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Hva venter oss om 10-15 år….

Fremtidige kostnad



Status i dag

Flere dagers reise for henvisninger mellom 
sykehus

Posten min gode venn



Nytenkning



Økonomisk utfordringer
hvordan få mest mulig helse ut av hver 
krone

•Nye medikamenter, utfordrende men 
fantastisk!!

•Optimalisere drift 



• Det er  en rivende utvikling, der nye 
medikamenter utvikles kontinuerlig. 

• Svært positivt, men det stiller oss også overfor 
vanskelige dilemmaer, både økonomiske og 
etiske, fordi dette også er kostbart. 

• Dette er problemstillinger vi er nødt til å ta hensyn 
til i fremtiden. 

• -> 2 delt helsevesenet vil bli tydeligere



Nytt sykehus - nye muligheter



Økt kvalitet og egenkontroll for pasient, økt effektivitet og stressreduksjon for medarbeiderne

Fjernmonitorering av kreftpasienter 





• Arbeidsglidning

Lege -> sykepleier-> hjelpepleier/helsesekretær

Vi prøver nå ut å lære opp hjelpepleier til å;
• Gjøre enkel kostscreening
• Setter sc inj av noen kreftlegemidler

Helsesekretær/hjelpepleier
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Pasie
ntdata

PSA

1. SYMPTOMER
Pasienten blir henvist til 
sykehuset som følge av 
bestemte symptomer

Vevsp
røve

Røntge
n

CTMR

3. VALG AV 
BEHANDLING/
UTFALL
Det settes i gang 
behandling

2. PRØVER/TESTER

Det tas diverse tester av 
pasienten

Stråling

Aktiv 
overvåkning

Kirurgi

Ingen 
behandling

• Hvordan kan vi nyttiggjøre oss disse dataene?
• Finnes det mønstre som ML kan hjelpe oss til å oppdage slik at vi 

kan sette diagnose/velge behandling raskere? Forutse utfall?

Pakkeforløp for prostatakreft



Økt tilgang til helsedata
• Elektroniske fagsystemer
– Journalsystem
– Elektronisk kurve
– Elektronisk tavle
– Laboratoriedata, bildedata

•Genominformasjon
•Kroppsnær teknologi
– Wearables, helseapper

•Registre og biobanker

«Fremtidens sykehus trenger like 
mange ingeniører som leger»



Kunstig intelligens og maskinlæring
•Maskinen hjelper oss med å se mønstre i store 
mengder data
•Maskinlæring går ut på å automatisk lære nyttige 
begreper ved å motta inndata om riktige og ikke-riktige 
eksempler på begrepet



• Presisjonsmedisin
– "Medisinsk informasjonsrevolusjon – fra en gjennomsnittspasient til et individ«

• Optimalisere drift - Forutsigbar og helhetlig produksjon av 
helsetjenester m.h.p. 

– Kvalitet og pasientsikkerhet
– Logistikk. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
– Økonomi. Kontroll på inntekter/kostander

Kunstig intelligens (KI) i 
helsetjenesten - anvendelser



KI i helsetjenesten – optimalisering av 
drift –
Rød tråd SØ

2017 (Helse Sør-Øst) - Pasientens vindu inn i sitt 
eget pakkeforløp – en basis for mestring. 
• Sporingsmotor Click & Trace / Track & Trace

• Hvor pasienten er i forløpet (prostatakreft), hva har skjedd, 
hva skal skje…
• Automatisk generert datagrunnlag tilpasset ulike brukere 
og ML algoritmer



• Svarte bokser: Ingen innsikt i hvilke forhold / variable som 
påvirker resultatet

– Neurale nett 

• Hvite bokser: Gir innsikt om hvilke, og i hvilken grad, forhold / 
variable er viktige for resultatet. 

– Multivariat statistikk / regresjonsteknikker
– BDC / Big Data Cybernetics. (kjemometri / multivariat statistikk + 
kybernetikk). Nytt fagområde ved Institutt for Teknisk Kybernetikk - NTNU
– Gir grunnlag for generering av hypoteser vedrørende kausalitet
– Beholder mennesket «i loopen»

KI i helsetjenesten –
svarte og hvite bokser



• Arkitektur: Én innbygger, én journal. 

• Basert på data fra daglig drift
– Fag- og støttesystemer

• Kliniske, logistikk, økonomi, byggnære. ++
– Molekylær biokjemi, 
genomikk/proteomikk/meta/metabolomikk
– Medisinsk teknisk utstyr 

• Bildedannende / EKG /++
– Analysatorer for hjemmebruk
– Personlige sensorer

• Registre

KI i helsetjenesten - datagrunnlag



BISP - Process Knowledge Explorer
Roar Fjellheim, Computas AS

BISP
Kunnskap som

produksjonsressurs

Innbygger/
Pasient

Helsetjenester

Friskere
Innbygger/
Pasient

Organisasjon Informasjon

KunnskapLedelse

u Kunnskaps-
forvaltning:

u Generere
u Bevare
u Kommunisere
u Anvende
u Oppdatere
u Dokumentere



Framtidsvyer

1. Mange av dagens dødelige sykdommer vil gå 
mer over til en kroniske sykdom

2. Immunterapi vil bli mer  av fremtiden
3. Personalisert medisin; genreperasjon
4. Pasienten vil ta mer del i valg av behandlingen 
5. Mye er teknologi slik at vi får 

samtidsinformasjon
6. Bigdata fører til raskere diagnostikk og 

evaluering
7. Tettere samarbeid med primærhelsetjenesten



Floker som må løses

• Bedre samhandling mellom aktørene 
• Samhandling opp mot pasientene -> mer 
delaktig
• Bedre tilgang til rå data -> bedre beslutninger
• En mye bedre brukergrensesnitt opp mot 
brukarene -> google, facebook



Ja til fremskynding av 
strålebehandling ved sykehuset 

Østfold


