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English Summary 

 

Title: 

What is required to improve the utilization of ICT in the health care sector? 

-‐ A interview study among health care workers with ICT responsibility 
 

Abstract: 

Over the last years, ICT have evolved from considered as a support function 

in documentation procedures, to be an important prerequisite for delivering 

good and efficient health care. Good management and follow up is crucial for 

ICT to function and utilized optimally. Health care workers with ICT 

responsibility have important knowledge of what is required to better utilize 

ICT in health care. The role of ICT advisors is highlighted as crucial for 

success in implementation in several political documents, still the ICT 

advisors´ subjective reflections and experiences are seldom referred and 

explored in research. In this report, we present findings from an interview 

study among health care workers with ICT responsibility as part of their work 

tasks. The respondents reflections mainly focus on four main objects in ICT 

implementation; structure, organization, training and content/infrastructure. 

The respondent’s stress that the ICT solutions must have the existing 

structure and framework in the service as a starting point. ICT have to be 

integrated, acknowledged and be rooted in all levels of the service. One ICT 

advisor in the service or organization is not enough, a strong organization of 

ICT entails that the responsibility must be distributed on several positions. It 

is important to adjust the ICT training to each collegium, and it is useful to 

recruit super users who works in shifts. There is also a strong need for ICT 

systems and solutions that “communicate with each other”, are intuitive and 

support the health care workers workflow. ICT have a potential for quality 

and efficiency improving in health care. To realize its potential it is important 

to include experience competence from the field, this report is a contribution 

to this. 

  



 

Forord 

 

Denne undersøkelsen har sitt utspring i forskningsprosjektet «DIFFMED: 

The diffusion of telemedicine and ehealth in Norway: A comparative study 

analysis of the successes and failures of application», der det overordnende 

målet var å studere hvordan og hvorfor noen- telemedisin- og e-

helseprosjekter blir en suksess og ender i rutinedrift, mens andre avsluttes 

etter prosjektperiode. 

 

Det ble intervjuet IKT-ansvarlige i kommunal- og spesialisthelsetjenesten. 

Denne rapporten gir en oversikt over deres refleksjoner i arbeidet med å 

implementere IKT i helsetjenesten og har som mål å synliggjøre deres 

erfaringer med tanke på å belyse endringer som behøves i organiseringen 

av IKT i sektoren1. 

 

Takk til alle informanter som har vært med på å dele sine erfaringer og 

refleksjoner, og ikke minst sin tid. 

 

Tromsø, Mars 2015 

 

Helle Kise Hjertstrøm 

  

                                                        
1 Dette nevnes som en av hovedutfordringene i «Utredning av ’en innbygger – én 
journal’». 
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Sammendrag  
I 1996 kom den første nasjonale handlingsplanen for IKT i helse- og omsorgssektoren. Fra 

den gang har IKT beveget seg fra å bli ansett som en støttefunksjon i dokumenteringsrutiner 

til å bli en viktig forutsetning for levering av gode og effektive helsetjenester. De IKT-

ansvarlige i helse- og omsorgssektoren spiller en viktig rolle, noe som blir beskrevet i flere 

politiske føringer og studier. God administrering og oppfølging er avgjørende for at IKT skal 

fungere og utnyttes optimalt. Helsepersonell som arbeider med IKT, har kunnskap om hva 

som må til for at man skal oppnå bedre utnyttelse av IKT-systemer i helse- og 

omsorgssektoren. Likevel er det ikke skrevet mye om IKT-ansvarliges erfaringer og 

refleksjoner. 

 

I denne rapporten presenterer vi funn fra en intervjuundersøkelse blant helsearbeidere med 

IKT-ansvar i kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen tok for seg de IKT-

ansvarliges utfordringer i det daglige helsefaglige arbeidet. Vi gjennomførte ni dybdeintervjuer. 

Respondentenes refleksjoner konsentrerte seg om fire hovedaspekter ved IKT-

implementering: struktur, organisering, opplæring og innhold/infrastruktur. 

Respondentene la vekt på at IKT for helsevesenet må ta utgangspunkt i strukturen og 

rammen som allerede foreligger i tjenesten. Videre mente de at IKT må integreres, 

anerkjennes og være forankret på alle nivåer i organisasjonen. En sterk organisering av IKT-

kompetanse innebærer at ansvaret fordeles på flere personer; én stilling er ikke nok. IKT-

opplæringen må tilpasses det enkelte kollegium, og det er nyttig å rekruttere superbrukere 

som arbeider i turnus. Respondentene etterlyste også IKT systemer som «snakker sammen» 

og understøtter arbeidsflyt. IKT har et stort potensial for kvalitets- og effektivitetsforbedring i 

helsetjenesten. For å realisere dette potensialet er det viktig at man inkluderer 

erfaringskompetanse fra feltet, noe denne rapporten er et bidrag til. 

 

2 Introduksjon 

Politisk forankring 
I 1996 kom den første nasjonale handlingsplanen for IKT i helse- og omsorgssektoren (Helse- 

og omsorgsdepartementet 1996; Helse- og omsorgsdepartementet 2014). Siden den gang er 

det blitt utgitt fem handlingsplaner2 (ibid.). Samhandlingsreformen (Meld. St. 47 (2008–2009)) 

                                                        
2 For en grundig oversikt over og gjennomgang av IKT i helse- og omsorgsektoren anbefales rapporten 
«Utredning av ’en innbygger – én journal’: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren». 
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legger vekt på innovasjon og fornying av helsetjenesten, blant annet ved å flytte flere 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunalt nivå, satse på forebygging, få ulike ledd 

av tjenesten til å samarbeide bedre og styrke IKT.  Nasjonal helseplan følger denne tråden og 

bruk av IKT fremhevet som et viktig hjelpemiddel for å nå helsepolitiske mål. Store ambisjoner 

for å videreutvikle IKT i helse- og omsorgssektoren kan vi også se i Meld. St. 9 (2012–2013) 

«Én innbygger – én journal». 

Hensiktsmessig bruk av IKT fremheves som en sentral forutsetning for å oppnå en helhetlig 

helse- og omsorgstjeneste. I de politiske føringene understrekes det at man skal kombinere 

innføring av IKT med organisasjonsutvikling, endringer av rutiner og nye måter å samarbeide 

på for å oppnå effektivisering og kvalitetsforbedring (Meld. St. 47 (2008–2009)). 

 

Behov for IKT-kompetanse 
IKT3 ble presentert for helse- og omsorgssektoren allerede på 1980-tallet med den intensjon å 

erstatte papirjournalen (Helse- og omsorgsdepartementet 2014). Utviklingen det siste tiåret 

har gått fra at man har ansett IKT som en støttefunksjon i dokumenteringsrutiner til at man 

forstår IKT som en viktig forutsetning for å levere gode og effektive helsetjenester (ibid.). 

Norge var tidlig ute med å ta i bruk IKT i helse- og omsorgssektoren. I dag henger Norge 

likevel etter i utviklingen på mange områder. Undersøkelser viser at land som har vært tidlig 

ute, har opparbeidet seg en arv av teknologisk kompleksitet og innarbeidede arbeidsprosesser 

som må tas hensyn til (Helse- og omsorgsdepartementet 2014:4). Arbeidet med IKT i helse og 

omsorgssektoren er sammensatt. IKT-ansvarlige spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og det 

er derfor viktig at deres erfaringer og refleksjoner kommer frem og blir belyst. 

 

Hver virksomhet i sektoren er, per i dag, ansvarlig for egen IKT-funksjon. Tall hentet fra 

rapporten «Utredning av ’en innbygger – én journal’» viser at det i 2013 var estimert til 

sammen 4 200 årsverk i de ulike IKT-funksjonene fordelt på 1 040 årsverk i kommunale helse- 

og omsorgstjenester, 2 550 i spesialisthelsetjenesten og 650 i øvrige virksomheter. Totalt sett 

er de budsjetterte IKT-kostnadene i 2014 på i overkant av 8,5 milliarder kroner (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2014:17).Tilgang på tilstrekkelig og god IKT-kompetanse kan 

forventes å være en del av fremtidens utfordringer for helse- og omsorgssektoren (ibid.). 

 

God administrering er avgjørende for at IKT skal fungere og utnyttes optimalt. Helsetjenesten 

er kompleks, og IKT-feltet i helsetjenesten er fragmentert. 

Som vist til er IKT, og IKT-kompetanse, en viktig del av nåtidens og fremtidens helsetjeneste 

og en forutsetning for å kunne levere effektive og gode helsetjenester. Det er beskrevet hvor 

viktig IKT-ansvarlige og deres kompetanse er i helse- og omsorgssektoren; likevel er deres 

erfaringer og refleksjoner rundt denne tematikken og den funksjonen de selv har, lite belyst. 

IKT-ansvarlige sitter på viktig kunnskap om hva som fungerer i dagens system, hva som er 

                                                        
3 Informasjon- og kommunikasjonsteknologi. 
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utfordrende, og hvordan man kan dra utviklingen videre. Deres erfaringer speiler de politiske 

føringene og kunnskapsbehovet rundt IKT i helsetjenesten og gir viktig innsikt. Denne 

rapporten ønsker å bidra med innsikt i IKT-ansvarliges erfaringer og refleksjoner rundt hva 

som fungerer, og hva som er utfordringer i deres arbeidshverdag. 

 

3 Metode 

Utgangspunktet for denne undersøkelsen var et behov for innsikt i IKT-ansvarliges erfaringer 

og refleksjoner rundt å arbeide med IKT i helse- og omsorgssektoren. I utvalget la vi vekt på 

spredning; det var viktig at både spesialist- og primærhelsetjenesten, fortrinnsvis både på 

avdelingsnivå og administrativt nivå, skulle være representert blant respondentene. Vi ønsket 

oss respondenter med bred erfaring fra feltet og benyttet en snøballstrategi i 

rekrutteringsprosessen. Vi startet med å kontakte forskere som arbeider ved NST og har god 

kjennskap til feltet. Deretter sendte vi ut intervjuforespørsel til potensielle respondenter som 

ble anbefalt oss fra det første utvalget (av respondenter fra NST). I forespørselen presenterte 

vi formålet med studien og hovedprosjektet DIFFMED. Vi oppfordret dem også til å henvise 

oss videre til andre potensielle informanter de mente kunne bidra med innsikt i tematikken. 

Slik fikk vi rekruttert respondenter med bred erfaring på feltet samt respondenter med 

tilhørighet på forskjellige nivåer i helsetjenesten. 

 

Vi sendte ut intervjuforespørsler til i alt 15 personer, hvorav 9 samtykket til intervju. Alle 

intervjuene er gjennomført av samme person (hovedforfatter) og ble gjennomført i perioden fra 

desember 2013 til februar 2014. Selv om det ikke var noe kriterium i utvelgingsprosessen, har 

alle respondentene i denne studien helsefaglig bakgrunn som sykepleier, lege eller 

vernepleier og har IKT-ansvar som en del av sin jobb. Blant respondentene var det syv 

kvinner og to menn. Seks av dem vi intervjuet, arbeidet i kommunehelsetjenesten, mens de 

resterende tre var tilhørende i spesialisthelsetjenesten. Deres erfaring med IKT i helse- og 

omsorgssektoren var bred og strekte seg fra 10 til 20 år. Samtlige av respondentene hadde 

vært eller var involvert i ett eller flere IKT-prosjekter. Åtte av respondentene arbeidet med IKT-

tilbud i rutinedrift. 

 

Hvordan IKT er organisert i helse- og omsorgssektoren, kan variere mellom ulike foretak, 

regioner og kommuner i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette understrekes i 

«Utredning av ’en innbygger – én journal’», både i «IKT utfordringsbilde i helse- og 

omsorgssektoren» og i «Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-

området». I primærhelsetjenesten intervjuet vi respondenter på to ulike nivåer, administrativt 

nivå, der IKT-ansvarlige4 arbeider med å administrere, implementere og ha ansvar for IKT-

                                                        
4 Har flere avdelinger under sitt arbeidsområde. 
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løsninger på et overordnet nivå i tjenesten, og avdelingsnivå, der IKT-ansvarlige arbeider med 

alt fra opplæring og veiledning av ansatte til vedlikehold av IKT-løsninger og utstyr5. I 

spesialisthelsetjenesten ble det intervjuet helsepersonell som hadde IKT-ansvar som en del 

av sitt daglige arbeid. Dette ansvaret omfattet avdelingslederansvar, «selvpåtatt» IKT-ansvar 

på bakgrunn av teknologisk interesse, ansvar for spesifikke telemedisinske løsninger og 

ansvar for bruk av IKT-løsninger som en stor del av arbeidshverdagen. Ingen av 

respondentene i spesialisthelsetjenesten jobbet administrativt med IKT, men hadde likevel en 

bred erfaring med bruk av og organisering, opplæring og veiledning av helsepersonell i ulike 

IKT-systemer. 

 

Vi har valgt å benytte oss av begrepene IKT og IKT-systemer som samlebegrep i denne 

rapporten, da det finnes mange ulike betegnelser på de teknologiske løsningene de IKT-

ansvarlige arbeider med. Det er også forskjeller mellom respondentene når det gjelder hva 

slags løsninger som faller inn under deres arbeidsområde. Hovedvekten er på elektronisk 

pasientjournal (EPJ), enten DIPS6 eller Visma Omsorg Profil7, e- melding8, videokonferanse 

og bildeoverføring9 og diverse velferdsteknologiske løsninger10. 

 

Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide med åpne spørsmål, og intervjuene varierte 

mellom 30 minutter og 1,5 time, avhengig av hvor mye tid respondenten hadde mulighet til å 

sette av. Åtte ble intervjuet ansikt til ansikt på egen arbeidsplass, mens ett av intervjuene ble 

foretatt i NSTs lokaler. Alle intervjuene ble tatt opp digitalt og transkribert i etterkant for videre 

analyse. Årsaken til at vi valgte en forskningsdesign med åpne spørsmål var et ønske om å la 

informantene selv fortelle om – og reflektere rundt – sine erfaringer og tematikken under 

intervjuet. Vi ønsket å gå i dybden på de enkeltes erfaringer, samtidig som åpne spørsmål 

med lik intervjuguide er med på å gi grunnlag for sammenlikninger. Spørsmålene omhandlet 

erfaringer med implementering, organisering og bruk av IKT. Intervjuguiden var delt i tre 

hoveddeler: 

1) innledning: kartlegging av informantens bakgrunn og arbeidsoppgaver, eventuelt tidligere 

og nåværende prosjekter 

2) erfaringer og refleksjoner med IKT i helsevesenet, med åpne spørsmål om utfordringer i 

arbeidet, om hva som fungerer, og om hva som skal til for å lykkes 

3) hva som nå er i fokus, og tanker om fremtiden til IKT i helsevesenet 

                                                        
5 Dette var alt fra avdelingens datamaskiner via løsninger for bilde- og videooverføring til velferdsteknologisk 
utstyr. 
6 DIPS: elektronisk pasientjournal ved sykehus, spesialisthelsetjenesten. 
7 Visma Omsorg Profil: Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for pleie- og omsorgsektoren. 
8 Elektronisk meldingsutveksling: E-meldingene sendes kryptert via Norsk helsenett mellom forskjellige aktører i 
helsetjenesten, for eksempel fra en sykepleier til en fastlege. De omtales gjerne som PLO-meldinger, 
en forkortelse for «pleie og omsorg». 
9 Video- og bildeoverføring: Lyd-, video- og bildeoverføring mellom spesialisthelsetjenesten til distriktsmedisinske 
sentre, pasienter og ulike deler av kommunehelsetjenesten. 
10 Sensorer, trygghetsalarmer, sporing av demente utenfor hjemmet et cetera. 
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Tematikken under intervjuene gikk først og fremst ut på helsepersonellets tjenester, IKT-

systemer innad i tjenesten og organisering og implementering av disse. Helsetjenestens 

systemer knyttet til tjenestetilbud og et brukersentrert perspektiv er ikke en tematikk i denne 

rapporten. Dataene er bearbeidet av forfatteren, og erfaringene som blir trukket frem og 

presentert i denne rapporten, er basert på de tematikker som var gjengangere under 

intervjuene. 

 

4 Resultater: IKT-ansvarliges erfaringer og refleksjoner 

Tematikken som kommer opp under intervjuene, er blant annet helse- og omsorgssektorens 

komplekse struktur, viktigheten av å anerkjenne IKT som en forutsetning for dagens og 

fremtidens levering av helsetjenester, langsiktig strategiplanlegging, grundig opplæring av 

helsepersonell og krevende IKT-infrastruktur. I denne rapporten har vi, på bakgrunn av 

analysearbeid, delt respondentenes erfaringer og refleksjoner i fire deler: helse- og 

omsorgssektorens struktur, organisering, opplæring og IKT-infrastruktur. Hver av delene 

avsluttes med et sammendrag i form av en liste over de viktigste erfaringene/rådene å ta med 

seg videre. 

 
 

 

4.1       Helse- og omsorgssektorens struktur 

         

Turnus, tidspress og en personalgruppe med ulik helsefaglig bakgrunn og aldersspredning er 

en del av helse- og omsorgssektorens struktur. Helsesektoren, og hver av dens tjenester, 

utgjør en stor organisasjon. IKT-støtte skal gis på tvers av virksomheter og profesjoner, og 

implementeringsprosesser er derfor komplekse og tidkrevende. Dette er faktorer som gjør at 

det til tider kan være en utfordring å arbeide med IKT i denne sektoren. Respondentene var 

derfor opptatt av at de i arbeidet med IKT må ta utgangspunkt i tjenestens struktur og ramme 

og møte disse utfordringene på best mulig måte.       

Struktur	   Organisering	   Opplæring	   Innhold	  og	  
Infrastruktur	  
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4.1.1 Tidspress 

Det er en kjent sak at tid er dyrebar i helse- og omsorgssektoren, og at arbeidet på flere 

områder er preget av tidspress. Respondenter snakket alle om tidsutfordringer i tjenesten: 

Klart tid er jo en utfordring for oss. For det første løper jo omtrent personellet 

mellom pasientene, det er vanskelig å finne tid til IKT-opplæring i en slik 

arbeidshverdag (…) men det gjelder jo ikke bare opplæring. Det gjelder også tid til 

å gjøre IKT-relaterte arbeidsoppgaver. For de blir det flere av, og mange gir 

tilbakemelding til oss at dette kommer på toppen av alt annet de skal gjøre. Klart 

dette kan oppleves som frustrerende både for oss og personalet. 

Det ble i denne sammenhengen understreket at dette også hadde noe med de ulike IKT-

systemer og teknologiske utfordringer å gjøre. Dette kommer vi tilbake til under 4.4, «IKT-

infrastruktur». Turnus og helsepersonell i varierende stillingsprosenter er også en del av 

helse- og omsorgssektorens struktur. Respondentene uttrykte full forståelse for at IKT ikke 

alltid var en prioritering i helsepersonellets travle arbeidshverdag, og at enkelte ikke bruker 

IKT-systemene ofte nok til at de føler seg trygge på bruken av dem. Tilpasset og grundig 

opplæring, prioritering av superbrukere og utvikling av funksjonelle og brukervennlige 

systemer er blant tiltakene som foreslås for å møte disse utfordringene. Dette kommer vi 

tilbake til under 4.3, «Opplæring». 

4.1.2 Negativ holdning til IKT 

De IKT-ansvarlige i studien sa at det finnes en oppfatning og en holdning blant deler av 

personellet som gikk ut på at teknologi11 går på bekostning av omsorg, aktivering og generell 

pasienttid. 

Flere av respondentene fortalte at de fortsatt møter på både helsepersonell og ledere som 

verken viser forståelse for eller anerkjennelse av verdien av å integrere IKT som en del av 

daglig praksis og rutinedrift og en forutsetning for å levere gode og effektive helsetjenester.  

Teknologien er ikke helsevesenets primæroppgave, så klart. Man skal ut og hjelpe folk, og det 

er «de varme hendene» osv., og de der støttesystemer som IKT er da ikke blitt prioritert (…) 

Det er nok noen holdninger der til at det ikke er det vi skal drive med i helse og omsorg. 

Respondentene uttrykte forståelse for den negative holdningen og la vekt på at det er et 

komplekst felt der det er mange utfordringer som underbygger disse holdningene. 

Respondentene ønsket holdningsendringer velkommen, slik at IKT ble ansett som et verktøy 

som kan støtte opp under deres arbeidsprosesser og ideelt sett påvirke deres arbeidshverdag 

positivt ved å effektivisere arbeidet og frigi mer tid og dermed gi muligheten til å nå ut til flere 
                                                        
11 Ifølge respondentene gjelder dette først og fremst dokumenteringsrutiner og EPJ. 
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pasienter og brukere av helsetjenesten. Respondentene delte heller ikke bekymringen enkelte 

har for at teknologien går på bekostning av «varme hender». De IKT-ansvarlige oppfattet det 

snarere tvert om, at teknologien er en nødvendighet for tjenesten som helhet. Manglede IKT-

kunnskap og forståelse ble trukket frem som en av de mulige årsakene til denne holdningen. 

 

4.1.3 Varierende IKT-kompetanse blant helsepersonell 

Alle respondentene i denne studien hadde helsefaglig bakgrunn, noe de trakk frem som en 

viktig komponent i arbeidet med å ha IKT-ansvar i helse- og omsorgssektoren. I sin 

arbeidshverdag møter de personell med ulik grad av IKT-kompetanse. Helse- og 

omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i utøvelse og organisering av helsetilbud. 

Behovet for helsetjenester er stort og økende som følge av demografiske endringer og bedre 

og mer effektive behandlingsmetoder for sykdom, samtidig som resursene er stramme. 

Utnyttelse av teknologi blir derfor mer og mer viktig. For å sikre en fremtidsrettet helsetjeneste 

er det viktig at IKT-faglige perspektiv integreres og anerkjennes i alle ledd av tjenesten. Dette 

betyr, ifølge flere av de intervjuede, at IKT-faget også må sterkere inn i medisin- og 

helsefaglige utdanninger samt prioriteres i opplæring og veiledning av helsepersonell. Dette 

understøttes også av «Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014–2016)» og «Digital agenda 

for Norge» (2014). Kunnskap om hva IKT innebærer, hva som er hensikten med IKT, og 

hvordan IKT kan utnyttes, etterlyses av de IKT-ansvarlige. 

Flere av respondentene er svært engasjert i IKT-utvikling i helsesektoren og ønsket seg at 

flere helsearbeidere skal engasjere seg i dette. Dette kan innebære alt fra å være med på å 

utvikle teknologi via å delta i pilotprosjekter til å påta seg IKT-ansvar: 

Det bør være helsepersonell med kompetanse og kunnskap nok, og som har 

roller, arbeider aktivt med og mulighet til å påvirke teknologiens utvikling i eget 

arbeidsfelt. 

Det er ifølge respondentene viktig at flere av dem som arbeider aktivt med IKT i 

helsetjenesten, har helsefaglig bakgrunn. Dette eksemplifiseres av en respondent når det er 

snakk opp opplæring i EPJ: 

Det er mer enn å si trykk her og trykk der. Det er viktig å ha en forståelse for faget for å vite 

hvilken informasjon som er viktig hvor, og hvordan man skal utnytte teknikken til det fulle, og 

hvordan dette kan være behjelpelig i arbeidshverdagen. 

De IKT-ansvarlige la vekt på at helsetjenesten har behov for system som støtter opp under 

helsepersonells arbeidshverdag og prosesser. Utviklingen av IKT skjer raskt, samtidig som 

behovene i helsetjenesten endrer seg. Ved å overlate avgjørelser og utforming av e-helse og 

helseteknologiske løsninger til eksempelvis informatikere, og utelate helsepersonell, vil man 

miste styring og innflytelse over utviklingen på eget fagfelt. Dette kan være uheldig for IKT i 

helsetjenesten, understreket flere av respondentene. Flere av de IKT-ansvarlige poengterte at 
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helsepersonell bør være med på å bidra til å utvikle funksjonelle IT-systemer til helse- og 

omsorgssektoren og på å videreutvikle systemer som er i tråd med helsefaglig kompetanse. 

Flere av respondentene ytret ønske om at IKT og teknologi kommer sterkere inn i fagplaner i 

medisin- og helseutdanninger, samt at det blir en sterkere integrasjon av medisin- og helsefag 

i IKT- og teknologiutvikling. Dette behovet står også beskrevet i «Nasjonal handlingsplan for e-

helse (2014–2016)»; her blir det påpekt at dette vil være med på å vil bidra til at 

funksjonaliteten i sektorens IKT-systemer videreutvikles og forbedres i tråd med den 

helsefaglige kompetansen for øvrig. 

 

Oppsummering av IKT-ansvarliges erfaringer og refleksjoner: Hva må til når det gjelder 

strukturen i helse- og omsorgssektoren? 

Ø IKT må sterkere inn i utdanningene i medisin- og helsefag. 

Ø Medisin- og helsefag må involveres i design og utvikling av helserelatert IKT. 

Helsearbeidere sitter på viktig kunnskap om hvordan fremtidens IKT i helse- og 

omsorgssektoren best mulig kan støtte opp under deres arbeidsprosesser, og om 

hvordan man kan levere gode og effektive helsetjenester til befolkningen. 

Ø Implementering av IKT i helse- og omsorgssektoren må ta utgangspunkt i sektorens 

struktur, med turnusordninger, tidspress og en personalgruppe med ulik helsefaglig 

bakgrunn. Det må gjøres lokale tilpasninger. 

 

 

4.2 Organisering 

 
Administrasjon og organisering av IKT er komplisert i både kommunal- og 

spesialisthelsetjenesten. IKT er ikke helse- og omsorgssektorens hovedoppgave, men er 

likevel blitt en forutsetning for levering av effektive og gode helsetjenester. I flere av de 

politiske føringene understrekes det at IKT skal kombineres med organisasjonsutvikling (Meld. 

St. 9 (2012–2013); Meld. St. 47 (2008–2009); Meld. St. 16 (2010–2011)). IKT kan ikke ses på 

som et isolert og eksternt element i leveringen av helsetjenester. Et gjennomgående funn i vår 

intervjuundersøkelse var at de som har IKT-ansvar, føler seg alene om dette. IKT må 

integreres, anerkjennes og være forankret på alle nivåer i organisasjonen. 

Struktur	   Organisering	   Opplæring	   Innhold	  og	  
Infrastruktur	  



 

17 

4.2.1 God forankring i ledelsen 

I tillegg til å ytre ønske om økt IKT-kompetanse hos helsepersonell på alle nivå i sektoren var 

de IKT-ansvarlige opptatt av ledelsesforankring av IKT. Ledere og IKT-ansvarlige må ha 

kunnskap om hva IKT i tjenesten innebærer, forstå hensikten med bruken av IKT og forstå 

samspillet mellom teknologi og organisasjon. 

Respondentene la vekt på hvor viktig avdelingsledere er i deres arbeidshverdag. Det er disse 

ledernes stemme som er avgjørende for bruken av ressurser, både når det gjelder økonomi, 

og når det gjelder tid som skal settes av til IKT-relaterte arbeidsoppgaver. Blant utfordringene 

som kommer frem knyttet til ledelsesforankring, er anerkjennelse av IKT som viktig, nok tid til 

opplæring av ansatte, avgrenset tid for de IKT-ansvarlige på avdelingsnivå til å gjøre IKT-

relaterte arbeidsoppgaver og forståelse av viktigheten av superbrukere og økonomiske 

ressurser til IKT-utstyr. En respondent som har innføring i og oppfølging av EPJ-system som 

sitt ansvarsområde, fortalte følgende: 

Det er ikke et enkelt system å lære seg og er derfor avhengig av avdelingsledere som har 

denne forståelsen og setter av tid og ressurser til det. Altfor ofte bruker jeg tid på å sette 

ledere i stand til å forstå dette. (…) Det er for personavhengig, noen ledere er opptatt av dette, 

andre ikke. 

Respondentene la vekt på at IKT må anerkjennes som viktig og avgjørende for effektiv 

levering av helsetjenester, og at dette må forankres på ledelsesnivå. 

Flere av de IKT-ansvarlige fortalte om store forskjeller mellom de avdelingene der IKT i seg 

selv og kompetansen som kreves, blir sett på som en ressurs og en nødvendighet, og der de 

våget å tenke innovativt, og de avdelingene der IKT blir ansatt som en «tidstyv» og ikke blir 

anerkjent som verdifull for tjenesten. 

Flere av respondentene foreslår en modell for IKT-organisering som går ut på å sentralisere 

IKT-støttefunksjonen (helpdesk, IT-rådgivere) og IKT-ansvarlige, slik at bestemmelser om 

hvordan IKT-ressursene skal fordeles, ikke lenger er opp til hver enkelt avdelingsleder, men 

heller kommer fra sentralt hold. Behovet for å ha tilgjengelig IKT-hjelp på avdelingene er også 

viktig. For dette anbefaler de å prioritere superbrukere samt IT-konsulenter som er knyttet til 

én eller flere avdelinger som kan hjelpe til med teknisk støtte når behovet oppstår. I denne 

sammenheng nevnes også viktigheten av superbrukere på de ulike avdelingene. 

4.2.2 Langsiktig IKT-strategi 

Rapporten «Utredning av ’en innbygger – én journal’: IKT utfordringsbilde i helse- og 

omsorgssektoren» (2014) trekker frem hvordan manglende styring og fravær av samordning 

av store kjøp sannsynligvis har påført helse- og omsorgssektoren store utgifter, blant annet 

ved innkjøp av løsninger som vanskeliggjør samhandling og integrasjon. Respondentene var 

også opptatt av – og har erfaring med – hvordan en bedre organisert styring av IKT i 
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helsesektoren og langsiktig planlegging kan være med på å løse flere av disse utfordringene. 

IKT-ansvarlige i den administrative delen av kommunehelsetjenesten fortalte om hvordan de, i 

samarbeid med sine ledere, har utarbeidet en langsiktig IKT-strategi. I denne strategien er det 

lagt opp til at IKT-avdelingen skal arbeide med organisering av IKT-tjenestene og infrastruktur. 

Denne strategien består blant annet i å ansette flere eksterne IT-konsulenter for å bistå de 

ulike avdelingene ute i kommunen med teknisk hjelp. Den inneholder også en systematisk 

plan om gjennomgang av maskinparker, eksempelvis reparasjoner, oppdateringer og 

utbyttinger. Under denne planen er det også blitt utarbeidet en avtale, der hele kommunens-

IKT budsjett skal dekke utgifter som angår maskinparken og IKT-ressurser. Ved denne 

løsningen oppnår de at utgiftene ikke blir en belasting på hver enkelt avdelings budsjett, at 

tilgangen på IKT-utstyr blir jevnere fordelt på avdelingene, og at IKT-ansvarlige får mer 

oversikt over behov og IKT-tilgang ute på avdelingene. 

 

Det er i denne sammenheng blitt laget en konkret plan for opplæring og innfasing av nye 

systemer og IKT-løsninger på de ulike avdelingene. 

4.2.3 Implementering av IKT-prosjekter og -systemer fullt ut 

Ulike prosjekter er en del av respondentenes arbeidshverdag. Flere års erfaring med IKT-

prosjekter har gitt dem viktig erfaring: 

 Vi må bruke mer tid på å få det implementert godt nok ut, istedenfor at vi bare 

hopper på noe nytt hele tiden. 

En av de IKT-ansvarlige som arbeider administrativt i kommunehelsetjenesten, fortalte om et 

uttrykk de bruker som viktig rettesnor spesielt i forbindelse med pilotprosjekter, fail fast. Dette 

betyr at hvis det er noe som ikke fungerer optimalt, må det gis raskt tilbakemelding til utviklere 

eller eventuelt prosjektledere, for da kan prosjektet enten tilpasses eller forkastes. Dette 

oppleves tidsbesparende, og belastningen blir mindre for personellet. Videre forteller flere av 

de IKT-ansvarlige at de er blitt mer selektive når det gjelder hva slags prosjekter de ønsker å 

involvere tjenesten i, og arbeider grundig med å implementere de ulike IKT-løsningene fullt ut: 

Vi ønsker å utbedre ting som vi vet fungerer (…) Man prøver ut og prøver ut, og så 

viser det seg at man ikke får implementert det i tjenesten (…) Så vi er blitt 

engstelige for å trøtte vår egen tjeneste i forhold til å prøve ut så mange ting (…). 

Vi har nå fokus på å få ting til å fungere i det daglige, i den daglige driften. 

Samtlige av respondentene understreker viktigheten av å ta del i IKT-prosjekter og legger til at 

teknologien eller løsningen som utvikles, må ta utgangspunkt i infrastrukturen som foreligger, 

og springe ut fra et behov i tjenesten. 
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Oppsummering av IKT-ansvarliges erfaringer og refleksjoner: Hva må til når det gjelder 

organisering? 

Ø Det må være god ledelsesforankring. Ledere må inneha og formidle kunnskap om og 

motivasjon for IKT. 

Ø Virksomhetene trenger langsiktige IKT-strategier. 

Ø Budsjettansvar for utstyr, inkludert oppgradering/utskifting av maskinparker, må ligge 

sentralt (ikke hos den enkelte avdeling/enhet). 

Ø IKT-støttefunksjonen (helpdesk) må sentraliseres. 

Ø Det må være en IKT-ressurs i hver avdeling og enhet – en IT-konsulent samt 

superbrukere som arbeider i turnus. 

Ø Det må bygges en sterk organisasjon rundt IKT-kompetanse, og ansvaret må fordeles 

på flere personer for at ikke tjenesten skal bli sårbar. Én IKT-ansvarlig er ikke nok. 

Ø Det må være en god dialog med utviklere og tilbydere av IKT-løsninger. 

 

4.3 Opplæring 

 
 

 

Strukturen i helse- og omsorgssektoren er som nevnt ovenfor en utfordring, noe som har 

innvirkning på IKT-opplæring av helsepersonell i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Utfordringer som nevnes i denne sammenhengen, er tid og prioritering til IKT i en hektisk 

arbeidshverdag, utskifting av personell, turnus og omfattende systemer. Det er en 

sammensatt personalgruppe i helse- og omsorgssektoren. IKT-ansvarlige arbeider med 

opplæring i IKT av helsepersonell som omfatter alt fra leger og radiografer til sykepleiere og 

sosionomer, og som har et aldersmessig spenn fra unge nyutdannede til folk som nærmer seg 

pensjonistalder. En ulik sammensetning av personellet fører med seg en ulik tilnærming til – 

og bruk av – IKT. Respondentene poengterte at det må legges til rette for dette ved at man 

tilpasser opplæringen og rekrutterer superbrukere som arbeider i turnus. 

4.3.1 Gjennomføring av opplæring 

Det er viktig å planlegge innfasing av IKT-løsninger og prosjekter nøye. Samtlige av våre 

respondenter har flere års erfaring og trakk frem en grundig og godt planlagt opplæringsplan 

Struktur	   Organisering	   Opplæring	   Innhold	  og	  
Infrastruktur	  
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som helt nødvendig. Planen bør inkludere å sette av tilstrekkelig tid til opplæring av 

personellet, å rekruttere superbrukere som arbeider turnus, slik at de også kan være 

tilgjengelige på kvelds- og nattevakter, og selv å være fleksibel når det gjelder kontortid, i 

perioder med ekstra behov. 

Opplæringen bør foregå i oppstartsfasen, slik at de ansatte får praktisert daglig, og ikke for 

lang tid i forveien, da det er fort å glemme hva man har lært. En av de intervjuede påpekte at 

det er spesielt viktig når større systemer og rutiner skal endres og/eller implementeres. Det ble 

også trukket også frem at det er viktig å ha forståelse av og tålmodighet i prosessen. 

Implementering av IKT-løsninger tar tid. Det er store organisasjoner og rutiner som skal 

endres på, og det er ikke gjort i en håndvending. Det er også viktig å ha IT-hjelp tilgjengelig for 

personellet som kan gi hjelp når problemer oppstår. 

 

Helsepersonellet omfatter ulike grupper, fra leger til helsefagarbeidere, fra pensjonister til 

nyutdannede, fra personer i 16 prosent-stillinger til personer som jobber 100 prosent, og fra 

personell med god teknisk innsikt til dem som har høy terskel for å bruke teknologi. Ved å 

tilpasse opplæringen så godt som mulig kan man møte disse utfordringene. Blant de 

intervjuede som arbeider mye med opplæring, ble det understreket at opplæringen helst bør 

foregå i små grupper, og aller helst én til én. Dette senker terskelen for å stille spørsmål og 

legger til rette for tilpasset opplæring av personell med ulike behov for opplæring. Under 

intervjuene ble det trukket frem en rekke historier der opplæringen har vært mangelfull og man 

ikke har hatt mulighet til grundig opplæring, noe som har resultert i negativ stemning på 

avdelingene og frustrasjon knyttet til det nye systemet eller løsningen. God opplæring kan 

være med på å forhindre denne negative holdningen, og det er derfor viktig å prioritere dette. 

4.3.2 Motivasjon og nytteverdi 

Flere av respondentene trakk frem betydningen av å motivere de ansatte både under 

opplæring og i IKT-relaterte arbeidsoppgaver i hverdagen. De beskrev hvordan de aktivt 

jobber med skryt og positive tilbakemeldinger til personellet og forsøker å vise til nytteverdien 

av IKT. Helsepersonellet som skal bruke IKT-løsningene i det daglige arbeidet, må selv se 

nytteverdien av det, ble det understreket under intervjuene. En av respondentene fortalte om 

implementeringen av et system for internkontroll. De ansatte hadde tidligere ikke kontroll på 

hvor avviksmeldingene endte, eller om de i det hele tatt ble behandlet. I det nye systemet 

kunne de elektronisk følge avviket og fikk raskere tilbakemelding. Da personellet så fordelen 

med dette, gikk implementeringen av dette internkontrollsystemet relativt raskt. De IKT-

ansvarlige fikk gode tilbakemeldinger fra de ansatte. En annen respondent fortalte en lignede 

historie om implementering av e-melding: Der sykepleiere på avdelingene tidligere brukte mye 

tid og frustrasjon på å ringe fastleger for å få nødvendig dokumentasjon og godkjenninger, ble 

all kommunikasjon elektronisk. Dette ble opplevd som befriende og tidsbesparende av 

helsepersonellet, som fikk gode tilbakemeldinger fra både legekontorer, sykehus og andre 
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deler av kommunehelsetjenesten. Enkelte av respondentene har også gode erfaringer med å 

forsøke å være så inkluderende og åpne som mulig under presentasjonen av IKT-prosjekter 

for personellet. Dette kan være med på å skape en følelse av eierskap til prosjektet, noe som 

igjen bidrar til å engasjere personellet. 

4.3.3 Superbrukere – en suksessfaktor 

IKT-relaterte arbeidsoppgaver er ikke alltid prioritert hos helsepersonell. En av konsekvensene 

er ifølge flere av våre respondenter at det til tider kan være vanskelig å rekruttere 

superbrukere12. Superbrukeren blir trukket frem som viktig for de IKT-ansvarlige. 

Respondentene, som arbeidet direkte med å rekruttere superbrukere, fortalte at det er et fåtall 

som ønsker påta seg dette ansvaret, og at rekrutteringsarbeidet til tider er krevende. Dette går 

igjen ut over opplæringen til personellet og deres tilgang til IKT-ressurser. Intensjonen med 

superbrukerne er at de skal dekke gapet mellom de IKT-ansvarlige og helpdesk13 og 

helsepersonellet ute i avdelingene. Eksempelvis beskrev respondentene en frustrasjon blant 

personellet som kan oppstå når man skal bruke systemer som oppfattes som mer kompliserte 

enn de trenger å være, til å utføre daglige rutiner (som å føre inn notater i EPJ). IKT-

ansvarlige trakk frem at sterke superbrukere kan være med på å lette frustrasjonen ved å gi 

veiledning og støtte når situasjonen oppstår. De IKT-ansvarlige fortalte at både de selv og 

superbrukerne ofte blir møtt med utsagn som «kan ikke du bare gjøre det, da, du som kan 

det?», istedenfor at den enkelte ønsker å lære det selv. Det understrekes i denne 

sammenhengen at både IKT-ansvarlige og avdelingsledere må være oppmerksom på at 

superbrukerne ikke blir brukt til å gjøre kollegaers arbeidsoppgaver. Superbrukerne skal kun 

være en ressurs og ha veiledende funksjon på avdelingen. Det er også viktig at ledere 

anerkjenner superbrukeren som ressurs og viktig kompetanse, både når det gjelder å sette 

opp turnus, og når det gjelder prioritering av tid og økonomiske ressurser. 

 

Oppsummering av IKT-ansvarliges erfaringer og refleksjoner: Hva må til når det gjelder 

opplæring? 

Ø Det må settes av ressurser til opplæring av personellet. 

Ø Opplæringen bør foregå én til én eller i mindre grupper. 

Ø Det må rekrutteres superbrukere som arbeider i turnus som et ledd i opplærings- og 

implementeringsplanen. 

Ø Det må være fleksible kontortider og tilgjengelige IKT-ressurser i oppstartsfasen. 

Ø Den konkrete nytteverdien av IKT må formuleres tydelig og formidles til de ansatte. 

                                                        
12 Superbrukere er personell med utvidet kompetanse og/eller mer omfattende tilgang til programmer og 
systemer. Superbrukere er vanligvis ansatte som har fått ekstra opplæring, og skal kunne veilede kollegaer. 
13 I både spesialist- og kommunalhelsetjenesten (blant dem vi intervjuet) var det tilgang på helpdesk/IT-rådgivere 
som hjalp med teknisk støtte. Disse satt sentralt (på egne avdelinger eller samlet med det administrative enheten) 
og hadde teknisk ansvar for flere avdelinger og sektorer. 
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Ø Det må vises forståelse for at implementeringsprosessen tar tid. 

Ø Praktiske øvelser må inngå som en del av opplæringen. 

 

4.4 IKT-tjenestens innhold og infrastruktur 

 
 

I introduksjonen refererte vi til undersøkelser som viser at land som har vært i front i utprøving 

av IKT, kan ha opparbeidet seg en arv av teknologisk kompleksitet og innarbeidede 

arbeidsprosesser som må tas hensyn til i videreutviklingen av dagens og fremtidens IKT-

løsninger (Helse- og omsorgsdepartementet 2014). Denne tekniske kompleksiteten kommer 

også til syne når IKT-ansvarlige forteller om sin arbeidshverdag. Helsepersonell i både 

kommunal- og spesialisthelsetjenesten må forholde seg til flere ulike IKT-systemer. 

Respondentene etterlyser mer funksjonelle og integrerte IKT-systemer som understøtter 

arbeidsflyt. 

4.4.1 Utdatert teknologi 

Teknologisk sett ligger helsesektoren langt bak resten av samfunnet for øvrig. 

Dette sitatet er hentet fra det første intervjuet i denne undersøkelsen og er en setning som 

ofte ble gjentatt i de påfølgende intervjuene. Eksempelvis ble det snakket om at flere 

avdelinger, i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, fortsatt ikke har tilgang til trådløst 

nett. Respondenten fortsetter: 

Dette er nærmest uhørt ellers i samfunnet, der man forventer at trådløst nett skal være 

tilgjengelig på de aller fleste offentlige steder. 

Både pasienter og helsepersonell har forventninger om at systemet har velfungerende og godt 

utviklede teknologiske tjenester. I «Utredning av ’en innbygger – én journal’: IKT 

utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren» (2014) kommer det frem at dagens systemer 

begrenser muligheten til å levere helsetjenester i tråd med pasientenes og samfunnets 

forventninger. Dette blir stadig mer synlig og er med på å skape en mistillit til dagens systemer 

blant helsepersonell. De IKT-ansvarlige reflekterte også over denne mistilliten under 

intervjuene. 
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Samtlige i vårt utvalg har jobbet med IKT i helsesektoren over flere år og trakk frem at de før 

de i det hele tatt kunne starte med større IKT-prosjekter, har måttet bytte ut hele 

maskinparker, utarbeide nettilgang og sikre soner14. 

 

Respondentene som arbeidet i kommunehelsetjenesten, snakket i disse tilfellene om IKT-

utstyr som spesielt var ment for dokumenteringsrutiner, datamaskiner og velferdsteknologi. 

Respondentene fra spesialisthelsetjenesten snakket i tillegg om utfordringer ved å få penger 

også til annet telemedisinsk utstyr, blant annet til bildeoverføring. Det ble også påpekt at 

utdatert utstyr ikke er den største utfordringen på de fleste avdelingene lenger. 

4.4.2 Systemutfordringer 

Respondentene i vårt utvalg var opptatt av utfordringene knyttet til det de omtalte som 

«vanskelige og kompliserte teknologiske plattformer». Disse plattformene er en del av arven 

omtalt som «teknologisk kompleksitet». IKT-systemene helsepersonellet må forholde seg til, 

fremstår som fragmentert. Integrasjon og kommunikasjon mellom de ulike systemene samt 

utveksling av data mellom de ulike delene av helse- og omsorgssektoren er tilnærmet umulig, 

ifølge respondentene. Helsepersonellet har lenge vært frustrert over at sektoren fremstår som 

fragmentert og spesialisert. Kommunikasjonen innad i helsevesenet er rett og slett ikke god 

nok. 

De ansatte kan ikke forholde seg til å logge inn på fem ulike system. Det blir aldri noe 

effektivitet og fart på slik systembruk. 

Det vises her til EPJ-systemer, men det finnes også andre IKT-systemer og IT-løsninger ved 

avdelingene i spesialist- og kommunehelsetjenesten som personellet må forholde seg til. 

Tilbakemeldinger respondentene får, går ut på følgende: 

Det er for tregt, for mange klikk for å komme seg dit man skal, og flere operasjoner 

for å få det som man vil, For dårlig arkitektur og lite intuitivt system, og DIPS og 

Visma Omsorg Profil kan ikke kommunisere med hverandre og har helt forskjellig 

arkitektur. Det gjør det vanskelig ved for eksempel inn- og utskrivning. 

Dette er faktorer som er med på å vanskeliggjøre arbeidet med å presentere IKT-ressurser 

som et nyttig verktøy for personellet, og som gjør at de isteden ofte blir opplevd som en 

belastning. 

Flere av de IKT-ansvarlige har erfart at terskelen er lav for å bevege seg fra det elektroniske 

over til papir så fort det blir vanskeligheter blant personellet. Dette gjelder for eksempel ved 

overføringer mellom sykehus og kommune, epikriser, henvisninger et cetera. Respondentene 

forteller at det til tider brukes både fax/papir, telefon og elektroniske løsninger, noe som kan 
                                                        
14 Sikret sone: Arealer hvor kun spesielt godkjent (autorisert) helsepersonell har tilgang. Det vil si fysiske datarom 
(vaktrom) med nettverk, servere med spesialtilgang og kommunikasjonsutstyr. Viktig for pasientsikkerhet og 
taushetsplikt i henhold til lovverket. 
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være med på å skape kaos og i verste fall gå ut over pasientsikkerheten. Det benyttes ulike 

IKT-systemer på sykehus, legevakt, legekontor og sykehjem, og dette er en utfordring for IKT i 

helse- og omsorgssektoren. Innad i de ulike helsetjenestene fortelles det også om utfordringer 

knyttet til ulike IKT-system og IT-løsninger. Dette er med på å skape et fragmentert bilde av 

IKT i helse- og omsorgssektoren. De IKT-ansvarlige etterlyser mer funksjonelle og integrerte 

IKT-systemer. 

4.4.3 Stabil teknologi 

En IKT-ansvarlig fortalte at hun selv av og til kjenner på en vegring for å rapportere feil i 

systemet til personellet. Dette begrunner hun med at negativitet og frustrasjon sprer seg raskt. 

Hvis en del av løsningen ikke fungerer optimalt, er det fort at holdningen endres til «Nei, den 

teknologien kan vi ikke stole på, stadig noe feil». 

Hun sa videre at det er bedre å jobbe intensivt over en periode for å reparere feilen. Så fort 

teknologien svikter eller blir for komplisert, mister personellet fort tålmodigheten, og da blir 

IKT-ansvarliges oppgaver vanskeligere å gjennomføre. 

Det er viktig at ansatte opplever IKT-løsningen som trygg, eksempelvis at hvis man trykker 

feil, kan det lett rettes opp i. Løsningen bør være enkel å manøvrere seg i og fungere som den 

skal. Respondentene understreket at løsningene og teknologien som presenteres for 

personellet, bør være så stabil og brukervennlig som mulig. Trygge, funksjonelle og intuitive 

systemer som støtter opp under helsepersonellets arbeid, kan bidra til å øke både 

pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenesten. 

4.4.4 Dokumenteringsrutiner og forming av innhold 

Nasjonale handlingsplaner og politiske føringer omhandler for en stor del utvikling av 

elektronisk pasientjournal. Respondentene var også opptatt av dette. 

Enkelte av de IKT-ansvarlige arbeidet med opplæring da EPJ ble presentert for tjenesten, og 

har derfor fulgt utviklingen over flere år. Hovedsaken da EPJ ble presentert, var å lære ansatte 

det tekniske, det vil si hvor man trykker for å skrive rapport, registrere medisiner, logge inn et 

cetera. Det var en utfordring for enkelte av de ansatte og ta i bruk datamaskin i 

arbeidshverdagen. Samtidig var det krevende for de IKT-ansvarlige å bygge opp en 

infrastruktur, med utstyr, oppdaterte systemer, opplæringsplaner og strategier. 

Respondentene fortalte at de nå jobber aktivt med dokumentasjonsrutiner, 

informasjonsstruktur og forming av innhold. 

Til nylig har det vært «ok» å benytte seg av en såkalt «flat struktur», det vil si at det 

meste av hva som har skjedd i løpet av en arbeidsdag, føres gjerne inn i ett stort 

dokument. Denne praksisen gjør det vanskelig å søke opp og gå tilbake til 
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konkrete hendelser via EPJs søkemonitor. Mye av fordelen med EPJ blir da borte. 

Vi har liksom tatt «papirstrukturen» med oss inn i det elektroniske. 

Flere av de IKT-ansvarlige i studien er også opptatt av at hvordan man forholder seg til 

innholdet i pasientjournaler, er i ferd med å endres. Innholdet er litt mer gjennomsiktig som 

følge av EPJ. Det er flere helseprofesjoner som er inne og skriver i journalen og tolker 

innholdet ut fra sin egen kompetanse og ståsted. Det er også kommet inn flere aktører, blant 

annet advokater ved klagesaker og ikke minst pasienten selv. En respondent påpekte 

følgende: 

Man blir opptatt av språket og hvordan man skriver ting (…) det er på godt og 

vondt, tenker jeg. Enkelte av personalet har utfordringer når det kommer til 

dokumentering. Helsepersonell må ha en objektiv tilnærming til teksten. Å skrive 

rapport er faktisk kjempevanskelig og komplisert fordi du skal kunne om 

objektivitet, vite hva du faktisk ser, og hva du tolker. 

I likhet med de politiske føringene (Meld. St. 29 (2012–2013); Meld. St. 16 (2010–2011); 

Helse- og omsorgsdepartementet 2014) etterlyser enkelte av respondentene behov for et 

systematisert og standardisert språk og forklarer at dette er blitt en synlig utfordring etter 

innføring av EPJ. IKT går på tvers av virksomheter og tjenester. Felles terminologier og 

begrepsapparat er i liten grad etablert i helsetjenesten i dag. Utviklingen av en felles 

informasjonsstruktur med felles begreper og informasjonsdefinisjoner er viktig og helt 

nødvendig for å få til en informasjonsstrøm mellom IKT-systemer i helsetjenesten. De ønsker 

velkommen utviklingen av felles systemer med felles begreper og informasjonsdefinisjoner 

som bedre tilrettelegger for elektronisk samarbeid mellom ulike ledd i tjenesten og innad i de 

ulike tjenestene, og systemer som er funksjonelle og bygger opp under helsepersonellets 

arbeidsprosesser. 

 

 

Oppsummering av IKT-ansvarliges erfaringer og refleksjoner: Hva må til når det gjelder 

innhold og infrastruktur? 

Ø Det må være brukervennlige og funksjonelle IKT-løsninger som bygger opp under 

helsepersonellets arbeidsprosesser. 

Ø Det må komme nye dokumenteringsrutiner. Det er nødvendig med en pågående 

dialog om språk og systemer for elektronisk dokumentering i personalgruppen. 

Ø Man må være oppmerksom på innholdet i journalen – den skal leses og tolkes av 

ulike helseprofesjoner og pasienten selv. 

Ø Det må etableres felles systemer som bedre tilrettelegger for elektronisk samarbeid 

mellom ulike ledd i tjenesten. 
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5 Oppsummering: Hva mener IKT-ansvarlige må til for bedre 

utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? 

 
 

Ø IKT må sterkere inn i utdanningene i medisin- og helsefag. 

Ø Medisin- og helsefag må involveres i design og utvikling av helserelatert IKT. 

Helsearbeidere sitter på viktig kunnskap om hvordan fremtidens IKT i helse- og 

omsorgssektoren best mulig kan støtte opp under deres arbeidsprosesser, og om 

hvordan man kan levere gode og effektive helsetjenester til befolkningen. 

Ø Implementering av IKT i helse- og omsorgssektoren må ta utgangspunkt i sektorens 

struktur, med turnusordninger, tidspress og en personalgruppe med ulik helsefaglig 

bakgrunn. Det må gjøres lokale tilpasninger. 

 

 

 
 

Ø Det må være god ledelsesforankring. Ledere må inneha og formidle kunnskap om og 

motivasjon for IKT. 

Ø Virksomhetene trenger langsiktige IKT-strategier. 

Ø Budsjettansvar for utstyr, inkludert oppgradering/utskifting av maskinparker, må ligge 

sentralt (ikke hos den enkelte avdeling/enhet). 

Ø IKT-støttefunksjonen (helpdesk) må sentraliseres. 

Ø Det må være en IKT-ressurs i hver avdeling og enhet – en IT-konsulent samt 

superbrukere som arbeider i turnus. 

Ø Det må bygges en sterk organisasjon rundt IKT-kompetanse, og ansvaret må fordeles 

på flere personer for at ikke tjenesten skal bli sårbar. Én IKT-ansvarlig er ikke nok. 

Ø Det må være en god dialog med utviklere og tilbydere av IKT-løsninger. 
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Ø Det må settes av ressurser til opplæring av personellet. 

Ø Opplæringen bør foregå én til én eller i mindre grupper. 

Ø Det må rekrutteres superbrukere som arbeider i turnus som et ledd i opplærings- og 

implementeringsplanen. 

Ø Det må være fleksible kontortider og tilgjengelige IKT-ressurser i oppstartsfasen. 

Ø Den konkrete nytteverdien av IKT må formuleres tydelig og formidles til de ansatte. 

Ø Det må vises forståelse for at implementeringsprosessen tar tid. 

Ø Praktiske øvelser må inngå som en del av opplæringen. 

 

 
 

Ø Det må være brukervennlige og funksjonelle IKT-løsninger som bygger opp under 

helsepersonellets arbeidsprosesser. 

Ø Det må komme nye dokumenteringsrutiner. Det er nødvendig med en pågående 

dialog om språk og systemer for elektronisk dokumentering i personalgruppen. 

Ø Man må være oppmerksom på innholdet i journalen – den skal leses og tolkes av 

ulike helseprofesjoner og pasienten selv. 

Ø Det må etableres felles systemer som bedre tilrettelegger for elektronisk samarbeid 

mellom ulike ledd i tjenesten. 
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