Sykehusbygg
HF
Vi bygger for pasientens
helsetjeneste
Kan bygging av sykehus understøtte
framtidsrettede helsetjenester?
Tema:
• Prosesser og standardisering SB
• IKT i sykehusprosjekter
• Teknologinotat 2.0

Hvorfor ble
Sykehusbygg
etablert?

• Høy aktivitet for bygging av
sykehus
• Behov for samordning av
kompetanse og bemanning
• Behov for overføring av
kunnskap mellom prosjekter og
mellom RHF/HF
• Gjenbruk av metoder, verktøy
og løsninger

Eies av de fire RHF’ene

Sykehusbygg
HF

45 planleggings- og
byggeprosjekter

Metodikk og grundig erfaring med
tidligfaseplanlegging samt
gjennomføringsmodeller, samlet
store deler av Norges erfaring innen
prosjektledelse av
sykehusbyggprosjekter

Hovedkontor i Trondheim med
120 ansatte lokalisert i
Trondheim, Oslo, Kristiansand,
Hjelset, Stavanger og Bodø

Spesialkompetanse på blant
annet analyser og framskriving,
evaluering, OU, utstyrs- og
funksjonsplanlegging,
spesialrom, arkitektur og helse,
IKT og smittevern.

30 utviklingsprosjekter

Internasjonale nettverk; bl a.
European Healthcare Design,
EuHpn (EU nettverket), TNO,
Chalmers, Locum, SKL

Prosjekter i Sykehusbygg HF
Helse Nord
• Arealplan og prosjektinnramming, UNN Breivika
• Arealplan, UNN Harstad
• Rådgiving systematisk ferdigstillelse, Kirkenes
• Rådgiving Samisk helsepark, Karasjok
• Utstyrsanskaffelser, NLSH Bodø
• Utviklingsplan Psykisk helsevern og rus, UNN Åsgård
• Prosjektinnramming NLSH Voksenpsykiatri Rønvik
• Prosjektinnramming Helgelandssykehuset
• Forprosjekt Hammerfest
• Forprosjekt Narvik
• Forprosjekt DMS Brønnøysund
• Gjennomføring Alta nærsykehus
• Ombygging operasjon og sterilsentral, Helgelandssykehuset,
og Mo i Rana
Helse Midt
• Arealplan, St. Olavs Hospital
• Framskriving utviklingsplan, Helse Midt-Norge
• Strategi for logistikk, Helse Midt-Norge
• Konseptfase kombinasjonsbygg Namsos
• Konseptfase sikkerhetspsykiatri, St. Olavs Hospital
• Konseptfase psykiatrisenter, St. Olavs hospital
• Gjennomføring Fase 2, Psykiatriløftet, Levanger
• Gjennomføring PET St. Olav + 7 tesla MR
• Gjennomføring Sykehuset Nordmøre og Romsdal

Nasjonale
• Utstyrsanskaffelse protonterapi
i Norge
• Tilrettelegging av landingsplasser
for nytt redningshelikopter

Helse Sør-øst
• Rådgivning utbedringer OUS
• Prosjektinnramming, Byggetrinn 3, Sunnaas
• Konseptfase Utbygging somatikk Skien (Q1 2019)
• Konseptfase Nytt bygg for psykisk helsevern
Nordbyhagen (Q1 2019)
• Konseptfase Aker og Gaustad - videreutvikling OUS
• Konseptfase Regional Sikkerhetsavdeling –
videreutvikling OUS
• Forprosjekt Nytt sykehus i Drammen
• Forprosjekt - Nytt klinikkbygg og Protonsenter
Radiumhospitalet
• Forprosjekt Nybygg Psykisk Helse, Kristiansand
• Evaluering Nytt Østfoldsykehus

Helse Vest
• Rådgiving gjennomføring, Førde
• Gjennomføring Stavanger
Universitetssykehus
• Rådgivning Proton Bergen

Rådgivning, prosjektinnramming

Konseptfase

Forprosjekt

Gjennomføring

Prosesser og
standardisering
Sykehusbygg HF

Prosesser og
standardisering
Sykehusbygg HF

Eksempel på tverrfaglig drøfting/medvirkning SNR, optimalisering av arbeidsflyt i
byggene, utforming arealer.

STANDARDISERING – BESTE PRAKSIS
I prosjekter ledet av Sykehusbygg sikres lik metodikk ved blant annet:

Veiledere for tidligfaseplanlegging - Hovedprogram

•

Analyse, framskriving og evaluering

•

Klassifikasjonssystemet

•

Konseptprogram og standardromkatalog
Byggveileder for smittevern

Veileder for industrialisert byggemetodikk
Se sykehusbygg.no

Veiledere
•
•
•
•
•

Veileder for tidligfasen
Veileder for hovedprogram
Byggveileder for smittevern
Veileder for evaluering av sykehusprosjekter
Veileder for medvirkning

Se sykehusbygg.no

Konseptprogram

Konseptprogram
• I løpet av 2019 ferdigstilles første versjon av konseptprogram for:
– Bildediagnostikk
– Akuttmottak
– Sengeområder
– Laboratorier
– Logistikk/Vareforsyning
– Bygg for psykisk helse (i samarbeid med Chalmers)
Arbeidet utføres i samarbeid med ressurspersoner fra RHF/HF

Se sykehusbygg.no

Standardromkatalog
• Versjon 2.0 foreligger
• Arbeider videre med kobling
mot BIM og artikkelregistere
• Informasjon lagt inn i dRofus
• Videreutvikling
– Konseptprogram for logistikk,
sengeområder, operasjon mm
– Driftsmodell for oppdatering av
katalogen og konseptprogrammene
når ny kunnskap fra prosjekter og
forskning/utvikling foreligger
«Øker hastigheten flere hundre % med å prosjektere nye sykehus.»

Nye digitale prosesser innen byggeprosjekt
• Digital Samhandling i byggeprosessen
-Felles dataplattform og dokumentstyringssystem
-BIM (3D, 4D, 5D, 7D)

• Virtuell prosjektering og bygging (VDC)
•Utnytte teknologi med et flerfaglig team
•Bruk av ICE hvor alle relevante disiplinerer samles
i samme rom å utvikle og velge løsninger

• Verdistyrt prosjektering (TVD)
•Bruke kostnader, tidsbruk og byggbarhet som
kriterier for å komme frem til optimal verdi
innenfor ønsket økonomisk mål

Digital tvilling – BIM, gevinster i flere faser
•
•
•
•

Prosjektering: Optimalisering, korrigeringer, virtuelle tekniske befaringer før byggestart
Bygging: Oppfølging, koordinering, avklaringer, virtuelle befaringer
Organisasjon: Forankring, eierskap, visuell befaring, opplæring før innflytting
Drift og forvaltning: FDVU dokumentasjon i modellen, aktiv forvaltning, eBIM

SUS2023 har fått internasjonal
annerkjennelse for sin digitale
planleggingsprosess.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er digitale modeller av et bygg.
Hovedtrend: Komplett BIM-modell før start av bygging.

IKT i
sykehusbyggeprosjekter
Tore, Endre, Tormod, Stein Arne, Christian og Ove (ikke SB)

IKT i sykehusprosjekter
• All planlegging av IKT i sykehusprosjekter skjer i
tråd med nasjonale og regionale føringer
• Regionale IKT-foretak er premissleverandører på
hva som skal leveres av IKT
• Regionale IKT-foretak er hovedleverandører av
IKT-leveranser

Føringer fra regionale og lokale helseforetak

IKT i sykehusbyggeprosjekter
IKT LEVERANSER FRA REGIONAL IKT LEVERANDØR

• 50-70 IKT leveranser for et moderne sykehusbygg
• 50 – 200 grensesnitt å ivareta
• Fundamentalt å avklare ansvarsfordeling i
tidligfaseplanlegging av prosjektet
• Koordinering av leveranser i gjennomføringsfasen

IKT LEVERANSER DIREKTE
FRA BYGGEPROSJEKTET

Hva er IKT i sykehusbyggeprosjekter?
Strukturert inndeling av hovedleveranser.

IKT i sykehusbyggeprosjekter
IKT UTSTYR:
PC'er faste og bærbare (,
Leasing)
Nettbrett
Generelt løst
periferutstyr/brukerutstyr IKT
Spesielle skjermer
PACS-arbeidstasjoner og
skjermer
Endeutstyr for TV decodere
Dikteringsutstyr
Mobile og faste telefoni- og
kommunikasjonsenheter
Print, kopi, multimaskiner
IT-sikkerhetsløsninger og
autentisering
Tankefabrikk, håndtering,
testing, dokumentasjon.
Servere
SAN , nødvendig lagring + UE)
Etiketteskrivere

IKT INFRASTRUKTUR:
Datanettverk /
Nettverksteknologi
Trådløst nett/ Basestasjoner
Meldingsinfrastruktur
Telefoni og personsøking
Kabling for telefoni
Telefoniteknologi fast
Telefoniteknologi
trådløst/mobilt
Beredskapsløsninger
kommunikasjon/telefoni
Høyttalende
hustlf. apparater, vaktrom
System for porttelefon

50-70 IKT leveranser, 50-200 grensesnitt

IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING:
Prosjektledelse/programledelse
Koordinering
Anskaffelser
Gjennomføring av leveranser
Generell styring og risikostyring
Virksomhetsarkitektur
Migrering
Implementering
Testing
Opplæring
Endringsledelse
Gevinstrealisering
Håndtering av integrasjoner

IKT SYKEHUSTEKNOLOGI:
Digitale samhandlingsløsninger
Digitalisering kommunikasjonsflyt
Ressursstyring rundt pasientpleie
Samhandling prehospitale tjenester
Tilkallingsløsninger/alarmering
Sikkerhetsløsninger/overfallsløsninger
Selvinnsjekkløsninger / kiosker
Informasjonstavler
Telemedisin/Fjernundervisning
TV/databruk pasientrom pasientrom
Spesielle løsninger operasjonsstuer
Spesielle tilpasninger Helseplattformen
Sporing / Posisjoneringsløsninger
Fall-løsning
Sensorteknologi
Robotteknologi

IKT BYGGNÆR:
HKR/KR (Kommunikasjonsrom) med
UPS/Reserve
Grensesnittsrom inkludert rack og UPS
Fiberinfrastruktur
Gateway mot offentlig telenett
Rack i kommunikasjonsrom
PDU
Midlertidig byggenett
Installasjon/konfigurering nettutstyr
Stamnett/stigenett/utjevningskabler
Terminering stamnett/stigenett, på panel i
rack
Spredenett, fysisk
Pasientsignal, kabling og utstyr
Intergrert pasientsignalanlegg med telefoni
Overfallsalarm med posisjonering
TV signaler IP
Lydanlegg kantine ect
Teleslynge
Bilde og AV-systemer
Administrativ videokonferanse
AV-løsninger i auditorium /flerbruksrom

IKT GRENSESNITT:

Ca 75-200 grensesnitt
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IKT BYGGNÆR
Fundamentale IKT leveranser, ofte leveranser i vegger, tak og kjellere. Tette grensesnitt mot Bygg/Teknikk.

4G / 5G
GSM
Nødnett

HKR/KR (Kommunikasjonsrom) med UPS/Reserve
Grensesnittsrom inkludert rack og UPS
Fiberinfrastruktur
Gateway mot offentlig telenett
Rack i kommunikasjonsrom
PDU
Midlertidig byggenett
Installasjon/konfigurering nettutstyr
Stamnett/stigenett/utjevningskabler
Terminering stamnett/stigenett, på panel i rack
Spredenett, fysisk
Pasientsignal, kabling og utstyr
Intergrert pasientsignalanlegg med telefoni
Overfallsalarm med posisjonering
TV signaler IP
Lydanlegg kantine ect
Teleslynge
Bilde og AV-systemer
Administrativ videokonferanse
AV-løsninger i auditorium /flerbruksrom

IKT INFRASTRUKTUR
Sentral IKT infrastruktur. Nettverk og trådløs bærer av data. Telefoniløsninger. Meldingsinfrastruktur.

Systeminterne integrasjoner for formidling
Fjerndrift
Internett

Katalogtjeneste

Telefonisystem
(CallManger)

Telenor Mobil SMSC - VPN

Systemleverandør

Meldingsgivere

Meldingsmottakere

Datanettverk /
Nettverksteknologi
Trådløst nett/ Basestasjoner
Meldingsinfrastruktur

Fast telefoni
Fast telefoni
(alle)

Servicenett Meldingstjener Servere
Serverrom
Forsyningssenter

Håndholdte brukersystemer

Serverrom
Nevrosenter

(alle)
Håndholdte brukersystemer

(alle)
(alle)
GSM/SMS

MDA

Trådløs IP
telefoner

IMATIS
Server

IMATIS
Server

GSM/SMS

MDA

Trådløs IP
telefoner

(alle)

Meldingstjener
Server

Windows®
Clustering

PCer (hvite sider)

Siemes SDanlegg
ESPA

(alle)

Meldingstjener
Server

PCer (e-post)

(x 2)
(x 2)

(x 5)

(x 5)

Swisslog
AGV-anlegg
SMTP

Database
Server

Windows®
Clustering

Eltek
Brannanlegg
ESPA

(alle)
(x 2)

Database
Server

P-søk i
eksisterende
bygg
(x 1)

(x 1)

Bravida
sikringsanlegg
SMTP
BEST
Pasientsignalanlegg
OPC

(x 1)

(x 4)

Eksisterende SAN
(alle)

Fault tolerant Storage Area Network (SAN)

Datalagring

AMK applikasjon

Sengetun applikasjon

Telefoni og personsøking
Kabling for telefoni
Telefoniteknologi fast
Telefoniteknologi
trådløst/mobilt
Beredskapsløsninger
kommunikasjon/telefoni
Høyttalende
hustlf. apparater, vaktrom
System for porttelefon

IKT UTSTYR
IKT utstyr. Volumleveranser. Eget utstyrsbudsjett. Leasing/kjøp. Leveres sent i prosjektet før innflytting.

PC'er faste og bærbare (Hemit, Leasing)
Nettbrett
Generelt løst periferutstyr/brukerutstyr
IKT (Hemit)
Spesielle skjermer (Hemit)
PACS-arbeidstasjoner og skjermer
(Hemit)
Endeutstyr for TV decodere (Hemit)
Dikteringsutstyr (Hemit)
Mobile og faste telefoni- og
kommunikasjonsenheter (Hemit)
Print, kopi, multimaskiner (Hemit)
IT-sikkerhetsløsninger og autentisering
(Hemit)
Tankefabrikk, håndtering, testing,
dokumentasjon. (Hemit)
Servere (Hemit)
SAN , nødvendig lagring (Hemit+ UE)
Etiketteskrivere

IKT SYKEHUSTEKNOLOGI
Teknologi og løsninger nært ansatte og pasienter. Ressursstyring. Oversikter. Arbeidsordre. Selvbetjening.

Digitale samhandlingsløsninger
Digitalisering kommunikasjonsflyt
Ressursstyring rundt pasientpleie
Samhandling prehospitale tjenester
Tilkallingsløsninger/alarmering
Sikkerhetsløsninger/overfallsløsninger
Selvinnsjekkløsninger / kiosker
Informasjonstavler
Telemedisin/Fjernundervisning
TV/databruk pasientrom pasientrom
Spesielle løsninger operasjonsstuer
Spesielle tilpasninger Helseplattformen
Sporing / Posisjoneringsløsninger
Fall-løsning
Sensorteknologi
Robotteknologi

IKT GRENSESNITT
Grensesnitt og integrasjoner knytter løsninger sammen. Merverdi. Automatisering. Logging. Styring.

GRENSESNITT, ca 75-200 stk
Integratortjenester IKT - IKT
Integratortjenester IKT - BTU
Integratortjenester IKT-MTU
Integratortjenester IKT-IT
Omkonfigurering i eksisterende
programmer for nytt sykehus
Lukket legemiddelsløyfe
Elektronisk kurve
Pre-hospital løsninger
Medisinsk-teknisk utstyr
Meldingsvarsler og kommunikasjon
Telefoni
Elektronisk pasientjournal
Pasientadministrasjonsløsning
Digitale samhandlingsløsninger
Digitalisering av kommunikasjonsflyt
Tilkallingsløsninger/alarmering
Selvinnsjekkløsninger
Selvbetjeningsløsninger
Romstyring
Pasientsentrert løsning for bestilling
Informasjonstavler
Samhandlingstavler
Sikkerhetsløsninger
Videokonferanseløsninger behandling
TV/bildebruk pasientrom
Bevegelses- og fallløsning
Posisjoneringsløsninger

Ca 75-200 grensesnitt

«Alt» av MTU skal på nettverket – still krav!

Bilde fra anonym varsler
(Geir E, StO)

IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING
Krevende IKT prosjekter/program. Koordinering og realisering av 50-70 leveranser skal virke samtidig.

Eksempel på organisering
Prosjektledelse/programledelse
Koordinering
Anskaffelser
Gjennomføring av leveranser
Generell styring og risikostyring
Virksomhetsarkitektur
Migrering
Implementering
Testing
Opplæring
Endringsledelse
Gevinstrealisering
Håndtering av integrasjoner

Nye teknologiske muligheter – Benytte prosjektene
Et sykehusbyggeprosjekt er en ekstraordinær endringsarena med
muligheter for både å utvikle organisasjon og løsninger.
Eksempler på nyvinninger fra tidligere prosjekter:
• Løsninger over på felles IP-nettverk
• Trådløse nettverk og mobilitet
• Digital informasjons- og kommunikasjonsflyt
• Automatisering og intelligente grensesnitt med byggteknikk
• Mobile smarttelefoner med tjenester
• Integrert pasientsignal med telefoner
• Felles nettverk med medisin teknisk utstyr – datafangst
• Felles nettverk med universitet og tekniske anlegg

NB!
IKT infrastrukturen i nye sykehus skal
være robust, sikker og stabil
og utgjøre et godt fundament å bygge
gode digitaliserte tjenester på.

Teknologinotat 2.0
Fram mot år 2027 - 2040

Last ned fra sykehusbygg.no

Nye teknologiske muligheter –
Sykehusets utvikling, blir som bankens historie?

Spesialiserte sykehus

Hjemmesykehus

DMS/DPS

Kommunale
døgnplasser

Fysisk eller virituell
inngang

Aktive pasienter og
nye pasientroller

Ny behandling kan
virke sentraliserende

Ny teknologi kan virke
desentraliserende

Teknologiske hovedtrender

TEKNOLOGIUTVIKLING DIAGNOSTISERING

TEKNOLOGISKE MODULER, GENERER
BILDEDATA.

INTELLIGENTE BESLUTNINGSSTØTTESYSTEMER

• 3D virtuell fjerndiagnostikk
• Nanoteknologi
• 3D Bioprint
• VR Virtuell reality
• AR Augmented reality

• Analysemaskiner
• Erfaringsdatabaser
• Kunstig intelligens
• Stordata-analyser (Dr Watson)

Desentralisering

Sengeplasser

Poliklinikk

DIAGNOSTISK UTSTYR
• Sensorer
• Mobile plattformer
• Overvåkning av risikogrupper
• Diagnostikk sendes elektronisk
• Mindre og mer mobilt utstyr
• Medisinteknisk utstyr lengre ut i
behandlingskjeden
• Ultralyd i lommen
• Sanntid lab-analyse

Effektivisering

“Kapselendoskopi synes å være et stort fremskritt
innen diagnostikk av tynntarmssykdommer, og
kanskje spesielt for å påvise blødningskilder.
Undersøkelsen er uten ubehag for pasienten som
ikke merker kapselens passasje gjennom
fordøyelseskanalen..”
• Tidsskriftet, Den norske Legeforening

Teknologiske hovedtrender innad i sykehuset

DIGITAL PASIENTBEHANDLING OG SMARTE SYKEHUSBYGG

DIGITALISERT PASIENTBEHANDLING

DIGITALE SYKEHUS

SMARTE SYKEHUSBYGG

TJENESTER FOR PASIENTER

• Micro- og noninvasive operasjoner
• Operasjonsroboter
• Fjernoperasjoner

• Digital infrastruktur
• Robust, stabil, høyhastighet
• Trådløs infrastruktur
• Integrasjoner mellom systemer
• Automatisk datafangst
• Digital informasjonsflyt
• Sammenkoblede systemer

• Intelligent byggteknikk
• Sensorteknologi
• Intelligent byggteknikk
• Automatisering
• Sanntid lokalisering
• Transportløsninger
• Intelligente logistikkløsninger
• Intelligente alarmsystemer

• Selvinnsjekk
• Selvutsjekk med betaling
• Egenjournal
• Egen oppdatering
• Selvbetjening mat
• Justering lys og varme
• Hotell-standard underholdning
• Vei-anvising orientering

N

Desentralisering

N

Sengeplasser

Poliklinikk

Effektivisering

Teknologiske hovedtrender i interaksjon med sykehuset

DIGITAL SAMHANDLING OG VELFERDSTEKNOLOGI

DIGITAL SAMHANDLING MELLOM
FAGFOLK
• Sanntid samhandling
• Enklere og raskere løsninger
• Interaksjon mellom nivåer i helsesektoren
• Direkte spesialistrådgivning
• Felles journaler og datagrunnlag

Desentralisering

SAMHANDLING PASIENT

VELFERDSTEKNOLOGI

• Digitale konsultasjoner
• Fjernovervåkning
• Monitorering
• Virtuelt hjemmebesøk
• Digital oppfølging av kronikere
• Selvtester og dokumentasjon
• Færre kontroller på sykehuset

• Sensorer i hjemmet
• Automatisk måling av markører
• Trigger-alarmer
• Kroppsnær sensorteknologi
• Enklere medisinsk utstyr hjemme
• Prediksjon
• Personrettet medisin
• Personlig helseteknologi

Sengeplasser

Poliklinikk

Effektivisering

“Kombinasjonen av digitale
samhandlingsløsninger, velferdsteknologi og
sensorer vil legge til rette for å behandle,
overvåke og pleie pasienter hjemme i langt
større grad enn i dag. Vesentlig
gevinstpotensial i reduksjon av reise og
tidsbruk.”
• TI

HOVEDTRENDER

Teknologiske trender innad i sykehuset

UTVIKLING AV HØYTEKNOLOGISK MEDISINTEKNISK UTSTYR

“A PET scan can show what’s actually happening in your cells. One
reason that’s important is because early on, some diseases don’t
cause changes you can see with an MRI or CT scan. But they do
cause changes in how your cells are working. That means a PET scan
might help your doctor find a disease that other types of imaging
can’t..” - Kilde: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/pet-scan#1

Teknologitrend: Utvikling innenfor medisinsk teknisk utstyr har to
hovedtrender, en trend som utvikler stadig mindre, enklere og mer
tilgjengelig utstyr og en trend der utstyret blir stadig mer komplisert,
dyrere og plasskrevende. Den første trenden blir ivaretatt sammen
med andre trender, så her fokuseres på trenden med utvikling av
høyteknologisk medisinteknisk utstyr.
Avansert digital bildebehandling og stor datakraft gir nye måter for
visualisering og bildeframstilling med høyere informasjonsverdi med
stadig bedre oppløsning og kortere opptakstid. Tradisjonell anatomisk
avbildning suppleres med biologisk, funksjonell og «molekylær»
avbildning. PET MR, MR 7T, NMR og PROTON-terapi er eksempler på
utvikling av svært høyteknologisk medisinsk teknisk utstyr, som
forutsetter tilgang til spesiell ekspertise og bygningsmessige
omgivelser for å kunne bli benyttet. Introduksjon av nytt utstyr
innenfor bildediagnostikk kan medføre at utstyr man forventer at skal
erstatte tidligere teknologi, ofte blir brukt i tillegg til.
Eksempler på annet utstyr som gjerne krever tilholdssted på en klinikk,
er LAB-arealer (HOT LAB) med ekstreme krav til renhet, trykk-kammer,
intervensjon-teknologi som kombinerer bildebehandling og operasjon.
Det er og satt i gang forskning som skal i fremtiden kunne lede til mulig
diagnostisering av pasienter bare på minutter ved bruk av
høyteknologisk utstyr, her er blant annet bruken av NMR med. Videre
kan nevnes en rekke avansert utstyr brukt i operasjonsstuer, der
CyberKnife kan trekkes frem som eksempel.
Trend mot år 2040: På enkelte områder innenfor diagnostikk og
behandling, vil det stadig bli utviklet mer avansert, kostbart og
komplisert utstyr som krever spesiell kompetanse og investeringer.
Medisinsk teknisk utstyr kombinert med datakraft vil i større grad
kunne tolke bilder og påvise sykdommer, samt foreslå
behandlingsforløp og gi intelligent beslutningsstøtte. Medisinsk teknisk
utstyr vil inneha automatisk intelligent tolkning av kombinasjoner av
fysiologiske parametere.

Teknologiske trender innad i sykehuset

UTVIKLING AV HØYTEKNOLOGISK MEDISINTEKNISK UTSTYR
Teknologitrend:

her fokuseres på trenden med utvikling av
høyteknologisk medisinteknisk utstyr.
visualisering og bildeframstilling med høyere informasjonsverdi
Tradisjonell anatomisk
avbildning suppleres med biologisk, funksjonell og «molekylær»
avbildning.
Introduksjon av nytt utstyr
innenfor bildediagnostikk kan medføre at utstyr man forventer at skal
erstatte tidligere teknologi, ofte blir brukt i tillegg

“A PET scan can show what’s actually happening in your cells. One
reason that’s important is because early on, some diseases don’t
cause changes you can see with an MRI or CT scan. But they do
cause changes in how your cells are working. That means a PET scan
might help your doctor find a disease that other types of imaging
can’t..” - Kilde: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/pet-scan#1

diagnostisering av pasienter bare på minutter
avansert utstyr brukt i operasjonsstuer
Trend mot år 2040:

mer avansert, kostbart og
komplisert utstyr som krever spesiell kompetanse og investeringer.
kombinert med datakraft
påvise sykdommer, samt foreslå
behandlingsforløp og gi intelligent beslutningsstøtte. Medisinsk teknisk
utstyr vil inneha automatisk intelligent tolkning av kombinasjoner av
fysiologiske parametere.

Teknologiske trender innad i sykehuset

UTVIKLING AV HØYTEKNOLOGISK MEDISINTEKNISK UTSTYR

Behov for å sentralisere
utstyr/behandling på større
sykehus/klinikker.
• Kreves dyrt spesialutstyr og/eller
høykompetente operatører.

Behandlingstid blir kortere men
mer krevende.
• Tidkrevende utstyr
• Ofte forbundet med økt ventetid til
behandling

Diagnostikk og behandling blir
kvalitetsmessig bedre.
•Røntgen/MR/CT der man tidligere utførte
billedtakning.
•Behov for større behandlingsareal

Desentralisering

Sengeplasser

KO N S E K V E N S E R
AV T R E N D E N E

Poliklinikk

Effektivisering

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

DIGITAL SAMHANDLING – IMELLOM UTSTYR,
EGENJOURNAL OG HELSETJENESTEN

“As the stethoscope marks its 200th anniversary this year, this
cornerstone of modern medicine is getting a digital upgrade –
Together with other mobile medical devices (Ultra-portable
ultrasound) it becomes possible to conduct examinations out in
the community rather that in the usual settings of a clinic. The
technology easily enables remote consultations, saving time and
improving efficiency.. ” - Kilde: Medical News Today, april 2016,
The doctor's bag is getting a digital makeover.

Teknologitrend: Teknologien er på plass for å etablere felles
journalløsninger på tvers av forvaltningsnivåene i helsesektoren på
en smidig og sikker måte. Politisk ønsket trend gjennom «En
innbygger – en journal». Felles tilgang til pasientrettede systemer,
journaler og medisinlister mellom spesialisthelsetjenesten,
primærhelse, kommunal helse- og omsorgtjenesten og pasient.
Utbredelse av kjernejournal er et ledd i denne utviklingen. Videre
er muligheten for automatisert datafangst, overvåkning og analyse
med data som knyttes opp mot felles journaler.
Sanntids datainnsamling, diagnostisering og overvåkning av
kroppssensorer i samspill mellom helsetjenester og spesialist.
Medisinsk teknisk utstyr blir mindre, enklere og lettere å benytte av
ikke-eksperter. Fjernovervåkning desentralt fra spesialist ved
klinikk. Enklere tilgang til spesialist for bistand/vurdering/avklaring.
Høyteknologisk medisinsk teknisk utstyr av god kvalitet gjøres mer
tilgjengelig også utenfor sykehuset. Diagnostisk utstyr, eksempelvis
bildediagnostikk slik som ultralyd, flyttes utover til
primærhelsetjenesten. Medisinsk teknisk utstyr og sensorer
kommunisere direkte fra lokasjon med IT løsninger integrert
nærmeste klinikk. Bilde, lyd og data fra sensorer i sanntid fra
utplassering til klinikk.
Trend mot år 2040: Felles IT løsninger med felles tilgang til
pasientrettede systemer, journaler og medisinlister. Automatisk
datafangst i sanntid og overvåkning av sensorer integrert med felles
IT løsninger for spesialisthelsetjenesten, resten av helsetjenesten
og pasienter/pårørende. Helsesensorer trolig naturlig del av
datainnsamling, diagnostisering og overvåkning i samspill mellom
ulike parter i helsetjenesten.

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

DIGITAL SAMHANDLING – IMELLOM UTSTYR,
EGENJOURNAL OG HELSETJENESTEN
Teknologitrend:
felles
journalløsninger på tvers av forvaltningsnivåene i helsesektoren
«En
innbygger – en journal». Felles tilgang til pasientrettede systemer,
journaler og medisinlister mellom spesialisthelsetjenesten,
primærhelse, kommunal helse- og omsorgtjenesten og pasient.
automatisert datafangst, overvåkning og analyse
med data som knyttes opp mot felles journaler.
Sanntids datainnsamling, diagnostisering og overvåkning av
kroppssensorer i samspill mellom helsetjenester og spesialist.
Medisinsk teknisk utstyr blir mindre, enklere og lettere å benytte av
ikke-eksperter. Fjernovervåkning desentralt fra spesialist ved
klinikk. Enklere tilgang til spesialist for bistand/vurdering/avklaring.
Høyteknologisk medisinsk teknisk utstyr av god kvalitet gjøres mer
tilgjengelig også utenfor sykehuset.
Diagnostisk utstyr flyttes utover til primærhelsetjenesten.
Bilde, lyd og
data fra sensorer i samtid fra utplassering til klinikk.
“As the stethoscope marks its 200th anniversary this year, this
cornerstone of modern medicine is getting a digital upgrade –
Together with other mobile medical devices (Ultra-portable
ultrasound) it becomes possible to conduct examinations out in
the community rather that in the usual settings of a clinic. The
technology easily enables remote consultations, saving time and
improving efficiency.. ” - Kilde: Medical News Today, april 2016,
The doctor's bag is getting a digital makeover.

Trend mot år 2040: Felles IT løsninger med felles tilgang til
pasientrettede systemer, journaler og medisinlister. Automatisk
datafangst i samtid og overvåkning av sensorer integrert med felles
IT løsninger for spesialisthelsetjenesten, resten av helsetjenesten
og pasienter/pårørende. Helsesensorer trolig naturlig del av
datainnsamling, diagnostisering og overvåkning i samspill mellom
ulike parter i helsetjenesten.

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

DIGITAL SAMHANDLING – IMELLOM UTSTYR,
EGENJOURNAL OG HELSETJENESTEN
Desentralisering av
pasientbehandling

Mer mobile og mindre
utstyrsenheter

• Med ny teknologi kan pasienter bo hjemme
lenger med sine kroniske sykdommer.

• Mulig å flytte tyngdepunktet for oppfølging av
disse pasientene til et mer lokalt nivå.
• Klinikk kan skrive ut pasienter tidligere og
heller forlenge overvåkning/vurdering ved
hjelp av digital samhandling.

Automatisk datafangst fra medisinsk
teknisk utstyr og sensorer vil
effektivisere manuell
avlesning/overvåkning.

Arealbehov redusert på klinikk, samt
reduserte tid/kostander forbundet
med pasientreiser.

Utviklingen går mot diagnostisering
og behandling så nært pasienten som
mulig som skaper redusert behov for
sentralisert bygningsareal.

Behandlingstid kan reduseres
betraktelig i flere pasientforløp, med
betydelig besparelse både i tid og
økonomi for pasienter/samfunnet.

Pasienten får tilgang til å
kvalitetssikre egne
journalopplysninger, supplere samt
skaffe seg kunnskap om egen lidelse.

Tidligere spesialisert medisinsk
teknisk utstyr vil i større grad bre seg
utover helsetjenesten som medfører
mer desentralisert diagnostikk

Behandling med raskere
behandlingstid for pasienter.

Redusert behov for store
sengearealer på sentraliserte
klinikker.

Desentralisering

Sengeplasser

KO N S E K V E N S E R AV
TRENDENE
Poliklinikk

Effektivisering

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

DIGITAL SAMHANDLING MED PASIENT
Teknologitrend: Fjernovervåkning, -konsultasjon og -monitorering
av pasienter hjemme (post-hospitalt). Hjemmebehandling av
spesialist ved hjelp av digitale løsninger. Sensorteknologi med
datautveksling mot sykehusets systemer. Tilgang til egne
medisinske data.
Medisinsk teknologi og utstyr blir mindre, billigere og mer
portabelt. Det betyr at utstyr og maskiner som før var forbeholdt
sykehus, i økende grad kan tas i bruk av pasienter i eget hjem.
Utstyr for automatisk måling av blodtrykk, blodsukker og andre
markører er eksempler på dette. Ved bruk av sensorteknologi kan
pasienten fungere i vanlig hverdag mens data om kroppens
funksjoner sendes, bearbeides og analyseres i
spesialisthelsetjenesten.
Sosiale medier. Bruk av sosiale medier øker sterkt og tar over for
tradisjonell kommunikasjon, gjerne i form av bilder/video i stedet
for tradisjonell tale.

“Monitoring programs can also help keep people healthy, allow older
and disabled individuals to live at home longer and avoid having to
move into skilled nursing facilities. RPM can also serve to reduce the
number of hospitalizations, readmissions, and lengths of stay in
hospitals—all of which help improve quality of life and contain
costs..” - Kilde: http://www.cchpca.org/remote-patient-monitoring

Trend mot år 2040: Normalisert 3D virtuell sanntid
konsultasjon/diagnostisering. Virtuelt hjemmebesøk og oppfølging.
Utstrakt bruk av sensorer knyttet til kroppen (eller i kroppen), kan
pasienter med kroniske lidelser i større grad kunne medisineres når
de trenger det, og med langt bedre treffsikkerhet både på doser og
områder i kroppen som skal behandles. Utvikling av mikro
laboratoriesystemer som ikke er større enn en databrikke.
Pasienten selv kan ta prøvene og resultatet går til fastlege og/eller
spesialisthelsetjenesten for videre analyse. Utvidet tilbud på
spesialisthelsetjenester utenfor klinikk, eksempelvis «walk in»
konsultasjoner/bildediagnostikk på kjøpesentra og tilsvarende.

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

DIGITAL SAMHANDLING MED PASIENT
Teknologitrend: Fjernovervåkning, -konsultasjon og -monitorering
Hjemmebehandling av
spesialist
. Sensorteknologi med
datautveksling mot sykehusets systemer. Tilgang til egne
medisinske data.
Medisinsk teknologi og utstyr blir mindre, billigere og mer
portabelt.
kan tas i bruk av pasienter i eget hjem.
pasienten fungere i vanlig hverdag mens data om kroppens
funksjoner sendes, bearbeides og analyseres i
spesialisthelsetjenesten.
sosiale medier øker sterkt og tar over for
tradisjonell kommunikasjon, gjerne i form av bilder/video i stedet
for tradisjonell tale.

Trend mot år 2040: Normalisert 3D virtuell samtid
konsultasjon/diagnostisering. Virtuelt hjemmebesøk og oppfølging.
Utstrakt bruk av sensorer knyttet til kroppen
“Monitoring programs can also help keep people healthy, allow older
and disabled individuals to live at home longer and avoid having to
move into skilled nursing facilities. RPM can also serve to reduce the
number of hospitalizations, readmissions, and lengths of stay in
hospitals—all of which help improve quality of life and contain
costs..” - Kilde: http://www.cchpca.org/remote-patient-monitoring

Utvikling av mikro
laboratoriesystemer
Pasienten selv kan ta prøvene og resultatet går til fastlege og/eller
spesialisthelsetjenesten
«walk in»
konsultasjoner/bildediagnostikk

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

DIGITAL SAMHANDLING MED PASIENT
Pasienter i behandlingsforløp kan følge
opp behandlingen ved å dele målinger
med behandler
• Får løpende oppfølging og justering av
medisinering.
• Pasienter kan forebygge og leve enklere med
kroniske sykdommer.

Færre kontroller med frammøte på
sykehus.
•Redusert pågang på
spesialisthelsetjenesten.
•Pasienten kan komme tidligere til
behandling

Økt pågangen fra pasienter som har
spørsmål etter en slik selvtest og ønsker
henvisning til spesialist.

Mer informerte pasienter og mer
informerte samvalg mellom ulike
behandlingsmetoder.

Redusert behov for sengearealer og
behandlingsarealer

Redusert behov for poliklinisk
virksomhet.

Desentralisering

Sengeplasser

Tilrettelegging av digitale
konsultasjoner, monitorering og
fjernovervåkning kan redusere
betraktelig
pasienthenvisninger/timeavtaler med
spesialist på klinikk.

Med sensorer/selvtester vil personer
uten kjent diagnose selv kunne
oppdage og få hjelp til å diagnostisere
sykdommer tidligere og raskere.

Trenden medfører gradvis mer
desentralisert håndtering av pasienten
og tettere på pasientens eget hjem.

Behandlingstid på klinikk forventes
redusert.

KO N S E K V E N S E R AV
TRENDENE
Poliklinikk

Effektivisering

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

VELFERDSTEKNOLOGI

“The timepiece comes with heart rate tracking, you get info
on steps, sleep (total sleep and periods of movement or restful
sleep), distance, calories, floors climbed, and intensity
minutes. A pretty comprehensive list..”
Kilde:
http://gadgetsandwearables.com/2018/04/29/bestfitness-trackers/
Bilde: Utsnitt av mobilskjerm som viser målt døgnstress til en
stresset person ved bruk av smart klokken Garmin Vivomove
HR

Teknologitrend: En pågående sterk trend er utvikling av
konsumrettet e-helse i form av mHealth, applikasjoner og enkelt
medisinsk teknisk utstyr for hjemmebruk. Bare ved bruk av
smarttelefon kan du i dag logge alt fra oksygeninnhold, viskositet og
blodtrykk på deg selv (se eksempel nedenfor). Utvikling av stadig
større spekter av kroppsnær sensorteknologi med
automatisk/trådløs overføring til private skytjenester.
Stadig mer av våre omgivelser vil være koblet til internett. Som en
konsekvens av dette vil det være mulig å kommunisere digitalt med
svært mye mer enn det som er tilfellet i dag, og det forventes at
dette får betydning for pasienters helsetjenester. Nasjonalt
velferdsteknologiprogram vil frem til 2020 etablere en nasjonal
velferdsteknologisk plattform, som skal sikre at både
spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og
omsorgstjenestene kan utnytte mulighetsrommet. Det er en
voksende trend i USA at personlig helseteknologi
(helseapplikasjoner / sensorer) tas i bruk til forebygging og
oppfølging av sykdom.
Utvikling av stadig mindre/enklere/rimeligere diagnostisk medisinsk
teknisk utstyr gradvis mer tilgjengelig i primærhelsetjenesten og
hos primærlegene.
Trend mot år 2040: Kunstig intelligente løsninger basert på
massedata, eksempelvis Dr Watson, vil være normalisert
beslutningstøtte for primleger og pasienter. Genteknologi og
tilpasset medisin og pasientbehandling. Automatisk
overføring/overvåkning fra personlige kroppssensorer og annet
utstyr (internet of things) til nærmeste helsesenter/spesialist,
eksempelvis bedre overvåkning og rapportering av vår helsestatus.
Robotteknologi til å utføre enkelte hjemmebaserte helsetjenester.

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

VELFERDSTEKNOLOGI
Teknologitrend:
konsumrettet e-helse
, applikasjoner og enkelt
medisinsk teknisk utstyr for hjemmebruk.
kroppsnær sensorteknologi med
automatisk/trådløs overføring til private skytjenester.
mulig å kommunisere digitalt med
svært mye mer enn det som er tilfellet i dag

“The timepiece comes with heart rate tracking, you get info
on steps, sleep (total sleep and periods of movement or restful
sleep), distance, calories, floors climbed, and intensity
minutes. A pretty comprehensive list..”
Kilde:
http://gadgetsandwearables.com/2018/04/29/bestfitness-trackers/
Bilde: Utsnitt av mobilskjerm som viser målt døgnstress til en
stresset person ved bruk av smart klokken Garmin Vivomove
HR

personlig helseteknologi
(helseapplikasjoner / sensorer) tas i bruk til forebygging og
oppfølging av sykdom.
Utvikling av stadig mindre/enklere/rimeligere diagnostisk medisinsk
teknisk utstyr

Trend mot år 2040: Kunstig intelligente løsninger basert på
massedata,
vil være normalisert
beslutningstøtte for primleger og pasienter. Genteknologi og
tilpasset medisin og pasientbehandling. Automatisk
overføring/overvåkning fra personlige kroppssensorer og annet
utstyr (internet of things) til nærmeste helsesenter/spesialist,
Robotteknologi til å utføre enkelte hjemmebaserte helsetjenester.

Teknologiske trender utenfor spesialisthelsetjenesten

VELFERDSTEKNOLOGI

Personlige applikasjoner,
kroppsnær sensorteknologi og
annet konsumrettet e-helse bidrar
til økt egendiagnostisering,
egenterapi og egenbehandling.

Ingen nevneverdig effekt for areal
for sengeplasser og
behandlingsareal

Desentralisering

Morgendagens pasient i stand til å
følge med på egen helse, og
medvirke i behandlingen.

Stadig mer av diagnostikk og
behandling utføres pasientnært og
helt hjem til pasienten.

Økt kunnskap og mer omfattende
grunnlag for dokumentasjon i
møte med helsetjenesten.

•Digitalisering av samfunnet vil bidra til å
gjøre dette mulig.
•Ikt-løsningene som utformes bør derfor
legge opp til å kunne samhandle med, og
dele informasjon direkte med pasienten.

•Dette pågår allerede i dag for enkelte
grupper kronikere

Kan medvirke til mer poliklinisk
virksomhet

Lovisenberg diakonale sykehus
reduserte liggedøgn med 33% og
polikliniske konsultasjoner med
34% ved bruk av tre
velferdsteknologiske løsninger
(helse medisin teknikk 2/2016).

Sengeplasser

Poliklinikk

KONSEKVENSER
AV TRENDENE

Effektivisering

Teknologiske hovedtrender - konsekvenser

HELHETSVURDERING
NÅVÆRENDE

DESENTRALISERING

+

REDUSERT

+

7 år

SENGEPLASSER

-

REDUSERT

20 år

POLIKLINIKK

REDUSERT

20 år

-

-

ØKT

Nesten samtlige teknologitrender gir økt
potensiale
for
effektivisering
på
mellomlang sikt, og tilsier en sterk økt
effektivisering på lang sikt.

-

ØKT

En samlet vurdering av teknologitrendene
kan innebære en liten reduksjon i behovet
av sengeplasser og poliklinikkarealer på
mellomlang sikt.

7 år

+

+

REDUSERT

7 år

Økt desentralisering av
tjenester og
behandling av
pasienter.

ØKT

Spesielt
trendene
rundt
digital
samhandling gir stort potensiale rundt
diagnostisering, pasientbehandling og
virtuell oppfølging utenfor sykehusene.

7 år

20 år

EFFEKTIVISERING

ØKT

Redusert behov for
sengeplasser.

Reduksjon i behovet
for poliklinikkarealer.

En helhetsvurdering av teknologiske
hovedtrender tilsier økt mulighet for
desentralisering av helsetjenestene på
mellomlang sikt, og sterk økning av
desentraliserte tjenester på lang sikt.

20 år

På lengre sikt en større reduksjon i
behovet for sengeplasser og poliklinisk
behandling, i forhold til hva man ellers
måtte ha behov for uten teknologi med
sannsynlig økt etterspørselsvekst og
demografisk utvikling.

Markant økning i
effektivisering, både
målt i kvalitet og tid.

Teknologinotatet beskriver kun teknologiutviklingens mulige konsekvenser.
Andre sentrale faktorer må vurderes for helhetlig bilde:
Demografiske trender, Endret sykdomsutvikling, Utvikling av medisinsk behandlingstilbud, Etterspørselsvekst

Husk å takke
for deg,
og så løp før
det kommer
vanskelige
spørsmål!
tore.indrerak@sykehusbygg.no

