPI) for driften med tilhørende «Dashboards» som 
leveranser i byggeprosjektene skal understøtte. Ansvar OUS 

Leveranser i fase 2 

Byggautomatisering (BA) med tilhørende sentral driftskontroll planlegges anskaffet som et 
selvstendig anlegg for hvert av byggeprosjektene (Entreprise 5601 SD og automatisering) og som 
forberedes for integrasjon med et felles overordnet sentralt driftskontrollsystem (Entreprise 5602 
Toppsystem SD). 

En rekke utstyrsanskaffelser (MTU, BTU) har behov for teknisk overvåkning og som også må 
integreres enten med det lokale anlegget for BA/SD eller toppsystemet. 

Vha. målbildet etableres det løsninger for hvordan de nye løsningene som leveres til NRH skal 
integreres med eksisterende Byggautomasjon på Rikshospitalet. 

BIM og SD/BA anleggene vil være tett integrert med løsninger for FDVU (Forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling), renhold, arbeidsordre, servicedesk og med tilhørende integrasjoner mot 
ERP-systemet mhp. avskrivning av utstyr, vedlikeholdsavtaler, bestillinger og betaling av 
serviceoppdrag. 

Det planlegges som en del av hvert byggeprosjekt, tilpasning av driftsløsninger (BIM/FDVU mm.) 
(7511 Tilpasning BIM/FDVU).  

4.8.3 Adgangskontroll, ITV, vaktsentral 

Bakgrunn 

Vaktsentralen skal motta alarmer og hendelser fra tilknyttede lokasjoner, og lokale vektere skal 
tildeles oppgaver styrt fra vaktsentralen.  

Det benyttes i dag i 8 ulike systemer for AAK (Automatisk Adgangskontroll/innbruddsalarm) og tre 
for ITV (Intern TV-overvåkning). Oslo universitetssykehus må etablere et målbilde for felles 
sikkerhetsløsninger. Dette kan gjennomføres som en rammeavtale (tidlig) i regi av HSØ PO hvor 
de ulike byggeprosjektene inngår og som er utformet slik at OUS kan benytte denne for å 
modernisere sikkerhetsanleggene på øvrige lokasjoner. 

Ved å gjennomføre dette som en rammeavtale som helseforetaket kan benytte, bør man avklare 
hvordan adgangskort med tilhørende innebygget RFID brikke kan benyttes til andre formål. 

I den sammenheng bør man vurdere om dette også bør inkludere NSP. NSP gjennomføres som en 
samhandlingsentreprise hvor sikkerhet pt. inngår i totalentreprisen. Ved å etablere en slik 
rammeavtale kan man ta i bruk løsningen i forkant av innflyttingen i de enkelte byggeprosjektene 
slik at risiko og omfang knyttet til idriftsettelse i byggeprosjektene blir redusert.11 

Beslutninger 

B-23  Gjennomføre en anskaffelse knyttet til Sikkerhet som kan benyttes som en rammeavtale for 
alle byggeprosjektene 

Understøtter følgende effektmål 

• Innfri befolkningens behov for sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv 
måte. 

• Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

 

11 Denne modellen ble benyttet i forbindelse med anskaffelse av sikkerhet til Nytt sykehus i Drammen 
(NSD), hvor byggeprosjektet anskaffelse ble gjennomført tidlig slik at løsningen kunne etableres for 
Kongsberg sykehus i god tid før igangkjøring i NSD: 
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Avhengigheter fase 1 

Løsningene som anskaffes må integreres og/eller tilpasses til eksisterende løsninger i den øvrige 
bygningsmassen på Rikshospitalet.  

I tillegg må Oslo universitetssykehus forberede integrasjon av denne type løsninger med sentrale 
løsninger for håndtering av ansatte og innleide for oppstart, endring og fratredelse av 
ansettelsesforhold for tilgang til arealer og systemer, ref. IAM12 Målbilde Helse Sør-Øst 2023 [12], 
ref. 4.8.4 

Leveranser fase 2 

Entreprise Pasientsignal (5402) anskaffes som en del av byggeprosjektene og vil bli anskaffet som 
en felles løsning til begge byggeprosjektene. Dersom det er aktuelt å modernisere eksisterende 
anlegg på Rikshospitalet bør dette inkluderes i disse anskaffelsene og gjennomføres før innflytting 
i nye bygg. Løsningen vil bli integrert med system for meldingsvarsling (anskaffet som en del av 
Helselogistikk). Det er gjennomført et prosjekt i OUS for standardisering av pasientsignal som 
byggeprosjektene må ta hensyn til.  

Entreprise Brannalarm og talevarsling (5403) anskaffes som nye løsninger til begge 
byggeprosjektene.  Løsningene vil få grensesnitt mot eksisterende brannvarslings- og 
talevarslingsanlegg på Rikshospitalet.  

Tilpasninger av løsninger til felles vakt og driftssentral gjennom 7511 Tilpasning BIM/FDVU. 

4.8.4 Provisjonering av ansatte/innleide/vikarer 

Bakgrunn 

OUS har 23000 ansatte, og et stort antall innleide/vikarer som har behov for adgangskort med 
tilhørende tilgang til arealer. Tilsvarende er det behov for å fjerne disse tilgangene når 
ansettelsesforholdet/innleie opphører. Fordi Oslo universitetssykehus har et stort antall lokaler 
(eide og leide) med ulike adgangskontrollsystemer, er det ikke etablert integrasjon med HR-
systemet Paga gjennom Sykehuspartners IAM (Identity Access Management). IAM-løsningen 
benyttes til å styre tilganger til IKT-systemer.  

Oslo universitetssykehus har dermed manuelle rutiner for å sikre tilgang til arealer og bygg. 

Sykehuspartner HF har for både Sykehuset Østfold (SØ) og for Vestre Viken (i forbindelse med 
Nytt sykehus i Drammen) etablert integrasjoner med disse helseforetakenes 
adgangskontrollsystemer som gir systemstøtte i forbindelse med ansettelser og innleie. 

Løsningen kan også benyttes mot adgangskontrollsystemer i leide bygg. 

Understøtter følgende effektmål 

• Tilrettelagt for effektive arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

Beslutning 

B.24  Etablere et prosjekt for å integrere sikkerhetsløsninger i Oslo universitetssykehus med 
Sykehuspartners løsning for Identity and Access Management (IAM) for å sikre 
inn/utrullering av ansatte/innleide både i eide og leide bygg. 
(Baseres på etablert på løsninger i andre HF (Sykehuset Østfold, Vestre Viken, Akershus 
Universitetssykehus) 

 

12 Identity and Access Management 
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Avhengigheter 

Løsning etableres i fase 1. Ansvar OUS 

Integrasjon med Sykehuspartner HF sin IAM løsning. Etablering av rutiner for å etablere 
adgangsnivåer og tilganger for de ulike byggene. Ansvar SPHF. 

Leveranser fase 2 

For sikkerhetsløsninger som anskaffes til ARH vil det bli etablert integrasjon med Sykehuspartner 
HF IAM for å sikre tilgang til arealer/bygg (7515 Tilpasninger IAM). 

4.8.5 Tidslinje 

Figuren viser en mulig tidslinje og prosjekter som må gjennomføres ihv. fase 1 og fase 2. 

 

 

Figur 18 Prosjekter og tidslinje felles drift og vaktsentral 

I tabellen under er kostnader for disse prosjektene i fase 1 indikert. 
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Tabell 3 Prosjekter i fase 1 

 

4.9 Teknologi og IKT konsepter (Basis leveranser) 

4.9.1 Generelt  

Gjennom arbeidet med IKT-planen er det identifisert løsninger som er grunnleggende for flere av 
funksjonsområdene: 

• Helselogistikk (Innsjekk/betaling, tavleløsninger/dashboard, meldingsvarsling) 

• Vareflyt og ERP (Logistikk i stort) 

• Sporing og lokalisering (Inkludert innføring av GS1 for merking av lokasjoner, personer, 
utstyr mm.) 

• Datafangst/IoT (Hendelsesplattform) 

Deler av dette er under implementering i eksisterende sykehus og vil bl.a. bli tatt i bruk i 
forbindelse med RAD.  

Det pågår også fem andre viktige initiativ i regionen som er inkludert som en del av 
basisleveransene 

• Prosess og oppgavestyring – under anskaffelse  

• Ny Integrasjonsplattform (API Management) – under anskaffelse 

• Regional data og analyse (RDAP) – under implementering 

• Mobilitet og mobil arbeidsflate – under implementering 

• Mellomvare for integrasjon av MTU (primært pasientovervåkning) 
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Figur 19 Basis leveranser 

De ulike basisløsningene er diskutert i de etterfølgende avsnittene. Estimater for prosjektene i 
fase 1 er angitt i avsnitt 4.7. 

Understøtter følgende effektmål (Felles for de etterfølgende konseptene) 

• Innfri befolkningens behov for sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv 
måte. 

• Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

 

4.9.2 Prosess og oppgavestyringsplattform 

Bakgrunn 

Helse Sør-Øst gjennomfører pt. en regional anskaffelse for en plattform for Prosess og 
Oppgavestyring som muliggjør en ny måte å etablere og tilpasse funksjonalitet i Helse Sør-Øst sin 
systemportefølje. Sammen med ny integrasjonsplattform skal løsningen gjøre det mulig for 
ansatte/brukere selv å utvikle/tilpasse løsninger vha. automasjonsløsninger for koding, test og 
ibruktakelse. Denne type løsninger medfører et paradigmeskifte fra dagens utviklingsmodell som 
er basert på produkter fra leverandører og hvor endringer må bestilles/utvikles og testes før det 
kan tas i bruk, til en modell hvor brukerne selv lager løsninger og kan sette dem i produksjon 
umiddelbart. 

Helse Sør-Øst planlegger en kontrakt ila. 2022, og 2023 skal benyttes til å etablere plattform, 
prosedyrer mm. Det er vurdert at plattformen ikke kan benyttes i forbindelse med RAD, men kan 
være aktuell for alle etterfølgende byggeprosjekter. Løsningen planlegges forvaltet av 
Sykehuspartner HF, og skal tas i bruk av alle HF i Helse Sør-Øst. 

Beslutning 

B-25  Beslutning om Oslo universitetssykehus skal ta i bruk Prosess- og 
oppgavestyringsplattformen, og eventuelt hvordan denne skal utvikles og forvaltes   

                                                

 

        
          

      
 i ere utviklin 
 v    

                                                                                              

                          
          

                                 

                       
     

             
           

           

           

           

  se   lever nse

 ros ekt i   enno   rin 
 in nsiert

 kke  eslu et

 onse tutre nin 

 re  in 

 eslutnin  

                

  relo is kk   k v  orsynin     orsynin s e  r ei er

 elselo is kk  re  in  O   re  in      elselo is kk  ilot

 elselo is kk
  orin  lok liserin 

 elselo is kk    

  orin  lok liserin   re  in  O    orin  lok liserin   ilot

  relo is kk  orsynin s e  r ei er

 elselo is kk
  orin  lok liserin 

  relo is kk

  relo is kk

  orin  lok liserin 

 nn  rin          O  

 elselo is kk
  orin  lok liserin 

  relo is kk

 rosess o  o    vestyrin  ilot    O 

 rosess o  o    vestyrin 

 rosess o  o    vestyrin  

 tviklin   v       or  n lyse r   orterin   or e rin     

 tviklin  s  rt y   s nn   sykehus  t   n st hen elser   o  

  t   n st

  t   n st   t  n lyse

  t   n st   t  n lyse

  t   n st   t  n lyse

 rosess o  o    vestyrin  

 ilot   nte r s ons l  or  



Nye Aker og Nye Rikshospitalet Revisjon: 01 

Dokumentnr.: ARH-0000-F-PL-0001 Dato: 16.09.22 

Tittel:        IKT-plan Nye Aker og Nye Rikshospitalet Side: 54 av 94 

 

Avhengigheter fase 1 

HSØ PO forutsetter at Oslo universitetssykehus tar i bruk plattformen i fase 1 og sammen med 
Sykehuspartner HF etablerer kompetanse/erfaring med plattformen slik at dette kan tas i bruk i 
forbindelse med byggeprosjektene (ARH).  Ansvar HSØ (Kontrakt og pilot).  Ansvar SPHF (Tjeneste 
og forvaltning). Ansvar OUS (Bruk) 

På kort sikt må man ta stilling til om HSØ PO kan planlegge med denne plattformen i forbindelse 
med NSP og/eller LVB.  

Leveranser fase 2 

Tilpasninger/utvikling av ny funksjonalitet i byggeprosjektene vil bli samlet i 7519 Tilpasninger 
prosess og oppgavestyringsplattformen. 

4.9.3 Integrasjonsplattform 

Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner HF har besluttet å modernisere integrasjonsplattformen med 
støtte for API Management og kapabiliteter for «Event driven architecture». Deler av dette 
planlegges tatt i bruk i forbindelse med Radiumhospitalet, se Datafangst/IOT under. 

Nye kapabiliteter i integrasjonsplattformen sammen med Prosess- og oppgavestyringsplattformen 
vil danne grunnlaget for raskere og enklere etablering av systemstøtte for nye arbeidsprosesser.  

Avhengigheter fase 1 

HSØ PO forventer at nye kapabiliteter i integrasjonsplattformen er tatt i bruk ila. fase 1. Ansvar: 
SPHF  

Leveranser fase 2 

De nye kapabilitetene i integrasjonsplattformen vil bli benyttet i forbindelse med nye 
integrasjoner som må etableres/utvikles som en del av byggeprosjektene. Integrasjoner leveres av 
Sykehuspartner HFs løsningsfabrikk (7402 Løsningsfabrikk) 

4.9.4 Helselogistikk 

Bakgrunn 

Helselogistikk omfatter digitalisering av: 

• Innsjekk og betaling 

• Pasientflyt med tavleløsninger og tilhørende ressursstyring for sengepost/poliklinikker  

• Bestillingsløsninger for servicemedarbeider/forsyningsmedarbeider, renhold mm.  

• Meldingsvarsling for kliniske funksjoner, ikke kliniske støttefunksjoner og mellom disse 
(inkl. kritiske meldinger og varslinger). 

Helselogistikk omfatter innføring av et rollebasert mobilitetskonsept for støtte av 
arbeidsprosesser, som muliggjør optimalisering av arbeidsprosesser og flyt. 

Helselogistikk er besluttet innført i Oslo universitetssykehus. Regional pilot etableres på 
Radiumhospitalet ila. 2023 og innføres som en del av eksisterende Radiumhospitalet til våren 
2024.   Lisensene som utløses for Radiumhospitalet dekker hele foretaket.  

Det forventes at Helselogistikk løsningen vil utvikles til å dekke alle behov knyttet til pasientflyt, 
logistikk rundt pasient og håndtere varsling i årene fremover. I tillegg kan løsningen utvides med 
dashboard og varslingsløsninger for ulike funksjonelle områder med status på oppdrag knyttet til 
renhold, portør, transport, forsyning ol.  
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Beslutninger 

B-26 Oslo universitetssykehus må beslutte bredding av Helselogistikk til resten av foretaket. 

Avhengigheter fase 1 

HSØ PO forutsetter at denne løsningen breddes til hele helseforetaket som en del av fase 1 (slik at 
ansatte som skal flytte inn i de nye byggene er kjent med løsningen), og at HSØ PO skal 
implementere Helselogistikk som en del av alle byggeprosjektene.  

Leveranser fase 2 

Løsningen konfigureres/tilpasses i hvert enkelt byggeprosjekt iht. identifiserte behov i 7503 
Tilpasning Helselogistikk. I dette inngår integrasjon av meldinger/alarmer fra byggtekniske 
løsninger på hver lokasjon med meldingsvarsling. 

Tavler, innsjekks- og betalingsløsninger mm. inngår i utstyrsprosjektet. 

4.9.5 Vareflyt og logistikk (Aktiv forsyning/forsyningsmedarbeider) 

Bakgrunn 

Byggeprosjektene planlegges med basis i vareforsyningskonsepter etablert i forbindelse med 
Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold, basert på følgende: 

• Sentralisering av varemottak til ett pr. lokasjon - VDS (varemottak og distribusjonssentral) 
for alle logistikkstrømmer 

• Aktiv forsyning med avdelingspakke logistikk med eksternt forsyningssenter (EFS) som 
primærleverandør 

• Forsyningsmedarbeider som understøtter logistikkarbeidet på avdelinger/poster 

• Høy grad av automatisering av interntransport vha. Automatisk Gående Vogner (AGV) 
eller autonome mobile roboter (AMR) 

Det er en forventning om at dette vil gi gevinstrealisering. Dette forutsetter nye måter å jobbe på 
og som med god systemstøtte vil gi effektivisering, standardisering og profesjonalisering.  

Dette medfører: 

• Bruk av regional ERP (iProc/Aktiv Forsyning) som bestillingssystem for alle varestrømmer 
• Standardiserte prosesser mhp. bestilling og transport 

• Gir grunnlag for bedre planlegging ifm. Vareflyt  
• Målsetting om at alle varestrømmer skal inn i ERP; mat, tøy, legemidler 
• Løsning for registrering av andre strømmer som f.eks. laboratorieprøver 

• Forenkling av mottaksprosessen gjennom elektroniske meldinger fra leverandør (ASN – 
elektronisk pakkseddel)  

• Ankomstregistrering – skanning av lastbærere / kolli, evt. RFID-lesing 
• Merking fra leverandør 

• Håndholdte arbeidsflater for: 
• Registrering av varemottak,  
• Mottak av oppdrag, bekreftelse på oppdragsbestilling og utført oppdrag 

• Meldingssystem som inkludere varslinger og mulighet for å abonnere på meldinger 

• Sporing av lastbærere  
 

Deler av konseptene innføres som en del av RAD med bl.a. mobile enheter, støtte for 
forsyningsmedarbeider og etablering av en infrastruktur for sporing og lokalisering. 

Avhengigheter fase 1 

Konseptet forutsetter at følgende forsyningskjeder inkluderes i målbildet: 
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• Matleveranser/matforsyning og -produksjon 
• Tøy 
• Legemidler 

Aktiv forsyning forutsetter stor grad av standardisering av varesortimentet, noe som må 
gjennomføres som en del av fase 1. 

Behov for systemstøtte er vist under: 

 

Figur 20 Nødvendig systemstøtte logistikk 

Konseptene forutsettes videreutviklet i fase 1 ved at man tar i bruk GS1 standarden 
(www.gs1.com) for å definere lokasjoner, lastbærere og varelinjer slik at man kan utnytte 
infrastrukturen som etableres for sporing og lokalisering.  

HSØ PO forventer at disse løsningene er etablert i hele helseforetaket ila. av fase 1, og at HSØ PO 
bredder disse løsningene i forbindelse med de ulike byggeprosjektene (NSP, LVB, NSA, NRH). 

Økt bruk av datafangst av hendelser knyttet til varelogistikk sammen med datalagring og 
analyseplattform, kan gi økt innsikt og muliggjøre optimalisering av arbeidsprosesser og flyt. 

Leveranser fase 2 

AGV og eventuelt annen robotisering inngår i utstyrsprosjektet. 

Infrastruktur for sporing og lokalisering etableres i de nye byggene og inngår byggeprosjektenes 
budsjetter og planer. Tilpasning av anvendelsene for nye bygg er inkludert i 7514 Tilpasning 
sporing og lokalisering. 

ERP-løsningen og andre logistikkløsninger blir tilpasset for nye bygg i 7508 Tilpasning ERP og 
logistikk. 

4.9.6 Sporing og lokalisering 

Bakgrunn 

Infrastruktur for sporing og lokalisering etableres som en del av nytt klinikk og protonbygg til 
Radiumhospitalet, primært for passiv sporing (RFID) av medisinsk teknisk utstyr og for å 
understøtte ulike typer logistikk.  Løsningene er basert på bruk av GS1. Passiv sporing medfører at 

                                                        

                                

                    

          

                        

                    

                        

                            

       

                            

              

                      

                              

         

                          

       

                     

        

                        

                       

         

                       

                            

        

                   

                     

               

                         

                     

                           

            

        

               

               

                   

           

                     

http://www.gs1.com/


Nye Aker og Nye Rikshospitalet Revisjon: 01 

Dokumentnr.: ARH-0000-F-PL-0001 Dato: 16.09.22 

Tittel:        IKT-plan Nye Aker og Nye Rikshospitalet Side: 57 av 94 

 

det registreres hendelser når et merket objekt passerer en stasjonær leser/antenne eller at ansatt 
benytter en håndholdt enhet for registrering. Siste hendelse vil angi hvor objektet sist ble sett. 

WiFi/BLE vil bli benyttet for aktiv sporing i byggeprosjektene.  Aktiv sporing innebærer at et 
objekts lokasjon registreres fortløpende og kan benyttes til å finne ut hvor et objekt er nå. Dette 
objektet kan være en aktiv tag (WiFi eller BLE) eller en mobiltelefon hvor WiFi/Bluetooth er på. 

Beslutninger 

B.3 Infrastruktur for sporing og lokalisering etableres i eksisterende Rikshospital 

Avhengigheter fase 1 

For Rikshospitalet forutsettes det at tilsvarende infrastrukturer er etablert som en del av fase 1 
slik at Nye Rikshospitalet er et integrert sykehus ved åpning i 2031. Oslo universitetssykehus må 
beslutte eventuelt på hvilke lokasjoner og når denne type infrastruktur må etableres. 

Leveranser fase 2 

I forprosjekter er det planlagt med å etablere begge disse infrastrukturene for sporing og 
lokalisering (det er budsjettert som en del entreprisebudsjettet).  

Fysisk infrastruktur for sporing og lokalisering i byggeprosjektene etableres av entreprise 5102 
Sporing og lokalisering for passiv sporing og 5001 Nettverk for aktiv sporing. Tilpasning av 
anvendelser for sporing og lokalisering skjer gjennom 7514 Tilpasninger sporing og lokalisering. 

4.9.7 Datafangst/Hendelser (IoT/Bygg) 

Bakgrunn 

Gjennom byggeprosjektene etableres det løsninger som samler inn informasjon fra de 
byggtekniske løsningene som kan benyttes i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold, og 
deles mellom flere ulike systemer. I dette inngår hendelser fra ulike typer sensorikk.  Dette er 
standardløsninger som også kan gjenbrukes på eksisterende lokasjoner. 

I dette inngår også medisinsk teknisk sensorikk. 

Planen er at ulike hendelser fra samme kategori utstyr (pasientsignal, tekniske hendelser, alarmer 
ol.) normaliseres til et format slik at felles sentrale løsninger forholder seg til et grensesnitt. Dette 
muliggjør en homogen måte å samle inn data fra ulike systemer.  

Innsamling av hendelser muliggjør visning av operativ status vha. ulike «Dashboards», 
analyser/rapportering som gir innsikt og kunnskap til prosessforbedring og også innføring av 
maskinlæring og kunstig intelligens. Dette understøtter et sanntidssykehus.  Dette må sees i 
sammenheng med Regional Data og analyseplattform, se under. 

Avhengigheter fase 1 

Sykehuspartner HF gjennom integrasjonstjenester etablerer en standard måte å samle inn 
hendelser fra både byggteknisk og medisinsk teknisk utstyr. Disse integrasjonsmekanismene tas i 
bruk i forbindelse med RAD, og forventes videreutviklet i fase 1.  Ansvar: SPHF  

Leveranser fase 2 

Integrasjoner fra utstyr som leveres gjennom byggeprosjektene implementeres som en del av 
7402 Løsningsfabrikken (Sykehuspartner HF). 
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4.9.8 Regional data og analyseplattform (RDAP) 

Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF har etablert en felles regional data- og analyseplattform for innsamling, lagring 
og bearbeiding av data. Pt. opererer den på virksomhetsdata (fra ERP) og kliniske data fra kliniske 
systemer. Ved å etablere lagringsmuligheter for datafangst/hendelser fra andre løsninger som 
kommer gjennom byggeprosjektene (sensorikk, byggteknisk utstyr, MTU, helselogistikk mm.) kan 
man utvikle løsninger for rapportering, analyse, økt innsikt og læring. Plattformen muliggjør 
utvikling av algoritmer for kunstig intelligens og maskinlæring som kan integreres med løsninger 
for booking og ressursstyring. 

Løsningen har vært utviklet som et regionalt prosjekt, og vil bli overført til regional forvaltning i 
Sykehuspartner HF fra 2023 for videre utvikling og bruk. 

Avhengigheter fase 1 

Plattformen er pt. ikke planlagt tatt i bruk i forbindelse med RAD, men det forventes at Oslo 
universitetssykehus sammen med Helse Sør-Øst og forvaltningsmiljøet i Sykehuspartner ila. fase 1 
utvikler modeller/rapporter som utnytter informasjon som kan samles inn som en del av 
anskaffelsene i byggeprosjektene.  

Leveranser fase 2 

HSØ PO planlegger å integrere leveranser i byggeprosjektene med RDAP.  

Byggeprosjektene vil tilpasse denne løsning gjennom 7518 Tilpasninger RDAP 

4.9.9 Mobilitet og mobil arbeidsflate 

Bakgrunn 

Sykehuspartner HF har etablert og tilgjengeliggjort en mobil arbeidsflate, og en tjenestemodell 
hvor Helseforetakene kan bestille implementering av ulike tjenester på denne mobile 
arbeidsflaten. 

IKT-planen forutsetter bruk av denne flaten, og at nye løsninger kan etableres på denne frem til 
innflytting ARH. 

Pt. er det planlagt et målbilde for Nytt klinikk og protonbygg på Radiumhospitalet [13]. Det er 
forventet at det etableres flere tjenester på den mobile arbeidsflaten for å understøtte bl.a.: 

• Pasient i lommen (PAS/EPJ, Sengepostlister, labsvar, radiologisvar mm.) 

• Kritiske alarmer og varslinger (erstatning for personsøk, integrasjon med pasientsignal, 
brannvarsling, tekniske alarmer, ankomst av rørpost, AGV, AMR mm) 

• Meldingsutveksling mellom roller, roller og personer/pasienter 

• Tale inkl. kritisk tale 

• Logistikk (støtte for forsynings/servicemedarbeider, portør, renhold) 

• Arbeidsordre for eiendomsforvaltning, eiendomsdrift, teknisk drift, MTU og IKT 

Det er planer for å etablere flere fellesløsninger på denne plattformen: 

• Felleskatalogen 

• eHåndboken 

• Personalportalen 

• Kompetansesportalen 

• Osv. 
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Avhengigheter fase 1 

Den mobile arbeidsflaten skal utvikles til å understøtte kliniske arbeidsprosesser (forventes som 
en del av fase 1, og legges til grunn for innflytting i ARH): 

• Sikker ID i forbindelse med prøvetaking 

• Sikker ID i forbindelse med blodtransfusjon  

• Lukket legemiddelsløyfe for å dokumentere administrering (endose, endose 
pasientmerket/pasientbundet) (Metavision) 

• Tilgang til pasientinformasjon fra EPJ (DIPS) 

Nye funksjoner på den mobile arbeidsflaten bestilles som tjenestebestillinger til Sykehuspartner 
HF fra Oslo universitetssykehus HF. 

Leveranser fase 2 

I byggeprosjektene ivaretas helheten av dette i «7405 Mobile løsninger» 

4.9.10 Oppsummering 

Aktiviteter i fase 1 med tilhørende investeringsbehov  

 

Tabell 4 fase 1 prosjekter med potensielt investeringsbehov (Basis leveranser) 

 

4.10 IKT Infrastruktur og plattform 

4.10.1 Generelt 

Som nevnt i avsnitt 2.5 er Sykehuspartner HF totalleverandør av IKT tjenester til helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. En viktig del av dette arbeidet er å levere en felles integrert infrastruktur (felles 
nettverk, felles tjenesteplattform, felles informasjonssikkerhet mm.) i Helse Sør-Øst. 

Oslo universitetssykehus har i dag sin egen nettverksplattform (Extreme) og deler av IKT 
tjenesteproduksjonen for helseforetaket foregår i en foretaksspesifikk tjenesteplattform med 
tilhørende sikkerhetsfunksjoner. Deler av tjenesteproduksjonen for helseforetaket foregår lokalt 
på hhv. Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus.  
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Sykehuspartner HF gjennomfører pt. to store anskaffelser/prosjekter som skal bidra til å etablere 
en felles plattform i Helse Sør-Øst: 

• STIM Modernisering nettverk  

• STIM Felles plattform (Trinn 1 og 2) 

STIM programmet etablerer også en regional testplattform med tilhørende verktøy for 
automatisering av testing 

4.10.2 Modernisering nettverk 

Anskaffelsen er gjennomført og kontrakt er inngått Q3/2022. Det er planlagt med pilotering og 
implementering i forbindelse med NSD frem til våren/sommeren 2024 med mulig 
implementering/bredding til Oslo universitetssykehus etter det, men det er formelt ikke planlagt. 

I forbindelse med ARH forutsettes det at byggeprosjektene etableres på det nye felles nettverket. 
Det innebærer at helseforetaket frem til 2028/9 må være migrert til ny felles 
nettverksinfrastruktur slik at det i forbindelse med NRH breddes like nettverksløsninger fra 
eksisterende sykehus. 

Beslutning 

B.28 For å sikre et helhetlig modernisert nettverk for Oslo universitetssykehus må det avklares 
hvilken nettverksløsning som skal anskaffes i forbindelse med NSP og LVB. 

 

Utskifting av nettverkinfrastrukturen fra et fabrikat til et annet er et svært krevende og risikofullt 
prosjekt som må planlegges nøye. Eksisterende topologi og funksjonalitet i nettverket er basert på 
en annen funksjonalitet og arkitektur enn det som planlegges som en del av modernisert 
nettverk. 

4.10.3 Felles plattform og datasenterkapasitet 

Etablering av felles plattform trinn 1 (ny plattform on-prem) pågår og etableres som en del av 
radiologiprosjektet til Oslo universitetssykehus. I tillegg pågår det en regional anskaffelse trinn 2 
for skybaserte løsninger.  
 
Løsninger som skal videreføres i forbindelse med ARH forutsettes migrert til felles plattform (trinn 
1 eller 2) ila. fase 1. Det samme gjelder foretakets lokale systemløsninger som står lokalt på 
Ullevål sykehus.  

Det er betydelige kostnader knyttet til å migrere Oslo universitetssykehus sine tjenester til en 
felles regional plattform. Hvilke løsninger som skal migreres og hvilke som skal videreføres på 
eksisterende plattform må besluttes. 

For nye løsninger som etableres som en del av NSP (sikkerhet, prøvelogistikk) må det avklares om 
disse kan etableres på ny felles plattform, mens det for LVB er en forutsetning (ref. konsolidert 
LIMS). 

Beslutning 

B.29  Det må besluttes hvilke systemløsninger som skal migreres til ny felles plattform, inkludert 
hvilken plattform skal benyttes i forbindelse med anskaffelser til NSP og LVB  
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4.10.4 Regional telekomplattform 

De nye byggene etableres basert på ny regional telekom plattform basert på IP telefoni og 
meldinger (Unified Communication)13.  

Etablering av denne plattformen i Oslo universitetssykehus pågår, og det er en forutsetning at 
dette er ferdigstilt ila. fase 1. 

4.10.5 Regional testplattform 

Sykehuspartner HF har som en del av STIM (Standardisering IKT og Modernisering) programmet, 
etablering av regional testplattform med løsninger for automatisering av testing.  

Oslo universitetssykehus har en omfattende regional og lokal systemportefølje som skal flyttes 
over til de nye byggene. HSØ PO forventer at denne testplattformen blir tilgjengelig i forbindelse 
med byggeprosjektene. 

4.10.6 Innendørs mobildekning 

Moderne bygg utformes av klimahensyn slik at signaler fra mobilnettene ikke trenger inn i 
bygningene. Byggeprosjekter er pålagt å etablere mobildekning for pasienter og pårørende. 

HSØ PO etablerer innendørs mobildekning i de nye byggene basert LTE/5G. 

Det forutsettes at Oslo universitetssykehus har etablert tilsvarende dekning i eksisterende 
bygningsmasse i fase 1. 

 

13 Unified Communication omfatter utstyr, programvare og tjenester som sammenstiller ulike 
kommunikasjonskanaler for tale, video, personlige og gruppe meldinger inkl. chat, talemeldinger og deling 
av innhold. 
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4.10.7 Tidslinje 

De viktige tidslinjene for etablering av nettverk og felles plattform er vist i Figur 21. Dette er en 
skisse til plan for å illustrere mulige aktiviteter som må besluttes og planlegges i tiden frem til 
ibruktakelse ARH. 

 

 

Figur 21 IKT Infrastruktur og plattform prosjekter 

Etablering av nettverk (kablet og trådløst) og nødvendig utvidelse av datasenterkapasitet 
(plattform) inngår som en del av byggeprosjektenes budsjetter i fase 2. Det samme gjelder 
nødvendige rokader pga. byggeprosjektene i fase 1. 

I Tabell 5 er grove estimerte kostnader (HSØ PO) for fase 1 prosjektene indikert. Disse 
kostnadsestimatene må utvikles/detaljeres når Sykehuspartners planer for modernisering 
nettverk og felles plattform er klare (Q3/2022) og som ivaretar helseforetakets krav og behov. 
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Tabell 5 Estimert budsjett/gevinst fase 1 prosjekter nettverk og plattform 

I byggeprosjektene etableres nettverk i «entreprise 5001 Nettverk». For ARH vil dette bli en felles 
anskaffelse, men med adskilt gjennomføring. 

«Entreprise 7401 Datasenter» etablerer nødvendig datasenterkapasitet for løsninger som 
etableres/utvides som en del av byggeprosjektene både lokalt og sentralt. 

 

4.11 Øvrige konsepter 

4.11.1 Generelt 

I tillegg til de konseptene som er referert til foran har Nye OUS identifisert en del øvrige 
konsepter. Disse er i den videre behandlingen kategorisert i følgende områder 

• Kliniske 

• Logistikk 

• Annet 

Noen av de identifiserte konseptene er uavhengig av byggeprosjektene og vil kun bli nevnt for 
helhetens skyld, men vil ikke vurdert i detalj. 

4.11.2 Kliniske konsepter/Løsning 

Pasientsystemer/Journal 

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å etablere en felles konsolidert plattform for PAS/EPJ basert på 
DIPS Arena. Oslo universitetssykehus er første foretak og vil bli etablert på denne plattformen ila. 
2023. 

Løsningen understøtter både somatikk og psykisk helsevern og rus. 

Kurve 

Det er innført elektronisk kurve i Helse Sør-Øst. Løsningen er overført til regional forvaltning, og 
det pågår en løpende utvikling for å understøtte ny funksjonalitet som lukket legemiddelsløyfe, 
pasientens legemiddelliste mm. 
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Radiologi og multimedia lagring 

Helse Sør-Øst RHF har anskaffet en felles radiologi løsning som er under innføring for Oslo 
universitetssykehus (planlagt oppstart 2022).  Som en del av denne løsningen inngår et arkiv for 
lagring av multimediale objekter fra ulike kliniske spesialistsystemer. Det pågår et 
planleggingsarbeid for hvordan denne løsningen skal benyttes med planlagt innføring fra 2023. 
Disse løsningene legges til grunn for planlegging av utstyrsanskaffelse til de nye byggeprosjektene. 

Regional multimedialagring er også en forutsetning for Digital patologi. 

4.11.3 Logistikk/automatisering 

Til byggeprosjektene planlegges det et sett automatiseringsløsninger. Noen av disse løsningene vil 
få betydning for eksisterende bygningsmasse på Rikshospitalet slik at Nye Rikshospitalet fremstår 
som helhetlig sykehus ved åpning i 2031. 

• Automatiske gående vogner for transport av avdelingspakkede vogner fra eksternt 
forsyningssenter (og annen intern transport (mat, tøy, legemidler mm.). I dette inngår 
også andre robotløsninger for transport. 

• Roboter for renhold, sterilisering og i forbindelse med løsninger for mottak av rørpost og i 
forbindelse med prøvelogistikk 

• Rørpost for intern transport av laboratorieprøver, blodprodukter, legemidler mm. 

• Sengeheisautomater som muliggjør lagring og distribusjon av senger til/fra sengevask 

• Tøyautomater for utlevering av personaltøy (hvit) 

• Avfallsug for ulike fraksjoner av avfall 

• Tøysug for skittent tøy 

Overvåkning og kontroll av disse løsningene integreres med løsning for sentral driftskontroll. 

Bredding av denne type løsninger til eksisterende Rikshospital må avklares slik at Rikshospitalet 
fremstår som et enhetlig sykehus i 2030/31.  
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5 Entreprisestrategi og tilpasningsprosjekter 

5.1 Generelt 

Dette kapittelet beskriver entreprisestrategiene som er planlagt benyttet i de ulike 
byggeprosjektene for byggnær IKT, funksjonsutstyr og overordnet IKT. 

De ulike byggeprosjektene vil ha ulik karakter som vil kunne påvirke arbeidet med IKT: 

• NSP er et prosjekt hvor virksomheten skal flyttes til en ny lokasjon. Prosjektet 
gjennomføres som en samhandlingsentreprise med IKT leveranser fra Sykehuspartner HF 
og utstyrsleveranser gjennom HSØ PO. 

• LVB er et prosjekt hvor virksomheter flyttes til nytt bygg, men hvor byggeprosjektet styres 
av Statsbygg og HSØ PO er ansvarlig for IKT leveranser sammen med Sykehuspartner HF 
og utstyrsleveranser gjennom HSØ PO. 

• NRH er et prosjekt som er en utvidelse av den eksisterende virksomheten på 
Rikshospitalet hvor det skal gjennomføres påbygg/utvidelser på eksisterende 
bygningsmasse med tilhørende rokader for ulike kliniske og tekniske funksjonsområder. 
For at sykehuset skal fremstå helhetlig, må løsninger planlagt tatt i bruk i ny 
bygningsmasse være implementert/breddet til eksisterende bygningsmasse før 
ibruktakelse 

• NSA er et prosjekt for etablering av et nytt lokalsykehus med fullverdig akuttfunksjon og 
psykiatri 

Pga. dette vil de ulike byggeprosjektene ha ulik entreprisestrategi og behovet for 
tilpasningsprosjekter vil bli tilpasset det aktuelle byggeprosjektet. 

5.2 Gjennomføringsstrategi IKT i fase 2 

Gjennomføringen i hvert enkelt byggeprosjekt skal baseres seg på følgende overordnede strategi 
og føringer: 

• HSØ PO anskaffer systemer som hovedsakelig er basert på premisser og forutsetninger 
definert for byggeprosjektet (Byggnær IKT og funksjonsutstyr) 

• HSØ PO sammen med Sykehuspartner som leverandør, anskaffer/leverer løsninger for 
felles IKT infrastruktur og plattform iht. leveranseavtale for IKT tjenester til 
byggeprosjektet.  

• Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for implementering av regionale felles løsninger etablert 
som en del av Regionale portefølje.  

• For løsninger som er overført til regional forvaltning, er det Sykehuspartner HF som er 
ansvarlig for implementeringen for byggeprosjektet  

• Oslo universitetssykehus HF anskaffer/viderefører i prinsippet lokale systemer, inkludert 
migrering av eksisterende lokale løsninger til nye bygg. 

• HSØ PO finansierer alle systemtilpasninger, integrasjoner og konfigurasjonsendringer i 
eksisterende systemer, lokale eller regionale, og som er nødvendige for å flytte inn i og ta 
i bruk nye bygg (fase 2) (O-IKT) 

• Nye IKT-systemer som er planlagt anskaffet til nye bygg (fase 2), skal innføres i det 
eksisterende sykehuset før innflytting hvis mulig. 

• Pilotering av løsninger i eksisterende sykehus og som kan bidra til å redusere risiko i et 
byggeprosjekt, kan delfinansieres av HSØ PO. Dette må godkjennes av HSØ PO.  
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• Funksjonsutstyr (MTU og annet utstyr) med tilhørende integrasjoner som anskaffes nytt 
til et nytt bygg, implementeres som en del av fase 2. Integrasjon av overflyttbart utstyr 
som skal integreres med kliniske systemer i nytt bygg, inngår i tjenestemigrering av 
funksjonsutstyr.  

Alle leveranser i fase 2 til prosjektet styres av IKT-prosjektet i HSØ PO og finansieres av O-IKT 
midlene i byggeprosjektet 

5.3 Entreprisestrategi Nye Aker/Nye Rikshospitalet 

5.3.1 Generelt 

NSA og NRH vil i gjennomføringen bli organisert som to separate byggeprosjekter med 
uavhengige arkitekter og rådgivere.  

For IKT området er det felles rådgivere for begge prosjektene for å sikre like løsninger på tvers av 
byggeprosjektene. Dette vil også gjelde for aktuelle løsninger for byggnær IKT.  

Rådgiver utstyr er også organisert på tvers av prosjektene på lik linje med IKT. Området skal i 
samarbeid med Oslo universitetssykehus HF sikre at det etableres helhetlige løsninger på tvers av 
prosjektene innenfor gitte rammer og forutsetninger. Det er behov for et tett samarbeid med 
Oslo universitetssykehus HF i utarbeidelse av strategi og planer for anskaffelse av utstyr. 

Den overordnede entreprisestrategien inngår i forprosjektrapporten, og vil for hvert enkelt 
utbyggingsområde detaljeres i forbindelse med detaljprosjekteringen. 

5.3.2 Byggnære IKT 

Figur som viser U5 Byggnær IKT sin entreprise strategi 

 

Figur 22 Entrepriser U5 Byggnær IKT 

Sykehuspartner HF vil få ansvaret for leveranser innenfor 5001 Nettverk, 5002 Telekom, 5901 IKT 
Utstyr og 5501 AV-utstyr samt 5102 Infrastruktur for sporing og lokalisering. 

Det pågår en anskaffelse knyttet til etablering innendørs mobildekning hvor Sykehuspartner HF 
blir tjenesteleverandør, og det forventes at dette vil bli videreført (5301 Innendørs mobildekning). 
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5201 IKT-rom og -kabling vil bli egne entrepriser pr. byggeprosjekt, mens for 5402 Pasientsignal, 
5401 Sikkerhetssystemer og 6301 AGV vil det bli felles entrepriser for begge byggeprosjektene. 

Det må besluttes om 5401 Sikkerhetssystemer skal gjennomføres som en rammeavtale som Oslo 
universitetssykehus kan benytte til å etablere samme løsning på øvrige lokasjoner (B.23). 

5.3.3 O-IKT 

Tilpasningsprosjektene (O-IKT) med tilhørende behov for økt datasenterkapasitet vil følge 
modellen fra de pågående byggeprosjektene Nytt sykehus i Drammen (NSD) og Nytt klinikk og 
protonbygg (RAD) 

 

Figur 23 Leveransepakker for O-IKT  

Tilpasningsprosjektene etableres under budsjettområde U7 Overordnet IKT for hvert 
byggeprosjekt. 

Budsjettområdet er delt inn i følgende områder: 

• Felleskostnader (områdeledelse, prosjektstøtte, planlegging mm.) 

• Sykehuspartner HF leveranser som omfatter: 
o 7401 Utvidelse av datasenterkapasitet i grunnet byggeprosjektene 
o 7402 Løsningsfabrikken (SPs leveranser til byggeprosjektene som omfatter, 

løsningsdesign med ROS, prosjektdrift, driftsetablering, integrasjoner mm.) 
o 7403 Mobile løsninger (etablering av helhetlig mobile løsninger til alle ansatte) 
o 7404 Integrasjoner MTU/BTU/ATU – etablering av helhetlige løsninger for 

integrasjoner fra utstyr og løsninger som anskaffes gjennom byggeprosjektene 

• IKT Systemtilpasningsprosjekter (75xx) som omfatter nødvendige arbeid på Helse Sør-Østs 
og Oslo universitetssykehus sin eksisterende applikasjonsportefølje for å kunne ta i bruk 
de nye byggene. Dette omfatter bl.a.  

o Nødvendige konfigurasjonsendringer (organisasjon, oppkoplinger) for nye bygg  
o Integrasjon av utstyr som anskaffes gjennom byggeprosjektene med kliniske og 

administrative systemer 
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o Overflytting av systemer/utstyr fra eksisterende bygg til de nye byggene14 

Noen av tilpasningsprosjektene vil bli gjennomført av Sykehuspartner HF Bygg IKT 

• Leveranser og tilpasninger av Sykehusapotekets løsninger (755x), se under 

• 7801/7802 Omfang og Arkitektur, dette gjelder både arbeid i regi av Sykehuspartner og i 
regi av HSØ PO 

I de innledende faser vil O-IKT bli organisert som felles prosjekter frem til gjennomføring av 
tilpasningsprosjektene i hvert byggeprosjekt. Det forventes at disse prosjektene vil benytte felles 
testmiljøer og at mange aktiviteter kan være felles innledningsvis, men må fordeles på hvert 
enkelt byggeprosjekt i sluttfasen. 

Det vil være felles utstyrsprosjekter som sikrer at integrasjoner med tilhørende testing (testplaner 
og metoder) kan gjenbrukes mellom prosjektene 

5.3.4 Sykehusapotekene 

I Figur 23 er det indikert et tilpasningsprosjekt for Sykehusapotekene HF.  

• 7551 Tilpasning av SAs løsninger  

I dette ligger integrasjon av produksjonsroboter for endoser, og sammenstillingsroboter til 
farmasitun for pasientbudet endoser, samt konfigurasjon av SAs ERP systemer for ARH. 

Dette tilpasningsprosjektert er budsjettert som en del av O-IKT.  

5.3.5 Funksjonsutstyr 

Utbyggingsområde U6 i ARH har utarbeidet en handlingsplan for funksjonsutstyr [15]. 
Dokumentet beskriver ansvarsdelingen mellom OUS – både linje- og prosjektorganisasjonen (Nye 
OUS) – og HSØ PO ved planlegging av funksjonsutstyr for NSA og NRH.  

Utstyrsprosjektet organiseres iht. standard modell for utstyrsprosjekter i byggeprosjektene i Helse 
Sør-Øst og har etablert en mal for anskaffelsespakker (PNS – prosjekt nedbrytningsstruktur), se 
Figur 24. 

Innholdet og omfanget i hver pakke besluttes i samarbeid med Oslo universitetssykehus i 
detaljprosjektet innenfor budsjettrammen til utstyrsprogrammet.  

Utstyrsprosjektet vil samarbeide med Sykehusinnkjøp og bidra til at de avtaler som inngås kan 
gjenbrukes av de andre Helseforetakene i Helse Sør-Øst, og dermed sikre økt standardisering på 
utstyr som forenkler drift og forvaltning, med tilhørende integrasjonsarbeid. 

Det må avklares om anskaffelsene i utstyrsprosjektet skal benyttes for å anskaffe utstyr til Oslo 
universitetssykehus/regionen (Beslutning). 

 

14 Omfatter ikke utflytting fra OUS sitt datasenter på Ullevål sykehus. Det forutsettes gjennomført som en 
del av Fase1. 
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Figur 24 Standard utstyrsprogram byggeprosjekter
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5.3.6 Integrasjonsstrategi Nye Rikshospitalet 

Nye Rikshospitalet skal ved åpning 2031 fremstå som ett integrert sykehus. Det forutsetter at de 
løsninger som skal tas i bruk i forbindelse med NRH bør være etablert i eksisterende 
bygningsmasse som en del av fase 1.Dette for å sikre at ansatte kan arbeide (logistikk, teknisk og 
klinisk ansatte) på tvers mellom nye og eksisterende bygningsmasse. 

Dette omfatter, men er ikke begrenset til: 

• Felles nettverksplattform (kablet og trådløst) med tilsvarende dekning og kvalitet som 
planlegges i forbindelse med nytt bygg, ref. 4.10.2 

• Innendørs mobildekning, ref. 4.10.6 

• Felles infrastruktur for sporing og lokalisering, ref. 4.9.6 
 

Det må også gjøres en vurdering knyttet til sammenkopling av byggnære IKT løsninger i 
eksisterende bygg med løsninger i de nye byggene som: 

• SD-anlegg, ref. 4.8.2 

• Sikkerhet (Adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåkning), ref. 4.8.3 

• Rørpost 

• Pasientsignalanlegg/overfallsalarm 

• Brannvarsling 

• Talevarsling 

 

5.4 NSP (Ny Sikkerhetspsykiatri) 

NSP gjennomføres som et Samhandlingsentreprise. Det er kontrahert en totalleverandør som vil 
stå ansvarlig for prosjektering, bygging og systematisk ferdigstillelse av bygg og teknikk, mens 
Sykehuspartner HF vil levere IKT-infrastruktur og tilpasning av systemløsninger, mens HSØ PO vil 
anskaffe funksjonsutstyr. HSØ PO vil ha ansvaret for integrasjon av bygg/teknikk, IKT systemer og 
funksjonsutstyr. 

 

Figur 25 Entrepriser IKT NSP 
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I forbindelse med NSP må Oslo universitetssykehus ta stilling til om det skal gjennomføres en 
rammeavtale for sikkerhetsløsninger som kan benyttes i forbindelse med ARH, slik at man får 
etablert en felles plattform for sikkerhetsløsningene. 

I tillegg vil Sykehuspartner HF levere all IKT infrastruktur som normalt inngår i et byggeprosjekt 
(5001 Nettverk, 5002 Telekom, 7401 Datasenterkapasitet, 5501 AV-utstyr(møteromsløsninger), 
5901 IKT utstyr mm.). 

Funksjonsutstyr leveres som klassiske utstyrsanskaffelser gjennom U6. 

O-IKT leveranser vil omfatte følgende tilpasningsprosjekter: 

• 7501 Tilpasning PAS/EPJ (Konfigurasjon av organisasjon, spesielle tilpasninger for psykisk 
helsevern mm) 

• 7502 Tilpasninger Kurve (Konfigurasjon av organisasjon, etablering av lukket 
legemiddelsløyfe) 

• 7503 Tilpasning Helselogistikk (Innsjekk poliklinikker, Tavleløsninger for døgnområder og 
poliklinikker, meldingsvarsling, kritisk varsling mm.) 

• 7508 Tilpasning ERP og logistikk (Logistikkløsninger) 

• 7511 Tilpasning OUS driftssystemer (inkl. sikkerhetsløsninger, BIM og FDVU) 

• 7514 Tilpasning Sporing og lokalisering 

• 7591/92 Tilpasning øvrige kliniske/administrative systemer 

 

Viktige beslutninger knyttet til NSP: 

• Etablering av felles sikkerhetsløsninger for Oslo universitetssykehus (som en del av 
anskaffelsene til NSP) (B.23) 

• Pilot på prøvelogistikk i forkant av NSP (B.16) 

• Etablering av Lukket legemiddelsløyfe med endose (B.9) 

• Regional anskaffelse av pasientovervåkingsløsning (nærhetsradar) for psykiatri i 
OUS/Helse Sør-Øst  

 

5.5 Klinikk for laboratoriemedisin til LVB 

LVB bygges av Statsbygg. HSØ PO har ansvaret for IKT og utstyrsanskaffelser for KLM. På samme 
måte som for NSP, vil Sykehuspartner HF ha ansvaret for å levere IKT som normalt inngår i et 
byggeprosjekt. 
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Figur 26 Entrepriser LVB og O-IKT 

SPs leveranser omfatter 5001 Nettverk, 5002 Telekom, 5901 IKT Utstyr, 5501 AV-utstyr, 7401 
Datasenterkapasitet osv. 

Funksjonsutstyr leveres som klassiske utstyrsanskaffelser (laboratorieinstrumenter, utrustning 
mm.). I dette inngår prøvelogistikk med tilhørende automasjonsløsninger. 

O-IKT leveransene vil omfatte følgende tilpasningsprosjekter: 

• 7501 Tilpasning PAS/EPJ (Nye analyser, ny organisasjonsstruktur av laboratoriene mm.) 

• 7503 Tilpasning Helselogistikk (Tavleløsninger, meldingsvarsling) 

• 7504 Tilpasning av laboratoriesystemer (integrasjon av ny instrumentering, konfigurasjon 
av nye analyser, grensesnitt eksterne, integrasjon prøvelogistikk (?), etablering av 
plattform for genetikk) 

• 7508 Tilpasning ERP og logistikk (Varelogistikk, Prøvelogistikk) 

• 7511 Tilpasning OUS driftssystemer (inkl. sikkerhetsløsninger, BIM og FDVU) 

• 7514 Tilpasning sporing og lokalisering (inkl. prøvelogistikk (LVB) 

• 7515 Integrasjoner Identity Management 
Integrasjon av Identity og Access Management systemet til Sykehuspartner HF/Helse Sør-
Øst med adgangskontrollsystem som leveres til LVB gjennom Statsbygg for å sikre adgang 
for OUS ansatte i LVB. 

• 7591/92 Tilpasning øvrige kliniske/administrative systemer  
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6 Integrasjon, test og ferdigstillelse 

6.1 Generelt 

De enkelte byggeprosjektene vil bli store integrasjonsprosjekt. Dette omfatter Oslo 
universitetssykehus sine egne leveranser knyttet til lokale IKT-systemer, regionale programmer 
med sine leveranser, Sykehuspartner med sine tekniske system- og tjenesteleverandører sammen 
med byggeprosjektets ulike tekniske anlegg/entrepriser og utstyrsleveranser. 

Prosjektorganisasjonen i de enkelte vil i fase 2 i hvert enkelt prosjekt være ansvarlig 
systemintegrator, og vil utarbeide en egen metodikk for gjennomføring og styring av denne 
integrasjonen som vist i  Figur 27. For ARH vil mange av leveransene (spesielt innenfor 
funksjonsutstyr) være felles til begge prosjektene. Det vil være naturlig å ha en felles planlegging 
og gjennomføring av systemintegrasjonsarbeidet inkludert løsningsdesign/ROS, testing og 
ibruktakelse. 

 

Figur 27 Leverandør oversikt fase 2 

Prosjektorganisasjonen i hvert byggeprosjekt vil ha fokus på: 

• Levere en «nøkkelferdig løsning» som understøtter helseforetakets funksjonelle 
behov/arbeidsprosesser iht. avtalt omfang og som ivaretar krav til informasjonssikkerhet 
og personvern. Dette innebærer at løsning: 

–  r testet  unks onelt  ot kr v  vi     ’er o  integrerte systemtester) 
– Er testet «ikke funksjonelt» på valgt plattform med tanke på 

informasjonssikkerhet, robusthet, kapasitet og ytelse. 
– Har korrekt konfigurerte grunndata 
– Er satt i produksjon i henhold til avtalte rutiner, verifisert i produksjon og at 

tjenestebeskrivelse er utarbeidet og innarbeidet i tjenesteavtale mellom OUS og 
Sykehuspartner HF 

– Er dokumentert i henhold til Sykehuspartner HF standarder (systembeskrivelse, 
utstyrsdokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstrukser – FDV) 

– System- og driftspersonell har fått nødvendig opplæring (for nye og endrede 
løsninger) (Gjelder både Oslo universitetssykehus og Sykehuspartner HF) 

– Har nødvendig underlag for opplæring av ansatte/medarbeidere og brukere 
(pasienter/pårørende) 
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Oslo universitetssykehus skal ha fokus på effekter med tilhørende gevinster 

• Områder der helseforetaket har ansvar 

– Er kravstiller og har ansvar for å utarbeide egen Virksomhetsarkitektur15. Det er 
Oslo universitetssykehus sitt ansvar å sikre at denne er tilstrekkelig komplett og 
dekkende. 

– Sikre at nødvendige akseptansetester (virksomhetstester) gjennomføres via 
byggeprosjektenes testaktiviteter, slik at det kun blir en akseptansetest. 

• Områder der helseforetaket skal delta 

– I leveranseprosesser for å avklare/sikre at kravene understøttes, herunder: 

• Aktiviteter i forbindelse med anskaffelse 

• Design og arkitektur aktiviteter 

• Test aktiviteter (FAT, SAT, Integrerte systemtester, virksomhetstester) 

   ’ funksjonelle krav

O  ’s kr v til  unks on litet o  inte r s oner  
samt utforming av virksomhetstester

Prosjektorganisasjon i hvert byggeprosjekts 
funksjonelle leveranse 

En løsning med riktig funksjonalitet og 
integrasjoner som er riktig funksjonelt 
konfigurert og testet. 

Samspill HSØ PO og OUS

Prosjektorganisasjon i hvert byggeprosjekts 
tekniske leveranse

En gjennomtestet teknisk plattform/infrastruktur 
som understøtter avtalte kvalitetsnivå (SLA) og 
basisfunksjonalitet

Samspill HSØ PO - SP

Funksjonell leveranse
Applikasjoner og

Integrasjoner

Forretningsarkitektur og Krav

Teknisk leveranse
Plattform med avtalte tjenester

Infrastruktur

 

Figur 28 Leveransemodell 

Gjennom Løsningsfabrikken som er etablert som leveransemodell i SP Bygg IKT [14] til 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst, er det utarbeidet oversikt over tjenester som leveres. 

Fase 1 vil inneholde en god del av de samme elementene. I denne fasen må Oslo 
universitetssykehus sammen med Sykehuspartner HF være systemintegrator, og ta det ansvaret 
HSØ PO har i fase 2.  

I forbindelse med anskaffelse av nye løsninger til hvert byggeprosjekt, kan det være ønskelig å 
pilotere løsningene i eksisterende sykehus for å teste ut funksjonalitet og arbeidsprosesser for å 
redusere risiko i forbindelse med innflytting i de nye byggene. 

6.2 Infrastrukturintegrasjon og bruk av felles IKT Plattform 

6.2.1 Generelt 

Gjennom de enkelte byggeprosjektene vil det bli anskaffet en rekke bygningsnære IKT systemer 
(sikkerhet, byggautomatisering, tekniske systemer) og funksjonsutstyr (MTU, IKT, teknologi) som 

 

15 HSØ har etablert et regionalt arkitekturstyringsråd som forvalter den regionale virksomhets-
arkitekturen, ref. avsnitt xx. Og hvor initiativ fra OUS må forankres. 
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vil ha behov for nettverkstjenester (Nettverk – NaaS) og IKT-utstyr (plattform – PaaS). Nye IT-
systemer må også etableres på den felles IKT infrastrukturen og plattformen. 

I de enkelte byggeprosjektene vil det bli gjennomført en kartlegging av bruken av IKT 
Infrastruktur, grensesnitt og drifts- og forvaltningsmodell til de nye byggene. I styret til Helse Sør-
Øst (juni 2021) er det vedtatt en samhandlingsmodell MTU – IKT. I forkant av implementering vil 
helseforetakene og Sykehuspartner HF bli enig om forvaltningsmodell som danner grunnlag for 
løsningsdesign og ROS, og tjenestebeskrivelsen som ligger til grunn for ibruktakelse. 

Sykehuspartner HF er ansvarlig for kartleggingen, og vil gjennom Løsningsfabrikken [14] designe 
løsninger og sikre at disse blir risikovurdert (ROS), før implementering og testing sammen med 
leverandør. 

Dette arbeidet forutsetter at IKT infrastruktur og plattform som skal benyttes i de enkelte 
byggeprosjektene er klargjort i god tid før innflytting slik at design, ROS og implementering skjer 
på rett plattform. 

I Helse Sør-Øst pågår det en rekke aktiviteter på etablering av standardiserte 
integrasjonsmekanismer for hendelser fra byggtekniske løsninger og integrasjon av MTU. Som en 
del av planleggingen frem mot de nye byggene vil HSØ PO sammen med Sykehuspartner HF 
videreføre dette arbeidet for byggnære IKT-systemer og MTU, ref. «pakke» «7811 Integrasjoner 
BTU/MTU» ved å videreutvikle og gjenbruke de integrasjonene som er etablert for tidligere 
byggeprosjekter.  

6.2.2 Teknisk integrasjon 

Sykehusbygg er kompliserte funksjonsbygg med mange tekniske installasjoner med tilhørende 
applikasjoner for styring, regulering og overvåkning. Eksempler på dette er: 

• Person, vare og sengeheiser 

• Avfallsug/tøysug 

• Tøyautomater 

• Rørpost 

• Automatiske gående vogner/motoriserte roboter 

• Adgangskontroll, innbruddsalarm og Intern TV-overvåkning 

• Brannvarsling og Talevarsling 

• Overfallsalarm  

• Pasientsignal 

• Byggautomasjon (Energi, ventilasjon, varme, sanitær, vann, avløp. Romkontroll, 
solavskjerming) 

• Lysstyring (operasjonsstuer, fellesareal og annet trafikkareal), nødlys, jordfeil 

• El-fordelinger 

• Tekniske alarmer fra funksjonelt utstyr (frysere, kjøleskap, autoklaver mm.) 

• Osv. 
Alle disse løsningene skal integreres med SD-anlegg (Sentral driftskontroll), men det vil også være 
tekniske grensesnitt mellom de ulike systemene. HSØ PO vil inntil videre inneha rollen som 
teknisk integrator som vil ha det overordnede ansvaret for å etablere Integrerte Tekniske 
Bygginstallasjoner (ITB-ansvarlig). Oppgaven vil være å sikre samspillet mellom tekniske 
anlegg/systemer med øvrige IKT systemer. 

Noen av disse systemene vil i tillegg kunne ha grensesnitt mot ulike typer MTU (teknisk 
overvåkning ie. alarmer og feilmeldinger) og medisinske funksjonsrom (laboratorier, isolat, 
operasjonsstuer osv.) 

Dette gjelder på både fysisk nivå (kabling/signal) og på informasjonsnivå (IP). 
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Som underlag for dette arbeidet vil det, som en del av detaljprosjektet bli etablert en detaljert 
grensesnittsmatrise som viser grensesnittene mellom ulike tekniske anlegg og systemløsningene. 
Denne grensesnittsmatrisen vil bli vedlikeholdt gjennom hele prosjektet. 

6.2.3 Funksjonsutstyr 

Det vil som en del av detaljprosjektet bli utarbeidet et komplett utstyrsprogram (MTU, IKT og 
annet utstyr) for de nye byggene. I dette inngår også kartlegging av eksisterende utstyr som skal 
overflyttes fra eksisterende bygningsmasse (OUS har ansvaret). 

I utstyrsprogrammet inngår også identifisering av grensesnitt (PAS/EPJ, Kurve, Lab, Radiolog, 
Regional multimedia lagring m.m.) for nytt utstyr. Utstyrsprosjektene i de ulike byggeprosjektene 
benytter dRofus som prosjekteringsverktøy for funksjon og utstyr som en del av 
medvirkningsprosessen. 

For kjent utstyr som skal overflyttes til et av de nye byggene kan det allerede foreligge ferdige 
integrasjoner, hvor systemløsningen kun må konfigureres for bl.a. ny IP-plan og nye brannmurer. 
For nytt utstyr som anskaffes til byggeprosjektene må det utarbeides løsningsdesign og 
gjennomføres en risikovurdering (ROS), samt nye integrasjoner må utvikles og testes, før utstyret 
settes i drift.  

Integrasjonene må primært leveres via Integrasjonstjenesten/plattformen til Sykehuspartner HF, 
med unntak av oppkobling av modaliteter mot RIS/PACS på DICOM-protokollen, som normalt 
gjøres av radiologiforvaltningsmiljøet i Sykehuspartner HF. I tillegg vil det kunne være direkte 
integrasjoner fra laboratorieinstrumenter med laboratoriesystemene som utføres av 
laboratorieforvaltningsmiljøet. 

Utstyr som anskaffes i regi av Oslo universitetssykehus og/eller regionen de neste årene frem til 
innflytting ARH, bør ta hensyn til de nye byggene.  

Det vurderes å benytte utstyrsprosjektet i byggeprosjektene til å gjennomføre anskaffelser for å 
sikre en enhetlig utstyrsplattform og gjennom det redusere integrasjonsarbeidet, testing og 
ibruktakelse.  

Systemspesifikke krav til integrasjon utarbeides for de mest vanlige kliniske systemene. Videre vil 
det i prosjektene bli etablert en prosess for implementering av MTU-systemløsninger i 
infrastrukturen og IKT-plattformen som skal benyttes.  

Helse Sør-Øst anskaffet høsten 2020 en regional multimedia lagringsløsning (RML). 
Multimedieløsningen skal kunne anvendes for lagring og deling av multimedieobjekter i regionen. 
Formålet med løsningen er at klinikere enkelt kan arkivere ulike typer undersøkelser; operasjoner, 
endoskopier, ultralyd, spirometri, CTG, EKG, EEG og lignende. Det er også behov for enkelt og 
trygt kunne dele disse, både internt på sykehuset og mellom sykehus i regionen. Det regionale 
prosjektet utarbeider veiledere for hvordan ulike typer utstyr skal integreres med kliniske 
fagsystemer og hvordan resultatene skal lagres og gjenfinnes. 

Helse Sør-Øst har et pågående prosjekt knyttet til Regionale standarder for integrasjon av 
medisinsk teknisk utstyr som pt. har hovedfokus på etablering av mellomvare for sammenkopling 
av utstyr for pasientovervåkning både for inneliggende pasienter og for pasienter som er hjemme. 
I dette inngår også innsamling av data fra pasientens eget utstyr. Dette arbeidet vil forenkle 
integrasjon av utstyr mot kurve. Det regionale prosjektet vil også arbeide med standardisering av 
oppkopling av laboratorieutstyr. 

I byggeprosjektene etableres det infrastruktur for sporing og lokalisering som kan benyttes til 
sporing og lokalisering av medisinsk teknisk utstyr (ref. Tverrgående MTU og Tverrgående 
hjelpemidler). 
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6.3 Informasjonsintegrasjon 

Integrasjonsutviklingsmiljøet i Sykehuspartner HF leverer løsningskomponenter basert på 
integrasjonsstrategien i Helse Sør-Øst RHF som ivaretar nasjonale prinsipper for åpenhet, 
standardisering og tjenesteorientert arkitektur gjennom en helhetlig Integrasjonstjeneste og -
praksis. 

Sykehuspartner HF har besluttet å etablere ny integrasjonsplattform på Microsoft Azure 
plattform. I denne inngår ulike komponenter som kan bidra til økt standardisering og forenkling 
av integrasjoner som byggeprosjektene er avhengig av.  

6.4 Forberedelse til drift og klinisk ibruktakelse 

6.4.1 Generelt 

For hvert prosjekt vil det bli utarbeidet en samlet plan for forberedelse til drift og klinisk 
ibruktakelse. Hensikten med denne planen er å beskrive gjennomføring av sluttfasen, aktiviteter 
som skal utføres, når de skal utføres og hvem som har ansvaret for hvilke aktiviteter. Den samlede 
planen utgjør pr. byggeprosjekt et felles rammeverk for aktørene i sluttfasen med særlig fokus på 
samhandlingen mellom HSØ PO og Oslo universitetssykehus med sin tilsvarende organisasjon 
(Nye OUS), Sykehuspartner HF og Sykehusapotekene HF.  Andre aktører involveres ved behov.  

Det er en målsetting at planen skal sikre samstemte forventninger til de nye byggene med hensyn 
til leveranseomfang, funksjonalitet og kvalitet, bidra til trygghet for innfasing av drift og klinisk 
ibruktakelse gjennom god, strukturert og samordnet innsats i sluttfasen. 

 

6.4.2 Igangkjøring 

Det vil for hvert av byggeprosjektene etableres en samlet plan for sluttfasen med forberedelse til 
drift og klinisk ibruktakelse. I dette inngår avsluttende tester og som vil gjennomføres iht. metode 
for systematisk ferdigstillelse [21] og NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske 
bygningsinstallasjoner [22]. 

Site Acceptance tester (SAT) gjennomføres pr. systemløsning for å verifisere funksjonalitet iht. 
avtalt funksjonsspesifikasjon. I dette inngår simulering av grensesnitt mot andre systemer i den 
grad det er praktisk mulig. 

For tekniske anlegg og systemer kan SAT gjennomføres som del-SATer hvor SAT gjennomføres 
etter hvert som arealer/funksjoner ferdigstilles. 

SAT skal gjennomføres i tilnærmet IKT produksjonsmiljø (preproduksjonsmiljø) for løsninger i 
drift.  

Deretter gjennomføres integrerte systemtester mellom ulike systemer eller mellom system og 
utstyr for å sikre at integrert funksjonalitet fungerer på tvers av ulike løsninger. Dette kan være 
test av romkontroll (operasjonsstuer med lys, ventilasjon, MTU), samspill mellom MTU og klinisk 
løsning, meldingsvarsling og rørpost/vareleveranser fra EFS. 

SAT og IST gjennomføres i regi av byggeprosjektet. 

6.4.3 Idriftsettelse 

Før idriftsettelse må Oslo universitetssykehus gjennomføre nødvendig opplæring av egne ansatte 
(brukere og driftspersonell).  
Deretter kan helseforetaket gjennomføre virksomhetstester som sikrer at funksjoner virker iht. 
planlagt hensikt og gjennomføres av ansatte/medarbeidere med bruk av installerte løsninger og 
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funksjoner, hvor nødvendig opplæring er gjennomført og planlagte operative prosedyrer 
benyttes. 

 

6.4.4 Eierskifte 

Eierskifte er definert som en formell overlevering fra HSØ PO til Oslo universitetssykehus. Ved 
eierskifte overtar helseforetaket ansvar for byggeprosjektets kontrakter, disposisjonsrett og 
driftsansvar for de nye byggene, slik at sykehuset kan begynne sin klargjøring for klinisk 
ibruktakelse. 

6.4.5 Ibruktakelse 

Innflytting i nye bygg vil pga. prosjektenes størrelse gjennomføres i form av trinnvis idriftsettelse 
(gradvis klinisk ibruktakelse (KIB)).  

Dvs. ulike funksjonsområder vil idriftssettes på ulike tidspunkt som medfører en gradvis 
innflytting og overføring av funksjoner fra eksisterende bygningsmasse til nytt bygg (lokasjon). For 
å understøtte dette må de tekniske systemene stabiliseres til første ibruktakelse, og driften av 
løsningen må utvides i takt med de ulike ibruktakelsene. Detaljert plan for trinnvis ibruktakelse vil 
bli utarbeidet i de respektive prosjektenes detaljprosjektering, men minimum følgende 2 vil kunne 
bli benyttet: 

• KIB1 – Første innflytting  
• KIB2 – Klinisk døgndrift, dvs. når alle kritiske kliniske funksjoner er etablert og det er 

etablert 24/7 drift 

I forkant av en ibruktakelse må det gjennomføres et omfattende testregime fra FAT, SAT, 
Integrerte systemtester til virksomhetstester som omfatter ansatte/medarbeidere for å sikre at 
funksjoner fungerer iht. krav og at ansatte/medarbeidere har gjennomført nødvendig og 
tilstrekkelig opplæring. 

For NSP og LVB vil det bli etablert egne ibruktakelse milepæler. 

6.4.6 Frys (Gradvis innfrysning) – Endringskontroll mot nye bygg 

Ulike IKT systemer med tilhørende grensesnitt vil bli tatt i bruk i de nye byggene iht. plan for 
ibruktakelse. Oppstart av IKT-systemer krever tilpasning, ny funksjonalitet, nye grensesnitt og i 
noen sammenhenger helt nye system. Igangkjøring av et stort funksjonsbygg som et sykehus, 
krever «frys16» av funksjonalitet med streng endringskontroll for å sikre forutsigbare 
rammebetingelser for sluttfasen. Tidspunkt for start av «Frys» av funksjonalitet må sees i 
sammenheng med bruk av løsningen, nødvendige integrasjoner og hvor mange som bruker den, 
ref. bl.a. opplæring.  

I tabellen under er ulike prinsipielle milepæler i forbindelse med overgang fra eksisterende 
bygningsmasse til et nytt bygg definert.  Milepælene illustrerer en gradvis «innfrysing» av 
funksjonalitet i forhold til milepæl oppstart døgndrift i nytt bygg, som er det tidspunkt hvor det 
etableres døgndrift. (Fristene som er angitt gjelder NRH og NSA – det vil bli definert egne frys 
milepæler for LVB og NSP. 

Med begrepet «frys» menes det tidspunktet der man har besluttet hvilken portefølje av 
systemer og løsninger som skal tas i bruk ved under prøvedrift i nytt bygg. Systemenes 
utviklings- og forvaltningsløp «fryses» ikke, -kun porteføljesammensetningen blir vedtatt. 

 

16 Start faser med styrt endringskontroll mot nye bygg 
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Milepæl Beskrivelse Hva fryses Begrensninger  Når 

Frys funksjonalitet til 
eksisterende sykehus 
17 

All funksjonalitet som ikke skal direkte til nytt 
bygg er ferdig pilotert og klar til ibruktakelse 
og utrulling i eksisterende bygg. 
 

 
 

Funksjonalitet til eksisterende sykehus 
Funksjonalitet «kopieres» og danner 
grunnlag for ekstra funksjonalitet og 
testmiljø mot nye bygg 

Ny funksjonalitet til nytt bygg fryses 
ikke. 
Utrulling av funksjonalitet kan pågå 
til andre avdelinger eller enheter i 
eksisterende sykehus/foretak. 

Start 
døgndrift 
– 18mnd18 

Frys IKT nytt bygg All funksjonalitet som skal til nytt bygg, er 
klargjort for integrasjonstest.  
Alle grunndata skal være lagt inn og løsninger 
ferdig konfigurert og tilpasset nytt bygg. 
Dette danner grunnlaget for bilaterale 
integrasjonstester i nytt bygg. 
Mottak og utrulling er ferdig. Oslo 
universitetssykehus endrer til fokus på nytt 
bygg. 

Funksjonalitet til nytt bygg. Leveranser av tekniske anlegg og –
systemer, samt IKT Infrastruktur, vil 
foregå fram til start teknisk 
prøvedrift.  
Utstyrsleveransene til nytt bygg 
skjer i forkant av hver innflytting. 

Start 
døgndrift 
– 12mnd 

Frys oppgraderinger Frys av alle pågående IKT-aktiviteter i 
eksisterende sykehus som påvirkes av 
byggeprosjektet.  
Integrasjonstesting, utprøving, 
virksomhetstesting og stabilisering starter  

Dette omfatter alle oppgraderinger, 
nye leveranser, bestillinger o.a. 

Kun kritiske aktiviteter, feilrettinger 
eller kritiske oppgraderinger tillates, 
eller endringer og tillegg som kan 
gjennomføres uten grensesnitt til 
eller avhengigheter til nytt bygg.  

Start 
døgndrift 
- 9mnd 

 

17 Generell ny funksjonalitet til hele OUS som har stor påvirkning på driften 
18 For NSP og LVB vil disse fristene bli avtalt separat, de som er angitt her gjelder innflytting til NRH og NSA 
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Milepæl Beskrivelse Hva fryses Begrensninger  Når 

Første innflytting / 
ibruktakelse (KIB1) 

Pilotering og første ibruktakelse av nytt bygg 
starter. 
 
Integrerte systemtester ferdig, stabilisering av 
tekniske anlegg og –systemer. 
Relevante virksomhetstester gjennomført for 
første innflytting 

Alle relevante løsninger knyttet til 
funksjonsområder som inngår i første 
innflytting. 
  

Kun deler av nytt bygg tas i bruk Start 
døgndrift 
– N mnd. 

Hovedinnflytting 
(KIB2) 

 
Alle løsninger 
Virksomhetstester ferdig 

Hele bygget tas i bruk Start 
døgndrift 
0 

Frysperiode avsluttet Tidligste tidspunkt for ny funksjonalitet. 
Oppstart videreutvikling og fase 3 

Løsninger som fortsatt er ustabile 
eller løsninger som har avhengigheter 
til slike 

Stabiliseringsperiode slutt Start 
døgndrift 
+ 3mnd 

Tabell 6 Milepæler i forbindelse med frys av funksjonalitet og oppstart nytt bygg 
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Vedlegg A Forklaring til ord og uttrykk 

I det etterfølgende er det angitt en kort forklaring til ord og uttrykk. 

5G/LTE 5G er en teknologi for femte generasjons mobiltjenester i mobilnett, en etterfølger til 4G, 3G 
og 2G. Det er forventet å gi en sammenhengende og sikker IP-basert løsning som skal kunne 
tilby stemme-, data- og multimediatjenester til brukerne «overalt, uansett tid». LTE står for 
Long Term Evolution og benyttes både om 4G og 5G. 

AGV Automatisk gående vogner benyttes for all vare- og avfallstransport som kan fraktes i standard 
vogner. 80% av alle varer inn er forutsatt å komme fra Helse Sør-Østs sentrale forsyningssenter 
i ferdig avdelingspakkede vogner. De øvrige 20% vil også så langt det er mulig være varer som 
pakkes om for AGV-transport 

AMR Autonome mobile roboter – benyttes for transport av mindre enheter som prøver, medisiner 
eller andre enheter som er for store til å gå i rørpost og for små til å transporteres med AGV. 

ARH Fellesbetegnelse på byggeprosjektene Nytt Sykehus Aker (NSA) og Nye Rikshospitalet (NRH) 

ATU Administrativt teknisk utstyr (f.eks. innsjekksautomater, dynamiske skilter ol.) 

BIM Building Information Model. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er det man kaller digitale 
modeller av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige 
bidragsyterne, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, 
vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggeprosessen og senere 
gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer. 

Det legges til grunn at BIM skal danne grunnlag for videre forvaltning i linjeorganisasjonen 
etter overtakelse av bygg. 

BTU Bygg Teknisk Utstyr – betegnelse på utstyr som inngår i byggnære IKT-leveranser 

Byggnær IKT Omfatter tekniske anlegg og systemer med tilhørende IKT-komponenter (applikasjoner, 
plattformer, nettverk mm.) som inngår i investeringsrammene til et byggeprosjekt.  

DHO Digital Hjemmeoppfølging — er definert som at pasienten kan følges opp i hjemmet ved at 
målinger, egen rapportert eller automatisk fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til 
helsetjenesten 

DHO er inkludert som pilotprosjekt for regional anskaffelse av Prosess- og 
Oppgavestyringsplattform (Samhandling mellom pasient og spesialisthelsetjenesten) 

DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine 

EFS Eksternt Forsyningssenter – Helse Sør-Østs regionale forsyningssenter 

FAT Factory Acceptance Test – Test av l snin     “   rikk” eller hos lever n  ren 

FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources – en ny standard for utveksling av helse relaterte 
meldinger utviklet av HL7 

https://no.wikipedia.org/wiki/4G
https://no.wikipedia.org/wiki/3G
https://no.wikipedia.org/wiki/2G
https://no.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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GS1 GS1 er en standardiseringsorganisasjon som standardiserer løsninger innenfor produksjon, 
transport og helse for å bedre og effektivisere datafangst og samhandling mellom 
organisasjoner og systemer. GS1 etablerer standarder for merking (strekkode, RFID) av 
lokasjon, personer (pasient/ansatt), lastbærere, utstyr og produkter (www.gs1.no) og 
etablerer veiledere for hvordan dette kan benyttes innenfor helsesektoren (GS1 Standards in 
Healthcare | GS1). Helse Sør-Øst har utarbeidet referansearkitektur for bruk av GS1 med 
tilhørende veiledere. Entydig strekkoding (GS1) - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) 

HIS Helse Informasjonssystem, fellesbetegnelse benyttet på PAS/EPJ. 

HL7 Health Level Seven – en internasjonal standardiseringsorganisasjon som arbeider med å 
standardisere meldingsutveksling mellom helsesystemer 

HPU Hovedprogram Utstyr som i tillegg til Medisinsk Teknisk Utstyr også inkluderer IKT-utstyr. 

IST Integrerte Systemtester – Hensikten er å teste integrerte systemer og funksjoner (bygget, de 
tekniske systemer, utstyr og «funksjonen» i seg selv) og verifisere at teknisk infrastruktur, 
utstyr, opplæring, driftsinstrukser, prosedyrer mv. fungerer i samspill som forutsatt.  

KIB Klinisk ibruktakelse (KIB) er en milepæl for når et definert funksjonsområde settes i ordinær 
drift. Med gradvis eller flere kliniske ibruktakelser menes at ulike funksjonsområder vil bli satt i 
ordinær drift på ulike tidspunkt.  Klinisk Døgndrift er en KIB hvor sykehuset er i 24/7 drift. 

KPI Key Performance Indicators – Indikator for ytelse 

LSA Lokal Sikkerhetsavdeling 

LIMS Laboratoriedatainformasjonssystemer 

MTU Medisinsk Teknisk Utstyr – samlebetegnelse på alt utstyr inkludert programvare og 
systemløsninger beregnet for mennesker til diagnose, overvåking og/eller behandling på 
medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde samt nødvendig 
tilbehør til slikt utstyr (ref. Medisinsk Teknologisk Forening) 

O-IKT Overordnet IKT, dvs. alle tilpasninger og konfigurasjonsendringer av IKT løsninger/systemer som 
ikke er dekket av byggnær IKT, og som planlegges gjennomført og finansiert av byggeprosjektet 
(fase 2) 

OTP Overordnet Teknisk Program – Konseptfasens beskrivelse av teknisk program og som 
inkluderer byggnære IKT-løsninger 

PAS/EPJ Pasientadministrativt system/Elektronisk Pasient Journal 

PHA Psykisk helsevern og avhengighet 

PUA Psykisk utviklingshemmede og autisme 

RFID Radio Frequence ID – Forkortelse for radiofrekvensidentifikasjon, en teknologi for automatisk 
identifisering ved hjelp av radiobølger 

RIF Regional IKT for forskning 

RKL Regionale Kliniske Løsninger – Program i Helse Sør-Øst for etablering av felles løsninger i 
regionen 

RML Regional Multimedial lagring – løsning for arkivering av lyd, bilder og video 

RSA Regional sikkerhetsavdeling 

RTLS Real Time Location System – betegnelse på systemløsninger for sporing, lokalisering og 
posisjonering 

http://www.gs1.no/
https://www.gs1.org/industries/healthcare/standards
https://www.gs1.org/industries/healthcare/standards
https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/digitalisering-og-e-helse/regionale-ikt-prosjekter/entydig-strekkoding-gs1#bakgrunn
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SA Sykehusapotekene HF 

SAT Site Acceptance Test – Entreprenør/leverandør test av egen løsning med verifikasjon av 
grensesnitt og på endelig IKT plattform og infrastruktur 

Sengeautomat Sengeautomat - Vertikal lagrings- og distribusjonsautomat for senger som betjener alle etasjer. 
Det transporteres både rene og urene senger (uten pasient):  

Sengeheis En heis som er pga. kupestørrelsen egnet til sengetransport (vanligvis med pasient og 
pleiepersonale/portør) 

Sengevask En vaskemaskin som vasker senger 

STIM Standardisering og IKT Modernisering – program i Sykehuspartner for standardisering og 
modernisering av IKT plattform for Helse Sør-Øst 

TE Totalentreprenør/Totalentreprise 

U5/U6/U7 Utbyggingsområder I byggeprosjektet for hhv. U5 – Byggnær IKT, U6 – Utstyr inkl. MTU, IKT og 
funksjonsutstyr, U7 – Overordnet IKT 
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Vedlegg C Oversikt for behov for beslutninger 
ID Funksjonsområde Beskrivelse Når Omfatter Eier Status Kommentar 

        

B.1 IKT Infrastruktur – 
modernisering nett 

Innføring av modernisert nett i Oslo 
universitetssykehus 

01/23 OUS SPHF Pågår I dette inngår hvilken nettverksløsning 
som skal etableres i forbindelse med 
NSP, LVB og når eventuelt modernisert 
nett må etablerer på eksisterende 
Rikshospital 

B.2 IKT Infrastruktur – 
innendørs mobildekning 

Etablering av innendørs 
mobildekning i eksisterende 
Rikshospital 

04/25 OUS – RH SPHF Åpen  

B.3 IKT Infrastruktur – 
infrastruktur for sporing 
og lokalisering 

Etablering av infrastruktur for 
sporing og lokalisering i 
eksisterende bygningsmasse på RH 

04/25 OUS – RH OUS Åpen  

B.4 IKT Infrastruktur – 
rollebasert 
mobilitetskonsept Oslo 
universitetssykehus 

Innføring av rollebaserte 
mobilitetskonsept i Oslo 
universitetssykehus – sees i 
sammenheng med innføring av 
Helselogistikk 

04/24 OUS OUS Åpen  

B.5 Modernisering RH Etablering av en felles 
anskaffelsesstrategi mellom HSØ PO 
og Oslo universitetssykehus mht. 
tilnærming til modernisering av og 
integrasjon mellom nye og 
eksisterende bygg 

03/23 OUS OUS Åpen  

B.6 Multi ressursbooking/-
styring 

Etablere en løsning for multi 
ressurs-booking/styring 

 HSØ HSØ Åpen  
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ID Funksjonsområde Beskrivelse Når Omfatter Eier Status Kommentar 

        

B.7 Kontrolltårn operasjon Bredding av kontroll operasjon til 
andre funksjonsområder, ref. 
poliklinikker, bildediagnostikk 

10/23 OUS (HSØ?) OUS Pågår Utviklingsavtale inngått, Oslo 
universitetssykehus må beslutte om 
utviklet løsning skal implementeres 

B.8 OUS Hjemme Pågår konseptutredning med 
tilhørende pilotering. Oslo 
universitetssykehus må beslutte 
omfang og områder hvor OUS 
Hjemme skal etableres 

06/23 OUS (HSØ?) OUS Pågår Deler av løsningene kan etableres som 
regionale løsninger 

B.9 Innføring regional 
standard for LLS i Oslo 
universitetssykehus 

Det må besluttes tidspunkt, omfang 
og plan for innføring av regional 
standard for LLS i Oslo 
universitetssykehus, inkludert 
modell (pasientmerket vs. 
pasientbundet) og omfang (hvilke 
poster) 

12/23 HSØ OUS Pågår Pt. er pasientbundet vurdert 

B.10 Innføring av Sikker ID 
(prøver, 
blodtransfusjon) 

Oslo universitetssykehus har bestilt 
av Sykehuspartner HF funksjonalitet 
for å dokumentere identiteten til 
personell som utfører prøvetaking 
og blodtransfusjon. Dette må 
besluttes implementert 

06/23 OUS (HSØ?) OUS Pågår  

B.11 Innføring av konsept for 
tverrgående utstyr 

     Forutsetter 

B.12 Sengelogistikk/ 
utstyrslogistikk 

Innføring av et Bed 
Management/Asset management 
system for Oslo universitetssykehus 
(Helse Sør-Øst) 

 OUS (HSØ) HSØ Åpen  



Nye Aker og Nye Rikshospitalet Revisjon: 01 

Dokumentnr.: ARH-0000-F-PL-0001 Dato: 16.09.22 

Tittel:        IKT-plan Nye Aker Sykehus og Nytt Rikshospitalet Side: 87 av 94 

 

 

ID Funksjonsområde Beskrivelse Når Omfatter Eier Status Kommentar 

        

B.13 Kontor og 
møteromsbooking 

Beslutning om anskaffelse av denne 
type løsning 

??/24 OUS (HSØ?) OUS Åpen  

B.14 Konsolidert «LIMS» for 
Oslo universitetssykehus 
for MBK, MIK og FAR 

Etablering et felles 
laboratoriesystem for OUS før 
innflytting i LVB 

10/22 OUS OUS Pågår  

B.15 Prøvelogistikk Oslo 
universitetssykehus 

Etablere nødvendige forutsetninger 
for anskaffelse av løsning for 
prøvelogistikk til Oslo 
universitetssykehus 

10/22 OUS (HSØ?) OUS Pågår Skal GS1 benyttes i forbindelse med 
prøvelogistikk, ie. merking av pasient, 
prøveglass, prøvetaker, lastbærere mm. 

B.16 Prøvelogistikk NSP Skal ny prøvelogistikk tas i bruk i 
forbindelse med NSP 

04/23 OUS OUS Åpen  

B.17 Patologi Når og hvordan skal digital patologi 
innføres i Oslo universitetssykehus 

 OUS OUS Åpen  

B.18 Prosedyrevogner Innføring av prosedyrevogner i Oslo 
universitetssykehus (Når og 
hvordan) 

 OUS OUS Pågår  

B.19 Sentralisert skopvask Det må besluttes om sentralisert 
skopvask skal implementeres i Oslo 
universitetssykehus og eventuelt 
når og hvordan det skal piloteres 

 OUS OUS Pågår  

B.20 Kostdatasystem Oslo universitetssykehus må 
beslutte innføring av nytt 
kostdatasystem med tilhørende 
løsningselementer  

10/23 HSØ OUS Pågår Regional anskaffelse pågår.  
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ID Funksjonsområde Beskrivelse Når Omfatter Eier Status Kommentar 

        

B.21 FDVU  Valg av nytt FDVU system for Oslo 
universitetssykehus 

01/23 OUS OUS Pågår Nasjonal anskaffelse pågår i regi av 
Sykehusbygg. Oslo 
universitetssykehus/Helse Sør-Øst må 
når avtale foreligger beslutte 
gjennomføring 

B.22 Toppsystem SD Etablering av et felles toppsystem 
for sentral driftskontroll for 
Kommando og kontroll 

02/23 OUS OUS Åpen Det er etablert et budsjett for denne 
anskaffelsen i byggeprosjektet, men det 
må besluttes når det skal anskaffes med 
tilhørende omfang 

B.23 Sikkerhetsanlegg Oslo 
universitetssykehus 

Gjennomføre en anskaffelse knyttet 
til Sikkerhet som kan benyttes som 
en rammeavtale som kan benyttes i 
alle byggeprosjektene og som Oslo 
universitetssykehus kan benytte til å 
modernisere sikkerhet i 
eksisterende bygg 

10/22 OUS OUS Åpen Sikkerhet planlegges som en felles 
anskaffelse for ARH, men bør også 
vurderes i forbindelse med NSP 

B.24 Provisjonering av 
ansatte 

Integrere sikkerhetsløsninger i Oslo 
universitetssykehus med system for 
Identity and Access Management 
hos Sykehuspartner HF 

02/24 OUS OUS Åpen Bør sees i sammenheng med B.23 

B.25 Prosess og 
oppgavestyrings-
plattformer 

Oslo universitetssykehus må 
beslutte om de vil benytte denne 
plattformen 

05/23 OUS OUS Åpen Anskaffelse pågår og kostnader knyttet 
til bruk av denne må foreligge før 
beslutning 

B.26 Helselogistikk Oslo universitetssykehus må 
beslutte plan (Når, omfang) for 
bredding av Helselogistikk til øvrige 
deler av Oslo universitetssykehus 
(ie. etter RAD) 

10/23 OUS (HSØ?) OUS Åpen Avventer innføring på Radiumhospitalet 
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ID Funksjonsområde Beskrivelse Når Omfatter Eier Status Kommentar 

        

B.27 Vareflyt og logistikk Mat, tøy og legemidler må besluttes 
etablert i Helse Sør-Øst ERP 

10/23 HSØ OUS Pågår Både kostdata prosjektet og Lukket 
legemiddelsløyfe forutsetter bruk av 
ERP  

B.28 IKT Infrastruktur Det må besluttes når modernisert 
nettverk etableres i Oslo 
universitetssykehus, inkludert hvilke 
løsninger som kan etableres i 
forbindelse med NSP og LVB 

10/23 OUS SPHF Åpen Tidspunkt for etablering av modernisert 
nettverk må planlegges og 
gjennomføres slik at det ikke kommer i 
konflikt med øvrige aktiviteter i Oslo 
universitetssykehus i fase 1 

B.29 Sporing og lokalisering Infrastruktur for sporing og 
lokalisering (aktiv/passiv) må 
etableres i eksisterende 
bygningsmasse på RH og Aker 

10/24 RH og Aker OUS Åpen Må etableres i fase 1 for å sikre at både 
Rikshospitalet og Aker fremstår om 
helhetlige sykehus 

B.30 Felles plattform Det må besluttes hvilke av Oslo 
universitetssykehus 
systemløsninger som skal migreres 
til ny felles plattform, inkludert 
hvilken plattform skal benyttes i 
forbindelse med anskaffelser til NSP 
og LVB 

05/23 OUS SPHF Åpen  

B.31 Integrert RH Det må besluttes hva som må til av 
infrastruktur og løsninger for at RH 
skal fremstå som et helhetlig 
sykehus 

01/25 OUS OUS Åpen  

Tabell 7 Identifiserte beslutninger  
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Vedlegg D- Løsningsbilde 2031 – Sanntid sykehus 

 D.1 Visjon 

En del av visjonen for de nye sykehusbyggene til Oslo universitetssykehus i 2031 foreslås å være 
«Sanntid Sykehus». Med dette menes sykehus som vha. ny og moderne teknologi utnytter mulighetene 
knyttet til kontekst (ansattrolle, pasient, oppgave, lokasjon – Situasjonsforståelse) og operativ 
intelligens (kunnskap om virksomheten, aktiviteten og personen/rollen). Ved at hendelser og 
informasjon registreres i sanntid, kan dette benyttes til å trigge etterfølgende aktiviteter med rett 
informasjon tilgjengelig som kan gi bedre pasientbehandling, høyere kvalitet og større grad av 
automatisering. 

Sanntid Sykehus muliggjør en endring av helseforetaket fra en statisk og klinikk fokusert virksomhet 
til en effektiv og pasient vennlig virksomhet som vil kunne skape bedre behandling og en forbedret 
pasient opplevelse. 

L

Leger
Sykepleiere
Servicepersonell

Administrasjon
Drift

Sanntid, operativt intelligent

Digitalisering; IoT, IKT, 

 

Figur 29 Sanntid Sykehus 

Et Sanntid Sykehus gir de ansatte (og ledelse) kontinuerlig tilgang til oppdatert informasjon (i sanntid) 
slik at de kan agere basert på dette og utnytte de mulighetene som oppstår. Dette forutsetter at IKT 
systemene er integrert, at de kommuniserer og samarbeider om informasjonen som blir samlet inn. 
Dette vil muliggjøre økt deling av informasjon mellom ulike behandlere i behandlingskjeden og med 
pasienten iht. pasientens samtykke. 

For å understøtte denne visjonen forutsetter dette: 

• En datadrevet tilnærming (pasientinformasjon er kilden, sammen med registrerte hendelser 
rundt pasienten) 

• Digitale helseøkosystemer for alle eller noen ulike pasientforløp/pasientgrupper  

• Nye forretningsmodeller for pasientbehandlingen som integrerer ulike aktører rundt pasienten 
 

Dette innebærer i praksis et teknologisk løft for Oslo universitetssykehus 

• Bedret prosesstøtte og samhandling internt på sykehuset mellom ulike avdelinger 

• Bedret samhandling i behandlingskjeden inkludert utveksling av informasjon med 
primærhelsetjenesten for å understøtte pasientflyt inkludert pasientstyrte poliklinikker, 
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hjemmesykehus, og pasienter med pasientforløp som involverer primærhelsetjenesten 
(kronikere, kreft ol.) I dette inngår også bedret samhandling mellom helseforetakene innenfor 
regionen og nasjonalt, spesielt i forbindelse med avanserte behandlingsforløp 

• Bedret samhandling med pasienter og innbyggere ved å tilby mer pasientrettete tjenester som 
timebok på nett, virtuelle konsultasjoner (videokonferanse), etablering av hjemmesykehus med 
fjernovervåkning av pasient og med innrapportering av vitale helsedata.  
 

 
 

Figur 30 Samhandling 

D.2 Et «Sanntid Sykehus» 

For å nå visjonen om et Sanntid Sykehus kreves det en omstilling både organisasjonsmessig og 
teknologisk. Nye kapabiliteter og løsningskomponenter må etableres i ulike dimensjoner. 

For Oslo universitetssykehus innebærer det at helseforetakets organisasjon er modnet mhp. følgende: 

• Bevissthet 
Organisasjonen er bevisst på at aktiviteter og hendelser som skjer skal ageres på i sanntid. 
Aktiviteter og hendelser rapporteres fortløpende slik at informasjon er umiddelbart tilgjengelig 
for etterfølgende aktiviteter i pasientforløpet/behandlingen eller andre tilsvarende 
hendelsesforløp. Registrering av aktiviteter/hendelser muliggjør Dashboard løsninger for 
umiddelbar håndtering av avvik, og for senere utnyttelse av data til analyse for 
prosessforbedring.  

• Mobilitet 
De ansatte bruker mobile løsninger for å registrere aktiviteter i sanntid. De mobile løsningene 
sikrer bedre samhandling rundt pasienten med tilgang til oppdatert pasientinformasjon. Mobile 
løsninger breddes til alle ansatte innenfor logistikk og bygg/eiendomsdrift og – forvaltning. De 
mobile løsningene sikrer også bedre utnyttelse av ressurser. 

• Samhandling 
Samhandling i hele pasientforløpet basert på rett pasientinformasjon til rett tid bedrer 
pasientopplevelsen, øker kvaliteten i behandlingen, reduserer uønsket variasjon i behandlingen 
og reduserer kostnadene. 
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• Pasienten i sentrum 
Med dette menes at pasientene får en mer aktiv rolle ikke bare i utformingen av helsetjenesten, 
men også ved at blant annet pasienter med kroniske sykdommer i større grad selv styrer sitt 
behov for spesialisthelsetjeneste, ref. brukerstyrte poliklinikker og brukerstyrte senger 

• Tjenesteleveranser med tilhørende overvåkning 
Informasjonen samles inn fortløpende og lagres slik at de er lett tilgjengelig for analyse og 
beslutning. Automatiserte og manuelle prosesser igangsettes basert på gitte kriterier i 
informasjonsinnsamlingen.  
IKT er fokusert rundt tjenesteleveranser med definert SLA. Med bruk av Dashboard løsninger 
overvåkes tjenester løpende. Innsamling av informasjon og analyse av dette utføres fortløpende 
slik at alle involverte får tilgang til den informasjonen de skal ha, og slik at de tar de rette 
beslutningene basert på rett informasjonsgrunnlag.  

 

I et «Sanntid sykehus» er et «Smart sykehusbygg» en viktig komponent. 

Innenfor teknologi og IKT området har man etablert et smidig digitalt helseøkosystem19 som utnytter 
sanntids informasjon og moderne intelligente løsninger med nye tekniske komponenter. Dette omfatter, 
men ikke nødvendigvis begrenset til: 

• Sensorer 
Sensorteknologi med tilhørende infrastruktur (IoT) er installert som fortløpende samler inn 
informasjon om aktivitet og hendelser, og som lagrer dette slik at det ageres på informasjonen i 
form av aktiviteter eller automatiserte prosesser. Sensorer bistår i en kontekstuell 
sammenheng, dvs. aktiviteter registreres med utgangspunkt i lokasjon, person, ressurs mm.  
I sensorteknologi inngår også velferdsteknologi (Internet of Health Things – IoHT). 

• Infrastruktur 
Infrastrukturen understøtter bruk av mobile utstyrsenheter med kommunikasjonsteknologi med 
sanntidsegenskaper, kapasitet og sikkerhet, lagringsløsninger med tilstrekkelig kapasitet og 
struktur, og applikasjoner som utnytter dette. Det er etablert leveransemodeller basert på 
skybaserte tjenester (lagring, prosessautomasjon, analyse, kunstig intelligens mm.) 

• Integrasjon/samspill 
Samhandling virker på tvers av helseforetak og juridiske enheter innenfor helsesektoren slik at 
rett informasjon til enhver tid er tilgjengelig. Kommunikasjonsløsninger er tilgjengelig for 
fjernkonsultasjoner med fjerndiagnose og fjernovervåkning. 
Alt er integrert, dvs. i form av dynamisk og sanntid samspill med Medisinsk Teknisk Utstyr, 
pasientens personlige utstyr.  

• Prosessautomasjon og styring 
Informasjonsflyten fra sensorer/xTU20 og manuelle dokumentasjonsprosesser av ulike slag 
koordineres og kanaliseres til rett administrator/helsepersonell til rett tid på tvers av IKT 
porteføljen 

• Kommando og kontroll 
Overvåkningsløsninger er etablert som sikrer overvåkning av pasienter, tjenester og løsninger, 
og som gjør det mulig å korrigere når feil oppstår, utnytte ledige ressurser, overvåke pasientflyt 
og forløp 

• Sikkerhet 
I forbindelse med alle løsninger er alle offentlige krav til personvern, pasient- og 
informasjonssikkerhet ivaretatt.  I dette inngår også Medisinsk Teknisk Utstyr. 

 

19 Med helseøkosystem menes et konsept hvor alle helseaktører involveres i tillegg til teknologi- og 
leverandørindustrien. 
20 xTU – Administrativt teknisk utstyr (ATU), Byggteknisk utstyr (BTU) og Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) 
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D.3 Målbilde IKT for nye Oslo universitetssykehus 

Målbilde for nye sykehusbygg understøtter visjonen om «Sanntid sykehus», ved at hendelser registreres 
i sanntid som muliggjør effektiv samhandling mellom ulike aktører i pasientforløpet både eksternt og 
internt. Hendelsene danner underlag for løpende analyse av flaskehalser og muliggjør kontinuerlig 
forbedring. 

Målbildet omfatter utvikling mot pasientens helsetjeneste med pasienten i sentrum. Dette omfatter 
innsamling og registrering av egne helsedata i samspill med behandlingsinformasjon (diagnose og 
behandling) i alle ledd i behandlingsforløpet. 

Målbilde for infrastruktur utvides til å inkludere smart-byggteknologi, med tilhørende fokus på helhetlig 
løsningsportefølje for helseforetaket, inkludert bygg og eiendomsdrift. Infrastruktur perspektivet er 
utvidet til å omfatte felles lagring, med tilhørende løsninger for analyse, rapportering og overvåkning. I 
tillegg fokuseres det på samhandling og løsninger knyttet til hjemmesykehus. 

Felles kjernesystemer er åpnet med bruk av definerte programgrensesnitt som muliggjør større grad av 
integrasjoner og bruk av lettvekts IKT til innovasjon og nyutvikling. 

Målbilde nye sykehusbygg
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Kjernesystemer
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Radiologi
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Figur 31 Målbilde system løsninger 

I tillegg må perspektivet utvides til hvordan tjenester produseres og forvaltes. I målbilde inngår at ikke 
alle tjenester kan produseres og leveres av en leverandør, men at disse utføres i en kombinasjon av 
eksterne og interne leverandører basert på de som kan levere dette effektivt, stabilt og sikkert iht. 
foretakenes behov. 

D.4 Komponenter i målbildet 

Følgende løsningskomponenter inngår i dette målbildet: 

• Stabile, funksjonsrike og integrerte regionale løsninger som understøtter Oslo 
universitetssykehus sine kjernefunksjoner, inkludert Bygg og eiendomsdrift. De regionale 
løsningene tilbyr funksjonsrike og åpne program grensesnitt (API) som muliggjør en større grad 
av integrasjon med tilhørende innovasjon og nyutvikling 

• En pasient – en journal som gjennom funksjoner for samtykke og sikre tilgangsmetoder gir 
helsemedarbeidere i ulike deler av behandlingskjeden tilgang til pasientdata for å sikre en 
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helhet og pasienttilpasset behandling og som samtidig ivaretar pasientens personvern med 
tilhørende sporing av aktivitet. Denne journalen må kunne integreres med pasientens egne 
applikasjoner (eHelse) og utstyr (sertifisert), eller utdelte behandlingshjelpemidler for 
datafangst 

• Funksjonsrike innbyggertjenester for pasienter og pårørende som for eksempel automatisert 
pasientdialog vha. virtuelle assistenter som opererer i ulike kanaler (e-post, SMS, sosiale medier, 
helsenorge.no) 

• Alle sentrale og kritiske virksomhetsprosesser er kartlagt og modellert, og disse har vært 
gjenstand for prosess forbedring og automatisering i den grad det er mulig innenfor rammen av 
tilgjengelig teknologi. I dette inngår modellering av alle viktige pasientforløp fra hjem til hjem. 
Dette er gjennomført iht. felles og omforent metode for modellering av virksomhetsprosesser 
som sikrer gjenbruk og understøtter muligheten for prosessanalyse og forbedring.  

• Verktøy (BPM, Virtuelle assistenter, robot automatisering av manuelle oppgaver) og metoder 
for å understøtte leveranseevnen av tilpasset funksjonalitet til helseforetakene for å forenkle 
tidkrevende arbeidsoppgaver, automatisere arbeidsprosesser, redusere dobbeltarbeid, forenkle 
testing og utrulling til drift (DevOps) mm.  

• En fleksibel, skalerbar og sikker IKT plattform (mobile klienter, arbeidsstasjoner, servere, 
tjenester) som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og som samtidig muliggjør utnyttelse av ny 
teknologi, inkludert integrasjon med eksterne tjenesteleveranser (skybaserte) som kunstig 
intelligens/maskinlæring og datanalyse/beslutningsstøtte 

• En fleksibel, skalerbar og sikker infrastruktur som håndterer alle typer utstyr og «ting» som 
foretakene har behov for å kople til for bl.a. å kunne etablere en digital tvilling og sensorer for å 
kunne etablere kontekst, samt spore personer, utstyr og varer. Infrastrukturen understøtte 
videokonferanseløsninger for fjerndiagnose, fjernovervåkning og hjemmesykehus 

• En etablert digital tvilling for alle nye sykehusbygg med bruk av BIM i drift, og med verktøy som 
sikrer optimal utnyttelse av ressurser og kosteffektiv drift. For eksisterende bygningsmasse er 
det etablert slim BIM med de mest relevante driftsrelaterte elementene 

• Strukturert og ensartet måte å håndtere ulike typer sensorer (IoT), inkludert infrastruktur 
(nettverk, Gateways, protokoller) for dette, metoder for datainnsamling, lagring, strukturering 
og bearbeiding av data (BigData), anvendelser som utnytter denne informasjonen i sann tid 

• Et sanntids basert posisjoneringssystem for utstyr, personer, varer mm. basert på 
regionale/nasjonale/internasjonale standarder for ID, navngivning og merking (ref. GS1) 

 

IKT-tjenester leveres fra (og/eller via) en Tjenesteorientert leverandør (Sykehuspartner) basert på en 
definert tjenestekatalog med tilhørende definert SLA og med gitte og forutsigbare leveringstider. 
Tjenester kan produserer av Sykehuspartner eller av eksterne tjenesteleverandører iht. definert 
forvaltningsmodell. Tjenesteomfanget ivaretar de nye sykehusbyggenes funksjoner. Nye tjenester 
utvikles etter identifiserte og prioriterte behov. 


