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English summary 
 
Title: Delayed tests and pilots in the project Electronic interaction – 
an evaluation 
 
Abstract:  The project Electronic Interaction aimed at implementing new 

features to - and diffusing the use of electronic referrals between all 
general practitioners and all public hospitals in North-Norway. Due 
to delays in the test and pilot phase of the project, an evaluation was 
accomplished in order to assess key actors’ comprehension of 
reasons as well as their suggestions for corrective measures.  
The understanding of reasons, summarised: 1.Diverging values, 
interests and logics causing time use for negotiations. 2. 
Asynchronous development processes and mutual dependency 
causing waiting time and complexity. 3. Underestimated diversity 
concerning technology, organisations and competence at GP offices 
and hospitals, causing time use for upgradings, corrections and 
adjustments. The suggested correcting measures comprised a 
variety of strategies: 1. Overarching standards and top down, 
sweeping upgrading and development strategies, 2. Dedication, 
transparency and mutual adaptations between centralized and local 
actions, and 3. Bottom up, incremental adjustments, based upon 
clinical needs. 
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Forord 
 
Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av tidsbruken i test og 
piloteringsfasen i prosjektet Elektronisk samhandling som ble gjennomført i perioden juni 04 
– vår 05. På grunn av uventede forsinkelser, ble det beskrevet en evalueringsarbeidspakke i 
det etterfølgende prosjektet Meldinger med vedlegg. Hensikten var å systematisere 
kunnskap om forsinkelsen og innhente deltakernes forslag til tiltak i forprosjektet, slik at 
resultatene kunne spilles inn i hovedprosjektet for å forebygge unødvendig tidsbruk i 
gjennomføringen 010106 - 310607.  
 
Jeg ønsker å understreke at rapporten tar utgangspunkt i en situasjon som ble betraktet som 
negativ for prosjektet. Ved å sette fokus på et negativt forløp uten å perspektivere med 
øvrige resultater, kan det oppstå et inntrykk av at prosjektet i seg selv ikke var vellykket. 
Prosjektets resultater er presentert i en egen rapport som det derfor henvises til. Den er 
referert i litteraturlista. 
 
Takk til informantene for vilje til å dele erfaringer, til prosjektleder Heidi Jacobsen for 
oppklarende diskusjoner om datamaterialet, til redaksjonskomiteen ved Nasjonalt senter for 
telemedisin for rapportteknisk hjelp og kommentarer på oppbygging og språk, og til kollega 
Robert Myrvang for innspill angående forskning på implementeringsstrategier.  
 
 
 
Tromsø, 15.03.06 
 
Anne Granstrøm Ekeland 
sosiolog
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Sammendrag 

I Samhandlingsprosjektet som ble gjennomført 2004 og 05 skulle ny funksjonalitet 
implementeres i elektroniske henvisninger, og bruken skulle utvides til å omfatte alle 
legekontor og offentlige sykehus i Nord Norge. Imidlertid måtte mye av tiden brukes til 
feilretting og å håndtere både forutsette og uforutsette hindringer, samtidig som utrullingen 
fant sted. Det innebar at test og pilotering dels ble en ikke-planlagt aktivitet. På bakgrunn av 
kvalitative intervjuer presenteres en sammenstilling av tre journalleverandører, en 
kommunikasjonsleverandør, en pilotbruker ved legekontor og supportpersonell ved to 
sykehus sine oppfatninger av årsakene til forsinkelsene og forslag til korrigeringer i 
framtidige prosjekt. Alle var viktige deltakere i prosjektet og de kan betraktes som noder i et 
nettverk av komplekse relasjoner der alles handlinger har betydning for forsinkelsene. Men 
også andre viktige parter som ikke deltok direkte i prosjektet, hadde betydning. Årsakene 
kan i lys av metaforer om kompleksitet, sorteres under tre overskrifter: logikk- og 
interessekollisjoner mellom aktørene, som forårsaket tidsbruk til forhandlinger, asynkrone 
utviklingsprosesser som forårsaket tidsbruk til venting og å få oversikt, og lokal teknologisk, 
kunnskapsmessig og organisatorisk detaljrikdom som forårsaket tidsbruk til oppdateringer og 
korrigeringer. Kompleksiteten synes å ha vært undervurdert. Løsningsforslagene som 
framkom kan sorteres i tre prinsipielle strategier for styring og endring knyttet til ny teknologi i 
samtida: Top-down, gjensidige tilpasninger og bottom up. I litteraturen beskrives fordeler og 
ulemper med alle disse strategiene, og rapporten konkluderer med at korrigeringer trengs 
samtidig på overgripende styringsnivå, gjennom tilpasninger mellom verdier og ”logikker” og i 
praktiske lokale settinger.  
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1. Innledning 

Prosjektene Implementering av elektronisk henvisning i Nordnorsk Helsenett, gjennomført 
140502 – 280203, Elektronisk henvisning, gjennomført 240303 – 310304 og Elektronisk 
samhandling, gjennomført 010604 – vår 05, har avløst hverandre.1 Oppdragsgiver har vært 
Helse Nord RHF og de overordnede målene har vært å oppnå bruk av hensiktsmessige 
elektroniske henvisninger mellom nordnorske legekontor og sykehus, og mellom sykehus. 
Det innebærer sikker lagring, gjenfinning og sending av pasientinformasjon i og mellom 
journalsystemene på legekontor og sykehus. I henvisningsprosjektet fra 2003 skulle det 
implementeres ny funksjonalitet: en mer strukturert henvisningsmelding, røntgenrekvisisjon, 
applikasjonskvittering for mottatt elektronisk henvisning/røntgenrekvisisjon, og brev til 
legekontor om mottatt henvisning. Denne funksjonaliteten skulle være ferdig testet, pilotert 
og klar til utrulling og utbredelse i prosjektet Elektronisk samhandling. Hovedmålet var at alle 
legekontor tilknyttet helsenettet i Nord Norge skulle få mulighet til å sende elektronisk 
henvisning til alle sykehus i regionen. Det skulle satses på opplæring og informasjon til alle 
som benyttet systemene, og funksjonaliteten skulle videreutvikles til å gjelde henvisninger og 
epikriser mellom sykehus og brev om pasient fra sykehus til fastlege.2  
 
Målene var:  

• Det skal gis tilbud til maksimalt 150 legekontor om å sende elektronisk henvisning 
• Det skal implementeres elektronisk henvisningstjeneste på Universitetssykehuset i 

Nord Norge 
• Det skal kjøpes inn nye moduler til 11 sykehus 
• Det skal utvikles ny funksjonalitet for elektronisk samhandlingstjeneste  

 
Resultatet av prosjektet var at pr 01.02.06 kunne tilnærmet alle nordnorske legekontor 
tilknyttet helsenettet sende de siste versjoner av henvising og røntgenremisse, og motta 
applikasjonskvittering og tilbakemeldingsbrev.  
 
I prosjektet var det planlagt en test- og piloteringsfase av henvisningsmeldingen, 
røntgenrekvisisjon, applikasjonskvittering og tilbakemeldingsbrevet. Denne fasen ble mer 

                                                      
1 Prosjektene støtter opp om målene i ELIN-prosjektet i regi av den norske lægeforening og SHdir: å bidra til å 

etablere et tilbud av løsninger som dekker det enkelte legekontors behov for elektronisk samhandling med øvrige 

virksomheter innen sosial- og helsesektoren. Herunder inkluderes elektroniske meldinger, krav til 

kommunikasjonsløsninger mot helsenett og myndighetenes krav til sikkerhetsløsninger ved kommunikasjon og 

tilknytning til eksterne nett. 

(http://www.legeforeningen.no/assets/Sluttrapport_ELIN_forprosjekt_070203.rtf) Kopiert 100206 

 
2 Henvisning er et dokument hvor en lege ber en annen lege/institusjon om videre utredning og behandling f.eks. på 

sykehus/poliklinikk eller hos privatpraktiserende spesialist/annen lege.  

Epikrise er en medisinsk rapport med oppsummering av utredning og behandling som ble gjort under et 

sykehusopphold eller ved en poliklinisk konsultasjon. Rapporter fra legevakt og privatpraktiserende spesialister 

regnes også som en epikrise. Tilsvarende gjelder for rapporter etter ”second opinion”. 

Rekvisisjon er en bestilling av en navngitt laboratorieprøve eller supplerende undersøkelse. Rekvisisjonssvaret 

inneholder prøveresultater/beskrivelse og evt. en vurdering. Billeddiagnostikk er omtalt her og omfatter flere typer 

undersøkelser (CT, MR, scintigrafi, ultralyd, ”vanlig” røntgen, etc.). 
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omfattende og strakte seg lengre ut i tid enn planlagt. I prosjektet som nå er i gangsatt, 
Meldinger med vedlegg3, ble det derfor som del av forprosjektet, foreslått en arbeidspakke 
for å evaluere test- og piloteringsfasen i Elektronisk samhandling. Hensikten var å finne 
ut hva som forlenget fasen og få fram forslag til løsninger. Det var et mål å systematisere og 
dokumentere denne kunnskapen for å trekke lærdom som kunne komme til nytte i 
hovedprosjektet for Meldinger med vedlegg. Kunnskapen kan også være av interesse for 
prosjektdeltakere, finansieringsparter og Sosial og helsedirektoratet (SHdir).  
 
 
 

2. Gjennomføring av evalueringen 

2.1 Metode, utvalg og empirisk tilfang 

I januar 2006 ble det gjennomført intervju med utvalgte deltakere i samhandlingsprosjektet: 
de største journalleverandørene, kommunikasjonsleverandør, sykehus og legekontor. Ved 
å sammenstille informasjon fra disse, ble det antatt mulig å få et utfyllende bilde av årsaker 
til tidsbruken, som kunne bidra til forbedringer i framtidige prosjekt.  
 
Prosjektene som har vært gjennomført har hatt samme prosjektleder fra Nasjonalt senter for 
telemedisin (NST). Prosjektlederen har i høy grad bistått i evalueringen gjennom informasjon 
om prosjektene, utpeking av og kontakt med sentrale informanter og avtaler om intervju. 
Utvalget av informanter har tatt utgangspunkt i et behov for å få nøkkelinformanter i tale. I alt 
ble 11 personer, som representerte sju forskjellige aktørgrupper i prosjektet, intervjuet: 
 
Sykehusene var ansvarlig for å gjøre nødvendige oppgraderinger og installasjoner for å 
klargjøre for å ta imot elektroniske meldinger fra alle legekontor. Det er gjennomført intervju 
med to IT-ansvarlige, en ved Sykehus 1 og en ved Sykehus 2, som deltok aktivt i testing og 
piloteringen. 
 
Kommunikasjonsleverandøren er leverandør av løsninger og tjenester innenfor sikker 
elektronisk samhandling i helsesektoren. Det ble utført installasjoner og opplæring av 
kommunikasjonsprogrammet på legekontorene. De var medansvarlig for pilotering av ny 
funksjonalitet. Kommunikasjonsleverandøren og EPJ har en samarbeidsavtale om utvikling 
av programvare for kommunikasjon, EPJ EDI-broker. Kommunikasjonsleverandøren har 
derfor hatt ansvaret for support til sykehusene ved installasjon av EPJ EDI-broker. Tre 
personer ble intervjuet. 
 
EPJ leverer pasientdatasystemer og elektronisk pasientjournal til de nord norske 
sykehusene. De var ansvarlig for arbeidet med kravspesifikasjon for ny funksjonalitet, og 
deltok i piloteringsarbeidet ved Sykehus 1. To personer ble intervjuet. 
 
Leverandør 1 har den største markedsandelen ved nordnorske legekontor. De var ansvarlig 
for rettinger av feil og mangler i sine journalsystem 1 og 2. De fikk tilsendt opplysninger om 
sykehus og avdelinger som ble lagt inn i adresseregistrene til journalsystemene. Her ble to 
personer intervjuet. 

                                                      
3 Heidi Jacobsen: Meldinger med vedlegg. Prosjektbeskrivelse, Nasjonalt Senter for Telemedisin, juli 2005.  
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Leverandør 2 er også leverandør av datasystemer for helsesektoren i Norge. De var 
ansvarlig for retting av feil og mangler i journalsystem 3 og de var aktivt med i piloteringen 
ved et legekontor. De hadde i prosjektperioden journalløsninger ved i alt 18 legekontor i 
Helse Nord. En person ble intervjuet. 
 
Legekontor 1 har vært pilotbruker. En allmennpraktiker som har vært sentral i prosessen, 
ble intervjuet. 
 
Antallet informanter er imidlertid begrenset av tiden som har vært til rådighet i 
arbeidspakken. Flere brukere ved legekontor og hos sluttbrukere i sykehusene kunne med 
fordel vært intervjuet. Vi har derfor få data om praktisk-medisinske forhold som kan ha 
påvirket prosessen ved sykehusavdelingene eller ved andre legekontor. Videre er Helse 
Nord RHF, Nasjonalt Helsenett, KITH, Sosial og Helse direktoratet (SHdir) og ELIN-
prosjektet omtalt av de intervjuede som viktige parter, siden deres ansvar og oppgaver på 
forskjellige måter griper inn i muligheten til å lykkes med bruk av elektroniske henvisninger 
og epikriser. Deres synspunkter på prosessen ville ha styrket kunnskapsgrunnlaget. Her må 
vi nøye oss med andres oppfatninger av deres betydning.   
 
Det er benyttet en felles intervjuguide for journal- og kommunikasjonsleverandørene. 
(Vedlegg 1) Intervjuguiden ble benyttet som sjekkliste i intervjuene. Det ble lagt vekt på å få 
fram partenes egen forståelse. Det ble tilsvarende benyttet en felles intervjuguide for 
sykehusene og legekontoret. (Vedlegg 2)  
 
2.2 Teoretisk tilnærming 

Prosjektet har hatt mange deltakere. Det har vært et mål fra prosjektledelsen at alle aktørene 
skulle bidra med sitt gjennom definerte leveranser og i samsvar med milepæler i 
prosjektet.(Vedlegg 3) Jeg oppfattet at det ble forventet lojalitet mot prosjektet. Inntrykket av 
et komplekst bilde av deltakere inviterer til nyorientering både angående spørsmål om 
årsaker til forsinkelser og hvordan ønskede omstillinger i framtida kan oppnås mest mulig 
fornuftig. Oppdraget, og det omfattende bildet av aktører som ble forventet å enes om et 
utviklingsløp, innbød til å betrakte forsinkelsene i lys av et Aktør-nettverkperspektiv.4  Det tar 
utgangspunkt i at mange enheter har vært avhengige av hverandre i større og mindre grad. 
Det gjelder både ved testing, pilotering og utbredelse av løsningene. Både teknologi, 
institusjoner og mennesker i roller, med intensjoner og preferanser forståes som enheter. De 
betraktes som noder i et nettverk av relasjoner med et mål om å enes om et felles 
overordnet mål. Jeg har fokusert på hva og hvem som virket sammen – eller ikke virket 
sammen – slik at forsinkelser ble et utilsiktet resultat.  
 
De empiriske resultatene pekte mot et komplekst bilde av forklaringer. Jeg har derfor valgt å 
belyse dem gjennom sensitiviserende metaforer fra kompleksitetsforskning.5 Dette er et 
sentralt tema i Aktør-nettverktradisjonen. I kompleksitetsforskningen påpekes imidlertid at all 
kategorisering innskrenker forståelse. Jeg har derfor også valgt å inkludere store deler av 
intervjumaterialet i rapporten. Det er gjort et utvalg for å unngå gjentakelser. 
 

                                                      
4 Law og Hassard 1999, Callon 1986 
5 Law og Mol 2002 
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Til slutt i rapporten drøftes forslagene til tiltak i lys av forskning om betingelser for bruk av ny 
teknologi. Jeg har valgt å bruke innsikter fra feltet Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW)6 for å kategorisere og kaste lys over forslagene. Forslagene strakte seg fra 
overordnete styringsgrep, via gjensidige verdimessige og holdningsmessige tilpasninger, til 
lokale, praktiske korrigeringer.  
 
 
 

3. Årsaker til forsinkelsene  

Årsaksforklaringene på hvorfor testing og pilotering ble forsinket i prosjektet kan 
oppsummeres i følgende abstraherte hovedpunkter. 
 
 
3.1 Logikkollisjoner - tidsbruk til forhandlinger 

”If things relate, but don’t add up, then they are complex” (Mol and Law 2002:21) 
 
Vi ser i datamaterialet eksempler på flere motsetninger mellom deltakernes interesser og 
verdier som leder til at prosjektet brytes opp i flere deler, og det må gjøres reparasjonsarbeid 
i form av forhandlinger for å føye det sammen igjen. De viktigste eksemplene kan 
oppsummeres som følger: 
 

• Krav om inntjening hos journalleverandører versus prioritering av 
samhandlingsprosjektet 
Journalleverandørene er kommersielle bedrifter med fokus på inntjening. Legitime 
egeninteresser hos journalleverandørene interfererer med det kollektive målet i prosjektet 
ved at arbeid som genererer inntekt prioriteres foran prosjektet som helhet. Resultatet er at 
prosjektløpet brytes opp og trekkes ut i tid. Kompleksiteten øker, og derved også kravet til 
koordinering. Det oppstår utakt i gjennomføringen.  
 

• Testing og feilretting vs menneskelige behov 
Svangerskapspermisjoner og sykdom har forandret prioriteringene internt hos 
journalleverandører og brukerne. Prosjektet har blitt nedprioritert i slike tilfeller. Den 
menneskelige faktor har ikke hele tiden vært kompatibel med prosjektets faser og behovet 
for stadige feilrettinger både hos journalleverandører og hos brukerne.  
 

• Journalutviklerne oppgraderer jevnlig, prosjektet forventet ferdige produkt 
Journalleverandørenes arbeidspraksis inkluderer jevnlige oppdateringer og nye versjoner av 
programvare, som medfører stadige endringer og feilrettinger. Det innebærer en kjede av 
problemer hos brukerne og kolliderer med en prosjektlogikk som tilsier at testing skulle være 
ferdig før utrulling.  
 

• Hvem skal gjøre jobben versus hvem skal tjene på den? 
Det påpekes at legekontorene har uttrykt motstand mot å bruke tid på å legge inn endringer, 
for eksempel personnummer og valg av sykehusavdelinger fordi det vil skape arbeid for dem 

                                                      
6 Ellingsen og Monteiro 2003, 2003, Wears og Berg 2005 
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og gjøre arbeidet lettere bare for sykehusene. Legekontorene tenker på hva som er billigst. 
Slike spenninger krever forhandlinger og avklaringer, mens tida går. 
 

• Teknologimedierte maler versus fleksibilitet 
Det påpekes fra journalleverandøren at medikamentvinduet i journalløsningen kun henter inn 
medisiner som er plassert i reseptmodulen, altså en standardisering, og at det vil by på 
problemer hvis brukerne henter inn medisiner som ikke ligger der. Brukerne påpeker at i en 
travel hverdag skrives medikamenter inn i fritekst. Brukerne ønsker fleksibilitet. Dette er en 
prinsipiell interessekonflikt eller en konflikt mellom logikker: standardisering versus fritekst, 
som må løses på et vis, og forhandlinger tar tid. ”Medikamenter må skrives ut i fritekst, den 
påtvungne malen fungerer ikke!” 
 
 
3.2 Asynkrone prosesser og gjensidig avhengighet - tidsbruk på å få 

oversikt  

”If things occur, but not within the processes of linear time, then they are complex” (Mol and 
Law 2002:21) 
 

• De andre er showstoppere, det står bare på detaljer hos oss 
”Vi har vært feilfri nesten – tror jeg – har vi ikke det?” 
Journalsystemene er blitt oppgradert uten at for eksempel kommunikasjonsleverandøren ble 
informert. Det har ledet til problemer med å få testet skikkelig eller gitt support til kundene, 
der deres kommunikasjonsprogram brukes. De opplyser å være holdt utenfor. ”Når vi i 
utgangspunktet skulle gjøre det til alle sammen, også ble det gjort en endring underveis, og 
det synes jeg ikke var bra.” 
 

• Manglende oppdatering av avdelingskodeverket og HER-registeret 7  
En sentral utfordring som har krevd uforutsett innsats, er et uferdig og dels inkonsekvent 
kodeverk for identifisering av alle aktørene i helsevesenet som forutsettes for at sendingene 
skal komme raskt til riktig adressat. Det såkalte HER-registeret skulle vært ferdig i 2005, 
men forventes ikke av våre informanter før 2007.  Det er også prøvd ut forskjellige 
standarder for avdelingsvalg i journalsystemene ved legekontor der brukerne ikke har vært 
fornøyd.  
                                                      
7   HER- register: Målet er å etablere en katalogtjeneste som skal publisere identifikator (elektronisk adresse) for de 
enhetene som er tilknyttet Nasjonalt helsenett, sammen med opplysninger om navn/betegnelse og 
adresseringsinformasjon  

• helsepersonell i en gitt rolle, f.eks. som bedriftslege og som helsestasjonslege  

• organisasjoner i helsevesenet som deltar i kommunikasjon, for eksempel avdelinger og poster innenfor et 
sykehus.  

• andre enheter som har behov for å kommunisere elektronisk, f.eks. elektroniske journalsystemer, 
programvaresystemer/programmoduler i tilknytning til medisinske laboratorier etc. 

Katalogtjenesten skal bidra til en mer åpen kommunikasjon i sektoren, det blir lettere å finne fram. 

( i Vedlegg til Strategiplan for Norsk Helsenett: 
http://72.14.207.104/search?q=cache:g3LCmdkKxZMJ:www.shdir.no//assets/8861/2004-02-
25%2520Vedlegg%2520til%2520strategiplanen%2520-%2520versj-2-
0.doc%3FPHPSESSID%3D8be3ad4bc844504ad8c2cced681a058f+HER-registeret,+SH-
dir&hl=no&gl=no&ct=clnk&cd=1) Kopiert 14.02.06 
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Det er mulig å lansere en hypotese om at de offentlige aktørene som prosjektets suksess er 
avhengig av, for eksempel KITH, SHdir, Helsenettet og Helse Nord, i stor grad opererer i 
samsvar med egne tunge prosesser og at tilpasninger til dette tidsavgrensede prosjektet 
derved ble vanskeliggjort, selv om det inngår i deres egne interne målsettinger. Man har å 
gjøre med asynkrone prosesser, der prosjektets mål og milepæler forstyrres. Tida går til 
venting og til å skaffe seg oversikt over hvordan situasjonen egentlig er. 
 
 
3.3 Undervurdert lokal detaljrikdom - tidsbruk til opprettinger  

” If phenomena share a space but cannot be mapped in terms of a single set of three- 
dimensional coordinates, then they are complex.” (Mol and Law 2002:21) 
 

• Detaljrikdom i lokale forutsetninger 
Testing mot en bruker med en versjon av programvare ga tilfredsstillende svar, men testing 
mot mange brukere avslørte en detaljrikdom i lokale forutsetninger som dels var uforutsett. 
Det handlet om forskjeller i programvareversjoner, kunnskap, databaser, teknologi, interesse 
og personellmessig ressurstilgang. Det gis i oppsummeringen av resultater i 
samhandlingsprosjektet et bilde av en situasjon der deltakerne kan defineres som at de deler 
et geografisk rom, som om de utgjør et definerbart nettverk, en enhet: ”resultatet av 
prosjektet er at alle nord norske legekontor tilknyttet helsenettet kan sende de siste versjoner 
av henvising og røntgenremisse, og motta applikasjonskvittering og tilbakemeldingsbrev.” 
(Prosjektrapporten) Vi ser i materialet vårt flere eksempler på at dette bildet ikke er helt klart. 
Hva er siste versjon når det stadig kommer nye? Hvem defineres som innenfor grensen av 
”de tilknyttede” når det stadig oppstår feil og ting ikke fungerer? Det synes vanskelig å 
beskrive deltakere, teknologiske betingelser og reell samhandling med bruk av entydige 
størrelser og koordinater innenfor et geografisk rom, for eksempel med/ikke med, 
oppdatert/ikke oppdatert og oppkoplet/ikke oppkoplet. Poengene som følger nedenfor, 
utdyper detaljrikdommen. 
 

• Problemstillinger med fødselsnummerering 
Identifisering av pasienter som ikke har fullt fødselsnummer og der det opereres med 
hjelpenummer, har også avstedkommet komplikasjoner. Det fører til at det opprettes nye 
journaler på sykehusene og derved nytt oppryddingsarbeid. Dette er ennå ikke løst.   
 

• Feil i adresseregister 
En konkret feil i opplysning fra sykehus til journalleverandør om adressene til fire 
sykehusavdelinger medførte at uriktige adresser ble lagt inn hos legekontor, feilsendinger 
medføre detektivarbeid, og opprettinger tok tid.  
 
Det forutsettes i de nye journalløsningene at brukerne ved legekontor gjør aktive valg av 
sykehus. Denne funksjonaliteten har vært håndtert forskjellig, med det resultat at 
eksempelvis røntgenhenvisninger er blitt feilsendt. Det beskrives som kritisk, siden det 
innebærer at henvisninger, også ø-hjelp, kan komme til feil avdeling. 
 

• Manglende oversikt over teknologisk status på legekontorene og behov for 
opprydding og oppdateringer 

Det oppsto uklarheter om hvordan utrulling foregikk og hvor lenge pilotfasen pågikk på 
pilotstedene. Det ble også opplyst at piloteringen ikke avdekket alle typer problemstilinger 
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slik at noen legekontor der det ble oppdaget gammel programvare under utrullingen, har blitt 
utsatt for mange oppgraderinger. ”Jeg er ikke helt sikker på hvordan den utrullingen foregikk. 
Og jeg er ikke helt sikker på hvor lenge det var piloter på de pilotstedene, men tydeligvis så 
har ikke den piloteringen som vi har gjort avdekket nok problemer. For det har kommet en 
del problemer etterpå – etter at man har begynt å rulle det ut i full bredde. Det har jo medført 
at enkelte legekontor har fått mange oppgraderinger.”  
 

• En kjede av avhengigheter som leder til oppsplitting 
”Det er en problemstilling i sånne testfaser at det er mange aktører mellom slutt brukerne. 
Det er leverandører og separate EDI- leverandører, så har du tilsvarende på sykehuset. Så 
er det den fagpersonen på medisinsk side som skal bruke løsningene. I denne kjeden vil det 
forekomme at et av de leddene er utilgjengelig, eller man ikke forutser at man har bruk for 
bidrag fra alle ledd for at det skal fungere friksjonsfritt. Det kan oppstå en situasjon der det 
stopper opp et sted, så må de andre aktørene legge det til side og gjøre andre ting som de 
så blir bundet opp til. Og når det opprinnelige stoppstedet får løst sitt problem, så er de 
andre i full gang med andre ting.” 
 
Den undervurderte kompleksiteten som påpekes i utsagnene, forårsaker tidsbruk til 
oppgraderinger, justeringer og korrigeringer. ”Det gjøres opprettinger et sted og plutselig er 
det feil andre steder.” 
 
3.4 Drøfting: hva kommer til syne når data sammenstilles? 

Det gjøres overordnede grep som støtter prosjektets mål: 
• Valg av felles journalleverandør for alle sykehusene i Nord Norge 
• Valg av felles kommunikasjonsleverandør i Nord Norge 

 
Det framkommer andre situasjonsbeskrivelser og hendelser som gjensidig undergraver at 
test og pilotering ble ferdig som planlagt: 

• Sykehus og legekontor: Det springer fram et uoversiktlig lappeteppe av teknologiske 
løsninger, versjoner av programvare, kunnskap og interesse som krever 
opprydding, oppdateringer, motivering og opplæring  

• Legekontor: Gjør dels individuelle valg av journalløsninger og leverandører. Siden 
det ikke foreligger fullstendige standarder for meldinger, risikerer man at løsningene 
ikke kommuniserer 

• Opplæring er ikke standardisert på legekontor   
• Legekontorene har stor utskifting av leger og teknisk support på sykehusene 

beskriver det som umulig å holde alle oppdatert 
• Journalleverandørene foretar jevnlige oppdateringer av egen programvare. Det får 

konsekvenser for alle ledd i nettverket av aktører, som igjen danner utgangspunkt 
for nye oppdateringer i andre ledd 

• Journalleverandørene er i prinsippet konkurrenter i samme marked. Konkurranse 
legger til rette for soloprosesser og manglende transparens 

• Journalleverandørene er avhengige av inntjening. Når det oppsto situasjoner med 
venting i samhandlingsprosjektet, ble det startet annen aktivitet internt hos 
leverandørene der det var større inntjening. Fokus ble derved tatt bort fra prosjektet 

• SHdir er forsinket med utforming av HER-registeret for unik identifisering av alle 
aktørene i helsetjenestene 
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• Revisjonsprosess på eksisterende avdelingskodeverk. Det er uavklart hvem som er 
ansvarlig. Det er et spørsmål om det er effektivt å arbeide med både HER-register 
og revisjon av eksisterende avdelings ID’er? 

• KITH har forsinkelser i arbeidet med standarder for meldingsutveksling 
• NHN har iverksatt uforutsette endringer i e-mailadresser  
• Menneskelige faktorer er sykdom og svangerskapspermisjoner 
• Prosjektledelsen har kanskje undervurdert teknologisk og organisatorisk 

kompleksitet, eller gjort et valg om å prøve seg fram? 
• Mange trekk hos gjensidig avhengige aktører kan summeres opp til et komplekst 

bilde av hindringer. Forsinkelser skyldes også manglende transparens i endringer, 
og alle kan skylde på forhold de ikke er herre over 

 
Alle aktørene i prosjektet er avhengige av hverandre, og prosjektet er igjen avhengig av 
andre aktører.  
 
Vi ser konkrete eksempler på at aktørene drar i felles retning, eksempelvis valg av felles 
journalsystem ved sykehusene, likeledes gjøres det forsøk på å implementere standarder for 
meldingsutveksling, men standardene er ikke komplette i følge opplysninger fra 
journalleverandørene.8  
 
Det kan se ut som journalleverandørene arbeider etter en utviklingsfilosofi der man 
oppgraderer versjoner gjennom en inkrementell tilnærming i den mening at man trinnvis 
forbedrer innhold og gjør strategiske grep. Journalleverandørene er konkurrenter i et 
marked. Med det som premiss, vil manglende standarder og behov for inntjening fungere 
som medvirkende drivkraft til å utarbeide nye versjoner av meldinger og stadig nye 
oppgraderinger som lanseres i markedet. Resultatet blir uorden når mange nye versjoner til 
stadighet lanseres i deler av et teknologisk nettverk. Alt må oppgraderes, med behov for nye 
feilrettinger, som igjen leder til uorden og behov for nye feilrettinger…  
 
Prosjektledelsen arbeider etter en idé om trinnvise, sekvensielle prosesser, en 
prosjektmodell med faser, virkemidler og milepæler. Man kan betrakte tidsbruken på test og 
pilotering som en manifestasjon på at prosjektstyring etter denne modellen, ikke lot seg 
gjennomføre. Prosjektet ble omformet fra å være delt inn i test og pilotering og deretter 
implementering og utbredelse, til en prosess der test og pilotering ble et parallelt delløp i 
hele prosjektperioden. Prosjektets karakter ble altså endret. Det ble preget av stadig ny 
testing av nye versjoner, og feilrettinger på grunn av endringer et sted som fikk virkninger i 
de andre nodene av deltakernettverket. Dette foregikk samtidig med utbredelsen.  
 
Når de nye versjonene skulle rulles ut, ble de møtt av en mangfoldig virkelighet der 
teknologisk og kunnskapsmessig status, interesse og vilje varierte.  
 
Vi kan betrakte den økte tidsbruken som et resultat av møter mellom for det første prosjektet 
med sin styringsmodell, for det andre, journalleverandørene, som utfordret den med sin 
arbeidsmodell og for det tredje, en kompleks medisinsk/teknologisk virkelighet med ulik 
organisatorisk, teknologisk og kunnskapsmessig status, og krav om både fleksibilitet og 
standarder.  
                                                      
8 Det vises til KITH-rapportene:  
Nystadnes 2001, Ree 2003  
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Prosjektets planlagte logikk med en avsluttet test og piloteringsfase ble underordnet og 
transformert gjennom møtet mellom disse nodene i samhandlingsnettverket. 
 
Det kan ikke pekes på en enkelt faktor som ledet til forsinkelser. Forståelsen av årsaker 
framviser et komplekst bilde av aktører og miljøer som er gjensidig avhengige av hverandre. 
Endringer ett sted griper inn andre steder og legger premisser for ny aktivitet og nye 
prosesser. Helsetjeneste- virkeligheten var mer kompleks enn det som framkom ved testing 
mot noen kontor, journalleverandørenes virkelighet består av en annen type arbeid enn 
forutsatt i prosjektet, og prosjektledelsens virkelighet med faser og milepæler, fikk ikke 
gjennomslag. Forsinkelsene kan slik betraktes som manifestasjoner av dypere motsetninger 
i samtida. Sammenstilling av informasjonen om et stort spekter av aktører som på forskjellig 
vis involveres og der kompleksiteten er stor, tilsier at framtidige omstillingsprosjekt i feltet vil 
stille store krav til både prosjektledere, journalleverandører og brukere. 
 
“If things relate but don’t add up, then they are complex. If events occur but not within the 
process of linear time, then they are complex. If phenomena share a space but cannot be 
mapped in terms of a single set of three dimensional coordinates, then they too are 
complex.” (Mol and Law 2002:21) 
 
Datamaterialet etterlater et generelt inntrykk av at enkeltmennesker forsøker å handle så 
fornuftig som mulig i sin daglige praksis. Det etterlater imidlertid også inntrykk av et 
kontinuerlig, uoversiktlig og dynamisk samspill mellom mange aktører og store og små 
hendelser, som i sum resulterer i at forsinkelser konserveres som mønster. Enkeltpersonene 
er bevisst dette og det framstår som en uønsket situasjon.  
 
 

4. Forslag til løsninger 

Å avgrense test og pilotering til en avsluttet fase, har ikke fungert tilfredsstillende. Man kan si 
at av de nodene som med nødvendighet måtte spille sammen i test og piloteringen, så har 
prosjektnoden med sin innebygde logikk vært utsatt for størst deformasjon. Den sekvensielle 
logikken med test, pilotering og utrulling samsvarte ikke med logikken i arbeidsprosessene til 
journalleverandørene - der man piloterer i relasjon til en eller få brukere og kommer med nye 
oppdateringer i hele perioden, eller med detaljrikdommen i problemstillingene som ble 
avdekket etter hvert som nye brukere skulle koples opp. Resultatet var altså at testing og 
pilotering foregikk i et ujevnt, men parallelt løp samtidig med implementering og opplæring.    
 
Forslagene til hvordan forsinkelsene i test og pilotering kunne unngås, kan blant annet 
prinsipielt forståes i samsvar med tre styringsprinsipper:  
 

1. Sentralstyrte standarder og systemer og overordnete styringsgrep, top-down 
2. Dedikasjon, transparens og gjensidige tilpasninger 
3. Små, inkrementelle skritt, bottom up  

 
Jeg skal nedenfor presentere en oppsummering og drøfting av informantenes forslag til 
løsninger lys av disse prinsipielle strategiene.  
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4.1 Oppsummering av forslagene 

De overgripende og sentraliserte forlagene er som følger: 
• Tyngre, sentralstyrte og gjennomgripende omstillingsprogram  
• Opprydding i teknologi og versjoner av programvare  
• HER- register med unik ID for alle aktørene i helsenettet. Det pekes på SHdir som 

ansvarlig 
• Standarder for meldingsutveksling. KITH pekes på som ansvarlig 
• Politisk vilje og evne til overgripende beslutninger som angår legekontor og sykehus  
• Helseforetakene: Vilje til satsing på opplæring og avklaring av finansieringsspørsmål 

 
Gjensidige tilpasninger, transparens og samarbeid angår følgende: 

• Journalleverandørene må samarbeide om oppdateringer  
• Åpenhet på spørsmål om forholdet mellom innsats og gevinster er ett tema. Hvem 

skal betale for omleggingene, hvem skal tjene på dem? Hvem skal gjøre jobben og 
hvem skal få effektiviseringsgevinstene? 

• En annen utfordring er åpenhet om hva de forskjellige partene gjør og synkroniserte 
oppdateringer av programvare 

 
Forslagene til endringer basert på lokale behov og handlinger er som følger: 

• Journalleverandører og kommunikasjonsleverandør må yte rask support. Kravet kan 
sees i relasjon til en prinsipiell diskusjon om forholdet mellom ytelse og inntjening  

• Ansvar for pilotering og feilretting må legges inn i hele prosjektløpet i framtidige 
prosjekt  

• Maler på tilpasses til klinikernes behov 
• Det må utpekes flere dedikerte pilotbrukere i alle ledd, og de må få betalt 
• Prosjektene må ikke avsluttes før bruk er kommet i gang hos alle aktørene som 

omfattes av dem 
 
 
4.2 Felles standarder og overordnete styringsgrep, gjensidige 

tilpasninger eller lokalt baserte strategier 

 
Det foreslås at testing og pilotering i framtidige prosjekt må foregå gjennom hele prosjektet. 
Det vil si en tilpasning av prosjektlogikken til leverandørenes praksis og til situasjonen på 
legekontorene. Kompleksiteten som framvises, både i antall deltakere og i deres daglige 
praksis, synes å være grunnlaget for forslagene om standarder og gjennomgripende 
prosjekt. Det kan framtre som mest fornuftig for å ”skjære igjennom” kompleksiteten, i stedet 
for småskala, bottom-up eller gjensidige tilpasningsprosesser. 
 
Tydelige mål og tydelige aktører med avklarte oppgaver, ansvar og ressursinnsats tilstrebes 
i prosjektet Meldinger med vedlegg. Det samme foreslås også av informantene som et viktig 
tiltak for å hindre forsinkelser i framtidige prosjekt. Siden flere etterspurte standarder ennå 
ikke er på plass, journalleverandørene fortsatt er konkurrenter i samme marked, de 
teknologiske oppdateringene varierer og interesse- og verdidebatter forventes å fortsette, 
kan det se ut til at suksess i framtidige prosjekt minst er avhengig av dedikerte aktører med 
overskudd, godt humør, tydelighet og vilje til transparens i hver node i nettverket som 



 

 20

forventes å spille sammen. Garantier for suksess vil også avhenge av politisk tydelighet og 
handlekraft. 
 
“If things relate but don’t add up, then they are complex. If events occur but not within the 
process of linear time, then they are complex. If phenomena share a space but cannot be 
mapped in terms of a single set of three dimensional coordinates, then they too are complex. 
This is not exactly wrong, but it is – too simple… Things add up and they don’t. They flow in 
linear time and they don’t. And they exist within a single space and escape from it. That 
which is complex cannot be pinned down. To pin it down is to lose it.” (Mol and Law 2002:21) 
 
Under dette mottoet, skal intervjudata presenteres i neste kapittel. Alle konkrete innspill kan 
fungere som grunnlag for nye ideer om gode løsninger.  
 
 

5. Intervjudata 

I forrige kapittel er oppfatninger av årsaker til forsinkelser og forslagene til hvordan de kan 
motvirkes i framtidige prosjekt summert opp og systematisert. Oppsummeringen er gjort for å 
framheve hovedpunkter og framstille en fortetting av utsagnene som framkom i 
intervjumaterialet. For det formålet er årsakene sortert i 3 overskrifter: logikkollisjoner som 
forårsaker tidsbruk til forhandlinger, asynkrone utviklingsprosesser som forårsaker tidsbruk til 
venting og å få oversikt, og lokal teknologisk, kunnskapsmessig og organisatorisk 
detaljrikdom som forårsaker tidsbruk til oppdateringer og korrigeringer. Løsningsforslagene 
er sortert i 3 prinsipielle kategorier for styring og endring: Top-down, gjensidige tilpasninger 
og bottom up. På den måten kan vi si at kompleksiteten er ”pinned down”. Evaluator kan 
derfor ha mistet poeng som deltakerne ønsket å fremme. For å åpne opp for andre 
forklaringer og forslag til løsninger, er hovedpunkter i alle intervjuene derfor gjengitt i det 
følgende. Jeg har framhevet poengene ved å tilføye overskrifter. 
 
Det er foretatt seleksjoner i intervjudata ved at utsag med samme saksinnhold er utelatt. 
Seleksjonen er gjort for å hindre gjentakelser, men likevel kan poeng ha gått tapt. 
 
 
5.1 Epj 

5.1.1 Forståelse av tidsbruk for test og pilotering  

Bevisstheten om prosjektet ble uklar. Fra prosjektdeltakelse til feilretting som del av 
vanlig praksis  
Når du sendte mail om at dere skulle komme hit, så skrev jeg tilbake for å få litt klarhet. Det 
hadde vært greit å ha en opplisting over ting som har skjedd, hendelser som har skjedd 
bakover i tid. For det er en stund siden nå, og prosjektene går litt over i hverandre. Og jeg 
kan ikke svare entydig ja på det altså, at jeg kan klare å skille ut hva som skjedde bakover, 
sånn at jeg kan si at test og piloteringsfasen tok lang tid. Vi gikk igjennom testplan og alt det 
der. Da gikk det etter planen, slik jeg oppfatter den tiden. 
 
Spørsmål: Fra deres ståsted; når var funksjonaliteten som skulle ligge i Epj klar, da? 
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Hvis vi har kjørt tester og fått OK på dem, det har vi jo gjort, og da har vel vi sett på det 
etterpå, hvis vi har måttet rettet feil, så er det ikke sikkert at vi har knyttet det til prosjektet. 
For da har vi forholdt oss til det som feilrettinger i produktet vårt. Den overordnete 
milepælplanen i forhold til prosjektet, den har ikke jeg hatt i bevisstheten etter den tid. 
 
Spørsmål: Dere har betraktet dere som ferdige når dere hadde testet i forhold til 
funksjonalitet? 
 
Ja, det er nok sånn jeg tenker som utvikler og når vi har vært en leverandør. Firmaet Epj AS 
er deltaker i et prosjekt som (NN) har ledet og koordinert. Ja, i begynnelsen så er vi med i et 
prosjekt og så har vi et produkt og når det da skal ut på flere og flere legekontor, så ser ikke 
jeg oss som prosjektdeltaker i den forstand lenger. Da må vi fikse feil som oppstår. Vi vet jo 
fra før med nye versjoner uansett, at det kan ta lang tid i fra de forskjellige sykehusene, hvor 
mye ressurser de setter inn på ting, og hvordan de prioriterer. Du kan si at vi har sluppet 
fokus på prosjektet her når vi har levert produktet, og kanskje er det en lærdom vi bør ta – vi 
og ekstern prosjektleder. 
 
Forskjeller i ressurser og interesser ved de forskjellige sykehusene 
Vi ser jo veldig stor forskjell fra sykehus til sykehus når de tar tak i de nye versjonene og 
installerer og oppgraderer. Og hvor mye ressurser de har, hvor aktive de er. Noen kan ligge 
lenge etter, og det var vel viktig i den her prosessen at sykehusene skulle installere den siste 
versjonen av Epj og skulle installere den nye modulen hvis de skulle være med på det her.  
 
Selv om vi legger ut en Epj versjon og sykehusene henter den ned og installerer så kan det 
gå bra på et sykehus, og så faller det helt sammen på et annet, for de har forskjellige 
databaser. Det har med kompetansen til de som jobber der og hvor ryddig de har det i sine 
databaser, hvor flinke de har vært med oppgraderinger og kjørt tabellene og alt det der, ikke 
sant.  
 
De må ha hjelp kanskje til å få løst ting som egentlig ikke skyldes akkurat selve Epj-
produktet der og da, men databasen eller andre ting, linjer… 
 
Manglende samordning av endringer med legekontorene 
Så skal de samordne med sine legekontor og sånt, så da er det veldig mange skjær i sjøen 
for å si det sånn. Og med hvilket legekontorsystem de har. For det er vel slik at 
legekontorsystemene er spredt sånn klattvis, ikke sant?  
 
Når er et produkt ferdig? 
Og så er det jo et spørsmål, når er et produkt ferdig eller ikke? I første versjon i bildet i Epj 
der vi ser henvisningen, så var det spesifisert og laget sånn at det skulle være et nytt 
skilleark der man skulle klikke seg inn og se. Også når det da kom i bruk på sykehusene og 
legene begynte å bruke systemene mer, så vil de heller ha det på en annen måte. De vil ha 
det inn i selve henvisningsbildet. Og så blir det tatt i bruk på sykehusene, og så finner legene 
ut at nei, vi vil ha det enda enklere. Vi vil ha selve skjermbildet der, og teksten der på den 
siden. Og så har vi utviklet det, ikke sant, så kommer det hele tiden nye ideer om å gjøre ting 
annerledes. 
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Lokal detaljrikdom på legekontorene 
Når det er ulike datasystemer som skal utveksle data med hverandre så er det jo vanskelig å 
oppdage feil før man setter i gang. Altså, det er vanskelig å sitte i Epj og tenke seg til alle 
mulige varianter av meldinger som kommer fra ulike legekontorer, ulike legekontorsystemer.  
 
 
5.1.2 Tiltak  

Dedikerte prosjektdeltakere helt i mål 
Kanskje løsningen på det er at ekstern prosjektledelse gjør oppmerksom på den mulige 
fellen, eller at man forlanger at leverandøren skal ha en prosjektleder som forsetter å 
rapportere. Kanskje det burde ha vært sånn at det internt i Epj gikk over til at det ikke lenger 
var en utvikler men en kundekonsulent som overtok prosjektansvaret. Så enten må det 
eksterne prosjektet ha fokus helt fram til mål. Og sørge for tett oppfølging fra Epj helt til 
målet er nådd. Hvis det har vært et problem som sagt, hvis det er våre synder det er snakk 
om her, den forsinkelsen. Eller så må vi i Epj lære av dette og si at vi må ha et internt 
prosjekt som går helt i mål.  
 
Fokus på at prosjektet skal evalueres 
Man bør også når man er i et sånt prosjekt ha fokus på at det skal gjøres en evaluering. Så 
hvis jeg hadde tenkt på at det skal gjøres en evaluering her på en gitt dato, så hadde man jo 
kunne tatt notater underveis. Ja, at man kunne dokumentere prosessen etter at vi på en 
måte hadde sluppet den. 
 
Legge inn tid til test og pilotering i hele prosjektløpet 
Spørsmål: var det for ambisiøst, burde man ha ventet til ting var mer på plass når man 
hadde et slikt stort prosjekt? 
 
Nei, det tror ikke jeg. Det har med at ting blir til mens man går. Skulle man ha ventet, så tror 
jeg vi hadde ventet ennå. 
 
Spørsmål: Så man bør egentlig legge inn mye tid til testing og pilotering i hele løpet i sånne 
prosjekt, nettopp for at veien blir til mens man går og man er nødt til å prøve det ut bredt før 
man finner ut hva som er svaret? 
 
Ja, når det er kommunikasjon mellom ulike systemer og ulike, ikke bare systemer, men det 
er ulike forhold, ulik kompetanse, så kreves det mer. Det er noe annet hvis du har en ny 
funksjonalitet i journalen som skal kjøres hos en lege, så er det en ting, men når det her skal 
sendes eller utveksles da krever det mer tid. Kommunikasjon er jo vanskelig mellom folk og. 
 
Strengere standarder og diktatoriske beslutninger om bruk, eller? 
Det har jo også blitt sagt noen ganger at hvis det hadde vært en klarere standard, så hadde 
det kanskje ikke vært behov for alt det her som ligger i kommunikasjonssystemet, for den 
svitsjet jo mellom de ulike formatene og meldingene, og vi vet at Journalsystem 1 har sin 
variant og Journalsystem 2 har sin. Altså hvis standardene hadde vært strengere, hvis noen 
hadde tort å sette standarden: sånn skal det være i Norge, så hadde det vært mye mindre 
rot. 
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Spørsmål: Men litt av problemet med å sette sånne strenge standarder det er vel at du 
kanskje går glipp av en del informasjon som man har nødt til å ha når det gjelder helse og 
sykdom? 
 
Små skritt med prøving og feiling 
Tja, jeg vet ikke. Nei jeg tror ikke det gikk på det, for at når jeg var ute og hadde 
undervisning, og de få gangene det var med leger – så var jo de – de var jo veldig egentlig 
irritert på at det satt så løst som det var, for at sånn jeg forsto det med det her systemet, så 
ønsket ikke prosjektet, legeforeningen, Elin-prosjektet, å tre kravene ned over hodet på 
primærlegene. Sånn og sånn skal det være: hvis det ikke er med en foreløpig diagnose her, 
så tar ikke sykehuset i mot, så får dere ikke lov til å sende det, hvis ikke det og det feltet er 
fylt inn. De mente at vi skal være litt runde sånn at man skal komme i gang. Det er viktigere 
å få dette her inn i sykehuset. Hvis ikke rett fødselsnummer og rett personnummer så – og 
på den andre siden så mener sykehuslegene at de brukte så mye tid på å irritere seg over 
elendige henvisninger og hadde lyst til å sende de i retur. Så de ønsket at hvis ikke det og 
det og det er fylt ut, så kunne sykehusene returnere det før det i det hele tatt kommer inn til 
sykehuset. Jeg var jo blant annet på X sykehus. Det var jo en pilot på det her da. Da fikk vi 
den at de brukte så mye tid på å avise – eller oppklare henvisninger. Når sykehuset først har 
tatt i mot en henvisning, så er det sykehuset sitt ansvar for at det her blir rett tilslutt. 
 
Samtidig er det jo sånn at hvis legekontorsystemet krever at legene skal sitte og fylle ut 
informasjon – det har de ikke tid til. Hvis de blir tvunget gjennom systemet, så bytter de, 
kjøper de et annet legekontorsystem i stedet for. 
 
 
5.2 Kommunikasjonsleverandøren 

 
5.2.1 Forståelse av tidsbruk for test og pilotering 

Den initielle testen tok jo veldig kort tid, egentlig, men det å rulle det ut i etterkant har tatt tid. 
 
Manglende kvalitetssikring hos journalleverandører før endringer blir sendt ut 
Kvalitetssikringen, og da tenker jeg på at selv små endringer, vet vi som driver med utvikling, 
kan forårsake uforutsette ting, så jeg følte at kvalitetssikringen ikke var god nok. Det gjorde 
at det ble veldig mange versjoner og at det ble veldig mye testing, også tar det veldig mye tid 
fordi leverandørene skal få ferdig en versjon, sende den til oss, det skal testes og 
rapporteres tilbake igjen også, sånn at den prosessen tok ekstremt mye tid.  
 
Vi startet testingen i januar og man må jo si at testingen gikk veldig greit. Vi fikk ting til å 
fungere som det skulle, men journalleverandørene hadde ikke implementert alt som de 
skulle gjøre som da vi testet. Da var det mest basic på plass, man så at man fikk meldingene 
og man fikk applikasjonskvitteringen og tilbakemelingen sånn som det skulle være, men ting 
var ikke optimalt ute på legekontorene. Nå blir det kanskje fingerpeking, men vi får gjøre det 
sånn. 
 
Teknologiske mangler og kompetanseproblematikk ved sykehusene 
Journalsystem 2 drev på med feilretting og nytesting fra januar til august. Hele veien kom det 
nye versjoner, jeg prøvde å telle hvor mange nye versjoner jeg fikk fra begge leverandørene 
fra vi startet inntil vi var fornøyd med versjonen, og det var veldig mange. Og det var hele 
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tiden retting underveis, det var den ene tingen, men så var det også sykehusene som da 
skulle oppgradere sine system. De første, som X og Y var på plass veldig tidlig, men det 
siste sykehuset som fikk oppgradert var Z sykehus, og det var i november 2005. Sånn at det 
er ikke bare journalleverandørene på legekontorene som har gjort at ting har tatt tid. 
Sykehusene har ikke vært i stand å ta i bruk det nye. (Den nye funksjonaliteten) 
 
Spørsmål: Skyldes det at de ikke har fått opplæring, skyldes det tekniske ting, eller hva? 
 
Jeg tror det er teknisk og, en del av det, en del av sykehusene tok det tid. Jeg vet at ved Æ 
sykehus var det teknisk, der ventet de på nye servere, Ø ventet også på nye servere, men 
jeg er litt usikker på hvorfor det tok så lang tid i Z. 
 
Venting på gjennomføring av aktiviteter i prosjektet. Avhengighet av koordinerte 
prosesser 
For det første ventet vi med oppgrade legekontorene inntil sykehusene var på plass. Men så 
var det også litt det at, alle legekontor skal kunne henvise til alle sykehus. Det betydde 
teoretisk at et sykehus i Kirkenes måtte registrere alle legekontorene i Nord-Norge som 
partnere. 
 
Før så hadde sykehusene de aller nærmeste lokale legekontorene som partnere. Sånn at 
det var veldig mye som skulle gjøres ute på sykehusene også. 
 
Spørsmål: Var det forutsett, eller var det nye ting som kom til som man ikke hadde tenkt på 
forhånd?  
 
Det de skulle gjøre på sykehusene, var egentlig oppgradering av sitt journalsystem, eller 
deler av sitt eget journalsystem, så det var klart. 
 
Spørsmål: Og hvem var de avhengig av for å få det til? Det var Epj? 
 
Og oss også, for vi har utviklet noen komponenter for Epj, men i det store og hele så, så er 
det dem. 
 
Spørsmål: Så det dere skulle gjøre, den standarden, det dere skulle oppgradere, det var 
klart hele tiden, eller har dere hatt noen forsinkelser internt her? 
 
Vet du hva, jeg har faktisk ikke oversikt over om vi måtte gjøre endringer underveis. Husker 
du det…? 
 
Veldig lite, det har kanskje vært en og annen sånn detaljopplegg, men vi har vært klar helt 
siden februar eller noe sånt, ett år siden. Så det er forskjeller på å ha en sånn showstopper 
eller om det er bare en liten funksjonalitet som må endres. 
 
Valg av sykehusavdelinger overføres fra kommunikasjonssystemet til legekontorenes 
journalsystemer 
Og i meldingen fra legekontorene i forrige runde, så sørget vi for å produsere det som skulle 
produseres i samsvar med nasjonal standard. Det skjedde i vår programvare. Nå er den 
jobben flyttet på journalleverandørene. Det at avdelingene skulle med i disse meldingene, i 
grove trekk så er det, det er ikke noe, det er ikke så veldig mye mer rundt det, du har noen 
applikasjonskvitteringer du har tilbakemeldingsbrev, fra sykehuset og legekontorene. Men i 
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grove trekk er det en funksjonalitet som vi har hatt lenge som er flyttet over på 
leverandørene. 
 
Spørsmål: Sier du at det handler om at legekontorene skal velge avdeling? 
 
For at meldingen skal komme velberget fram til rett avdeling, så må du ha noen 
avdelingskoder som blir lagt inn i meldingen. Nå gjøres det fra legekontoret sitt 
journalsystem, hvor før var det vårt program som gjorde den jobben. 
 
Vi hadde et problem og vi hadde kompetansen på den nasjonale meldingstypen og alt det 
der. Det må du få tre-fire leverandører til å gjenimplementere i sine systemer. Sånn at 
dermed har det tatt tid. 
 
Spørsmål: Visste de på forhånd at de måtte gjøre det i sine systemer i prosjektet? 
 
Ja, de har kanskje undervurdert detaljgraden. En liten tue kan velte et stort lass, og da er det 
litt vanskelig å forutse hvor lang tid det kommer til å ta. 
 
Åpning for valgfrihet hos legekontorene, tekniske utfordringer og 
standardiseringsproblemer 
Nå skulle adresseringen skje fra journalsystemet. Og bare den jobben med å gå ut til alle 
elleve sykehusene i Helse Nord å samle inn avdelingene på nytt igjen, altså tenk deg UNN. 
UNN har 60-70 avdelinger, nå er jo det selvfølgelig det største, men så da alle sykehusene 
skulle oppgi navn på avdeling og avdelings ID, slik at når journalleverandørene 
implementerte det så skulle det bli riktig i journalsystemet. Og her har du også en ting som 
virker som en bagatell, men som har vært en kjempestor utfordring; først å hente inn 
avdelingen og så implementere det i journalsystemet, der hadde vi veldig mye feil. Og det 
går på et veldig teknisk nivå. Og så den siste tingen som viste seg å være en utfordring var 
det at, når en lege sitter og skal skrive en henvisning så er han vant til at en avdeling har et 
visst navn og hvis det da ligger avdelinger inne i listen som plutselig heter noe annerledes 
enn det han er vant til, så har han enten veldig lyst til å endre på det, eller så vet han ikke 
om det er riktig. Skal ting sendes til poliklinikk eller til avdeling? Hvis en av delene mangler er 
det stor usikkerhet. Så faktisk sånt ned på detalj nivå skapte veldig mye problemer. 
 
Spørsmål: Og det var for at det ikke er sammenfallende navn på avdelingene på de 
forskjellige sykehusene. 
 
For det første, ja, og i tillegg til at legene ikke er fortrolig med navnene i forhold hva dem har 
brukt selv. 
 
Spørsmål: Det var uforutsett, ikke sant? 
 
Ja det var uforutsett. Og en annen ting også, det var det at i første omgang når sykehusene 
ble bedt om å melde inn avdelingene sine så gjorde de det med tanke på hva de hadde der 
og da. Så så vi etter hvert som månedene gikk, at her måtte det gjøres endringer. Så vi 
hadde faktisk en ny runde med avdelinger, fordi det ble feil på ID-er og det var mye krøll med 
det her. Så skulle det gjøres en oppdatering om du vil av alle avdelingene. Og da brukte 
sykehusene to måneder så vidt jeg husker på å få sendt inn alle avdelingene som skulle 
brukes.  Og så skal det til journalleverandørene til implementere det, så ting tok ekstremt 
lang tid. 
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Oppdatering av katalogtjenester og etablering av HER-register 
Det er en stor debatt i helsevesenet om å få en katalogtjeneste for adressering. Sykehusene 
kan endre på organisasjonsnummer eller avdelingsnummer. Så har du to hundre legekontor 
og elleve sykehus som må endre på sin rekvirentliste, og det er klart på en så liten endring 
som kommer inn fra siden, midt oppe i et sånt prosjekt skaper en kjempeforsinkelse. Og selv 
om vi nå skylder litt på journalleverandørene, så er det ikke bare deres feil. De har fått 
beskjed og kontra beskjed. Også blir det feil igjen, også må de gjøre jobben på nytt, som 
strengt tatt ikke er deres feil.  
 
Og det er så utrolig viktig også, for i det øyeblikket du har en feil i det adresseregistret går 
ikke meldingen dit den skal. Den kommer ikke frem til riktig avdeling. Så det har faktisk vært 
en kjempe stor utfordring. Og det hadde vi ikke forutsett i det hele tatt. 
 
Katalogtjenester er et veldig viktig poeng. Det har vi ventet på lenge. Og det er kjent, at det 
trenger man. Man må ha kontroll både på leger, og hvordan rolle de har. Hvilke tilbud de 
ulike sykehusene har, både når det gjelder navn på røntgen og henvisning til avdelinger. Når 
man skal håndtere elektronisk sertifikat er det kjempeviktig at man har katalog der man kan 
fornye sertifikatene osv., sånn at det er skrikende behov etter katalogtjenester. Og du har 
sikkert hørt om HER-registeret som vi har ventet på veldig lenge. Helse enhetsregistre som 
ennå ikke er på plass, og det vil hjelpe veldig i forhold til utrulling og elektronisk samhandling 
når det får en viss kompleksitet, sånn som det har gjort. 
 
 
Problemer med ø-hjelpshåndtering 
Ikke bare skal det kunne sendes henvisninger, men du skulle kunne sende Ø – hjelp, og det 
gjelder både vanlige henvisninger og røntgenrekvisisjon. Så har du da en valgmulighet, for å 
velge om det er Ø – hjelp eller to dager, eller en uke, eller behandlingstid. Så kom da 
tilbakemelding fra noen av sykehusene, at de ikke kunne ta imot Ø – hjelp. Ikke fordi 
systemene ikke takler det, men fordi de ikke hadde rutinene på plass for å håndtere Ø – 
hjelps henvisninger. Så du kan jo tenke deg en lege i Ballangen når han får beskjed om at 
UNN ikke kan ta imot, Harstad kan, Stokmarknes vil om to uker. Hvordan informerer du en 
lege? Hvordan skal han klare å huske hvem han kan sende hva til? I tillegg skal han få vite 
at kirurgisk ikke har poliklinikk, bare avdeling, men han sender til avdelingen, så skal det 
videreformidles til poliklinikk, det lar seg ikke gjøre. Det er altfor tungvindt. Så litt av 
utfordringen, hele utfordringen, er å få ringt rundt til alle avdelingene og til alle sykehusene 
og til alle legekontorene som skal ta ansvar for at eget pki sertifikat blir registrert i HER- 
registeret. 
 
Det blir sikkert 2007… 
 
Det har vært satt sånne datoer før også. Vi håper, men vi tror ikke helt på det… 
 
Uklarheter angående personnummer og hjelpenummer 
I det første prosjektet var det ikke mulig å sende en henvisning på en pasient uten 
personnummer, der var det satt krav at det måtte være elleve siffer på pasienten for at 
henvisningen skulle sendes. Og det var jo en endring som også skjedde til det andre 
prosjektet som skapte veldig mye utfordringer både for leverandøren på legekontoret og for 
Epj på mottakersiden, fordi at man kan produsere det som kalles for hjelpenummer. Men der 
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har Epj på sin side en måte å produsere hjelpenummer på, mens journalleverandørene har 
en annen måte. 
 
Et hjelpenummer er ikke unikt på landsbasis, det er unikt innenfor en organisasjon, sånn at 
et hjelpenummer hjelper ikke når du skal kommunisere. Så selv bare den prosessen tok 
faktisk en del tid, for det som skjedde var jo da at en pasient i systemet på UNN skal ha 
elleve siffer, men hvis en henvisning kom inn og hadde et hjelpenummer, eller bare seks 
siffer så ble det produsert en ny journal på den pasienten, på det nye hjelpenummeret. Og 
da får sykehuset en jobb i ettertid med å slå sammen journalene. Og i tillegg var det vel litt 
utfordringer på legekontorene også, for vi forsøkte å få journalleverandørene å implementere 
hjelpenummer. Så selv bare den prosessen, og det tror jeg også var litt uforutsett. 
 
Motstand fra primærlegekontorene som sparer sykehusene for arbeid 
Veldig mange pasienter ligger registrert bare med fødselsdato ute hos primærlegene. Så 
krever sykehuslegene å slippe den her sammenslåingsjobben, ergo så vil dem ikke ha 
henvisninger uten komplett personnummer. Og når det ikke ligger registrert ute hos 
primærlegen og primærlegesystemet krever det, så får du en utfordring. Det var noe som 
kom opp etter sommeren. 
 
Forhandlinger og kompromisser 
Det var en veldig diskusjon på det, hvor Epj sto på sitt veldig lenge, dem ville ikke ha det inn 
for deres kunder ville ikke ha nye journaler. Og prosjektleder fra Elin-prosjektet kom inn som 
megler oppi det her og fikk det vel til, til slutt at primærlegesystemene skulle gjøre, gi et 
varsel til legen om at det var ufullstendig opplysning. Og Epj på sin side skulle godta og få 
bare fødselsdato og vi måtte implementere. 
 
Sånn at da ble det etter en måneds dra kamp, så ble det innført en ny funksjonalitet, som da 
måtte rulles ut til sykehusene for vår del. 
 
Så det er jo egentlig en oppfordring om at primærlegene skal bespare sykehuslegene for en 
jobb ved å registrere nok info om pasienten. De gikk med på det på sykehussiden hvis man 
hele tiden fikk et varsel på legesiden at det ikke var et fullstendig fødselsnummer og at man 
prøvde å begrense det her til pasienter som faktisk ikke har det: besøkende, turister, folk 
som er for ung til å ha fått det, eller asylsøkere. 
 
Hvem skal gjøre hva? 
Den ene journalleverandøren hadde laget det røntgenskjemaet, den elektroniske røntgen 
rekvisisjonen, der Helgelandssykehuset, avdeling Mosjøen sto øverst i valgene over sykehus 
du kunne sende til, så de mottok ca. femti røntgen henvisninger daglig som var feilsendt, 
fordi at legene glemte å velge riktig sykehus. Og det sier jo bare litt, det er klart at når det var 
noen få legekontor som henviste så vistes det ikke så godt, men i det øyeblikket du har alle 
legekontorene og samtlige sender feil, så blir det kjempestort problem av det. 
 
Noen av legene kommenterte akkurat det. Og deres begrunnelse for at det ble sendt feil var, 
når du har lært et journalsystem godt nok så har du det i fingrene som du skal taste for å 
komme deg inn og gjennom ting. Og de var vant til at ute i systemet, når du valgte at du 
skulle henvise til røntgen, så valgte du et skjema, og det skjema tilhørte et sykehus 
automatisk, så du trengte ikke velge mottaker to ganger. Dermed så antok de at når de 
valgte skjema, ”elektronisk rekvisisjon radiologi”, så var det allerede adressert til riktig 
sykehus. Uten å skjønne at de i neste trinn faktisk måtte velge sykehus også. Det var 
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begrunnelsen deres for at det ble sendt feil og de mente at det burde ikke være deres 
oppgave, det burde gjøres på en annen måte for å gjøre det lettere for dem å bruke. Jeg er 
ikke helt enig i det, for hvis man skal gjøre det på den måten, hvis et felles skjema skal 
brukes til alle sykehus, så må du også velge hvor det skjemaet skal sendes. Men det ble det 
en veldig stor diskusjon av. 
 
Og hvem skal tjene på hva? 
Det store med alle sånne her ting, det er, det har en lei tendens til at de som må gjøre 
arbeidet er de som ikke tjener på det. Sånn at hvis sykehuset har mye å tjene på å få 
elektroniske henvisninger så påfører det primærlegene en del ekstra nye oppgaver som de 
likeså godt kunne vært foruten, i følge dem. 
 
Den menneskelige faktor 
Når man har enkeltpersoner involvert i prosjekt blir man litt sårbar i forhold til hvis noen ting 
skjer og da kom jeg til å tenke på da han NN hos journalleverandør 1 ble sykemeldt i lengre 
tid, som var den hos som jobbet veldig mye med henvisning. 
 
Fra klart definerte aktører til uklarhet 
Var aktørene klart definert, prosjektledelse, support, brukere og andre? Det begynner å bli et 
år siden vi snakket om der her, så liksom å huske tilbake igjen, men jeg tror jo egentlig at det 
var det. Det var jo bestemt hvem hos Epj som skulle være kontaktperson og hvem som hos 
oss var kontaktpersoner, delvis hos journalleverandør 1 og det var også hos 
journalleverandør 2 og sånn. Så jeg tror jo i hvert fall i utgangspunktet var det, men så 
endrer jo ting seg underveis da, og folk blir dradd inn. Så det er klart at i starten var det nok 
det, men så ble det nok litt mer uklart etter hvert, hvem som var med. 
 
Større spekter av detaljer når man tester mot flere 
Og det virket jo fra alle leverandørene på den testen, så det som har kommet i etterkant, det 
er jo problematikk med veldig små detaljer. Når du begynner å ta det i bruk så får du jo laget 
mye mer avansert, eller mye større spekter av henvisninger kommer inn, mer enn du klarer å 
bruke i en sånn test. Det er klart det er mye lettere for en handfull legekontor å sende til sitt 
sykehus, men når alle skal sende til alle så har det da kommet en del uforutsette aspekt. 
Akkurat det er vanskelig å gardere seg mot. 
 
Endring av hardkodete data 
Og bare for å ta det litt lenger, for en ting var jo å få det ut å få oppgraderingene gjort å få 
lært opp brukerne hvordan det skulle brukes, også forklare brukerne, det her er 
informasjonen som er hardkodet inn i journalsystemene som ikke bør endres, eller ikke skal 
endres, men tro det eller ei nå i ettertid så begynner dem å styre og ordne og endre selv, 
som igjen skape store problemer. Så i ettertid av utrullingen så ser vi altså at det kommer 
enda flere problemer og det er fordi at selv om brukerne har fått beskjed og ikke gjøre noen 
ting, så gjør de det.  
 
Manglende stabilitet i legegruppa i primærhelsetjenesten 
Og det har flere grunner, mange av legekontorene i Norge har ikke faste leger, de har bare 
vikarer, ekstremt stor utskiftning, du får ikke informert dem nøye nok om hva dem skal gjøre 
og ikke gjøre og hvordan ting brukes. Så der er den neste utfordringen og det er jo det at det 
burde ikke vært mulig å gjøre endringer og at sånne ting, selvfølgelig når man får et sentralt 
register så regner jeg med at det ikke er mulig å gjøre endringer på det, men enn så lenge 
så burde det faktisk ikke være mulig for dem å gjøre endringer på det. 
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Manglende åpenhet om endringer til alle deltakerne i prosjektet  
Leverandør 2 har tidligere hatt et relativt godt samarbeid der vi har testet ut deres program 
så vi vet hvordan ting fungerer. I den her fasen har vi ikke fått det. Vi har altså da ingen 
formening om hvordan de nye implementeringene til leverandør 2 fungerer, så dermed har vi 
på et vis blitt holdt litt utenfor når det gjelder deres løsning, men samtidig brukes vårt 
program, så vi har ikke fått muligheten å teste det ordentlig og heller ikke da muligheten å 
hjelpe kundene som trenger hjelp. Så samarbeidet med leverandørene det er vel det jeg vil 
si ikke har fungert i dette prosjektet. Og jeg vet ikke om det kunne vært gjort annerledes 
heller, men jeg synes det er litt dumt når man skal jobbe ut mot legekontorene, og når vi i 
utgangspunktet skulle gjøre det til alle sammen også ble det gjort en endring underveis, og 
det synes jeg ikke var bra. Det er klart det er mye lettere for en handfull legekontor å sende 
til sitt sykehus, men når alle skal sende til alle så har det da kommet en del uforutsette 
aspekt. Akkurat det er vanskelig å gardere seg mot. 
 
 
5.2.2 Hva kan gjøres? 

Felles forståelse av prosjektet og dedikerte ressurspersoner 
Hvis man skal ta noe lærdom av det her så tror jeg det er viktig at man for det første har en 
felles forståelse av hva det faktisk er man skal gjøre og at man setter av ressurser til det. Det 
har selvfølgelig sammenheng med at man får finansiering for det også. Men at man setter av 
ressurser og at man på en måte forplikter seg til å prioritere den innenfor riktig tidsramme, og 
at man har god intern kvalitetssikring og at man kjører piloter i etterkant. 
 
Spørsmål: detalj rikdommen som man møter når man kommer ut på de lokale legekontorene 
er på en måte større enn man klare å teste i en sånn test situasjon? 
 
Ja, de sørgelige kundene tenker de, … de som lager systemene 
 
Bedre kvalitetssikring før nye versjoner settes ut 
Jeg vil også påstå at det kunne vært testet litt bedre generelt før det kom ifra, i hvert fall fra 
journalleverandørene for der så vi at det var mer vi som overtok rollen for å teste ut ny 
funksjonalitet eller endringer som de hadde gjort, og da mener jeg altså rett og slett å teste 
det lokalt hos oss før det ble testet ute i det store miljøet. 
 
Men kvalitetssikringen, og da tenker jeg på at selv små endringer, vet vi som driver med 
utvikling, kan forårsake uforutsette ting, så jeg følte at kvalitetssikringen var ikke god nok. 
Det gjorde at det ble veldig mange versjoner og at det ble veldig mye testing, også er det da, 
det tar veldig mye tid fordi at da skal du få ferdig en versjon, sende den til oss det skal testes 
så skal det rapporteres tilbake igjen også, sånn at den prosessen der tok ekstremt mye tid. 
 
 
5.3 Leverandør 1 

 
5.3.1 Forståelse av tidsbruk for test og pilotering 

Manglende HER-katalog 



 

 30

Du mangler HER-katalogen som skulle ha vært på plass. Det er jo en katalog som SHdir har 
ansvaret for, og som Ergo har fått anbudet på. Skulle leveres 31.12.2005 og er utsatt noe. 
Ingen leverandører har begynt å implementere det, ingen vet hvor det er. Det er sendt flere 
brev til SHdir, blant annet fra Elin-prosjektet tror jeg siste gikk. Hvor vi lurer på hvorfor det 
ikke skjer noe. 
 
Spørsmål: Hva er det katalogen stopper? 
 
Den stopper en effektiv samhandling mellom mange aktører. Ikke en en-til-en samhandling – 
det går greit – men mange-til-mange er helt håpløst i dag pga. at du mangler den katalogen. 
En lege eller en spesialist som ønsker å sende epikriser ut til en allmennpraktiker – han har 
ingen steder å sjekke hvilke andre kolleger er oppe i helsenett, hvem kan jeg sende til? Det 
mangler. 
 
I nord er det jo greit, for der er jo nesten 100 % oppe, men i øst er det nesten håpløst, i vest 
er det håpløst, i sør er det håpløst. Og da må du drive og ringe rundt til – er dere på 
helsenett? Ja, ja vel – hva er adressen deres? Istedenfor å gjøre et oppslag på en 
katalogtjeneste, også får du lastet ned de parametrene som trengs, og så kan du kanskje 
bare ringe legekontoret og utveksle en desnøkkel, hvis man skal bruke desnøkler. Hvis man 
da ikke tar steget og kjører rett over på PKI og bruker virksomhetssertifikatet til kryptering 
opp mot den katalogen. Da hadde du fått mange-til-mange veldig fort. 
 
Fikk oppgitt feil avdelings ID 
Og hovedproblemet her var vel at vi fikk tildelt adresser med underavdelinger som viste seg 
å være ikke de man egentlig skulle benytte. Og det var en feil der i forhold til også hva som 
er registrert på mottakssiden på sykehuset. Det var det første, og så var vi heller ikke unike 
sånn at det ene journalsystemet vårt taklet ikke det å ha avdelinger som ikke var unike i 
forhold til et sykehus – altså – vi snakker identifikatorer her hele veien. 
 
Hvis det er to avdelinger på UNN som har ID-4513 så kommer den henvisningen feil altså. I 
50 % av tilfellene. 
 
Spørsmål: Og det er sykehusene sitt ansvar – eller hvordan? 
 
Du, det har ikke vært noen sitt ansvar det. 
 
Spørsmål: Hvem skulle forutse det – var den prosjektledelsen?  
 
Det vet jeg ikke. Kan hende det er like mye oss som noen andre, men altså, det hadde vi vel 
hvis noen hadde satt seg ned og tenkt godt, så hadde vi vel sikkert funnet ut at – det må i 
hvert fall på plass. 
 
Det er vel også det at det er ikke noen standardiseringer for det. Og dermed så er det – kan 
det være avvik på den siden. 
 
For få pilotbrukere 
Men det er sånne ting, fordi – det du spør om er test og godkjenning – og det går bra når du 
sender inn den eksempelmeldingen. Så fungerer det jo, ikke sant. Men du får altså ikke en 
god test før du går ut ”live” og får det i god drift. Så det å ha en god pilotfase med noen leger 
som er interessert i å være piloter – det tror jeg er viktig.  
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Og så var det også kanskje at det skulle være så mange adresseregistre som skulle være 
oppe til visse tider. Det kan gi avvik, men de tabellene som vi fikk, de var jo fulgt til punkt og 
prikke, så de var helt identiske og like, så da var rett og slett det vi hadde mottatt var feil, så 
da blir også det man setter feil. 
 
Uenighet internt om hva som var ferdig og ikke 
Spørsmål: Og for deres vedkommende så var alle de meldingene her klar når prosjektet 
startet? 
 
Nei. 
 
Jo, de var det, 091 og 09 
 
Ikke applikasjonskvitteringen. Ikke tilbakemeldingene. 
 
Nei, tilbakemeldingskvitteringen den… 
 
Epikrisa var vel heller ikke – var den det? 
 
Jo 
 
Men Journalsystem 1 og Journalsystem 2 – det var flere meldinger som ikke var ferdig. 
 
Det var kanskje på Journalsystem 1, så var det nok noen meldinger som ikke var… 
 
Spørsmål: Men skyldtes det noe internt her at det ikke var ferdig? 
Det var rett og slett Elin-prosjektet som er forgangeren til hele det her. Altså… vest og nord 
ville kjøre på og komme raskere i gang med henvisning. Også ble de med inn i det. Så 
standarden fantes jo ikke før – altså – det kan hende den var på plass et halvt år eller noe 
sånt før, men det er Elin-prosjektet som har begynt med å lage standarder og hvordan gode 
epikriser, henvisninger og applikasjonskvitteringer og alt det her. Og det er det som er 
utgangspunktet. Og så ønsket jo de og kjøre litt raskere tror jeg, nord og vest. Derfor ble de 
meldingene… røntgenrekvisisjonen var jo ikke klar – altså. 
 
Jo 
 
Var den det? På … 
 
Var ikke godkjent i alle fall. 
 
Jo, de var godkjent 
 
Var de det? 
 
Ja, men i alle fall så er det årsaken til at det ikke var klart. Altså utvikling av nye 
meldingstyper var jo en del – var jo noe av det vi fikk betalt for i prosjektet. 
 
Valgfrihet ved legekontorene angående avdeling og sykehus på røntgenmodulen 
Vi har også gjort en endring på røntgenmodulen, for å tilpasse i forhold til brukerne. Hvis vi 
går tilbake til det, så var det også for så vidt en feil der av brukerne og ikke velge riktig 
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avdeling når de skulle rekvirere røntgenhenvisningen. Fordi de valgte den første og ikke 
videre fra den listen. 
 
Manglende eierskap og dedikasjon til prosjektet, oppsplitting 
Så det er nok veldig å holde i hånda mye lengre enn man tror. Det tror jeg. Så alle de 
problemene som har oppstått når man da skulle begynne å rulle ut, de har liksom ingen hatt 
noe eierskap til – altså (prosjektlederen) har jo gjort det, men hun er jo ferdig med prosjektet, 
ikke sant. Så det blir jo litt dumt. Men jeg tror fra vår side, så sitter vi jo med i mange 
prosjekter, og det blir litt sånn hopp på og hoppe litt av. Det tror jeg er vanskelig – det er ikke 
noe økonomi i det, det er ikke noe – altså det er økonomi – men ikke god nok økonomi til at 
liksom dedikere NN, journalleverandør til å sitte100 % på et sånt prosjekt. Det går ikke. Så 
det blir liksom, denne uka jobber jeg med det også, mange installasjoner i Vest, så da må vi 
prioritere det og – det blir litt sånn hoppe dit og hoppe litt dit. Og så har du hode litt flere 
steder, så jeg tror det er en prosjektorganisasjon som kan drive prosjektet tror jeg er viktig 
for å ha en god fremdrift. For det er nå en gang sånn at den som maser mest, kommer 
kanskje lengst frem i køen, samtidig med en alright finansieringspakke. Så det er ikke 
dermed sagt at det skal 100 % finansieres – det er ikke det vi er ute etter. 
 
Å drives av krav om inntjening versus lojalitet til prosjektet 
Vi er en kommersiell bedrift vi og lar vel oss litte grann bestikke av – ganske mye også 
kanskje – bestikke av de som har penger. De kjøper seg prioritet i køen på det som skal 
gjøres. Og ser vi at det er forenlig med bedre funksjonalitet ute på legekontorene, som 
kommer alle til gode, ikke to-tre, men alle – så er jo vi selvsagt med på å prioritere det. Men 
det er ikke rom for i dagens kommersielle bedrifter å sitte med mye overflødige personer, så 
vi er hele tiden skvisa og prioriterer det vi mener er viktigst. 
 
Spørsmål: Så da blir det på en måte en motsetning mellom prosjektets gang og 
markedsstyringen som forstyrrer de oppsatte planene? 
 
Det er for så vidt legene som styrer oss igjen. Så det er de som er vår kundegruppe.  
 
Spørsmål: Hvordan kan man rangere de viktigste grunnene til at fasen ble så lang? 
 
Jeg tror nok at du begynner med HER- katalogen. Så tror jeg mye av de problemene vi sliter 
med hadde vi ikke hatt hvis vi hadde hatt HER-katalogen. Den er jo etterlengtet. Jeg vet ikke 
hvor mye problematikk det har vært med desnøkler og om det har gått greit? 
 
Det har ikke vært problemer med det tror jeg. 
 
Så kunne man ha sagt at PKI burde ha vært med. Men jeg tror HER-katalogen, og fått inn 
alle det hadde gjort mange til mange kommunikasjonen mye lettere. 
 
Hovedsaken er vel at avdelingsbegrepet ikke har vært entydig. 
 
Men de ville jo ha vært på plass i en HER-katalog. De måtte ha vært på plass i en HER-
katalog. Så det tror jeg nok man kan si hadde vært en suksess. Også ville jeg vel ha sagt at 
prosjektet skulle ikke vært stoppet på det tidspunktet som det ble stoppet. At noen hadde 
jobbet videre med det i en i gangkjørings fase og at man som nr. 3 kanskje hadde hatt noe i 
den piloteringsfasen. At man kanskje hadde fem til ti kontorer på pilot som hadde kjørt en 
måned. 
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Det hadde også vært en fordel fra forskjellige regioner. 
 
Manglende oversikt over teknologisk standard på legekontorene, behov for 
oppdateringer 
Jeg er ikke helt sikker på hvordan den utrullingen foregikk. Og jeg er ikke helt sikker på hvor 
lenge det var piloter på de pilotstedene, men tydeligvis så har ikke den piloteringen som vi 
har gjort avdekket nok problemer. For det har kommet en del problemer etterpå – etter at 
man har begynt å rulle det ut i full bredde. Det har jo medført at enkelte legekontor har fått 
mange oppgraderinger. Det burde egentlig ha vært unødvendig. 
 
Veldig mye av det har gått på avdelingsbiten, og det har gått på både at det kanskje har vært 
feil med Epj på sykehuset, feilkoblinger der innad mot sykehuset, fordi man ikke har fått 
testet alle avdelingene. Når man kjører rundt. Så egentlig å burde man ha gjort det i forkant 
før man presenterte, at man kjørte en test mot alle sykehusene på alle avdelinger og se 
hvordan det fungerte innad i systemet mot sykehuset. At det ikke var noe feil i den enden 
også.  
 
Spørsmål: Altså, lokalt kunnskapsnivå ved legekontorene og sykehusene som skal bruke 
det? 
 
Jeg vet heller ikke så mye om den jobben som er gjort der, men det at NN hos 
kommunikasjonsleverandøren har reist rundt og installert og gjort jobben og kjørt opplæring. 
Det tror jeg er alfa og omega, for å få det til. Både for å få det installert på et eller annet 
tidspunkt, samtidig også vise litt ansikt og ta litt hånd om de og vise funksjonalitet for at det 
skal bli tatt i bruk. Det tror jeg er viktig. 
 
Spørsmål: Også fange opp problemstillinger, hørt på dem og tatt det videre? 
 
Ja, så det tror jeg er viktig – det tror jeg må være med i en sånt prosjekt på utrulling.  
Det ble ikke så mye på oss da. Vi har vært feilfri nesten – tror jeg – har vi ikke det? 
 
Av og til. 
 
 
5.3.2 Hva kan gjøres? 

 
Sterk prosjektorganisasjon og engasjerte pilotbrukere som belønnes 
Jeg tror det at både en sterk prosjektorganisasjon som kan drive det, men også at man 
kanskje går ut og bruker noe mer penger på de legene som skal være piloter, det tror jeg. 
Fordi jeg har sett det spesielt på Journalsystem 1 så har det vært litte grann problemer med 
at noen av pilotene har trekt seg og det har ikke vært noe gøy lenger og det er problemer – 
og sånne ting. Så det tror jeg nok er viktig å forankre det godt hos pilotene også. 
 
Avvikshåndtering 
Å ha en avvikshåndtering. Det er viktig å ha med inn i prosjektet. Hvordan man skal håndtere 
avvik som vil komme inn under en sånn utviklingsprosjekt, men også i begynnelsen av en 
sånn pilot. Sette opp regler for hvem som tar tak i problemstillingene og hvem går videre 
med dem, tilbakemeldingsfunksjonen også. 
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Synkronisering av hendelsesforløp og rask utrulling av standarder 
En annen ting som er viktig – det er jo – nå er det snakket mye både om KITH, og Sintef er 
vel også inne i bildet om test og godkjenning. Men KITH må jo være rask på banen med nye 
standarder også må de være raske med tilbakemelding når vi sender ting for godkjenning. 
Så må det ikke gå fem-seks-sju-åtte uker før man får noe tilbake. Da er liksom prosjektet 
gått langt. Altså, det må være litt sånn klakk, klakk opplegg på den test og 
godkjenningsordningen. Kan man si at avtaletid og ikke, men det må det – jeg tror det er en 
forutsetning. Da har man i alle fall lagt den bak seg. 
 
Pilot er viktig, at standardiseringene er ok og at man har en avvikshåndtering 
 
Da har du det med Elin-prosjektet og sånt noe - de kan være en pådriver for å se hva de 
ønske å vise – hva som skal vises og eventuelt på hvilken måte det skal vises i 
journalsystemet. 
 
Spørsmål: Der er det KITH og legene som skal lage kravspesifikasjoner – rett og slett? 
 
Nei, men altså det er jo ikke mange prosjekt hvor det sitter lege med og finner ut av hvordan 
det skal være. Det blir jo opp til journalleverandørene det og designe det sånn 
visningsmessig for legene. Det er nesten bare e-resept at det er med en brukergruppe. 
Ikke på visningen. 
 
 
 
5.4 Leverandør 2 

 
5.4.1 Forståelse av tidsbruk for test og pilotering 

Endringer et sted fører til uforutsette problemstilinger andre steder 
En del endringer kan medføre uventede og andre side effekter en det man regner med på 
forhånd. det er i og for seg ganske typisk etter min erfaring i markedet, når man gjør en 
endring et sted så har dette konsekvenser for å forutsette endringer i andre del systemer 
som må skje samtidig med det man gjør et sted. Så har det en domino effekt med at man 
også må gjøre endringer enten programmets side, konfigurasjonsmessig i andre steder. Så 
det er en kjede med avhengigheter som kanskje ikke er så enkel i praksis som den teoretisk 
skulle være. 
 
Eksempel på ufortsette problemer 
Vi starter med å kjøre henvisning da i versjon 0,9 eller 0,91 i fra et legekontor i Lofoten. Og 
første par rundene så må jeg si at jeg skjønte mer eller mindre ingenting for vi sendte 0,9 og 
sykehuset mottok fortsatt 0,63 versjon og vi sjekka at vi hadde installert og genererte 0,9 
meldinger men fremdeles mottok sykehuset 0,63.  
 
Etter en del frem og tilbake, og det tok nok kanskje i praksis minst en mnd før vi faktisk fant 
ut hvorfor og fikk rykket det ut. Og det viste seg at det systemet som var installert på 
legekontoret leste meldingen og omforma den fra en versjon til en annen versjon. Det var 
totalt uventa og ukjent for oss. Så det var en faktor som gjorde at vi regelrett følte oss ført 
bak lyset. 
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Tekniske og menneskelige faktorer 
Det var nokså uventa ja, i hvert fall for oss at det skulle kunne skje. Og så ja, det var en 
teknisk faktor, så det gikk jo an å få gjort noe med det med og rekonfigurere og gjøre andre 
settinger i kommunikasjonssystemet som var årsak til dette da, men det gikk ganske lang tid. 
Det andre som jeg husker var en faktor i forsinkelsen fra vår side det var når vi omsider var 
kommet så langt at vi hadde kommet rundt dette problemet så var de kontaktpersonene som 
skulle være på sykehussiden enten ute i permisjon eller syk og sånne ting, altså sånne 
menneskelige ting som inn i bildet når tidspunktet for testing ble en helt annen enn 
opprinnelig planlagt. Så sånne ting er jo veldig vanskelig å forutse.  
 
Ressurser til prosjektet versus andre oppgaver og prosjektstrukturen versus 
strukturen i den daglige jobben  
Jeg mener vi har hatt nok ressurser til å kunne håndtere prosjektet, men en del 
arbeidsoppgaver har nok blitt, f. eks dette med avdelingsregister og strukturering av det i 
forhold til det enkelte sykehus og sånt, har nok blitt en større oppgave enn det som var 
forventa initialt. Og det gjør jo da at det har blitt noe forsinka i forhold til det vi regna med.  
 
Kompleks virkelighet i forhold til et begrenset sett testavdelinger 
Det var jo heller ikke særlig mye fokusert i pilot testfasen, det kom jo mer når man skal rulle 
dette ut til alle brukere i forkjellige regioner. For når man kjørte dette på pilotnivå hadde man 
et sett med avdelinger å forholde seg til, og det er en litt annen setting naturligvis. 
 
Underveis kom jeg på litt av det som veldig ofte er en problemstilling i sånne testfaser og det 
er at der er jo mange aktører mellom slutt brukerne. Du har oss som leverandør, du har i en 
del tilfelle en separat edi leverandør så har du tilsvarende på sykehuset at det er edi 
leverandør, der er journal leverandør, der er omsider mottakeren, fagpersonen på medisinsk 
side som skal ha dette her. I hele den kjeden der er det veldig ofte slik at en eller annen av 
leddene som dette skal igjennom er utilgjengelig, eller man ikke forutser at man har bruk for 
attention hos alle mer eller mindre, for at dette skal gå smerte fritt og fort igjennom. Og får 
man ofte en situasjon der det stopper opp på ett eller annet ledd, og så må de andre 
aktørene i dette prosjektet legge det til side å gjøre andre ting innimellom som vi hele tiden 
gjør. Og når da det opprinnelige stopp punktet har løst sitt problem eller gjort noe som må 
gjøres der, så er de andre i full gang med noe annet eller gått ut i svangerskapspermisjon 
eller hva det måtte være. Så hvis man klarer å få folk til være tilgjenglig, alle de involverte 
partene samtidig, at alle jobber mest mulig konsentrert så er det et enormt effektiviserings 
potensial i forhold til den litt mer typiske situasjon som man har hvor man jobber litt så må 
man legge det til side å vente på noe annet. Det å ta opp igjen tingen etter en uke eller 2 
måneder er tungt det uansett, for da er man midt oppi en annen problemstilling som man må 
legge tilside.  
 
Men i det tlf møtet jeg nettopp har hatt så var vi i gang med en testing mot sykehuset i (NN 
sted) i desember. Men så fikk de pålegg om at de måtte legge om kommunikasjons rutiner i 
fra det som heter x 400 til helsenett, også ble dette prosjektet som vi var i gang med lagt helt 
til side. Så gjorde de innføring av en ny edi løsning og altså medførte den noen 
problemstillinger som vi fortsatt jobber med. Da har vi en hel måned forsinkelser uten at vi er 
kommet en millimeter lenger med det opprinnelige prosjektet.  Sånne ting skjer typisk i disse 
prosjektene. 
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5.4.2  Hva kan gjøres? 

Oppklaring og oppryddingsarbeid 
Jeg vet at det har vært en del avklaringer og problemstillinger med om oppslag på avdelinger 
skal gjøres i vårt system eller om det skal gjøres i kommunikasjonsprogrammet. Og det har 
vært litt uoverensstemmelser i adressedefinisjonene i de to systemene og sånt, så det er litt 
opprydnings arbeid og avklaringsarbeid. Jeg vet at vi har hatt flere kontakter med 
kommunikasjonsleverandøren, men jeg tror at det med fordel kunne vært gjort en 
systematisk avklaring der og at man hadde en generell holdning til hvordan dette bør virke, 
og så justere på de enkelte installasjonene. 
 
Standarder for meldingsutveksling, avdelingskodeverk og adresseregister 
Man må ha en adressestruktur som kobler fra avdeling og sykehus til edi adresser og e-mail 
adresser om du vil for den del. For det er klare tabeller for hvordan dette skal rutes for å 
komme frem til en mottaker man forsøker å adressere til. Og pr i dag må det settes opp rett 
type adresserings tabeller for hvert enkelt sted. Og når da disse tabellene ligger i vårt system 
og noe kommunikasjons systemet, noe i mottakssystemet i sykehuset og disse ikke går i hop 
så skjer det en feil. 
 
Spørsmål: så det her er egentlig noe som burde være på plass og ikke er journal 
leverandørene sitt ansvar? 
 
Nei HER-registeret er jo et offentlig ansvar men det blir jo også et ansvar for journal 
leverandøren når rutinene skal benytte disse registrene. Det kal implementeres, det er også 
en jobb som må gjøres for at det der skal hjelpe. 
 
Dedikasjon fra hver deltaker 
Hvert enkelt ledd i hele kjeden må ha nødvendig prioritet på oppgaven. Mer eller mindre 
samtidig. Sånn at man ikke gjør noe og må legge det tilside for å vente på noen andre. Det 
er ikke lett å få til for det er jo helt forskjellige beslutnings veier på et legekontor kontra et 
helseforetak og så det er ikke lett å få alle de instansene til å gå i takt bestandig.  
 
Ta høyde for lokal detaljrikdom angående versjoner, kunnskap og interesser 
Det som veldig ofte skjer er jo at man piloterer en melding eller ett eller annet 
kommunikasjonsopplegg et sted. Og så når man da skal høste fruktene av det, rulle det ut 
så er det da enten manglende penger eller vilje. Altså, det er ikke slik at når man har testet 
det et sted så går det automatisk resten av plassene. Det er fortsatt en jobb og gjøre på 
hvert enkelt sted og det kan og være et rent installasjons, i gang kjørings eller opplærings 
problem. Som du uansett har, men det kan også være at det er faktorer på hvert enkelt sted 
som må tas hensyn til. For eksempel at avdelings kodeverk i helse nord er forskjellig fra sted 
til sted. Så det er en konkret problemstilling som man gjerne hopper bokk over i 
piloteringssammenhengen, at det ikke tas nok høyde for de problemene som kommer ved 
en generell utrulling til alle. 
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5.5 Legekontor 1 

5.5.1 Forklaringer på tidsbruk 

Dårlig håndverk og manglende prioritering fra journalleverandører 
For dårlig håndverk fra leverandør 1. Altså i begynnelsen var de altfor sene til å gjøre ting 
når at det blir sagt at her er det feil. Ingen respons. At det bare tok tid. Men det er som kjent i 
god gammel stil: ”Du kan si hva du vil, vi skal notere oss det, vi skal gjøre det så fort vi kan”. 
Også skjer det ingenting. Og så begynner de å føle seg litt presset, så begynte jeg å bruke 
(NN prosjektleder) og han hadde sine kontakter, så begynte det og gjøres litt, og så kom det 
andre feiler opp, også ble det tull. 
 
Spørsmål: de feilene som kom opp, var det ting som burde vært forutsett? Eller var det noe 
som var relatert til helt spesielle ting i løpet? 
 
Som doktor skal jeg være forsiktig med hva jeg uttaler om det, men du kan jo forvente at et 
produkt skal gjøres slik at det som er ordnet funksjonerer. Og du skal heller ikke forvente at 
det oppstår feil andre steder. Altså kan ikke skjønne annet en at det mest snilt sagt er slurv. I 
verste fall er det manglende kompetanse. Men det er mange ting i mellom der. Å begynne å 
beskylde dem for ditt og datt…, men hovedproblemet er jo det at du ikke får respons, det 
skjer ingenting og når det endelig skjer noe så virker det og være halvferdig arbeidet.  
 
Vi hadde en funksjonalitet på elektronisk henvisning via KITH, før ferien. Så var de inne i 
ferien også skulle pynte på noe, journalleverandør 1, skulle pynte på noe. Da jeg da kom 
tilbake så hadde de gått inn og gjort en forandring i forhold til hva vi hadde avtalt, og da ble 
det bare rot. For da hadde de satt opp nye adresser på journalsystemet. 
 
 
 
At sykehusene tjener på elektroniske henvisinger og jobben overføres til 
legekontorene fører til motstand 
Og du kan jo si at vi har jo inntrykk av at sykehussiden er veldig opptatt av at det skal være 
orden på ting. Og det er viktig for det er de som skal spare penger. Men om vi plages er ikke 
så nøye.  
 
Spørsmål: For sykehuset? 
 
Det er ikke nøye for dem, hvis de får henvisningen inn perfekt og alt er i orden for dem så er 
jo det det viktigste for dem. Og ute i primærhelsetjenesten er det privat drevet. Det er deres 
business, det får dere ordne opp i selv. 
 
Spørsmål: Her er det forskyvning av arbeidsoppgaver egentlig? 
 
Nå er jeg jo litt insinuerende, men det er i alle fall sagt i møter at de prioriterer å få 
henvisningene i orden. Det er klart på sikt i den store sammenhengen for det offentlige 
helsevesenet så er det å slippe og sende alt mulig er jo en enorm besparelse. Den store 
mengden. For det enkelte kontor for oss er det den portoen det koster å sende de 
henvisningene, men det blir jo penger av også det. 
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Vi har holdt på i mange år. Sykehusene de har holdt på å krangle i mange år, og alle skal 
finne opp hjulet sjøl. Der er en del sterke krefter, og det er de du må få til å skjønne at ok 
fortsetter dere på denne måten, tar det noen år. 
 
 
5.5.2 Hva kan gjøres? 

Dedikerte personer som er fleksible og arbeidsomme 
Jeg trur det er veldig person avhengig. For ho (NN, Sykehus 1) har vært i permisjon, og da 
har ingenting skjedd. Han som da skulle inn i jobben har vi nesten ikke sett noe til. Enten har 
han gjort ting vi ikke ser eller, det har liksom stoppet opp i den perioden hun har vært i 
fødselspermisjon, men nå er hun tilbake igjen. Det merker vi. Og ellers synes jeg jo det at 
(Kommunikasjonsleverandøren) har vært veldig flink, de har jobbet hardt. Vi ringer til dem og 
de bretter opp ermene. Det er sjelden det går mer enn et til to døgn altså. Så enten har de 
ryddet tid til og satt nok folk på det som er i stand til og gjøre det, eller så har de en utrolig 
god kultur. Du kan si de feilene som har oppstått de har de rettet opp fort. Aktørene i nord er 
jeg godt fornøyd med, i motsetning til de i (NN Sted). Og det at de er langt borte er ikke en 
god unnskyldning. Jeg trur det går på gammel u-kultur altså. Det tror jeg er en generell 
oppsummering. 
 
Åpenhet om svakheter ved enkeltdeltakere til alle deltakerne i prosjektet 
Da jeg da så kaoset hørte jeg de hadde gjort en forandring. Satt opp nye adresser som jeg 
ikke viste om og sånne ting. Så ble jeg litt forbannet og skrev noen sider. Da var det store 
bokstaver, det var ren uthenging. For det er ingenting annet som funksjonerer. Jeg har jo 
tidligere gjort det også sånn, satt dem litte granne, hengt dem på veggen. Sa at nå forventer 
jeg at det blir gjort noe, nå må det gjøres noe, nå må det samhandles. Så la jeg dem utover 
til alle sammen… Altså på en måte det å fortelle de andre at dere gjør ikke jobben deres og 
jeg forventer at dere gjør den, da reagerer de først. Du måtte ha lagt press på dem. 
 
Nye sykehus må lære av erfarne Epj brukere 
Vi har jo hatt samme fighten i Nord Norge. Og heldigvis kan du si, om Epj er det beste det er 
ikke jeg noe mann til å vurdere, men heldigvis har så vidt jeg vet alle sykehusene i Nord 
Norge lagt seg til Epj. Klart da blir det lettere. For da kan du gjøre samme jobben overalt. 
Men det er det som er interessant å se her, har jo litt kontakter i X og hører hva som skjer. 
Men da de begynte med Epj på X skulle jo de finne på alt selv. Istedenfor å gå til (Sykehus 
1) hvor de hadde Epj under god kontroll. Å høre hvordan har dere gjort det? 
Å høre hvordan vi løste problemene det gjorde de ikke. Og vi ser og det kommer stadig 
meldinger om at de sliter på X. Nå holder vi på å legge om, nå holder vi på å gjøre ditt nu 
holder vi på å gjøre datt. 
 
”Diktatorisk” innføring av nye gjennomgripende systemer 
Da er det jo enkelt og greit at man må inn å bruke en hard kniv og skjære og si at nå har vi 
innført det, så får dere holde munn. Så godtar vi ikke enkelt løsninger, at folk vil ha sitt osv. 
men det er en stor organisasjon selvfølgelig. 
 
Fleksible maler som er tilpasset medisinsk praksis 
Hverdagen med hensyn til medikamenter er nå en gang slik at det skrives ut medikamenter i 
fritekst, det burde journalleverandørene vite ettersom vi har mulighet for det. Hvis vi da 
nektes å fortsette med dette, så er etter min meining denne påtvungne malen for henvisning 
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for dårlig på dette punktet. Det kan virke som en i beste fall har en interessekonflikt. Jeg vil 
se det som en fordel at brukerens behov er det viktigste, dvs at der er mest mulig fleksibilitet! 
 
 
5.6 Sykehus 1 

5.6.1 Forklaringer på tidsbruk 

Feil fra en leverandør 
Testingen tok lang tid, vi begynte bra med å teste, men hver gang det var feil det var alltid 
feil fra Leverandør 1. 
 
Vi hadde hjelp fra Leverandør 1 og det ene journalsystemet deres, vi hadde hjelp fra 
legevakta, nei fra kommunikasjonsleverandøren som hadde med overføring, vi hadde hjelp 
fra Epj. Vi hadde folk da fra Leverandør 1, men det var feil i programmet så vi måtte teste 
pånytt. Og hver gang vi testa på nytt dukket det opp nye feil.  
 
Spørsmål: Når dere testet på nytt mot nye legekontor? 
 
Nei vi testet alt imot Legekontor 1. Men vi skulle teste de 4-5 tingene. Røntgen rekvisisjon, 
ø-hjelp, applikasjonskvittering for mottatt elektronisk henvisning, og brev til legekontor om 
mottatt henvisning. 
 
Det var stopp og vi måtte rette på ting der. Så ble det ikke i orden så ble det en masse 
brevveksling mellom pilotbrukeren og det ble bedre til slutt. 
 
 
5.7 Sykehus 2 

5.7.1 Forklaringer på tidsbruk 

Endringer i programvare som forårsaker problemer i andre system 
Det er bare det når Journalleverandør 1 legger ut en ny versjon til legekontorene, er det et 
eller annet som plutselig slutter og virke. Det har ikke noe med Epj hos oss og gjøre. Men vi 
kan få en ny versjon av Epj som gjør at vi plutselig får problemer med å sende 
tilbakemeldingsbrevet, det har skjedd flere ganger. Men det har ikke noe sammenheng med 
legekontoret og sykehuset, det er bare at de ikke gjør det de skal helt. Kanskje tester litt for 
dårlig.  
 
Spørsmål: Oppgraderingene synkroniseres ikke sånn at det oppstår feil? 
 
Manglende avdelings ID 
Nei altså det er ikke noe sammenheng. Det er bare det at når det kommer feil, som 
legekontoret fikk en ny versjon her for et par mnd siden, før jul. Plutselig kom alle 
henvisningene uten avdelings nummer, da havnet de jo feil i Epj hos oss. Også gjør Epj en 
oppgradering som gjør at vi ikke får til å sende tilbakemeldingsbrevet fra Epj. Men det har 
ikke noe å gjøre med legekontoret det. Så det at de gjør en feil på legekontoret, så fungerer 
det ikke hos oss. De trenger ikke å koordinere oppdateringene. Spesielt leverandør 1 må jo 
teste det før de sender ut oppgraderingene. Nå er det jo noe på gang igjen så jeg fra 
Sykehus 1, at det er flere og flere legekontorer som sender røntgen uten avdelings ID. De 
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sendte ut ei oppgradering, du ser jo det for det blir mer og mer feil etter hvert som 
legekontorene legger inn dette her. Nå er de nødt til å velge.  
 
Mange journalsystemaktører som konkurrerer i et marked 
Men nu er det jo det at det er så mange forskjellige systemer på de forskjellige 
legekontorene. Du har Journalsystem 1, Journalsystem 2, system 3 og system 4 og de her 
guttene de samarbeider ikke, de er jo konkurrenter! 
 
Mange parter og manglende oversikt 
Det er så mange parter. Det var det jeg begynte med å si. Som ikke snakker så veldig mye. 
Så har du jo alle programvarene som vi har, for å få sendt og mottatt. Det er vel en tre-fire 
forskjellige program som står og går og også oppgraderes jevnlig, så blir nå det feil også.  
 
Spørsmål: Da tenker du på det som skjer i kommunikasjonsprogrammet? 
 
Ja det var det, så er det EDI broker, EDI pumpe, ja API’et til Epj. Det er det som gjør at EDI 
brokeren kan kontakte og Epj og kan gå inn og hente og levere meldinger. 
 
Spørsmål. Så det er forskjellige aktører som driver og oppgraderer disse tingene også? Og 
de snakker ikke med hverandre? 
 
Ja. Du har Epj, du har kommunikasjonsleverandøren, du har leverandør 1, leverandør 2 og 
leverandør 3 og leverandør 4, du har mange parter. EDI brokeren er det jo 
kommunikasjonsleverandøren som leverer nå, så har du jo lab brokeren. Så har du EDI 
pumpa, den har Epj levert. API’et har Epj levert. Her i nord her er det de samme aktørene 
som leverer til sykehuset. 
 
Spørsmål: på legekontorene er det de samme leverandørene som leverer alt som skal til?  
 
Ja, kommunikasjonsleverandøren er jo inne der også. Men ikke til alle. De som har system 
4, de har noen andre som leverer. Gjør du en liten endring en plass i dette svære systemet, 
så siden heller ikke disse aktørene prater i lag, kan det fort skjære seg. 
 
Manglende standarder - og leverandørene kommer med midlertidige løsninger 
Og et annet stort problem i det her er jo KITH som leverer standarder for hvordan 
meldingene skal se ut. De er jo så trege, det som skulle vært gjort på en uke det bruker de 
fire-fem år på. De skal levere standard. Hvordan skal en henvisning se ut, hvordan skal 
epikrisene se ut osv. Hva skal de inneholde? Altså XML koden. Når de er så sene å komme 
med de her standardene sine, så vil det jo si at leverandørene de lager sin egen versjon av 
det for å få det til og få det i gang. Og da sitter du plutselig med 4 forskjellige versjoner. 
 
Manglende avdelingskodeverk og HER register 
Der er jo også galskapen lenge leve. Nå er de jo begynt og komme med et nytt 
avdelingskode verk som de har jobbet med i noen år. Skal komme i 2007. Det er 
sannsynligvis ingen i den gruppen som vet noe om elektronisk samhandling. Du kan jo tenke 
deg hvis de plutselig forandrer på avdelingsnumrene. Hva skjer da? Da må de ut på alle 
legekontorene og begynne å legge ut nye versjoner av software over alt. Det kommer til å bli 
bare kaos. Jeg har vært på et møte der alle aktørene stilte opp og var samlet. Unntatt NN, 
og det var HER-oppstarten i SHdir, da møtte de alle. Det var veldig artig og høre hvordan de 
pratet. Og de var slettes ikke enig om så veldig mye. Jeg var jo med på de første møtene, så 
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var jeg tatt ut av det. Så jeg vet ikke hva som skjedde der. Målet var jo å komme i gang fra 
januar av. Har ikke hørt et pip derfra. 
 
Det her er en ID som alle partene i samhandlingen skal ha. En egen ID i en katalog, en 
nasjonal katalog. Alle sykehus, avdelinger, legekontor, leger. 
 
Spørsmål: Hva er forskjellen på dette og avdelings ID’en? 
 
Det er jo avdelings koder på sykehuset. At røntgen har 6000 og kirurgisk har 1000, og 
medisin 3000. Om alle de avdelingene får en HER-ID også, det vet jeg ikke hvordan de har 
tenkt. Så må jo det kunne brukes når du sender henvisninger. HER-ID’en skal bli tilfeldige 
tall på trur det er 12 siffer. Alle aktørene får et slikt nummer. Til og med analyse maskinen på 
labben får en sånn ID. 
 
Spørsmål: Hva er poenget med det når du har den katalogen som du snakker om?  
 
Det er jo en katalog som skal ligge på helsenettet. Så du kan gjøre oppslag. F, eks. du får en 
ny lege så kan du gjøre et oppslag, og finne hvilken HER-ID han har. Og det nummeret 
følger han, så sender du en henvisning til den HER-ID’en så vil den komme frem. 
Det i dag har vi forskjellige nummer overalt. Nordlandssykehuset og vi har samme numrene, 
mens UNN har en helt annen nummer serie. Da kan du jo tenke deg vist du har tenkt å drive 
og samhandle det blir jo bare kaos.  
 
Oppdateringer som fører til uforutsette feil andre steder 
De har ikke kontroll. Plutselig så ser vi bare at det begynner å bli en masse feil, og da har 
Journalleverandør 1 sendt ut en ny diskett til legekontorene sine. Så ser du på feilene hvem 
som legger inn denne oppdateringen. 
Spørsmål: Har du et eksempel på en slik feil som har skjedd nylig? 
 
Flere og flere legekontorer som sender mangler avdelings ID til røntgen. Da havner de jo 
ikke til røntgen i Epj’en til sykehuset. De havner i en samlemappe som heter udefinert. Det 
fungerer en stund til det kommer en oppdatering. Hvor de kanskje oppdaterer noe annet og 
så blir det feil. Så hadde vi det eksemplet hvor det ble sendt feil til Journalsystem 2 hos 
Leverandør 1. Alle avdelings kodene for alle sykehusene som skulle legges inn. Det er jo 
hardkodet i Journalsystem 2. Og da hadde noen skrevet feil, så fire avdelinger i sykehus var 
byttet om. Det er klart det ble jo sendt ut til alle legekontorene i hele landet… Det var feil 
sendt inn til Leverandør 1 fra de som laget oversikten. Så sender de ut oppgradering til 
legekontorene. Så kom alle henvisningene som skulle til øye til hud og alle som skulle til 
medisin kom på barneavdelingen. 
 
Og det er klart når det er sendt ut til alle legekontorene, tar det en stund før du får det rettet 
opp. 
 
Mange aktører som er avhengige av hverandre. Kompleks organisatorisk virkelighet 
Derfor er det veldig viktig at KITH har en standard, og at den er klar, at alle følger den. For 
da burde det gå. Iverfall at meldingene ser likens ut. Men det er klart kjører de ut en liten 
oppdatering med en liten bug, så er det jo stopp. Og vi er jo papirløs også, så det er jo 
ganske kritisk. Spesielt det der med og få inn henvisninger. 
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Det er jo litt synd at kommunikasjonsleverandøren ikke lenger har den supporten som de 
hadde. Jeg vet ikke hvorfor, men Leverandør 1 har overtatt support. Er det en feil på et lege 
kontor så kan du ikke lenger ringe ho (NN) hos kommunikasjonsleverandøren, nu må du 
plutselig ringe Journalleverandør 1 support. Og det er ikke bare, bare. Ho NN eller 
kommunikasjonsleverandøren kunne jo bare gå inn og fjernstyre legekontoret. Se hva som 
var feil. Det kan jo ikke Journalleverandør 1.  
 
Spørsmål: Så der ligger det noe også, hvem skal ha ansvaret for hva? Ansvarsoverføringen 
til Journalleverandør 1 har gjort det vanskelig?  
 
Ja, så har du en aktør til, du har Helsenettet. De har nu også rotet det til av og til. Plutselig 
legger de om e-post kontoene, så er det ingenting som virker. Det har skjedd to ganger.  
 
Spørsmål: Så de skulle også vært inne i prosjektet? 
 
Det er jo klart. De skal jo ha serverne for HER-registrene, de skal vel stå i helsenettet. Du 
har mange aktører du har system 4, du har Journalleverandør 1 med sine to systemer, så 
Journalleverandør 2 så har du KITH så har du helsenettet så har du 
kommunikasjonsleverandøren, så har du Epj så har du… Det er veldig stor forskjell på hva 
de forskjellige kan. Nå er det jo noen kjempe dyktige sekretærer som har kjempe peiling, så 
har du de som ikke skjønner noe. Helse-Nord også. De sitter på penge sekken. De snakker 
jo ikke sammen i det hele tatt. 
 
Noen gjør jobben, andre tjener på det? 
Veldig illustrativt for kompleksiteten det er jo det at de har forskjellige ID’er. Sånn som 
Nordlandsykehuset og oss har jo en firesifret ID som vi bruker på lab til lab kommunikasjon. 
Mens UNN har en helt annen nummerserie. så når HER-ID’en kommer skal det bli mye 
bedre. Men hvor lang tid tar det før lege kontorene får implementert det i sine systemer? De 
var jo veldig negativ på det møtet. 
 
Spørsmål: Hvorfor det? 
 
De ser jo for seg at det er et stort arbeide, og hvem skal betale for det?  
 
Gjennomtrekk av leger 
Men så er det jo en fryktelig gjennomtrekk av leger. De er jo kanskje bare noen uker. Det er 
jo de kommunale da spesielt. Og de har veldig dårlig oppfølging av opplæring av hverandre. 
Så er det en lege du sender en elektronisk henvisning fra et legekontor, plutselig kommer 
det ikke elektronisk henvisning. Det kommer på papir, da er det selvfølgelig en ny lege der 
som ikke har fått opplæring. Det er et stort problem. Jeg ser jo sjøl at jeg har en fastlege som 
heter ”vakans”…  
 
 
5.7.2 Hva kan gjøres? 

Opplæring på legekontor 
Det er kjørt opplæring på legekontorene. Vi har jo samla de noen ganger og kjørt sånne små 
kurs og sånn.  
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Samkjøring av deltakere 
Det kan jo ikke være så vanskelig at disse aktørene har et telestudio møte en gang i mnd. 
eller noe slikt. En time eller to bare for å orientere seg eller har en felles plass. Men det er jo 
klart, nå er de konkurrenter, da er det vel ikke så enkelt. 
 
 

6. Avslutning. Kunnskapsstatus og behov for forskning 

Arbeidet med implementering og bruk av elektroniske henvisninger og epikriser har vært 
organisert gjennom flere prosjekt som har avløst hverandre. I prosjektene forutsettes 
samarbeid mellom flere nødvendige enheter. Det har oppstått komplikasjoner som kan 
knyttes til utfordringer ved arbeidsdeling og koordinering. I så måte har prosjektene 
fellestrekk med bestrebelsene på å innføre elektroniske pasientjournaler i store sykehus. 
 
Institusjonell kompleksitet påpekes som kompliserende for arbeidet med å implementere og 
ta i bruk elektroniske pasientjournaler, blant annet av Gunnar Ellingsen og Eric Monteiro: 
“The increase in organizational, institutional, political and technological complexity has been 
seriously underestimated.”(2003:266)  
 
Arbeidet med å utbre elektroniske henvisninger med standardisert innhold og prosedyrer 
gjennom prosjektstyring og storskala utrulling, utfordret ulike deltakere - noder i nettverket av 
aktører - som samlet skulle sørge for ny funksjonalitet og bruk. For det første ble etablert 
medisinsk praksis på legekontoret utfordret, stilt overfor teknologiene. Det oppsto spenninger 
mellom fleksibilitet som beskrives som kjennetegn på medisinsk praksis, og standardisering 
som kjennetegner teknologiske kodeverk.9  For det andre ble makt utfordret. Faglige aktører 
stilte høylytte krav om innflytelse i innføringsprosessen. For det tredje, ble 
journalleverandørenes praksis som markedsaktører utfordret av prosjektet. De snudde seg 
dit fortjenesten var. Lojaliteten mot prosjektets logikk med en avgrenset test og 
piloteringsfase ble underordnet. Forsinkelser oppsto på grunn av tidsbruk til oppdateringer, 
oppklaringer og forhandlinger, og likeledes fordi prosjektet ble fragmentert av venting som 
ledet til at noen begynte med andre arbeidsoppgaver.  
 
Informantenes beskrivelse av årsakene kan forståes som at ulike verdier og 
styringsprinsipper som dels forvaltes av ulike aktørgrupper, ble stilt overfor hverandre. Når 
de ikke var kompatible, ble resultatet at testingen og piloteringen ikke ble ferdig til planlagt 
tid. Faglig kultur og autonomi, teknologiske utviklingsprosesser og krav om inntjening trakk i 
forskjellige retninger i relasjon til prosjektets mål om sekvensielle prosedyrer for 
implementering. Vårt materiale viser at vi står overfor komplekse prosesser der ikke bare 
aktører, men også verdier og kulturer utsettes for belastninger.  
 
Gjennomføringen av reformer i helsetjenestene som er ønsket av politiske myndigheter, kan 
slik det er vist, forsinkes av spenninger på flere samvirkende plan. Stadige oppdateringer av 
programvare, uklarheter og interessemotsetninger, kan som tidligere påpekt sees på som 
praktiske manifestasjoner av dypereliggende spenninger. De komplikasjonene som har 
kommet fram som forklaring på forsinkelsene i implementeringsprosjektene, kan betraktes 
som innvevd i, og som eksempler som illustrerer generelle trekk ved spenninger i sosiale 
nettverk og mellom verdisett i samtida. Tilpasninger mellom økonomiske drivkrefter, politiske 

                                                      
9 Jfr. Wears, Robert L. og Marc Berg (2005) 
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beslutninger, en sterk It-bransje og helsetjenestenes målsettinger og aktører, berører både 
sterke maktsfærer, dype verdispørsmål og de individuelle og felles interessene.  
 
De empiriske rådene som har framkommet hos våre informanter spenner fra sterkere 
overordnet styring og standardisering via gjensidige tilpasninger mellom eksempelvis 
standarder og kliniske krav, til opprydding, åpenhet og opplæring, en trinnvis tilnærming til 
løsninger.  
 
Ellingsen og Monteiro (2003) konkluderer med at situasjoner som kjennetegnes av stor 
kompleksitet synes å innby til og priviligere mer gjennomgripende storskalaløsninger og mer 
dristige og overordnete styringsgrep. Slike løsninger kan framstå som umiddelbart fornuftig 
når situasjonen er kompleks: noen må ta styringa og kollektivt innføre standardiserte 
løsninger gjennom kontrollerte prosesser. Standardiserte løsninger har i andre empiriske 
studier vist seg å forstyrre og fragmentere praktisk virksomhet ved at de overstyrer 
individualiserte tilpasninger. Standarder bidrar derved til å produsere merarbeid for å 
korrigere og sammenføye. (Haraway 1996) Standarder og prosedyrer for valg av 
medikamenter på legekontorene kan fungere som eksempel på et slikt system i vårt 
materiale. 
 
Svakheter ved storskalaløsninger og gjennomgripende styringsgrep gjennom datasystemer 
der man tilstreber å fjerne tvil og flertydighet i informasjonen som skal kommuniseres, er 
også omtalt i annen forskning. Gjennom eksempler påvises det blant annet at slike systemer 
introduserer avhengighet mellom samarbeidende enheter, som impliserer uforutsett 
tilleggsarbeid. Ironisk nok produseres mer kompleksitet og vanskeligere samarbeidsforhold. 
(Ellingsen og Monteiro 2003:92) Deres konklusjon er at i situasjoner der man opererer i et 
felt med uklarheter om informasjonen som skal utveksles, er gjensidige tilpasninger å 
anbefale. I vårt eksempel ville det innebære tilpasning mellom teknologimedierte standarder 
og fritekst i henvisningene. I likhet med de store og gjennomgripende systemene har 
imidlertid også gjensidige tilpasninger omkostninger i form av tidsbruk, samtidig som enklere 
samarbeidsforhold på sikt omtales som fordelen. 
 
Forslagene som kommer fram i vårt materiale innebærer å si ja takk både til overordnet 
styring, til små skrittvise endringer og til gjensidige tilpasninger for å gi de beste garantiene 
for gode samhandlingsløsninger. På den ene siden er klare standarder og overordnede 
styringsgrep, for eksempel felles journalsystemer og kodeverk. Deretter følger tilpasninger, 
for eksempel mellom medisinske behov og teknologimedierte standarder og til slutt følger 
små inkrementelle skritt, for eksempel dedikerte og lojale prosjektdeltakere, tilpasset 
prosjektorganisering, opplæring og konkret oppgradering og opprydding i utstyr. Dette er 
også i samsvar med hovedresultat innenfor tilnærmingen computer supported cooperative 
work (CSCW) som de omtalte artiklene har forankring i.  
 
Et sentralt tema som synes å ligge implisitt i forsinkelsene, er forholdet mellom innsats, 
belønninger og inntjening. Ingen ønsker å tape på omstillingene. Dette peker mot behov for 
systematisk utforsking. For å sikre gode samhandlingsløsninger i forbindelse med 
gjennomgripende endringsprosesser knyttet til elektronisk samhandling, vil det være et viktig 
kunnskapsmessig tilskudd å spore og dokumentere aktivitet og innsats i relasjon til inntjening 
og belønning. Derigjennom kan man forstå både hvordan asymmetrier og forskjeller på den 
ene siden skapes og opprettholdes, og på den andre siden hvordan velfungerende 
fordelinger og likheter skapes og opprettholdes.  
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Oppløsning av skjevfordelinger og utsikter til harmoniske nyskapninger kan skape rom for og 
motivere til samhandling og innsats, kanskje på tross av teknologiske, faglig-kulturelle eller 
maktbaserte hindringer.  
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Vedlegg 1 

Evaluering av test og piloteringsfasen i Elektronisk henvisning 
 
Anne Granstrøm Ekeland, Nasjonalt senter for telemedisin 
Tel. 952 66791 
 
Intervjuguide, leverandører 

Prosjektet Elektronisk samhandling som ble gjennomført i Helse Nord, hadde som hovedmål 
at alle legekontor tilknyttet helsenettet i Nord-Norge skal få mulighet til å sende elektronisk 
henvisning til alle sykehus i regionen. De nye funksjonene i journalsystemene skal tas i bruk 
av sykehus og legekontor. Det skal satses på opplæring og informasjon til alle parter som 
benytter systemene, og funksjonaliteten skal videreutvikles til å gjelde henvisninger og 
epikriser mellom sykehus og brev om pasient fra sykehus til fastlege 
 
Målene var  

• Det skal gis tilbud til maks 150 legekontor om å sende elektronisk henvisning 
• Det skal implementeres elektroniske henvisningstjeneste på UNN 
• Det skal kjøpes inn nye moduler til 11 sykehus 
• Det skal utvikles ny funksjonalitet for elektronisk samhandlingstjeneste  

 
Resultatet av prosjektet er at alle legekontor tilknyttet helsenettet kan sende de siste 
versjoner av henvising, røntgen og motta applikasjonskvittering og tilbakemeldingsbrevet.  
 
I prosjektet var det planlagt en test- og piloteringsfase av henvisningsmeldingen, 
røntgenrekvisisjon, applikasjonskvittering og tilbakemeldingsbrevet. Denne fasen ble mer 
omfattende og strakte seg lengre ut i tid enn planlagt. Vi ønsker derfor å finne ut hva som 
gjorde fasen lenger enn planlagt, og samtidig systematisere og dokumentere denne 
kunnskapen. Kunnskapen vil være av interesse både for prosjektdeltakere, 
finansieringsparter og SHdir.  
  
Hos leverandørene planlegges det å gjennomføre gruppeintervju med de som har vært 
involvert i prosessen. Hensikten er å innhente de involvertes synspunkter på hvorfor denne 
fasen tok lengre tid enn forventet. Ved å sammenstille informasjon fra leverandører, 
prosjektledelse, sykehus og legekontor, håper vi å få et utfyllende bilde av årsaker til 
forsinkelsen, som kan bidra til forbedringer i framtidige prosjekt.   
  
Vi ønsker å diskutere følgende tema: 
 

1. Var testsituasjonen klart definert? (Dokumentasjon) 
2. Forelå det mål, milepæler, aktivitetsplaner? (Dokumentasjon) 
3. Var aktørene klart definert? (Prosjektledelse, support, brukere, andre?) 
4. Visste de hva de skulle gjøre? 
5. Var nødvendige ressurser tilgjengelig internt hos journalleverandørene: personell, 

kunnskap og tid?  
6. Var nødvendige ressurser tilgjengelig hos andre nødvendige aktører? 
7. Hva slags nye betingelser/omstendigheter kom til i løpet av prosessen? 
8. Hvordan ble gjennomføringen av oppgraderingen påvirket? 
9. Hvordan ble gjennomføringen av testingen påvirket? 
10. Hvordan er et realistisk prosjektløp for liknende framtidige prosjekt? 
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Vedlegg 2 

Evaluering av test og piloteringsfasen i Elektronisk henvisning 
 
Anne Granstrøm Ekeland, Nasjonalt senter for telemedisin 
Tel. 952 66791 
 
Intervjuguide legekontor og sykehus 
Prosjektet Elektronisk samhandling som ble gjennomført i Helse Nord, hadde som hovedmål 
at alle legekontor tilknyttet helsenettet i Nord-Norge skulle få mulighet til å sende elektronisk 
henvisning til alle sykehus i regionen. Nye funksjoner i journalsystemene; henvisninger og 
epikriser mellom sykehus og brev om pasient fra sykehus til fastlege skulle tas i bruk av 
sykehus og legekontor. Det skulle satses på opplæring og informasjon til alle parter som 
benytter systemene. 
 
Målene var  

• Det skal gis tilbud til maks 150 legekontor om å sende elektronisk henvisning 
• Det skal implementeres elektroniske henvisningstjeneste på UNN 
• Det skal kjøpes inn nye moduler til 11 sykehus 
• Det skal utvikles ny funksjonalitet for elektronisk samhandlingstjeneste  

 
Resultatet av prosjektet er at alle legekontor tilknyttet helsenettet kan sende de siste 
versjonene av henvising og røntgen, og motta appliksjonskvittering og 
tilbakemeldingsbrevet.  
 
I prosjektet var det planlagt en test- og piloteringsfase av henvisningsmeldingen, 
røntgenrekvisisjon, applikasjonskvittering og tilbakemeldingsbrevet. Denne fasen ble mer 
omfattende og strakte seg lengre ut i tid enn planlagt. Vi ønsker å finne ut hva som gjorde 
fasen lenger enn planlagt og systematisere og dokumentere denne kunnskapen. 
Kunnskapen vil være av interesse både for prosjektdeltakere, finansieringsparter og SHdir.  
  
Hos leverandørene er det gjennomført gruppeintervju med de som har vært involvert i 
prosessen. Det skal nå gjennomføres intervju ved legekontor og sykehus. Hensikten er å 
innhente de involvertes synspunkter på hvorfor denne fasen tok lengre tid enn forventet. Ved 
å sammenstille informasjon fra leverandører, prosjektledelse, sykehus og legekontor, håper 
vi å få et utfyllende bilde av årsaker til forsinkelsen, som kan bidra til forbedringer i framtidige 
prosjekt.   
  
Vi ønsker å diskutere følgende hovedtema: 
 

1. Tok test og pilotering lengre tid enn nødvendig fra ditt ståsted? 
2. Hvordan vil du forklare at det tok den tida det tok?  

 
På bakgrunn av informasjon fra intervju med leverandører er det satt opp noen stikkord som 
kan fungere som sjekkliste.  
 

1. Var testsituasjonen klart definert? (Dokumentasjon) 
2. Forelå det mål, milepæler, aktivitetsplaner? (Dokumentasjon) 
3. Var aktørene klart definert? (Prosjektledelse, support, brukere, andre?) 
4. Visste de hva de skulle gjøre? 



 

 49

5. Var nødvendige ressurser tilgjengelig internt ved legekontoret/sykehuset: personell, 
kunnskap og tid?  

6. Var nødvendige ressurser tilgjengelig hos andre nødvendige aktører? 
7. Hva slags nye betingelser/omstendigheter kom til i løpet av prosessen? 
8. Hvordan ble gjennomføringen av oppgraderingen påvirket? 
9. Hvordan ble gjennomføringen av testingen påvirket? 
10. Hvordan kan et realistisk prosjektløp gjennomføres i framtidige prosjekt? 
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Vedlegg 3 

Arbeidspakker i samhandlingsprosjektet 
  
Prosjektet var delt inn i tre arbeidspakker.  
 
Arbeidspakke 1 
Alle legekontor i regionen skal kunne henvise til alle statlige sykehus i Nord-Norge 
 
Denne arbeidspakken hadde følgende delmål: 

• Det skal gjennomføres felles informasjon/opplæring om nye muligheter for 
elektronisk samhandling til de legekontor som sender henvisninger elektronisk i dag.  

• Det skal gis opplæring på stedet til de legekontor som ikke sender elektronisk 
henvisninger i dag 

• Det skal gjøres oppgradering av journalsystem og kommunikasjonssystem på 
legekontorene 

• Det skal gjøres tilgjengelig informasjon om alle sykehus og deres avdelinger i helse 
nord for alle legekontor 

• Det skal lages informasjonsbrosjyre om elektronisk samhandling i helse nord 
• Det skal lages en informasjonsbrosjyre for (Alle leverandørene) om funksjonaliteten i 

systemet for henvisninger, epikriser, applikasjonskvittering, røntgen og 
tilbakemeldingsbrev. 

 
I Nord-Norge kunne 100 legekontor sende henvisninger elektronisk, men kun til nærmeste 
sykehus. Dette var versjon 0,63 av XML-standarden. Målet i arbeidspakken var at alle 
legekontor skal benytte versjon 0.9 av henvisningsmeldingen. Legekontorene skal også 
sende røntgenrekvisisjon (versjon 1.3 av XML-standarden) elektronisk, og kunne motta 
kvittering på at henvising og røntgenrekvisisjon er mottatt av journalsystemet på sykehuset. 
Videre skal legekontorene kunne motta et brev fra sykehuset om at henvisningen er vurdert 
(tilbakemeldingsbrev).   
 
Selv om 100 legekontor hadde tjenesten gjensto det en rekke legekontor som ikke hadde 
denne tjenesten. Dette betydde at alle legekontorene måtte få gjennomført en oppgradering 
av journal- og kommunikasjonssystemene sine.  
 
Arbeidet i arbeidspakken ble utført av prosjektleder, Kommmunikasjonsleverandøren og 
Sykehus X i samarbeid med Journalleverandør 2 og 1. 
 
Arbeidspakke 2 
Det skal kjøpes inn nye moduler til 11 sykehus 
 
Denne arbeidspakken hadde følgende delmål: 

• Det skal kjøpes inn modul for applikasjonskvittering (modul 90), tilbakemelding 
(modul 108), mottak av røntgenrekvisisjon (modul 115) 

• Sykehusene skal installere de nye modulene 
• Det skal gis ytterligere opplæring til sykehusene dersom de har behov for det 
• Det skal gjennomføres seminar for sykehusene 
• Det skal gis opplæring/produktinformasjon fra Epj til deltakerne på seminaret 

 
For at sykehusene skal være i stand til å motta den nye versjonen av henvisningsmeldingen, 
røntgenrekvisisjon og kunne sende kvittering og tilbakemeldingsbrev må nye moduler 
installeres.  
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Arbeidet i arbeidspakken ble utført av prosjektleder, sykehusene, Epj og 
kommunikasjonsleverandøren.  
 
Arbeidspakke 3 
Det skal utvikles ny funksjonalitet for elektronisk samhandlingstjeneste basert på 
meldingsstandarder utarbeidet av KITH 
 
Denne arbeidspakken hadde følgende delmål: 

• Det skal implementeres funksjon for sending av henvisning elektronisk fra Epj til 
eksterne mottakere 

• Det skal implementeres funksjon for mottak av epikriser elektronisk fra eksterne 
avsendere til Epj 

• Det skal implementeres funksjon for å sende brev om pasient elektronisk fra Epj til 
eksterne mottakere 

• Det skal implementeres funksjon for å motta kvittering for elektronisk henvisning 
som sendes fra Epj 

• Det skal implementeres funksjon for å sende kvittering for elektronisk epikriser som 
mottas til Epj 

• Det skal implementeres funksjon for å motta kvittering for brev om pasient som 
sendes elektronisk fra Epj 

• Det skal implementeres XML-standard utarbeidet av KITH for epikriser som sendes 
elektronisk fra Epj 
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