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SAK NR 041-2017 
ANSKAFFELSE AV DIGITALT MULTIMEDIEARKIV 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner at det iverksettes konkurranse for anskaffelse av løsning for digitalt 
multimediearkiv.  
 

2. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen. 
 

3. Styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for digitalt 
multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme. 
 

 
 
 
 
 
Oslo 20. april 2017 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken fremmes for beslutning om iverksettelse av anskaffelsesprosess for regional løsning for 
digitalt multimediearkiv. Det er utarbeidet en foreløpig kost-nytteanalyse og identifisert mulige 
gevinster. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn 
I diagnostikk og behandling av pasienter er det raskt økende bruk av en rekke ulike former for 
multimedia, deriblant bilder, video, ultralyd og EKG. Denne type pasientinformasjon genererer 
svært store datamengder i forhold til den løpende tekstlige pasientjournalen. For å sikre 
gjenfinning av informasjonen lagres dette i mange tilfeller direkte i den elektroniske 
pasientjournalen (DIPS), eventuelt i ulike lagringsløsninger knyttet til det tekniske 
billedgenererende utstyret, som f.eks. i ultralydapparater og skopiutstyr. DIPS er ikke utviklet for 
å håndtere store mengder av denne typen data, hvilket gir tekniske begrensninger knyttet til 
lagring og håndtering av bildene, samtidig som det gjør forvaltningen av DIPS ressurskrevende. 
Ved lagring i lagringsløsninger utenfor DIPS er lagringskapasitet over tid en utfordring, og data 
kopieres derfor over på cd/dvd, til minnepinner eller ulike filområder. Dette kan føre til tap av 
data eller at data kommer på avveie. I tillegg er disse lagringsløsningene i begrenset grad integrert 
med andre informasjonssystemer og data og bilder fra undersøkelser er dermed i liten grad 
tilgjengelig for andre behandlere enn den som gjennomførte undersøkelsen. 
 
Helseforetakene har således et stort og økende behov for en løsning som sørger for en god, 
samlet håndtering av multimedia. Alle foretakene har flere større eller mindre initiativ innenfor 
området. I en undersøkelse gjennomført blant leger på tvers av regionene knyttet til forbedring av 
kliniske IKT-løsninger kom tilgang til digitale multimediearkivløsninger opp som et av de mest 
etterspurte forbedringstiltakene1.  
 
Ved Sykehuset Østfold er det i forbindelse med byggingen av det nye sykehuset etablert et digitalt 
multimediearkiv med gode erfaringer. Helse Vest har også etablert en slik løsning. Erfaringene fra 
disse etableringene ligger til grunn for vurdering av omfang, kravspesifikasjon og 
kostnadsestimater i denne anskaffelsen. 
 

Regionalt multimediearkiv 
Innføring av regional løsning for digitalt multimediearkiv vil sikre en tilfredsstillende håndtering 
og lagring av bilder, video og annen multimedia og gi alle behandlere tilgang til informasjonen 
ved behov i pasientbehandlingen. 
 
Helse Sør-Øst RHF legger pasientjournalloven §9 Samarbeid mellom virksomheter om behandlingsrettede 
helseregister til grunn for den aktuelle anskaffelsen.  
 

1 Undersøkelsen utarbeidet av Nasjonal IKT i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, Oslo 
universitetssykehus, Den norske legeforening og Norsk senter for elektronisk pasientjournal i Trondheim 

 Side 2 av 7 

                                                 



 
 
De overordnede kravene er: 

• Det skal være enkelt å fange, lagre, vise og dele multimedia 
• Det skal være enkelt å knytte informasjonen til riktig pasient i DIPS og andre relevante 

systemer 
• Det skal være en løsning som ivaretar lovmessige krav til informasjonssikkerhet 
• Det skal være mulig å gjøre en stegvis implementering og utrulling av løsningen 

 
Det er et viktig premiss at løsningen skal kunne håndtere ulike typer multimedia fra forskjellige 
typer medisinsk teknisk og annet billedgenererende utstyr. Dette vil for eksempel kunne være 
bilder fra skopiutstyr (utstyr brukt til undersøkelser av for eksempel magesekk og tarm og til 
kikkhullskirurgi), bilder fra kameraer (f.eks bilder av hudutslett), bilder fra smarttelefoner tatt på 
ulykkessteder, øyebunnsbilder, og forskjellige typer ultralydapparater.  
 
Informasjon som tidligere ble lagt inn med lange beskrivelser i pasientjournalen kan enklere 
beskrives med for eksempel et bilde og samtidig med betydelig bedring av kvalitet og presisjon på 
informasjonen. Løsningen vil være en grunnleggende komponent for de øvrige systemløsninger 
ved helseforetakene og skal ikke minst fungere som støtte for arbeidsprosesser i andre 
fagsystemer, som for eksempel DIPS, kurve- og medikasjonsløsning og på sikt digital patologi.  
 
Regionalt multimediearkiv ansees også å være et viktig element i gjennomføringen av 
applikasjonskonsolidering og –sanering i forbindelse med moderniseringen av regionens IKT-
infrastruktur. Mange mindre, lokale systemer kan erstattes av en standardisert regional løsning, 
med god sikkerhet mot tap av data og ivaretagelse av informasjonssikkerhet.  
 

 
Figur 1 Oversikt løsning for regional multimedia 

 
Gevinster og gevinstrealisering 
Det er gjennomført en gevinstkartlegging og forenklet kost-nytteanalyse med identifikasjon av 
mulige gevinster, nødvendige endringstiltak og tilhørende kpi-er for oppfølging av 
gevinstrealiseringen. Dette arbeidet har identifisert mulige gevinster innen fem områder:  

• Unngå lagring‐ og ytelsesproblemer i DIPS‐databasen 
• Besparelse for unødvendige og redundante undersøkelser 
• Smart og effektiv utnyttelse av lagringsløsning 
• Effektivisering av arbeidsprosesser 
• Regional forvaltning og sanering av eksisterende tjenester  
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Figur 2 illustrerer sammenhengen mellom resultatmål, endringstiltak, effektmål, gevinster og 
indikatorer, samt hvordan effektene fremkommer for hovedkategoriene pasient, helseforetak og 
IKT. 

 
Figur 2 Gevinstkart for digitalt multimediearkiv. 

Innføring av en regional løsning for håndtering av multimedia vil medføre endringer i dagens 
arbeidsprosesser knyttet til pasientutredning og pasientbehandling der multimedia benyttes. For 
enkelte klinikere, spesielt for de som mangler en hensiktsmessig løsning for dette i dag, kan en 
løsning som skal ivareta mulighet for gjenfinning og dokumentasjon fremstå som mer 
arbeidskrevende. Erfaringen fra Sykehuset Østfold og øvrige regioner viser likevel at brukerne 
etter noe tid opplever løsningen som verdifull. Med bedre løsning for lagring, bruk og deling av 
bilder og annen multimedia forventes det generelt økt bruk av multimedia, noe som kan bidra til 
effektivisering av pasientbehandlingen. Fra gevinstkartleggingen er det identifisert nødvendige 
endringstiltak for realisering av ønskete gevinster.  
 
I kost-nytteanalysen er det lagt til grunn samme behov for lagring av multimedia i regionen som 
per i dag, uavhengig av om lagring av multimedia håndteres lokalt eller regionalt. Videre er 
regional løsning vurdert opp mot lokale billedløsninger, og kost-nytteanalysen viser da et 
potensiale for en besparelse på ca. 130 millioner kroner i perioden 2019 til 2031. Illustrasjon av 
akkumulert gevinstestimat og akkumulert prosjektkostnad inklusive estimerte driftskostnader for 
lisenser og driftspersonell er vist i figuren på neste side. 
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Figur 3 Graf over prosjektkostnad og gevinstestimat 

 
Anskaffelses- og implementeringsplan 
Et innføringsløp for en regional løsning for multimediearkiv er planlagt gjennomført som del av 
programmet Regional klinisk løsning i Digital fornying. I henhold til prosjektmetodikken i Helse 
Sør-Øst er det gjennomført konsept- og planleggingsfaser for prosjektet som blant annet 
inneholder vurderinger av alternative løsningsforslag og overordnete kost-nyttevurderinger. Med 
bakgrunn i dette legges det opp til en anskaffelses- og planleggingsprosess som vil pågå gjennom 
2017 for å få et avtalemessig grunnlag for etablering av løsningen.  
 
Løsningen planlegges etablert som en regional løsning, som er felles for alle helseforetakene i 
regionen. Anskaffelsen skal resultere i en kjøpsavtale/tilpasningsavtale (SSA-T) for programvare 
med tilhørende vedlikeholdsavtale. Avtalen vil i tillegg innrettes på å sikre tilgang til nødvendig 
bistand fra leverandøren for en behovstilpasset, stegvis og fleksibel implementering og betaling 
av lisenser. En kjøpsavtale er vurdert som mest egnet ettersom avtalens varighet er vesentlig 
lenger enn en rammeavtale og således gir bedre grunnlag for en fleksibilitet i utrullingen i 
regionen. Avtalen vil omfatte alle helseforetak, med opsjoner for tiltredelse fra tilknyttede private 
ideelle sykehus.  
 
For å avstemme ressursinnsatsen innenfor multimedia-området med den samlede IKT-satsningen 
i regionen, er innføring planlagt gjort stegvis der multimedieløsningen gjøres tilgjengelig og 
etableres for et funksjonelt område av gangen. Dette kan være knyttet til et av de pågående 
prosjektene i programmet Regional klinisk løsning, eller i forbindelse med 
applikasjonskonsolidering som følge av avtalen med ekstern leverandør om modernisering av 
IKT-infrastruktur. For hvert innføringsløp vil det gjennomføres en kost-nytteanalyse og vurderes 
avhengigheter mot øvrige pågående prosjekter. Det er i de initiale planene lagt til grunn et 
omfang, med et tilhørende kostnadsbudsjett, som innebærer en implementering av løsningen 
innen enkelte funksjonsområder for alle helseforetakene i regionen. Videre utrulling til øvrige 
funksjonsområder må være gjenstand for egne vurderinger og kost-nytteanalyser, samt holdes 
opp mot den samlede ressursbruk i regionen. Planene bygger på erfaringer fra tilsvarende 
prosjekt i Sykehuset Østfold og Helse Vest. 
 
Styret vil holdes orientert om anskaffelsesprosessen og vil forelegges sak om innføringsløp for 
regional løsning for digitalt multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme. 
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Økonomi 
Det er brukt syv millioner kroner til foranalyse, konsept- og planleggingsfasene for løsningen. 
Gjennomføringen av anskaffelsesprosessen er budsjetter til 11 millioner kroner. Foreløpige 
planer tilsier en total kostnad på i underkant av 170 millioner kroner i perioden frem mot 2021. 
Det må understrekes at dette er foreløpige vurderinger og at endelig kostnader er avhengig av 
konkret tilnærming til innføring og behov fra de øvrige prosjektene i Digital fornying, hvilke 
funksjonsområder som planlegges dekket, samt pris- og lisensmodell for valgt løsning. 
Overordnet kostnadsbilde og kost-nytteanalyse vil utarbeides som del av endelig 
beslutningsunderlag for innføringsløpet etter gjennomført anskaffelsesprosess. Foreløpige 
estimater er detaljert under.  
 
Prosjektfase 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum 
Idé 1             1 
Konsept  2           2 
Planlegge   3 1         4 
Gjennomføre, anskaffelse     7 4       11 
Gjennomføre, etablere løsning       40 31 31 46 148 
Samlet 1 5 8 44 31 31 46 166 

Tabell 1 Regnskap til i dag og kostnadsestimat digitalt multimediearkiv 

I forutsetningene for anskaffelsen vil det bli lagt til grunn at leverandørene dekker sine egne 
kostnader i forbindelse med gjennomføring av konkurransen. Ved gjennomføring av offentlige 
anskaffelser vil det allikevel påligge oppdragsgiver et ansvar dersom leverandørene oppfyller de 
krav og forutsetninger som oppdragsgiver har lagt i konkurransen. Således vil det stilles krav til 
Helse Sør-Øst RHF om å gjennomføre konkurransen dersom leverandørenes tilbud er i 
overenstemmelse med kravspesifikasjon og forutsetninger, dersom Helse Sør-Øst RHF ikke skal 
kunne holdes ansvarlig for hele eller deler av leverandørenes kostnader ved gjennomføring av 
konkurransen. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Behovet for å lagre pasientinformasjon i form av bilder, video, ultralyd, EKG med mer, er stadig 
økende i helseforetakene. Det tilbys i dag sikre og brukervennlige løsninger for å kunne ta i mot, 
lagre og vise denne type digitalt innhold fra mange leverandører. Ved å etablere en regional 
løsning for håndtering av multimedia får Helse Sør-Øst etablert en viktig komponent i den 
elektroniske pasientjournalen som gjør alle helseforetakene i stand til å håndtere denne typen 
informasjon på en enhetlig og sikker måte. En regional løsning for multimediearkiv vil også 
redusere behovet for lokale løsninger for å lagre denne typen informasjon og gi bedre samlet 
ressursutnyttelse over tid. 
 
Administrerende direktør anbefaler å iverksette en anskaffelse av nødvendig systemløsning 
innenfor området. Det er et premiss for gjennomføringen av anskaffelsen at det planlegges med 
en stegvis innføring av løsningen i tråd med behov og tilgjengelige ressurser. Styret vil holdes 
orientert om anskaffelsesprosessen.  
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Det legges opp til at et innføringsprosjekt, etter en eventuell avtaleinngåelse, skal ha en egen kost-
nytteanalyse og vurderes opp mot øvrige IKT-investeringer i regionen før gjennomføring. Det 
planlegges således med at styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for 
digitalt multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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