
Digital patologi
-prosjektet

Oktober 2018
Anna Teresia Hurrød

Nasjonal Digital patologi –innhold i presentasjonen 

•Om det nasjonale prosjektet
–Anna Teresia Hurrød 

•Hvordan påvirkes patologer og bioingeniører?
–Inger Nina Farstad
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Hvem er vi? 
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Prosjektleder

Anna Teresia Hurrød

anna.hurroed@no.ey.com

Assisterende prosjektleder

Line Rodahl Dokset

lidoks@sykehuspartner.no

Overlege, professor II UiO 

Inger Nina Farstad

ifarstad@ous-hf.no

Prosjektteam!

Ca. 30 personer

Digital patologi vil føre til en større endringsreise for 
dagens patologiavdelinger…
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«Lik, rask og riktig diagnostikk i 
alle landets patologiavdelinger»

-visjonen til prosjektet



Hva skal prosjektet Digital patologi oppnå? 
5

Link til introduksjonsfilm om prosjektet:

https://www.youtube.com/watch?v=c_fJSeOEAY8 

Prosjektets effektmål
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Effektmål 3

Effektiv bruk av ressurser i patologitjenesten
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Hevet kvalitet på fremtidige helsetjenester
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Styrket undervisning
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Forbedret pasientsikkerhet
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Hevet kvalitet på patologitjenesten



Effektmål 1

Forbedret pasientsikkerhet
Pasientsikkerheten er forbedret gjennom redusert utredningstid, 
korrekte og komplette svar:
•Patologer diagnostiserer innenfor sitt fagområde
•Svarrapporter med strukturerte data benyttes for alle fagområder, 

og digitale snitt er koblet til svarrapporter
•Historiske prøver er raskt og lett tilgjengelige
•Prøver til re-granskning er raskt og lett tilgjengelige
•Prøver (vev, blokker, glass, digitale snitt) og svarrapporter er 

entydig og unikt merket for å hindre forbytting
•Digitale snitt og prøvesvar er tilgjengelig for klinikere og pasienter
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Effektmål 2

Hevet kvalitet på patologitjenesten
Kvaliteten på patologitjenesten er hevet gjennom at:
•Svarrapporter med strukturerte data benyttes for alle fagområder
•Gjennomsnittlig svartid er redusert på tvers av avdelinger og 

fagområder
•Digitale verktøy benyttes for å måle uttrykk av biomarkører på 

digitale snitt
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Effektmål 3

Effektiv bruk av ressurser i patologitjenesten
Ressurser i patologiavdelingene blir utnyttet bedre
•Patologiavdelinger samhandler via ePat
•Patologer diagnostiserer innenfor sitt fagområde
•Ved konsultasjon/regranskningav tidligere prøver fra andre 

regioner benyttes digitale snitt via ePat
•Lagringsbehov for glassnitt er redusert til et minimum basert på 

Nasjonal plan for lagring av blokker og glass
•Forsendelse og administrasjon av glassnittskjer i liten grad 
•Arbeidsprosessene er standardiserte
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Effektmål 4

Hevet kvalitet på fremtidige helsetjenester
Kvaliteten på fremtidige helsetjenester er bedre fordi:
•Alle avdelinger benytter ePatfor å levere rapporter til 

kreftregisteret, FHI og andre kvalitetsregistre elektronisk med 
strukturerte data. Rapportene leveres i sanntid

•Forskningsprosjekter kan benytte nasjonale datasett som 
tilgjengeliggjøres fra ePat
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Effektmål 5

Styrket undervisning
Utdanning av leger i spesialisering blir styrket gjennom:
•En samling av digitalt undervisningsmateriell er laget
•Digitalt undervisningsmateriell, inkludert digitale snitt, brukes på 

tvers av regionene
•En digital undervisningsplattform er etablert
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Prosjektet er organisert i seks delprosjekter og et 
hovedprosjekt
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Prosjektet er organisert i delprosjekter sammensatt av 
patologer, bioingeniører, virksomhetsarkitekter og 
prosjektledere

Bildet er fra et «kick-off» møte i Trondheim ved oppstart av 
første gjennomføringsfase av prosjektet

5. Overføre informasjon

6. Undervisning og forskning

Hovedprosjektet

1. Samhandling

2. Helhetlig virksomhet

3. Blokker, glass og digitale snitt

4. Kodeverk, rekvisisjoner og 
svarrapporter

Prosjektstyret



Hovedprosjektet (ADM)
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Prosjektstyring og overordnete 
leveranser

Formål med delprosjektet 

Line Rodahl Dokset

Prosjektleder

•Overordnet modell for 
utvikling, drift og forvaltning 
for nasjonal digital patologi

•Nasjonalt forum for digital 
patologi

Leveranser 2018

Delprosjekt samhandling (SAM)
14

Etablere en løsning for 
konsultasjoner, utveksling av 
patologi-svar og digitale snitt 

(ePat)

Formål med delprosjektet 

Erik Saasen Strand

Delprosjektleder

•Overordnet løsningsforslag 
ePat

•Konkurransestrategi ePat

Leveranser 2018



Teknisk målbilde
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Helhetlig virksomhet (HEL)  
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Etablere nasjonale strukturer 
både organisatorisk og faglig, 
for å oppnå forutsigbare og 
likere arbeidsprosesser og 

resultater

Formål med delprosjektet 

Somayeh Bach

Delprosjektleder

•Nasjonale fagnettverk 
•Anbefaling standard for 

nasjonal prøvemerking 

Leveranser 2018



Blokker, glass og digitale snitt (LAG)
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Synliggjøre dagens praksis for 
oppbevaring av blokker, glass 

og digitale snitt og legge 
grunnlag for nasjonale 

retningslinjer for håndtering av 
blokker, glass og digitale snitt

Formål med delprosjektet 

Line Rodahl Dokset

Delprosjektleder

•Plan for implementering av 
retningslinjene 

Leveranser 2018

Kodeverk, rekvisisjoner og svarrapporter (KRS)
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Sissel Kennedy

Delprosjektleder

•Utredning og anbefaling av 
standardisert bruk av 
kodeverk

Leveranser 2018
•Anbefale standardisert bruk 

av kodeverk i hele 
patologiprosessen

•Spesifisere både teknisk og 
funksjonell standard for 
strukturerte nasjonale 
svarrapporterog 
rekvisisjoner 

Formål med delprosjektet 



Overføre informasjon (OIN) 
Undervisning og forskning (UND)
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Etablere løsning for overføring 
og tilgjengeliggjøring av 

strukturert informasjon fra 
ePat/samhandlingsløsning til 

ulike registre 

Etablere løsning for 
undervisningsstøtte samt 

utvikle prosesser for å avgi 
relevant informasjon (rapporter 

og bilder) til undervisning og 
forskning

Formål OIN Formål UND

Prosjektet har startet gjennomføringsfasen og er planlagt 
ferdigstilt i 2022
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PlanleggeForberedeStandardisereSamhandleAvslutte

Q1-17Q2-17Q3-17Q4-17Q1-18Q2-18Q3-18Q4-18Q1-19Q2-19Q3-19Q4-19Q1-20Q2-20Q3-20Q4-20Q1-21Q2-21Q3-21Q4-21Q1-22

GjennomføreAvslutte Planlegge

1. Samhandling (SAM)

6. Undervisning og forskning

5. Overføre informasjon (OIN)

3. Blokker, glass og digitale snitt (LAG)

2.  Helhetlig virksomhet (HEL)

4. Kodeverk, rekvisisjoner og svarrapporter (KRS)
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Spørsmål? 
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Kontakt meg på anna.hurroed@no.ey.com

Besøk gjerne prosjektets hjemmeside: https://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi


