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uniTRACE – uniORDER

En samproduksjon LDS - APX
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Klinikk for kirurgi

Nøkkeltall 2016Nøkkeltall 2016Nøkkeltall 2016Nøkkeltall 2016

(per dag):(per dag):(per dag):(per dag):

� 8 421 (38) operasjoner

� 2 899 (13) døgnpasienter

� 5 522 (25) dagkir. pasienter

� 322 årsverk
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Klinikk for kirurgi – LDS 

Særlige kjennetegn:

� Elektiv drift med høy effektivitet, 
gode resultater og få komplikasjoner

� Landets største innen protesekirurgi 
og  komplisert skulderkirurgi

� Landets største innen kompliserte 
nese/bihule-operasjoner, og 
barneoperasjoner.



Sporing på sterilsentral 
med innkjøpsmodul

* Pilot utviklet og kjørt fra 2013 (halve 

instrument-kjeden)
Sluttføring planlagt 2014 -2015

* Innvilget støtte som OFU prosjekt

Helse Sør-Øst og Innovasjon Norge

Iverksatt høst 2016 – vår 2017
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• Leverandør av egenutviklet programvare, samt tilknyttet hardware
• Intelligente produksjons- og logistikkløsninger. Med automasjon og 

datafangst
• Første Windows-baserte løsning ble levert i 1992
• Vi har jobbet med RFID i nesten 20 år. Levert ca. 60 RFID-anlegg i Norge
• Selskapet er norskeiet (i hovedsak av ansatte) Omsetning 2015 var 29 

millioner               15 ansatte
• Alt vil være på norsk. Vi er lokalisert i Norge (Oslo og Oppdal)

Løsninger – «Made in Norway» Vi er en viktig Innovasjon Norge-partner
• AAA kredittrating fra Bisnode

• Vi er en uavhengig leverandør i forhold til autoklaver og 
dekontamineringsmaskiner

• Presentasjonen er ikke uttømmende for våre løsninger



Hva ville vi ha ut av dette?

• HHHHjelpemiddel til å holde orden på instrumenter. jelpemiddel til å holde orden på instrumenter. jelpemiddel til å holde orden på instrumenter. jelpemiddel til å holde orden på instrumenter. 
Legge ristene rett. Legge ristene rett. Legge ristene rett. Legge ristene rett. 

• Lagring av data fra prosesser tilknyttet.Lagring av data fra prosesser tilknyttet.Lagring av data fra prosesser tilknyttet.Lagring av data fra prosesser tilknyttet.

• EffektiviseringEffektiviseringEffektiviseringEffektivisering ved scann av data, rute data til flere 
arbeidsprosesser., effektivisere. 

• Elektronisk varebehandling reduserer fare for reduserer fare for reduserer fare for reduserer fare for 
feilbestilling.   Protesekirurgi medfører store daglige 
bestillinger.

• Data til kvalitetsregister.
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Telefon +47 22 90 36 20  - www.APX-

systems.com         
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APX systems, har i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus, utviklet en 

modulbasert løsning som dekker flere behov for sporing, forenkler registrering av 

vareflyt og flyt av operasjonsutstyr. Innkjøpsforslag lages automatisk i WEB-

portalen basert på aktuelle hendelser.

Alle moduler er tilkoblet en sentral SQL-server. Løsningen er kompatibel med 

RFID og en eventuell EPC-IS-server kan benyttes.

Løsningen inneholder:

• En full sporingsløsning

• Produksjon av brikker

• Logistikk

• Innkjøpsløsning

• Overvåkning av vaskemaskiner og autoklaver

• Integrasjoner i alle retninger

Alt er utviklet i Norge.
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INNREGISTRERING

• Registrering av nytt utstyr

• Vedlikehold 

• Service av utstyr
• Mottak etter administrasjon

VASK / DEKONTAMINIERING

• Registrering av utstyr mot vaskesekvens for 
sporing

• Registrering av trykk, pH og temperatur

KONTROLL / PAKKING

• Kontroll og registrering av utstyr

• Bilde av utstyr som skal pakkes

AUTOKLAVE

• Innregistrering

• Logging av alle prosessdata

• Utregistrering etter autoklavering

LAGER

• Lokasjonsstyring

• Utekspedering – elektronisk eller 
med papir

uniOPERATION

• Innregistrering

• Utregistrering

• Pasientsporing
• DIPS-tilkopling

ADMINISTRASJON

• Brukere
• Registrering av utstyr med 
kamera for bilder

• Oppbygning av brikkelister
• Rapporter – EXCEL/GRAFER



�uniTRACE, Scanne instrumentene
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� Opr stue

� Pakkebord

Vask
Auto-

klave
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� Operasjonssal:
Pasientdata legges opp i forkant av operasjonen. Her kan en også scanne inn 

pasientbånd, alle brikker som skal benyttes, samt implantater osv. Også 

forbruksmateriell.
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� Operasjonssal:
Underveis og etter operasjon kan en korrigere hva som har blitt benyttet av 

brikker, implantater, organer eller forbruksvarer. Det er ingen begrensning på 

hva som kan registreres. Data overføres til DIPS og proteseregisteret.

(pr nå via pdf-dok.)
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� Vask inn:
Denne modulen kan tilkoples alle type vaskemaskiner. Her overvåkes alle 

prosesser, og lagrer alle data i 10 år. Løsningen er RFID-kompatibel.
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� Pakking:
Her logger operatør seg på pakketerminalen med ansattkort. Så velges det hva 

som skal pakkes. Bilder, med instruksjoner, vises på skjerm. Etter hvert som 

man bygger opp brikken, krysser man av for utførte oppgaver. Når brikke er 

pakket, skrives etikett ut. Denne etiketten benyttes av flere stasjoner senere.
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� Sammenstilling før autoklave:  Når brikkene sattes på rack, før autoklave, så 

scannes alle pakker inn mot autoklavelasten. 
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�Autoklave inn:
Pakke/rack registreres nå inn mot riktig autoklave. Alle data fra 

autoklave, uansett merke/modell, registreres inn i database. 

Pakker er dermed registrert mot aktuelt program.
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�Autoklave ut:
Her registreres brikker og last ut av autoklave
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uniTRACE, implantater
og forbruksartikler.
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� Opr stue

Database til kvalitetssystem

Data til uniORDER
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AUTOREGISTRERING

• Registrerer vareforbruk på 
operasjonsstuer basert på 
strekkoder - RFID

• Kopling mot DIPS og 
proteseregisteret

SAMMENSTILLING

• Viser på WEB hva som er 
forbrukt

• Lager bestillingsforslag 
med mulighet for å 
endre/justere

AUTOBESTILLING

• Sender bestilling til 
leverandører på
• E-post

• EDI
• Utskrift

BEKREFTER

• Registrerer at bestilling er 
mottatt fra alle 
leverandører. Viser også 
status

VAREMOTTAK

• Gjør varemottak via 
strekkoder på forsendelsen

LOGISTIKK

• Innlagring på lokasjon
• Vareuttak til stuer
• Varetelling via strekkoder
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� Innkjøp og logistikk:
Når dagens operasjoner er ferdig, vil en se alt forbruk i en felles oversikt fra 

alle stuer. Her kan en legge til eller trekke i fra. Når bestilling skjer, så 

sammenstiller løsningen varer mot produsent, og sender automatisk ut 

bestilling. Det kan være ved at et PDF-dokument produseres, en EXCEL-fil 

eller EDI. Det ligger mye funksjonalitet i løsningen.



uniORDER
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OpOpOpOp stue 1stue 1stue 1stue 1

Op. stue 2

Op stue 1

Op. stue 2

Ordre 1Ordre 1Ordre 1Ordre 1

Hode 36

Liner

Femurstaml.

LeverandørLeverandørLeverandørLeverandør

Ortomedic

Link

Smith&Neph

Lagerjustering                          Ordre klar for godkjenning av mottak



23

� Innkjøp og logistikk:
Varemottak kan gjøres manuelt i WEB, via PDA/telefon eller en 

RFID-portal. Lageret oppdateres automatisk ved mottak.



Fakturakontroll; er varen mottatt?
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� Innkjøp og logistikk:
Karin ser at effektiviteten øker betraktelig. Så også kvaliteten.



26

�Administrasjonsmodulen:
Her administrerer man brukere og tilgangskontroll. Ansattkort 

kan benyttes for å logge på ulike stasjoner.

Data for alle artikler med GTIN og artikkelens egenskaper. I 

tillegg kan man ta bilder av brikker og utstyr og knytte dette til 

artikkel. Bildene tas av tilkoblet kamera.

Administrasjonsmodulen arbeider rett mot databasen, slik at alle 

data som administreres her, vil være tilgjengelig umiddelbart for 

alle andre moduler/enheter
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� Samarbeidsprosjekt:
Løsningen er utviklet i som et samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg 

Diakonale Sykehus og APX systems. Dette har resultert i en norskutviklet 

løsning, som er utviklet på sykehuset premisser med teknologiekspertise fra 

APX system

Marit Glende Johnsen                                                                    Jan Erik Evanger

Oversykepleier operasjonsavdelingen, LDS.                  Daglig leder i APX systems



Plan for befaring:

Skifte; sjekk kleskode

Kapre en stue ved avslutning, 

-scanne og melde inn artikler.

Følge batchen til sterilsentral

Finne ordren i uniORDER. 

Oppsummering med kaffe   evt siste sjekk.
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• Våre løsninger ser er veldig nære det det spørres om i helseforetakene. Det vil bli 
noe tilpasninger.

• Høy kunnskap om integrasjoner. Vil gjøre import enkelt
• Løsningen uniTRACE, uniORDER og uniOPERATION er laget i samarbeid med 

LDS
• I oppsett velger man type og modell for autoklave og vaskemaskin – vi har 

kontroll på alle leverandører 
• Egen innkjøpsmodul i uniORDER, forbruksartikler og/eller implantater 
• superSTOPP. Hindrer artikler fra å bli brukt. Uansett hvor i verdikjeden man er
• Gjennom løsningen til JBV har vi vist skalerbarhet. 1600 samtidige brukere
• Vi kan ansette en egen supportansvarlig mot HF. Alle utviklerne sitter som støtte i 

samme hus.
• Kirurgisk sporing siden 1995. Alt er dokumenter i over 10 år hos mange 

matvareprodusenter
• Svært mange funksjoner i WEB-portalen, kan utvides/tilpasses
• Samarbeider med blant annet DICO
• Vi kan GS1 – GTIN / GRAI. Strekkoder og RFID.
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�Utmerkelser:
� APX systems har et godt samarbeid med NTNU ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk 

innen Intelligente løsninger.

� NORAD – utvalgt til å delta på BMMP-programmet på Sri Lanka

� Innovasjon Norge – utvalgt til å delta på FRAM-IoT prosjektet. 

� Foredragsholdere på IWAMA – Universitetet i Shanghai i 2014 og 2015 innen området Intelligent 

Manufacturing and Logistics

�Viktigste samabeidspartnere:
� SAS institute, Capgemini, Evry, GS1, Innovasjon Norge, IBM, Telia, Videojet og COWI som er 

komplementerende samarbeidspartnere. 

�Utmerkelser:
� Vant i 2010 Best RFID-implementation under RFID-Journal Live! I Orlando. 3000 deltagere fra 70 

land

� Intermec-prisen i 2013 for beste systemløsninger i EMEIA-regionen
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Ca. 400 installasjoner i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Spania. Vi leverer til alle bransjer og alle størrelser!

• Mills/Delikat :
• Fredrikstad (hovedlager) 
• Drammen  med utekspedering
• Drammen  F og D –pak merking /Salat og 
Lepo

• Børset Bakeri
• COOP

• Oslo Industri Kaffe i med flere løsninger
• Røra Fabrikker med flere løsninger
• Ferskvarehuset - Robotstyring i ny fabrikk

• Goman Lettbakt i Fredrikstad, Verdal og     
Ålesund

• Grans Bryggeri. 
• Lillehammer Bryggeri
• Rydbergs - Sverige
• Lohmandergruppen AB - Sverige
• Kransekakebakeren. 
• Automat-Pack
• Estrella i Sverige med mange løsninger
• Europrofil
• Södra
• Codan Norge 
• Skanska - UCO/Utleiecompagniet
• Glencore / Nikkelverk
• LU i Finland
• Berggård Amundsen
• Jacobs Douwe Egberts (Kaffehuset Friele)
• Telia
• NTNU – Universitetet i Trondheim
• SSPU – Universitetet i Shanghai
• Aker Solutions
• Brødrene Dahl - Infrastruktur

• Ellingsen (Hindu krydder)
• Maarud 

• Pallemerkere (roboter)
• D-pak løsninger

• Løvenskiold Vækerø.
• Drytech – Real turmat i Tromsø

• Fullskala løsning for elektronisk 
sporing  merking og logistikk med 
lokasjonsstyring og BI.

• Hey’di
• Lofotprodukt

•Lofoten
•Bergen

• Bring Logistikk
•Minera Norge AS med RFID. Oppdal + Dovre
• Stabburet

• Avanserte løsninger for F- . D-pak 
samt 

pall knyttet mot MES og SAP
• Maskinpakking
• Neumann
• Nammo Raufoss – flere ulike prosjekter
• Coca-Cola
• Postnord
• Trox Auranor
• Folkehelseinstituttet
• FMC subsea tech. Kongsberg/Bergen/Nigeria
• Validus
• Lovisenberg Diakonale Sykehus
• Bane NOR (Jernbaneverket) – storløsning, 
med

120 lagre og 3000 samtidige brukere
• Brødrene Hansen / Akzo Nobel

RFID leveranser portalRFID:
• Biomega
• Nycomed Takeda
• INFINITUM – (Norsk Resirk) 

5 lokasjoner
• Fresenius (Kabi)
• Olav Thon Gruppen (Time 

Park) 
totalt 40 løsninger

• NordVest-Vinduet
• Lillerønning
• Natre
• NSB 
• Backe Gruppen
• Hexagon Raufoss
• Ragasco Hexagon
• Flytoget
• Jernbaneverket 
• Kristiansand Kommune
• Hallingplast 
• Bergen kommune
• Glomma Papp
• Gausdal Bruvoll/IK teknik
• Euroskilt

NB! Listen er ikke uttømmende. 
Kun hovedprosjekter vises i denne 
oversikt.
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�Standardpakker med store muligheter for omkonfigurering 



Vi er leverandør for VIDEOJET – verdens 
største selskap innen industriell merking. Laser, 
blekk og etikett.
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Har formet matindustrien ved bruk av industrielle løsninger innen merking, sporing og logistikk.
• Systemintegrasjoner siden 1986
• Industri 4.0 siden 1992
• Formet bruken av GS1-standarden siden 1993. (Før GS1 gjorde det)
• Leverte merke- og sporeløsninger fra 1995
• Bruk av PDA, med 2-veiskommunikasjon fra 1996
• EDI siden 1999. Ordre- og pakkseddelnivå 3 og 4. 
• RFID-løsninger siden 2007. Levert over 60 løsninger i Norge

• Benytter i utgangspunktet alle strekkodestandarder. Datamatrix, HIBC, GS1-13, GS1-128 eller andre 
koder

• RFID etter Gen 2 EPC - ISO-18000-6C standarden
• RFID-medie som etikett, hardtag og hardtag til autoklave



A dream come true

, 

side 35



, 

side 36


