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Sammendrag 

Suksesskriterier for fremtidens elektroniske pasientjournal (EPJ) ligger i strukturerte data, delte data, 

mulighet for kommunikasjon på tvers av helseforetak og pasientens mulighet for involvering i eget 

sykdombildet. I dag er journalen i stor grad «elektronisk papir», hvor gjenbruk av informasjon er 

minimal. Diakonhjemmet sykehus innfører våren 2019 det elektroniske pasient journal-systemet 

DIPS Arena. De er med det pilotsykehus og første sykehus som tar i bruk DIPS Arena i full bredde. Alt 

av funksjonalitet er ikke ferdig utviklet ved innføring, og gammel versjon av programvaren, DIPS 

Classic, er derfor fremdeles tilgjengelig via DIPS Arena. Et sykehus har en kompleks og omfattende 

infrastruktur som består av avanserte tekniske systemer, samt brukere. Et journalsystem beskrives 

av leverandøren DIPS som nervesystemet i et sykehus og implementasjonen av nye grunnleggende 

systemer vil påvirke et sykehus på måter som er vanskelig å forutse. Ved implementasjon av nye 

systemer utvikles og evolveres sykehusets infrastruktur, og påvirker etablert praksis.     

Denne masteroppgaven er gjennomført som en kvalitativ case-studie over ett år, hvor observasjoner 

og intervju er brukt som metode for datainnsamling. Intervju ble gjennomført med flere erfarne 

sykepleiere ved en poliklinisk avdeling. Oppgavens formål er å se på hvordan innføring av ett nytt EPJ 

system påvirker infrastrukturen på et sykehus, og hvordan man forholder seg til en implementasjon 

av et system som fortsatt er under utvikling. For å gjøre overgangen enklere er den gamle versjonen 

av systemet, DIPS Classic, integrert med DIPS Arena. Dette skaper en del friheter, men også noen 

utfordringer. Gjennom oppgaven vil det være fokus på hvordan brukeren forholder seg til bytte av 

system, og hvordan man forholder seg til to parallelle EPJ-systemer i klinikk. Implementasjonen av 

DIPS Arena ble gjennomført med en big bang implementasjonsmetode, hvor klinikere byttet system 

fra en dag til neste. På grunn av en del startproblematikk i DIPS Arena, ser man at flere brukere 

benytter den integrerte DIPS Classic i en startperiode, og bytter over til ny programvare når systemet 

stabiliserer seg. Denne implementasjonsmetoden kan derfor karakteriseres som en big bang 

evolusjon.   

Resultatene fra undersøkelsene viser at funksjonaliteten i DIPS Arena i større grad er fragmentert 

enn hva kliniker er vant med fra DIPS Classic. Dette fører til utfordringer for brukeren da deres 

mentale modell av systemet ikke lenger stemmer. Bruk av de to systemene i parallell er også 

vanskelig, da enkelte feil oppstår i overgangen mellom systemene. I denne oppgaven forsøkes det å 

identifisere og forstå utfordringene knyttet til implementasjonen av fremtidens EPJ-system.   

Nøkkelord: Big Bang, DIPS Arena, Elektronisk Pasient Journal, Gateway, Implementasjon, 

Informasjonsinfrastruktur, Installert Base, Sosiotekniske Informasjonsinfrastruktur  
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Abstract  

The success criteria for future electronic patient records (EPR) is in structured data, shared data, the 

possibility of communication across health authorities and the patient's possibility of involvement in 

his own clinical situation. Today, the record works as "electronic paper", where reuse of information 

is minimal. In the spring of 2019, Diakonhjemmet hospital introduces the electronic patient record 

system DIPS Arena. They function as a pilot hospital, and the first hospital to use DIPS Arena in full-

scale. All the functionality has not yet been fully developed at the time of implementation, and the 

old version of the software, DIPS Classic, is therefore still available through DIPS Arena. A hospital 

has a complex and extensive infrastructure consisting of advanced technical systems, as well as 

users. A medical record system is described by the supplier DIPS as the nervous system in a hospital, 

and the implementation of new systems will affect a hospital in ways that are difficult to predict. 

With the implementation of new systems, the hospital's infrastructure will evolve, and influence 

established practice. 

This master's thesis is conducted as a qualitative case study, over a year, where observations and 

interviews are used as a method for data collection. Interviews was conducted with several 

experienced nurses at a polyclinic at the hospital. The purpose of the paper is to look at how the 

introduction of a new EPR system affects the infrastructure in a hospital, and how the user can deal 

with a system that is still under development. To make the transition easier, the old version of the 

system, DIPS Classic, is integrated with DIPS Arena. This creates some possibilities, but also some 

challenges.  

This thesis will focus on how the users relates to change of systems, and how to relate to two 

parallel EPR systems in the clinic. The implementation of DIPS Arena was carried out with a big bang 

implementation method, where the system was changed from one day to the next. Due to startup 

problems in DIPS Arena, several users use the integrated DIPS Classic instead, and switch to new 

software as Arena stabilizes. This implementation method can therefore be characterized as a big 

bang evolution. The results of the studies show that the functionality of DIPS Arena is more 

fragmented than clinicians are used to from DIPS Classic. This leads to challenges for the user as 

their mental model of the system no longer match. Using the two systems in parallel is also difficult, 

as some errors occur in the transition between the systems. In this assignment, I will try to identify 

and understand the challenges associated with the implementation of modern EPR systems. 

Keywords: Big Bang, DIPS Arena, Electronic Patient Record, EPR, Evolution, Gateway, 

Implementation, Infrastructure, Installed Base, Sociotechnical-information structure  
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Forord 

 

Da jeg startet ved informatikkstudiet tilbake i 2013, var jeg interessert i hvordan teknologi brukes, 

hvordan teknologi fremstår og hvordan teknologi kan designes på en bedre måte for brukeren. Etter 

hvert som bachelorgraden i informatikk ble fullført og jeg skulle i gang med masteroppgaven, ble jeg 

mer bevisst på at det er like mye funksjonaliteten bak fasaden som fasinerer meg. Hvordan 

prosesser og systemer henger sammen, og hvordan evne å finne løsninger som gjør at teknologien 

fungerer mer sømløst for brukeren. Ved valg av masteroppgave var det viktig for meg å arbeide med 

noe som var samfunnsrelevant. Etter forelesninger om hvordan infrastrukturer fungerer, og hvordan 

helsesektoren er et område som ikke har fulgt den utviklingen som teknologi kan tilby i dag, fant jeg 

ut at det var helsesektoren og informasjonsinfrastruktur jeg ville jobbe videre med.  

Ved gjennomføring av denne oppgaven ser jeg hvor mange mennesker sentrale helsesystemer 

berører, og hvordan helsesektoren er et område som trenger utvikling. I tillegg ses et behov for 

videre evaluering av hvordan informasjonssystemer kan fungerer bedre i klinikk.   
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Spesielt takk til Kristin Kopland for å ta meg så godt imot, samt alle sykepleiere ved SOR for 

samarbeid og for at dere tok dere tid til samtaler og diskusjoner.   
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1 Introduksjon  
 

"Digitalisering kryper under huden på deg, stille og nesten uten at du merker det. 

Digitalisering endrer livene våre, måten vi jobber på og hvordan vi sameksisterer. 

For helse- og omsorgssektoren betyr det at pasientsikkerheten øker fordi 

pasientinformasjon både kan sikres bedre og gjøres mer tilgjengelig." 

Håkon Grimstad, administrerende direktør Norsk Helsenett.  

(“NHN.no,” n.d.) 

 

1.1 Introduksjon  

 

I stortingsmeldingen "Én innbygger - Én journal" fra 2012 er det satt opp tre mål for utvikling av IKT i 

helse- og omsorgssektoren:  

- Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

- Innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 

- Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

        (E-helse, 2015) 

Realiseringen av disse målene har en tidsramme frem til 2040. Innenfor dette tidsperspektivet er det 

antatt at det forekommer både helsefaglig utvikling, teknologisk utvikling og endringer i hvordan 

helse og omsorgstjenester utføres. For å innføre og gjennomføre en slik endring er det igangsatt 

tiltak i flere faser og på ulike nivå nasjonalt. Som et hovedmål skal det innføres en løsning for 

elektronisk pasientjournal, og pasientdata skal standardiseres slik at ulike helseinstanser kan 

gjenbruke den samme pasientdataen på tvers til fordel for både pasient og klinikker (Direktoratet for 

E-Helse, 2018).    

I dag brukes elektroniske pasient journaler (EPJ) utviklet av DIPS AS i tre av fire regioner i Norge 

(Dips, 2017). Mot slutten av 80-tallet ble det satt fokus på «ett system som kunne løse behovet for 

et moderne pasientadministrativt datasystem» og DIPS Classic ble utviklet og videre tatt i bruk i 

norske sykehus i 1987 (DIPS, 2018a). I dagens målbilde er det etterspurt en oppdatert og moderne 

versjon av EPJ-systemene, med løsninger for standardisering av data og prosesstøtte. DIPS AS har på 

dette grunnlag utviklet DIPS Arena - et EPJ-system som forsøker å gi en funksjonell pasientjournal  

med prosess- og beslutningsstøtte, og som legger opp til, og bygger på standardiserte data 

(HelseNorge, 2017).  
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Samme året som jeg begynte på min masteroppgave, startet også innføringsprosjektet av DIPS Arena 

ved Diakonhjemmet sykehus. Med dette blir de det første sykehuset som tar i bruk hele 

funksjonaliteten til DIPS Arena. Gjennom min veileder på UIO fikk jeg kontakt med avdelingsleder for 

IKT og e-helse på Diakonhjemmet sykehus, Kristin Kopland, og tilbud om ansettelse ved Arena-

prosjektet under delprosjektet «opplæring av DIPS Arena». Gjennom arbeid på sykehuset tilegnet 

jeg meg forståelse og kunnskap som jeg i ettertid ser er sentral for gjennomføring av denne 

oppgaven. Helsesektoren og sykehus generelt har et språk, og en særegenhet som er ulik den man 

finner i andre deler av samfunnet. Forståelse for hvordan klinikere jobber, en grunnleggende 

forståelse for deres språk, arbeidshverdag og deres utfordringer har vært en viktig grunnstein for å 

kunne gjennomføre oppgaven på en god måte.  

 

1.1.1 Praktisk relevans 

 

Hensikten med denne masteroppgaven er å forstå hvordan implementasjonen av et nytt og 

moderne EPJ-system (DIPS Arena) vil påvirke de ansatte ved et sykehus og hvilke endringer som ses i 

den sosiotekniske informasjonsinfrastrukturen når man implementerer et nytt EPJ-system med nytt 

brukergrensesnitt og en ny tekniske grunnstruktur.  

DIPS Arena skal etter hvert implementeres på flere sykehus i Norge, og det er derfor av interesse å 

se på hvordan denne implementasjonen endrer ulike prosesser, og hvordan brukere forholder seg til 

nytt brukergrensesnitt. Dette kan være av interesse for flere instanser i norsk helsesektor, både for 

sykehus, helseforetak og eksterne leverandører, da DIPS Arena er bygget som en «åpen plattform». 

En åpen plattform tilrettelegger for at uavhengige leverandører kan samhandle med EPJ-systemet 

DIPS Arena. 

   

1.2 Problemområdet 

 

Denne studiens formål er å bidra til forståelse og innsikt i utfordringer knyttet til implementasjon og 

endring i informasjonsinfrastrukturer ved et sykehus når nye Elektroniske Pasient Journal (EPJ) 

systemer implementeres. Våren 2018 ble det vedtatt at Diakonhjemmet Sykehus skulle ta i bruk EPJ-

systemet DIPS Arena i full bredde, og med det være leverandørens pilotsykehus for nytt EPJ-system.   

Implementasjonen av DIPS Arena benytter en "big bang" implementasjonsmetode - hvor samtlige 

avdelinger på en lokasjon tar i bruk systemet samtidig.   
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I dette tilfelle implementeres et "ikke ferdig utviklet" system da enkelte funksjonaliteter i Arena er 

uferdige. Arena og Classic må derfor fungere parallelt, noe som medfører en del utfordringer.    

Gjennom oppgaven vil jeg se på hvordan gammelt system må være integrert med ny EPJ-løsning og 

hvilke utfordringer en slik implementasjon vil skape i forhold til informasjonsinfrastrukturen. 

 

1.2.1 Forskningsspørsmål  

 
Hvilke endringer i informasjonsinfrastrukturen vil implementasjonen av et nytt EPJ-system 

innebærer for brukeren? 

• Hvilke utfordringer ses ved implementasjon av et EPJ-system «under utvikling»?  

• Hvilke utfordringer møtes ved å benytte gammelt og nytt EPJ-system parallelt?  

 

 

1.3 Avgrensning  

 

I denne oppgaven er det flere temaer som er interessante, og mange problemområder som kan 

diskuteres. Det er i oppgaven satt søkelys på implementasjon av EPJ-løsningen DIPS Arena og 

endring av den sosiotekniske informasjonsinfrastrukturer ved Diakonhjemmet sykehus. Denne 

oppgaven skal ikke leses som en evaluering av prosessen, eller av sykehusets samarbeid med DIPS 

AS. Det er også mange temaer som jeg veldig gjerne skulle fordypet meg mer i, som for eksempel 

hvordan den tekniske overgangen tilrettelegges, hvordan den tekniske basen krever andre former 

for ressurser, eller organisering og gjennomføring av opplæring. Av hensyn til oppgavens rammer vil 

ikke dette bli diskutert nærmere. Jeg vil heller ikke gå inn på noen økonomiske aspekter i forhold til 

prosjektet i denne oppgaven.  

 

1.4 Kapitteloversikt  

  

I kapittel 2 presenteres bakgrunns-materiale for oppgaven. Det presenteres hvordan norsk 

helsesektor er satt sammen og hvordan nasjonal poltikk for e-helse setter rammene for utvikling av 

nye EPJ-systemer. I kapittelet gjennomgås også enkelte innføringsprosjekter fra andre land som man 

kan dra nytte og erfaringer fra.   
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Det teoretiske rammeverket presenteres i kapittel 3. I kapittelet gjennomgås forskningsteori, samt 

teorier i forbindelse med informasjonsinfrastrukturer og implementasjonsmetoder.  

I kapittel 4 presenteres ulike forsknings paradigmer og metoder, samt forskningsdesignet for denne 

oppgaven. Den empiriske gjennomføringen vil også bli gjort rede for, samt en refleksjon over de 

brukte metodene.    

Implementasjonen av DIPS Arena ved Diakonhjemmet sykehus vil bli gjennomgått i kapittel 5. Først 

ved å presentere sentrale aktører, samt gjennomgå hva DIPS Arena er. Deretter vil selve prosessen 

bli presentert gjennom beskrivelse av prosjektperioden.   

I kapittel 6 presenteres resultatene fra datainnsamlingen.  

Drøfting og analyse presenteres i kapittelet 7 og er delt inn i to hoveddeler.  

I første del drøftes implementasjonsmetode og begrepet «en big bang evolusjon». I andre del 

presenteres analysen av resultatene. Analysen trekker på teori fra det teoretiske rammeverket 

presentert i kapittel 3. Gjennom analysen forsøkes det å besvare de tre forskningsspørsmålene 

presentert.  

I siste kapittel, kapittel 8, presenteres konklusjonen for oppgaven.  
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2 Bakgrunn  
I dette kapittelet vil det bli presentert relevant bakgrunn om hvordan norsk helsevesenet er bygget 

opp, med spesielt fokus på e-helse. I Norge har vi en nasjonal styring som setter rammene for videre 

utvikling. Gjennom kapittelet settes leseren inn i hvordan dette er organisert og hvilke mål som 

ligger for fremtiden. Det ses videre på hvordan helsesektoren er kompleks, noe som underbygger 

hvorfor utviklingen på dette området er utfordrende. Det vil også bli presentert prosjekter 

omhandlende innføring av EPJ-systemer i inn- og utland.  

 

2.1 Norsk helsevesen  

 

I Norge har vi et relativt velfungerende helsesystem, men når det gjelder styring av e-helse utvikling, 

er fragmenteringen av helsetjenesten en utfordring (Direktoratet for e-helse, 2017). Helse- og 

omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, helsevesenet, 

kommunalomsorg, samt helselovgivning på nasjonalt nivå. De forskjellige kommunene har ansvar for 

de kommunale helsetjenestene, slik som fastlege, helsestasjon, skolehelsetjenesten, med flere. 

Fylket har ansvar for tannhelsetjenesten og hjelpemiddelsentralen, mens sykehusene ligger på 

regionalt nivå. Pasientens første møte med helsesektoren er ofte gjennom primærhelsetjenesten. 

Dette kan være helseklinikker, skolehelsetjenester, fastleger, legevakt, fysioterapi, jordmortjenester, 

sykehjem, hjemmesykepleie, alkohol- og narkotikaarbeid eller psykiatriske tjenester (Ehelse.no, 

2018; regjeringen.no, 2018). Om man blir syk er det fastlegen man kontakter, for så å bli henvist til 

sekundærhelsetjenesten om det skulle være nødvendig. De regionale helseforetakene, altså 

sykehusene, er en del av sekundærhelsetjenesten (spesialhelsetjenesten).  

Norge er delt inn i fire helseregioner, som er styrt av regionale helseforetak (RHF).  

Tre av fire helseforetak i Norge benytter samme EPJ-

løsning, DIPS Classic, for registrering av 

helseopplysninger. Unntaket er Helse Midt-Norge. 

 

I 2016 var det 130 000 ansatte i sekundærhelsetjenesten, 

og 230 000 ansatte i primærhelsetjenesten i Norge. Den 

totale kostnaden for helsevesenet var da på 325 

milliarder kroner årlig (Ehelse.no, 2018). En av de største 

utfordringene vi står overfor i dag, og i tiden fremover, er 

den aldrende populasjonen. Uten endringer i måten vi 

Figur 2-1 - De fire norske helseforetakene. 
(Regjeringen.no 2019) 
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forstår og organiserer helsetjeneste på, vil vi trenger 30 000 flere helsepersonell innen 2030 (Helse 

og Omsorgsdepartementet, n.d.). 

 

 

Norge var tidlig ute med implementasjonen av EPJ-systemer i sykehus. På grunn av dette ble det en 

fragmentert implementasjon uten gitte standarder i forhold til tekniske avgjørelser og i forhold til 

bruk av medisinsk terminologi ved installasjon. EPJ-systemene har utviklet seg i forhold til 

sykehusets behov og etterspørsel, og integrasjon med andre systemer er derfor gjennomført på 

lokalt nivå. Når det i dag etableres nasjonale standarder, blir videre utvikling av nåværende EPJ-

system vanskelig. Sømløs arbeidsflyt er en nøkkel til vellykket sykehusflyt og effektivisering; noe som 

ikke stemmer overens med dages fragmenterte løsning. Man kan i denne sammenheng se dagens 

EPJ-løsning som ineffektiv, langsom og vanskelig (Roland, 2018). Dette søker nasjonal helsepolitikk å 

gjøre noe med ved å etabler felles fremtidige mål for norsk helsesektor. 

 

Figur 2-2 - Norsk helsesektor kort forklart. Gule firkanter til venstre presenterer de ulike nivåene, nasjonalt, regionalt og 
lokalt. Egen illustrasjon 
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2.1.1 Nasjonal politikk for e-helse  
 

Direktoratet for e-helse ble etablert i 2016 basert på behovet for en sterkere nasjonal styring og 

organisering av digitale og nasjonale e-helseløsninger i helsesektoren. Innenfor deres ansvarsområde 

ligger styring, utvikling og forvaltning av nasjonale løsninger, utvikling av kodeverk og terminologi, 

drift av nasjonale fellestjenester, ivaretagelse av tverrsektorielt- og internasjonalt samarbeid, 

tilretteleggelse for eksterne leverandører og å analysere utviklingen av samhandlingsplaner i form av 

stortingsmeldinger, som omhandler politiske mål for IKT i helsesektoren. Fra 1997 og frem til i dag er 

det presentert fem sentrale stortingsmeldinger på dette feltet.  

• «Mer helse for hver biT» (1997-2000) 

• ”Si @!” (2001-2003) 

• "S@mspill 2007" (2004-2007)  

• "Samspill 2.0" (2010) 

• Meld. St. 9 "Én innbygger – én journal” (2012-2013)  

 

Meld. St. 9 – «Én innbygger – én journal» er svært sentral 

og setter klare mål for utvikling av IKT i helse-Norge.    

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 

pasient- og brukeropplysninger 

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 

• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking,  

styring og forskning 

For å nå disse målene har Direktoratet for e-helse utarbeidet et veikart for gjennomføring. Målene 

handler om utviklingen av helse-Norge fra dagens fragmenterte løsning til et helse-Norge med større 

grad av samhandling. Veikartet består av tre parallelle tiltak.  

1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge 

2. Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse 

Vest og Helse Sør-Øst 

3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, utenfor 

Midt-Norge, med helhetlig samhandling (Akson).  

       (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013) 

 

Figur 2-3 - Stortingsmeldinger 
presentert mellom 1997 og 2013. 
Egen illustrasjon 



 

   8 

Bakgrunn 

De tre tiltakene vil alle være omfattende prosjekter som endrer hvordan helsesektoren ser ut i dag. 

Det påvirker også alle deler av helsesektoren i stor grad.  

 

2.1.1.1 Helse Sør-Øst, Helse-Vest og Helse-Nord 

I Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord er det fokus på å videreutvikle eksisterende løsninger. 

Dette vil i prinsippet være videreutviklingen av DIPS Classic over mot DIPS Arena. Dette omfatter da 

helseforetak i sekundærtjenesten.  

«De tre regionale helseforetakene baserer utviklingen av neste generasjons EPJ/PAS på en 

løsningsstrategi der en oppgradering til DIPS Arena er sentral»  (E-helse, 2018) 

I primærhelsetjenesten ved de samme regionene er det nylig startet et forprosjekt for å nå en 

helhetlig samhandling og felles kommunal journal – Akson. Forprosjektet skal i første omgang 

utforme et forslag til gjennomføring, hvor fokuset er på bedre løsninger for dokumentasjon, ytelse 

og bedre samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.     

Figur 2-4 - Oppdeling av helse Norge og tilhørende prosjekter for primær- og sekundær-helsetjenesten. Egen illustrasjon 
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2.1.1.2 Helse Midt-Norge 

I helse Midt er det satt i gang ett omfattende prosjekt, Helseplattformen, hvor EPJ-systemet EPIC 

skal innføres i løpet av 2021. Epic skal implementeres både i primærhelsetjenesten og i 

sekundærhelsetjenesten, og møter på den måten målsettingen om «én innbygger – én journal» i 

helse-Midt (Helsemidt.no, n.d.). Forberedelsesfasen startet opp i april 2019. Prosjektet er mye 

omtalt etter at samme system ble innført i Danmark 2017, noe som resulterte i en del utfordringer.  

 

2.1.1.3 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 
Parallelt med disse prosjektene legger også Direktoratet for e-helse frem Nasjonal e-helsestrategi og 

handlingsplan 2017-2022. Denne planen er utviklet som en felles strategi for IKT- og digitalisering i 

helsesektoren. Felles mål for sektoren kan bidra til å realisere overordnede politiske mål (E-helse, 

2018). Siden feltet har flere uavhengige aktører, er det avgjørende å ha en strategisk plan for 

utvikling og koordinering. Denne planen omfatter seks satsningsområder som det arbeides mot på 

kortere sikt.  

 

Figur 2-5 - Fokusområder fra nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Egen illustrasjon. 
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2.1.2 Regional politikk for e-helse: Helse Sør-Øst 
 

Helse Sør-Øst består av 11 underliggende helseforetak, i tillegg til å ha avtale med private 

helseleverandører – slik som Diakonhjemmet. Diakonhjemmet er av den grunn underlagt de 

regionale planene som foreligger for Helse Sør-Øst som regionalt helseforetak (HelseSørØst, 2018). 

Det er i planen satt opp hovedpunkter for utvikling innenfor ulike tematiske områder, teknologi 

inkludert. Sykehuspartner er i dag felles tjenesteleverandør av IKT for helse Sør-Øst, med unntak av 

Diakonhjemmet som driftes av Evry og Lovisenberg Sykehus som driftes internt. I regional plan for 

teknologi ligger fokuset på videreutvikling av «Regional Klinisk Løsning» som omfatter 

pasientjournal, medikasjonsløsning, elektronisk fødejournal og radiologiløsninger. I tillegg er 

løsninger for virksomhetsstyring av økonomi- og logistikk, og regional IKT-løsning for forskning 

fokusområder i planen.    

Regional utviklingsplan omhandler også overordnede ønsker for utvikling på kort sikt, og frem mot 

2035. Denne planen fokuserer på:  

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  

3. Redusere uønsket variasjon  

4. Mer tid til pasientrettet arbeid  

5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste   

Med disse målene ønsker regionen å sette en retning på 

utviklingen, med bakgrunn i erfaringer gjort i andre land. 

Helsetjenesten skal ikke arbeide raskere, men på en annen 

måte. Det er satt fokus på å «prøve ut», i form av 

pilotprosjekter for å identifisere effekten av de aktuelle 

tiltakene. Det er også satt fokus på riktig bruk av ressurser, 

ikke for å spare årsverk eller ansatte, men for å bruke tiden 

mest nyttig. Oppfølging på nye måte er også et 

satsningsområde (HelseSørØst, 2018).  

 

2.1.3 Påvirkende faktorer for endring  
 

Utvikling på flere fronter fører til at norsk helsevesen må endres. Nyvinning på den teknologiske 

siden, forventninger til teknologi og standardisering, økende folketall, mer nyanserte sykdomsbilder 

Figur 2-6 - Forsiden til regional 
utviklingsplan 2035. (Helse sør-øst 2019) 
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og en økning i antall eldre i befolkningen vil påvirke hvordan sykehusene utvikles. 

 

2.1.3.1 Økende befolkningstall 

 Det er estimert at det frem mot 2030 vil være en økning av eldre over 70 år på cirka 50%, noe som 

tilsvarer cirka 300 000 personer (Helse og Omsorgsdepartementet, 2019).  

  

 

Økende antall eldre i befolkningen vil påvirke antall liggedøgn på sykehus (postopphold). Det er i dag 

en økende bruk av polikliniske konsultasjoner, da behandlingsmetoder har blitt mer skånsomme for 

pasienten. Selv om poliklinisk kontakt utgjør mesteparten av møtene pasient har med sykehuset, 

tilsvarer dette allikevel bare 25 prosent av ressursbruken i somatikken1 (Helse og 

Omsorgsdepartementet, 2019). Som nevnt innledningsvis vil den aldrende populasjonen være en 

utfordring om vi fortsett å organisere helsetjenestene slik vi gjør i dag. (Helse og 

Omsorgsdepartementet, n.d.). De eldre har ofte mer avanserte sykdomsbilder, noe som gjør 

behandling mer kompleks.   

 

2.1.3.2 Forventinger til teknologi og informasjonskommunikasjon  
Innføringen av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sykehus utvikler seg raskt, men langt 

fra raskt nok. Teknologi har gått fra å tidligere være en støttefunksjon i sykehus til å bli en av 

grunnstrukturene. Det var et stort løft da elektronisk pasientjournal ble innført ved sykehus på 

slutten av 90-tallet, men arbeidet frem mot en funksjonell samhandling basert på dette går tregt. 

Pasientjournaler i dag omtales som «elektronisk papir», journalen er elektronisk, men gir ikke videre 

merverdi. Søkefunksjoner, gjenbruk av informasjon og prosesstøtte er i stor grad fraværende eller 

ikke-eksisterende i dagens journal (Ryvarden & Sivertsen, 2018).  

 
1 Somatikken er den delen av sykehuset som behandler fysisk sykdom – til forskjell fra psykiatrien.  

Figur 2-7 - Tabeller viser et økende befolkningstall i Norge. (St.meld.11.2016-2019) 
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Befolkningen er blitt vant med nyvinninger innenfor teknologi, både i andre sektorer og på 

hjemmebane. Det forventes at man ikke skal gjenta sin egen sykehistorie for hver nye lege man 

møter, eller at man skal gjennomføre de samme blodprøvene flere ganger innenfor et kort tidsrom. 

Dataen er lagret, men deling av data er vanskelig. For helsepersonell er det en tidkrevende og 

utfordrende prosess å få det komplette sykdomsbildet på en pasient. Informasjon om pasienten er 

spredt i ulike systemer, og hos ulike instanser av helsevesenet. Denne dataen må etterspørres på 

tvers av foretak noe som tar tid og resulterer ofte i at heller nye prøver blir tatt ved hver ny instans. 

Dette er lite effektivitet, og det er en risiko for at viktig informasjon blir oversett, noe som kan gå 

utover pasientsikkerheten. I sykehussammenheng er rask tilgang til pasientinformasjon i noen 

tilfeller kritisk for å gi riktig pasientbehandling (Helse og Omsorgsdepartementet, 2019).  

 

2.1.3.3 «Den aktive pasienten»  

"Den aktive pasienten" vil i fremtiden bli forstått som en pasient som bruker tilgjengelig informasjon 

for å forstå sitt eget kliniske sykdomsbilde (Helse og Omsorgsdepartementet, 2019). De er aktive 

deltakere, har tilgang til egen journal og tar beslutninger i samarbeid med helsepersonell. De vil selv 

delta i forebygging, behandling og egen rehabilitering. Selvbehandlingsteknologi vil i nær fremtid 

være mer tilgjengelig, noe som vil underbygge denne utviklingen (Helsenett, 2016). Dette vil endre 

måten pasientbehandling utføres på, og måten ting gjøres i helsesektoren. I stortingsmelding 11 – 

«Nasjonal helse og sykehusplan» (2016-2019) (Helse og Omsorgsdepartementet, 2019) legges det 

vekt på pasientens helsevesen, i den forståelse at helsetjenesten må organiseres på en ny måte. En 

pasient skal ikke forholde seg til de organisatoriske forskjellene som helsevesenet er bygget på. En 

pasient bør møte et samlet helsevesen, hvor både kropp og sinn er tatt med i samme betraktning. 

Det er også lagt vekt på at man ikke skal sendes videre, men sendes til neste, med et avtalt 

møtetidspunkt. På den måten skal færre oppleve å havne i et stadium av usikkerhet mellom to ulike 

deler av helse-systemet (Helse og Omsorgsdepartementet, 2019).  

 

2.1.4 Elektronisk Pasient Journal  

 

Elektronisk Pasient Journal (EPJ) er systemer for dokumentasjon og administrasjon av pasienter ved 

sykehus eller annen helseinstitusjon. Pasientens journal inneholder klinisk informasjon om tidligere 

og nåværende behandling, notater gjort av lege og sykepleier, diagnoser, allergier, laboratoriet-svar 

(lab-svar) og medikasjon. I tillegg foreligger demografisk informasjon om pasienten, bosted, nære 

relasjoner, fastlege og annet av relevans i journalen. Informasjon om pasientens oppmøte og 
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administrasjon av henvisninger og timer inngår også i en pasients journal. Bruk av EPJ gir bedre 

pasientbehandling, og bedre og tryggere pasientadministrasjon. Det er lovfestet at informasjon om 

alle pasienter som er innom sykehus skal journalføres. I forskrift om pasientjournal i 

Helsepersonelloven står det: 

§ 39. Plikt til å føre journal 
Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en 

journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende 
helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell. 
 
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den 

enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen. 

 

§ 5. Oppretting og organisering av journal  

Det skal opprettes en journal for hver pasient. Det skal som hovedregel anvendes en 

samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten. 

Hovedregelen om en samlet journal for den enkelte pasient kan fravikes dersom 

virksomhetens enheter både faglig og organisatorisk klart fremstår som separate deltjenester.    

        (Lovdata, 2018) 
 

Tidligere var journalen ført på papir, og overgangen til digital journal var revolusjonerende. Denne 

overgangen ble gjennomført i Norge fra slutten av 1990-tallet og helt frem mot slutten av 2010-

årene. Med digital journal fant man smidigere frem til riktig journal og unngikk unødig bruk av tid på 

å lokalisere aktuelle journaler. Man var ikke lenger avhengig av et stort fysisk pasientarkiv, og flere 

klinikere hadde tilgang til en og samme journal samtidig. Det var ikke lenger en hindring at andre ved 

samme sykehus oppbevarte journalen hos seg. Ved å digitalisere journalen endret man måten man 

forholdt seg til journalen på, og en rekken avhengige oppgaver ble med det endret (Boulus, 2003). 

 

I dag brukes ikke journalen bare av helsepersonell, men også forsikringsselskap og helsemyndigheter 

forøvrig bruker statistikk og informasjon fra journalsystemene. Disse har da ikke tilgang til alt 

innhold og tilgangen til journalsystemene må være formålsstyrt. Det må også foreligge fullmakt fra 

pasienten selv.  

 

2.1.5 Kompleksitet i helseforetak 

 
Helsesektoren er en spesielt utfordrende sektor når det kommer til kompleksitet. Ikke bare er 

helsepolitikk og nasjonal oversikt over helseinstansene kompleks (se figur 2-2), men hvordan 

arbeidsprosessene på et sykehus fungerer, og hvordan systemer understøtter dette er også svært 

utfordrende. Ved et sykehus er det mange aspekter å ta hensyn til. Både mange mennesker, tett 
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samarbeid mellom profesjoner, flere lokasjoner, ulike prosesser og et avansert regelverk å forholde 

seg til. Dette gjør sykehus til en svært kompleks organisasjon. Pasientene har også mer avanserte 

sykdomsbilder som øker denne kompleksiteten ytterligere. Samarbeid med kommunen og andre 

instanser er også et aspekt som avanserer dette videre. Denne sosiotekniske kompleksiteten er noe 

av det som gjør implementasjon av nye it-systemer i helsevesenet utfordrende. Et system 

understøtter mennesker, men mennesker påvirker også hvordan systemet fungerer. En redegjørelse 

for sosioteknisk kompleksitet vil bli forklart i kapitel 3. Teoretisk Rammeverk 

  



 

   15 

Bakgrunn 

Figur 2-8 - Kompleksitet i et 
helseforetak. Egen illustrasjon 

EKSEMPEL  

En pasient ankommer sykehuset og blir lagt inn via akuttmottaket. Det tas da prøver som sendes til 

laboratorium (LAB), og EKG-utskrift som sendes til godkjenning hos en kardiolog på papir. Pasienten 

sendes så videre til røntgen, hvor det tas bilder som importeres til et annet system for røntgen-

bilder (PACS). Før resultatet av alle prøven er klare har pasienten flyttet videre til en sengepost hvor 

pasienten vil være frem til videre undersøkelser er tatt. Prøvene som ble sendt til labben skal da 

sendes til posten pasienten ligger ved, og ikke tilbake til akuttmottaket hvor prøvene ble tatt. Om 

EKG-resultatene er fine sendes papiret til skanningssenteret for å bli skannet inn i pasientens 

journal. Ved sengeposten oppretter sykepleieren en behandlingsplan for pasienten - en 

dokumentasjonsplan med predefinerte sannsynlige utfordringer basert på sykdomsbildet og tiltak 

for disse. Legen gjennomfører visitt, og dokumenterer ofte via diktafon i ettertid. Diktatet sendes så 

eksternt til en skrivestue som skriver informasjonen inn i ett notat som legges ved pasientens 

journal. Eventuelt sendes pasienten videre til operasjon hvor kirurger og anestesi leger involveres i 

pasientforløpet. Etter operasjon og tilbake på sengeposten, er kanskje sykepleieren på vakt ferdig på 

jobb i det pasienten kommer tilbake, og sykepleier 1 må da overlevere pasienten til sykepleier 2 slik 

at hun eller han kan følge opp behandlingsplanen for pasienten. Om pasienten får påvist en kronisk 

lidelse og blir skrevet ut av sykehuset skal han eller hun tilbake til jevnlig kontroll ved en poliklinikk i 

tiden fremover. For å gjøre dette så smidig som mulig for pasienten settes det da opp flere timer 

samme dag - en til lege, en til sykepleier og en til fysioterapeut. En sekretær setter da opp timen, 

basert på timeboken til legen, fysioterapeuten og til en felles sykepleierbok. Denne sykepleierboken 

blir så fordelt mellom de sykepleierne ved avdelingen som har kompetanse på området som gjelder 

pasienten. Disse oppsatte timene må også være innenfor gitte frister som er satt av 

helsemyndighetene, for å verne pasienten.  

Dette er et enkelt eksempel på koordinasjon av en pasient. Ved Diakonhjemmet sykehus er det ved 

enkelte avdelinger 50.000 dag-konsultasjoner pr år.  
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2.2 Erfaringer fra internasjonal helsesektor  

 

Det vil nå bli sett nærmere på erfaringer fra implementasjon av EPJ-systemer ved andre sykehus 

internasjonalt. Det er ikke nytt at implementasjon av EPJ-systemer har sine utfordringer (Berg, 

2001). Å se på erfaringer fra andre prosjekter som har gjennomført lignende implementasjon eller 

integrasjon av nye systemer vil være hensiktsmessig for å forstå fremtidige implementasjoner.      

Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) brukes som et internasjonalt rangeringssystem 

for å måle sykehus sine evner til bruk av elektronisk medisinsk journal (EMJ) og adopsjon av 

elektroniske pasientrettede systemer. Disse beregningen gjennomføres ved bruk av inkorporerende 

metodikk og algoritmer for å gi et resultat på mellom 0 og 7, hvor 7 er det høyeste 

(Himssanalytics.org, 2019). I Norge er det få sykehus som har en rangering på denne listen. 

Sykehuset i Østfold, som høyest rangert i Norge, har en rangering på nivå 6, mens Ahus har en 

rangering på nivå 5 per 2017 (www.dips.com, 2017).  

 

2.2.1 Implementasjon av EPIC 

 
EPIC er et amerikansk EPJ-system utviklet i 1979, og er i dag blant annet implementert ved flere 

sykehus i Nederland, Danmark, England, Libanon, Canada, Australia, De Forente Arabiske Emirater, 

samt flere ti-talls sykehus i USA (www.epic.com, 2019). I dag har mer enn 250 millioner pasienter en 

pasient journal i EPIC. EPIC som system omfatter både EPJ-system og MyChart, en portal for 

pasienter slik at de lettere kan følge med på egen helse, samt korrespondere med klinikere. EPIC 

utvikler også mobile løsninger og løsninger på tvers av helse leverandører. EPIC er modulbasert og 

har egen programstøtte innenfor de fleste områder i helsevesenet (www.epic.com, 2019).  

Det har vært store implementasjonsprosjekter av EPIC i Europa de siste årene (Hertzum & Ellingsen, 

2019). Nedenfor presenteres to innføringsprosjekter, fortrinnsvis Cambridge universitetssykehus i 

England som tok i bruk EPIC i 2014 og Harlev og Gentofte i Danmark som tok i bruk systemet i 2017. 

Ved begge innføringsprosjekter ble det brukte en big-bang-implementasjonsmetode for innføring av 

systemet.     

2.2.1.1 Ved Cambridge universitetssykehus i England  

I 2014 ble EPIC implementert ved Cambridge universitetets-sykehus i England. Frem til da hadde 

store deler av pasient journalen ved sykehuset vært lagret på papir, og overgangen ble derfor stor da 

de skulle over på elektroniske pasientjournaler. Visjonen var at alle systemene ved sykehuset skulle 

over på ny programvare, inkludert intensivavdelingen og laboratoriene. Dette omfattet et skifte for 

ca. 12.000 ansatte, og installasjon på ca. 7.500 datamaskiner. Før implementasjon hadde Cambridge 
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universitets-sykehus en rangering på 1 ved EMRAM. Det ble brukt en Big-Bang 

implementasjonsmetode ved innføringen, og hele sykehuset gikk over til nye systemer samtidig, noe 

som resulterte i flere problemer. Blant annet var ikke overføringen av alle papirbaserte journaler til 

elektronisk journal ferdig ved oppstart, noe som resulterte i manglende medisinsk historie på en 

rekke pasienter. Generell ustabilitet og uplanlagt nedetid, samt reduksjon av produktivitet i 

akuttmottak og poliklinikker var blant de større problemene. Seks måneder etter Go-Live (første 

gang et system tas i bruk) gjennomførte kvalitetskommisjonen en inspeksjon av sykehuset som 

resulterte i en «krever forbedring»-vurdering. Kostnadsbildet var også mye høyere enn først antatt. 

Etter to år med bruk av EPIC hadde allikevel sykehuset nådd nivå 6 på EMRAM rangeringen (Hertzum 

& Ellingsen, 2019). 

 

2.2.1.2 Ved Herlev og Gentofte sykehus, Danmark 

Fra mai 2016 til november 2017 ble EPIC implementert ved 17 sykehus i to regioner i Danmark, noe 

som inkluderer ca. 40.000 sykehusansatte. Første sykehus til å ta i bruk EPIC var Herlev- og Gentofte 

sykehus rett utenfor København. Før implementasjon var sykehuset rangert på nivå 3 på EMRAM. 

Fra tidligere var pasientinformasjonen lagret både på papir-format, men også noe data var lagret i 

ulike tilleggs-systemer. Slik som ved Cambridge ble det også her gjennomført en Big-Bang 

implementasjon.  

Etter Go-Live oppsto det flere problemer. Oversikt over pasienter i akuttmottaket var problematisk, 

og det var vanskelig å få status på pasientene. Det forekom også funksjonsfeil på overføring mellom 

medisinsk teknisk utstyr og EPIC. Også i dette tilfelle ble det utført en gjennomgang initiert av 

Danske Riksrevisjonen etter innføring. Resultatene fra denne gjennomgangen peker på for lite 

brukertrening, og for lite testing. Flere av de essensielle testene ble ikke gjennomført før få dager før 

Go-Live, og det ble da funnet opp mot 20 feil som var kritiske eller alvorlige. Testen for om EPIC 

oppfylte de spesifisere kravene for Go-Live ble også utsatt til fem måneder etter Go-Live var 

gjennomført (Hertzum & Ellingsen, 2019).         

Ved begge regioner ble det forskuttert med lite nedetid i forbindelse med Go-Live, og det ble 

planlagt med at sykehuset ville være tilbake i normal drift etter tre uker med nye journalsystemer. 

Det ble anslått at produktiviteten ville gå ned 50 % de første to uken, for deretter å være redusert 

med 25% den tredje uka. Etter 18 måneder (72 uker) var fortsatt ikke produktiviteten tilbake ved 

baseline ved Herlev og Gentofte sykehus. Det ble også rapportert om to tilfeller hvor pasienter kom 

til skade som et resultat av systeminnføringen (Hertzum & Ellingsen, 2019). 
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2.2.2 Erfaringer fra norsk helsesektor  

 
I Norge har det også vært gjennomført omfattende innføringsprosjekter tidligere. På 2000-tallet gikk 

flere helseforetak over fra EPJ-systemet Doculive til DIPS Classic. Ellingsen & Monteiro fulgte 

overgangen fra Doculive til DIPS ved nordlandssykehuset (UNN) i 2004 (Ellingsen & Monteiro, 2006). 

Denne overgangen viste seg å ha noen utfordringer, og var ikke en så rett frem prosess som man 

hadde forventet seg. Den installerte basen fra tidligere system var mer innarbeidet enn antatt, og 

integrasjoner som i utgangspunktet var solgt inn som enkel, førte i realiteten til mer kompliserte 

strukturer.  

DIPS Classic ble også innført i helse Bergen i 2010. Denne innføringen var også preget av oppstarts-

utfordringer, selv da systemet hadde vært i bruk ved andre helseforetak tidligere. Det ble rapportert 

om treghet i systemene, flere brev ble ikke kvittert utsendt, og labsvar kom ikke frem til rekvirent 

(Andreassen, n.d.). Overlegeforeningen har uttalt seg i forbindelse med denne implementasjonen, 

og påpeker at implementasjonen var utfordrende for legene, mye på grunn av manglende opplæring 

og lite intuitivitet i programmet (NorskOverlegeforening, n.d.).     

Noen foretak har også tatt i bruk enkelte moduler av DIPS Arena tidligere. Dette er forklart i mer 

detalj i kapittel 5, under avsnitt 5.2 DIPS AS 

  



 

   19 

Teoretisk Rammeverk 

3 Teoretisk Rammeverk   
 

I dette kapitelet gjennomgås relevante teorier innenfor det aktuelle området for å gi innsikt og 

forståelse i begreper som presenteres i oppgaven. De ulike teoriene presenteres her i detalj og vil 

senere i oppgaven bli brukt som et begrepsapparat for å forstå oppgavens case.  

 

3.1 Forskningsteori  

 

3.1.1 Sosioteknisk systemer  

 

Sosioteknisk systemteori setter fokus på hvordan sosiale 

systemer påvirker tekniske systemer, og motsatt. Ved 

implementasjon av informasjonssystemer i en organisasjon vil 

systemene påvirke mennesket, men mennesket vil også påvirke 

hvordan man bruker systemene. I sosioteknisk systemteori ser 

man på relasjonen mellom teknologiske systemer og sosiale 

systemer, og hvordan disse til sammen danner et totalt system. 

Med sosiale system kan vi forstå mennesker i for eksempel en organisasjon, hvordan de interagerer, 

samarbeider og forholder seg til hverandre, men også behov og gruppedynamikk. Med teknisk 

system kan vi forstå de teknologiske systemene, rutinene og utstyret. Denne teorien ble utvikle da 

man så at det sosiale aspektet hadde en stor innvirkning på bruk og miljø, og at de sosiale aspektene 

på bakgrunn av dette burde balanseres opp mot de tekniske aspekter (Aanestad & Olaussen, 2010; 

Berg, 2004).  

Et godt eksempel på dette er samhandling i forbindelse med dokumentasjon ved sykehus. Ofte 

forfatter og skriver sykepleier notater om en pasient i journalsystemet. Dette notatet sendes så til 

legens arbeidsliste for godkjenning. Det tekniske systemet er da journalsystemet, og fungerer her 

som et medium for det sosiale systemet – samhandlingen mellom lege og sykepleier. Sammen 

danner dette et totalt sosioteknisk system.    

En annen måte å forstå sammenhengen mellom tekniske systemer og sosiale aspekter er gjennom å 

forklares de ulike delene av et system og deres sammenheng. På et grunnleggende nivå er hardware 

basen for bruk av elektroniske verktøy. Hardware er de fysiske komponentene. Software er 

programvaren som kjører på hardwaren og danner applikasjoner. Der hardware og software danner 

Figur 3-1 - Sosioteknisk systemer. Egen 
illustrasjon. 
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informasjonsteknologi (IT), vil informasjonsteknologi og psykologi til sammen bli menneske-maskin-

interaksjon (Human Computer Interaction, HCI). Om man i tillegger legger ved et samfunnsmessig 

aspekt vil det dannes sosiotekniske systemer (STS), informasjonssystemer brukt av et samfunn av 

mennesker.  

Dette kan deles inn i ulike nivåer, hvor hardware er nivå 1, software nivå 2, HCI nivå 3 og STS nivå 4. 

Om hardware-systemene (nivå 1) fungerer, vil man kunne utvikle software-systemene (nivå 2). Om 

dette fungerer vil man kunne jobbe med HCI (nivå 3), og om dette fungerer kan det utvikles til STS 

(Nivå 4). Det er essensielt at nivå 1, 2 og 3 fungerer for at nivå 4 skal fungere. Et eksempel på dette 

kan være om du har et system som er tilpasset en bruker (nivå 3), men brukeren vil fortsatt ikke 

benytte systemet hvis det er for tregt (nivå 2) (Whitworth, 2011). 

Denne hierarkiske sammenligningen kan virke innlysende og er grunnleggende ved utvikling av 

systemer, men det kan samtidig være vanskelig å huske nettopp på grunn av dette. 

 

3.2 Informasjonsinfrastruktur  

 

Kompleksiteten i en infrastruktur er mer enn det tekniske, det handler om kompleksiteten og 

omfanget av de sammenhengende delene av systemet, både teknisk og autonome. Ved EPJ-

løsninger er konteksten komplisert, da det involverer både pasienter, pårørende, leger, sykepleiere 

og andre ansatte, systemer, historie, styringsstruktur, organisasjon og så videre.  

Figur 3-2 - Modell presentert av Whitworth 2011 
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For å forstå hvordan implementeringen av EPJ-systemene vil påvirke strukturen på et sykehus, må vi 

forstå hvilken type arkitektonisk struktur det er på sykehuset og hvordan denne fungerer. 

Kompleksitet er et viktig konsept når det gjelder IT-arkitektur og infrastruktur. Schneberger og 

McLean (Bygstad, Hanseth, & Le, 2015) nevner tre sentrale elementer som beskriver kompleksitet:  

• Antall og varianter av komponenter 

• Antall og variasjonen av interaksjoner og gjensidig avhengighet 

• Systemets forandringshastighet  

Informasjonsinfrastrukturer (II) er ofte beskrevet som store og komplekse «systemer», som 

eksisterer som et resultat av utvikling over tid, basert på tidligere sammenkoblinger og evolusjoner.  

“Information infrastructures are different from traditional information systems in the sense that they 

typically encompass a heterogeneous collection of different technologies, components, protocols, 

and applications to support different and varying application areas and use over time across large 

geographical distances” (Rolland & Monteiro, 2002). 

Vi kan forstå en informasjonsinfrastruktur som et nettverk av systemer, prosedyrer, sosiale 

relasjoner og koordinasjonsmekanismer. IT-systemer, koordinering av arbeidsoppgaver og 

personlige ferdigheter har sameksistert og evolvert over tid, og resultert i et tett sammenvevd 

sosioteknisk system. Dette systemet – den sosioteknisk informasjonsinfrastrukturen, er det ofte 

vanskelig å se vidden av før noe endrer seg og endringen forplanter seg utover. Sommerville påpeker 

også at informasjonsinfrastrukturer i stor grad er dynamiske, noe som gjør at det er vanskelig å 

påpeke hvordan en informasjonsinfrastruktur fungerer. En informasjonsinfrastrukturer er en 

koalisjon av systemer, hvor hvert enkelt system sameksisterer, basert på en felles interesse, men 

utvikles separat (Sommerville et al., 2012). Hanseth og Lundberg presenterer konseptet «Work 

Oriented Infrastructures» som en infrastruktur som underbygger spesifikke arbeidspraksiser, og 

understreker at å endre en del av denne informasjonsinfrastrukturen vil gi ringvirkninger i resten av 

informasjonsinfrastrukturen (Hanseth & Lundberg, 2001). De påpeker at informasjonsinfrastrukturen 

er et nettverk bygget sammen av artefakter eller funksjoner, og ved bruk av ulike koblinger og linker 

lager de kjeder av oppgaver som er tilpasset en praksis eller setting. Mange slike kjeder utgjør sub-

nettverk, som igjen kobles sammen med andre sub-nettverk og utgjør nettverk av nettverk - 

helhetlig omtales dette som informasjonsinfrastrukturer. Disse koblingene er så innebygget i praksis, 

og praksis er tilsvarende bygget opp rundt dem. Det å endre en informasjonsinfrastruktur er noe 

som foregår over tid, og det tar lang tid å overføre en infrastruktur til nye rammer. Endring av en 

informasjonsinfrastruktur er ofte samsvarende med å bytte ut eller oppdatere standarder, noe som 

er svært omfattende. I denne sammenheng er det viktig å huske at en avdeling ved et sykehus ikke 
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fungerer i et vakuum, men sameksisterer og «samarbeider» med andre avdelinger og yrkesgrupper 

for å levere helsetjenester til pasienten.  

Hanseth og Lyytinen definerer i en artikkel fra 2010 et sett med begreper som 

informasjonsinfrastruktur kan forstås gjennom. De definerer en informasjonsinfrastruktur som 

muliggjørende, delt, åpen, heterogen, sosioteknisk og basert på en installert base (Hanseth & 

Lyytinen, 2010).  

En informasjonsinfrastruktur kan ses som muliggjørende på den måten at den åpner opp for ny type 

bruk og er ikke begrenset av en gitt oppgave. En informasjonsinfrastruktur er delt mellom flere 

brukergrupper, og det er ingen grense på hvem som potensielt kan benytte en 

informasjonsinfrastruktur. En informasjonsinfrastruktur er også åpen i den forstand at det er flere 

typer teknologier og grensesnitt involvert, og ikke bare en standard som er i bruk. Dette betyr at en 

informasjonsinfrastruktur kan utvides og bygges videre på. Dette underbygger også heterogeniteten 

i en informasjonsinfrastruktur, hvor det er bruk av mange ulike elementer og teknologier, og 

helheten er delt i mindre deler - sub-infrastrukturer. En informasjonsinfrastruktur er også 

sosioteknisk, noe som betyr at helheten består av både tekniske og sosiale elementer. 

Infrastrukturen påvirker hvordan mennesket forholder seg til den, like mye som at teknologien 

utvikles i sameksistens med mennesket. Fysiske og sosiale elementer er tett sammenkoblet, og man 

kan ikke forstå den ene uten den andre. En informasjonsinfrastruktur er også basert på en installert 

base. Dette betyr at informasjonsinfrastrukturer ikke utvikler seg alene, men er basert på allerede 

eksisterende elementer, og formes hele tiden av dette (Hanseth & Lyytinen, 2010).  

Disse definisjonene er ment som et begrepsapparat for å forstå informasjonsinfrastruktur, og som 

en måte å forklare de ulike aspektene ved en infrastruktur på. Det er derfor nødvendig å forstå at de 

ulike begrepene kan benyttes i større eller mindre grad, og er ikke ment som en absolutt definisjon 

på en informasjonsinfrastruktur. I denne oppgaven er det lite hensiktsmessig å gå i detalj på alle 

begrepene som presenteres. Informasjonsinfrastruktur ved et sykehus er i liten grad åpen da 

helsesystemer er ment for en lukket gruppe klinkere, på en annen side er begrepet installert base et 

høyst relevant begrep.         
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3.2.1 Installert base  

 

For å endre ett større nettverk må man se på det gamle nettverket i sammenheng, og anerkjenne de 

prosessene og prosedyrene som finnes fra før og ta dette i betraktning da dette er et grunnelement 

for videre utvikling. Hanseth og Lyytinen beskriver en installert base som “[a] set of ICT capabilities 

and their users, operations and design communities” (Hanseth & Lyytinen, 2010). Ved 

implementasjon må nye systemer tilpasses og tilrettelegges som en del av en allerede eksisterende 

helhetlig struktur.  

 

Som eksempel bruks metaforen «greenfield» og «brownfield» fra byggebransjen. Der beskrives 

greenfield som en arbeidsplass uten tidligere konstruksjon, hvor man fra start kan utvikle uten 

nevneverdige begrensninger. Ved brownfield utvikler man på allerede bygget grunn, noe som betyr 

at eksisterende bygg, rørsystem og kabler allerede ligger i bakken og påvirker hvordan videre 

utvikling kan foregå. Brownfield sammenlignes med installert base i informasjonsinfrastrukturen, der 

man må ta hensyn til de strukturene som allerede eksisterer ved utvikling av nye strukturer. 

Installert base er altså «all that is there» nevnt av Hanseth og Monteiro (Hanseth & Monteiro, 1998). 

Det er altså ikke noe gitt, men noe som utvikles over tid, og fungerer som et konsept for forståelse 

av endring i informasjonsinfrastruktur. Endringen er en kontinuerlig prosess som hele tiden 

«vokser». Begrepet installert base kan være et begrep for å kunne diskutere helheten og 

kompleksiteten av de endringene som skjer i en informasjonsinfrastruktur ved implementasjon av 

nye systemer.  

Figur 3-3 - Utvikling og stabilisering av en installert base. Egen illustrasjon 
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Når man utvikler en installert base foregår det en prosess hvor infrastrukturen må stabilisere seg, før 

nye endringer kan iverksettes. Bare en stabil installert base kan ta imot ny endring (Aanestad, Grisot, 

Hanseth, & Vassilakopoulou, 2017; Hanseth & Lundberg, 2001). En installert base kan både være 

et godt grunnlag, men kan også skape en hindring i form av hva som er mulig å implementere. Det 

er derfor et viktig poeng at man gjerne vil tilpasse nye systemer til eksisterende installert base – men 

man vil samtidig endre den installerte basen ved å implementere nye systemer, og tilrettelegge for 

fremtidige systemer og teknologier. Man legger på den måten opp til sirkler av adapsjon. Måten 

man implementerer eller introduserer nye tekniske løsninger og hvordan man møter en overgang, 

kan ha mye å si for hvordan man tar i bruk et system, og endrer den installerte basen.  

  
 

3.2.2 Implementasjons metoder 

 

Hvordan et nytt system blir introdusert i en organisasjon varierer i stor grad. Det er mange måter å 

gjennomføre dette på, og samme programvare kan installeres på ulike måter i forskjellige 

organisasjoner. Måten et informasjonssystem blir introdusert for brukeren er sentral for bruken av 

systemet. Hertzum gjennomgår flere strategier for implementasjon (Hertzum, 2002).  

En big bang implementasjon går ut på å endre datasystem fra en dag til den neste. Alle deler av en 

organisasjon får da nye systemer samtidig. Man har da en Go-Live dato, hvor systemene byttes ut. 

Dette kan være enten en gitt dag eller over en helg. Big bang implementasjon kan være en krevende 

prosess, da det ofte er behov for mye støtte etter go-live, dette avhenger ofte av organisasjonens 

størrelse. Denne implementasjonsmetoden må også planlegges svært nøye på forhånd, noe som kan 

være krevende.    

En Case Based (Evolusjons) implementasjon tar utgangspunkt i en fase-oppdelt overgang hvor man 

for eksempel introduserer programvare del for del. Dette reduserer ofte risikoen og gir en mer 

håndterlig overgang, men kan ofte pågå over et lengre tidsrom. Denne metoden er ofte brukt i 

situasjoner hvor man ikke har en sentral database, men heller fragmentert datalager.  

En Region-Wise (regionsvis) implementasjon forklares av Hertzum som en overgang gjennomført 

lokasjon for lokasjon. Dette anses som en metode hvor konsekvensene for tidlige feilsituasjoner 

reduseres, da færre brukere tar i bruk systemet i en startfase. Dette kan dog også by på problemer 

da organisasjoner ofte har en felles strukturer, og ikke er delt opp så fragmentert.    

En parallell prosess foreslås også som en fjerde overgangsstrategi. Denne overgangsstrategien går ut 

på å ha de to systemene gående parallelt i noe tid for å minske risikoen ved en overgang. Ved at 
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systemene kjører parallelt i en overgangsperiode vil brukeren kunne benytte det gamle systemet om 

noe skulle skje med det nye systemet. Ved at systemene kjører parallelt kan de integreres ved bruk 

av gateways, eventuelt kan de benytte samme datastruktur for lagring til database.  

 

3.2.3 Gateway 

 

For å forstå hvordan to eksisterende systemer kan fungere sammen slik som ved en parallell prosess, 

brukes ofte en «bro» eller en overgang mellom systemene. Dette omtales ofte som gateways. “A 

gateway technology is some means (a device, or a convention) for effectuating whatever technical 

connections between distinct production subsystems are required in order for them to be utilized in 

conjunction, within a larger integrated production system” (David & Bunn, 1988). Helt enkelt kan 

man forklare en gateway som en adapter som kobler to systemer som ikke er forutbestemt til å 

kunne kobles. En gateway kan forklares som en kobling mellom noe, enten fysisk eller teknisk. 

Hanseth og Lundberg beskriver endring i informasjonsinfrastruktur som utvikling av den installert 

basen, muliggjort ved bruk av gateways som kobler nye systemer på eksisterende installert base. 

Dette presenteres som en overgangsmulighet, til forskjell fra David og Bunn sin definisjon av 

gateways hvor vi forstår gateways som en måte å holde to (konkurrerende) teknologier gående 

parallelt for å skape et rom for å videre utvikle begge.  

 

Gjennom forskningsartikkelen «Designing Work Oriented Infrastructures» presentert av Hanseth og 

Lundberg (Hanseth & Lundberg, 2001) finner vi et eksempel på bruk av gateways i en 

informasjonsinfrastruktur ved et innføringsprosjekt på et sykehus. Gjennom artikkelen presenteres 

begrepet «Work Oriented Infrastructures» som forklarer en type infrastruktur som understøtter en 

gitt arbeidspraksis. Artikkelen fokuserer på å forklare de utfordringene som forekommer ved 

implementasjon av større systemer i en allerede etablert infrastruktur. «Infrastructure change over 

time. But due to their size and complexity, the whole infrastructure cannot be changes instantly. It 

changes as some of its parts changes, but constrained by the fact that the overall infrastructure 

needs to be aligned” (Hanseth & Lundberg, 2001). Det er her fokus på en sakte evolusjon og en 

forsiktig implementasjon, hvor større deler av systemet endres gjennom å endre mindre deler av 

gangen. Å endre en infrastruktur gjøres gjennom å starte med den installerte basen og endrer 

mindre deler av et system, mens man samtidig passer på at disse delene fungerer sammen med de 

større delene. I artikkelen presenteres også bruken av gateways som en løsning som binder sammen 

to ulike standarder. Standarder er i denne forstand forstått som tekniske standarder, men også 

standarder i form av kommunikasjon og koordinasjon. Ved å finne en løsning som endrer og tilpasser 
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en standard til «den nye» standarden, finner vi en løsning, en gateway. Som eksempel viser Hanseth 

og Lundbergs til hvordan man bruker printer for å printe ut en konklusjon fra en undersøkelse 

istedenfor å sende elektronisk melding, da mottagende part ikke har mulighet for å motta meldingen 

elektronisk. Man møter på denne måten utfordringene som oppstår mellom to nettverk hvor 

standarden ikke er kompatibel.    
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4 Metodisk tilnærming  
I dette kapittelet vil det bli beskrevet tilnærminger brukt for innhenting av informasjon og analyse av 

empiriske data. Hvordan vi forstår og anvender kunnskap er essensielt for å forstå det vi forsker på.   

 

4.1 Forskning 

 

«Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt 

viten» (snl.no, 2019). For å forstå forskning må vi forstå hvordan mennesket forstår verden. Verden 

forstås gjennom epistemologi, eller erkjennelsesteori, læren om viten og sikker kunnskap og 

ontologi, læren om hva som eksisterer og former for eksistens. Dette er abstrakte begreper for 

hvordan kan vi forstå kunnskap – men hva er kunnskap? Kunnskap, og hvilken kunnskap som er 

anvendbar er i konstant forandring. Paradigmer er et begrep brukt om en felles forståelsesramme 

innenfor en vitenskapelig praksis. Det er en uenighet om antall paradigmer vi kan forstå verden 

gjennom, og hvordan de skiller seg fra hverandre. Det er flere likhetstrekk mellom dem, og det kan 

være vanskelig å se overgangene som skiller de. Chua foreslår tre paradigmer henholdsvis 

positivistisk, fortolkende og kritisk (Myers, 1997). Disse 

er alle retninger innenfor den kvalitative 

forskningsretningen.   

Det Positivistisk paradigme tar utgangspunkt i at verden 

kan måles objektivt og er uavhengig av personen som 

ser den. Alt i verden kan måles med parameter, og 

hypotesetesting er den enste veien for å finne sann 

viten. Vi kan bare studere det vi kan se og ta på og 

forskning basert på følelser og tanker er utlekket.    

Det Fortolkende paradigme tar utgangspunkt i at vi forstår verden på den bakgrunn vi ser den, samt 

den mening vi tillegger den. Realitet er sosialt konstruert. Vi får en forståelse av verden gjennom 

felles språk, delt mening og delt forståelse. Walsham (1993) mener at innenfor IS forskning er 

fortolkende paradigme "rettet mot å produsere en forståelse av informasjonssystemets kontekst, og 

prosessen der informasjonssystemet påvirker og påvirkes av kontekst" (Myers, 1997).  

Det Kritiske paradigme tar utgangspunkt i at verden er konstruert gjennom historiske verdier, og er 

produsert og reprodusert av mennesker. Sosial-, kulturell-, økonomisk- og politisk-dominans påvirker 

mennesket, og hovedoppgaven til kritisk forskning er å utfordre dette. I kritisk forskning fokuseres 

Figur 4-1 - Paradigmer innenfor kvalitativ forskning (Myers, 
1997) 



 

   28 

Metodisk tilnærming 

det på motsetninger i samfunnet og det er ønske om å bidra til å eliminere årsakene til vedtatte 

sannheter.   

 

4.1.1 Kvantitativ eller kvalitativ forskning  

 

Kvantitativ forskning legger til grunne formaliserte prinsipper for datainnsamling. Det benyttes 

standardiserte metoder, og datautvalget er predefiner med spesifikke variabler. Datasettet skal 

resultere i sammenlignbare verdier, i form av tall, eller gjennom figurer eller statiske mål. På den 

måten kan man bruke dataen til sammenligning, og se på variasjoner og forskjeller. Kvantitative 

metoder for datainnsamling er ofte spørreundersøkelser eller standardiserte skjema, med 

forhåndsdefinerte svarsalternativer (Etikkom.no, 2019).  

Kvalitativ forskningsmetode bygger på hermeneutikk og fenomenologi. Altså på fortolkning 

(hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Kvalitative forskningsmetoder benyttes 

ofte for å få mer dybdegående data – ofte på områder som har en meningsdimensjon og hvor det 

forekommer lite forskningsbasert kunnskap fra tidligere. Denne formen benyttes ofte i 

sammenhenger hvor man vil få innsikt og forståelse i menneskelige ytringer eller handlinger. 

Kvalitativ metode innebefatter både systematisk innsamling, bearbeiding og analyse. Analysen er 

sentral i kvalitativ metode da kvalitativ data ikke er selvforklarende. Gjennomføring av kvalitativ 

forskningsmetode er ofte gjennom intervju eller observasjoner og er ofte mer tidkrevende og 

omfattende enn kvalitativ forskning (Etikkom.no, 2019).  

 

4.1.2 Valg av forskningsmetode 
 

I denne studien benyttes kvalitativ forskningsdesign som metode for datainnsamling. Meningen med 

studien er å forstå klinikers oppfattelse av et informasjonssystem og bruken av dette, samt hvordan 

et slik organisasjonsomfattende tiltak påvirker informasjonsinfrastrukturen. Det vil i denne 

sammenheng være nyttig å få en dyptgående forståelse for brukeren, og åpne opp for ny innsikt 

gjennom dette. Det vil være av interesse å snakke med klinikere, observere hvordan de arbeider og 

studere videre hvordan de forholder seg til organisasjonsendring. Denne studien setter sitt fokus i et 

fortolkende paradigme, hvor det er bruk av fortolkende metoder for å forstå omverden. 
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4.2 Forskningsmetode  

 

Det er flere metodologier man kan benytte for å gjennomføre kvalitative studier. Jeg vil i dette 

avsnittet gjennomgå noen aktuelle metoder.  

 

4.2.1 Etnografi  

 
Etnografi er ifølge Mayers enn av de mest dyptgående forskningsmetodene som er (Michael D. 

Myers, 1999). Ved etnografiske studier involverer forskeren seg i et miljø over tid, og blir på den 

måten en del av det aktuelle miljøet. Forskeren kan da tilegne seg kunnskap om dyptgående 

prosesser, og få innblikk i de menneskelige, sosiale, organisatoriske og tekniske aspektene ved en 

kontekst.  

Historisk ble etnografi brukt som metode for å forske på kultur og hvordan mennesker levere i 

felleskap. Dette ble brukt for å se ulikheter mellom stammer og/eller kulturer.  

Suryani (Suryani, 2013) fremlegger flere karakteristikker ved etnografiske studier:  

1. Forskeren danner sosiale relasjoner med aktørene da det benyttes 

førstehåndsobservasjon og deltagende observasjon  

2. Observasjon gjennomført over en lengre tidsperiode  

3. Forskeren som instrument – forskerens evne til å ense essensiell informasjon 

påvirker utfallet av empirien 

4. Naturalistisk observasjon – lokasjon for observasjon er ikke under forskerens 

kontroll  

5. Bruk av flere datainnsamlingsmetoder, dette for å kunne kryssjekke nøyaktigheten i 

dataen       

Etnografiske studier er ansett som induktive, og derfor en eksplorerende studiemetode. Ved 

etnografisk metode brukes eksplorerende teknikker, og man baserer seg på empirien, og danner 

teorier ut av dette (Lazar, Feng, & Hochheiser, 2010). Man ser ofte for seg etnografi som en 

altoppslukende studie, hvor man går inn i et samfunn over lengere tid. Crang and Cook poengterer 

at dette ikke nødvendigvis alltid er tilfelle. Også involvering ved for eksempel en arbeidsplass som 

har faste åpningstider (8-16) er etnografiske studier da dette er den tiden den aktuelle situasjonen 

er foregående (A.Crang & Cook, 2007).  
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4.2.2 Case-studie  
 

Case-studie er den mest brukte forskningsmetoden innenfor informasjonssystem-forskning. Ved 

case-studie ser man på en gitt situasjonen eller en instans i dybden for å danne en forståelse. Case-

studie er en empirisk innsamlingsmetode, beskrevet som “the study of the instance in action” av 

MacDonald & Walker (Suryani, 2013). En case-studie er altså avgrenset i tid og rom. Hensikten med 

case-studie er å gå i dybden med en case og forstå grunnleggende mekanismer, og på bakgrunn av 

dette kunne generalisere til andre tilfeller. Casestudier benytter i stor grad teknikker fra etnografiske 

studier, og kan være eksplorative.    

 

4.2.3 Observasjon  
 

Nothing is stranger than this business of humans observing other humans in order to write 

about them (Behar 1996).  

        (A.Crang & Cook, 2007) 

Crang and Cook forklarer observasjon i tre steg. Steg en er å få tilgang til en gruppe mennesker, steg 

to er å interagere og være sammen med de aktuelle menneskene for å bli en del av og forstå deres 

måter og syn på det man studerer, og steg tre er å gå ut av situasjonen og deretter analysere og gi 

mening til de observasjoner som ble gjort (og skrive om dette). Målet med observasjon er å se 

hvordan for eksempel en gruppe mennesker interagerer. Via observasjon får man innsikt i hvordan 

en person faktisk opptrer, ikke hvordan han selv mener han opptrer, som man kan få innsikt i via 

intervju. Å observere innebærer og «være til stede» og følge med på hva som skjer i en situasjon. 

Ved observasjon av sosiale settinger, vil det være viktig å følge med på den intersubjektive 

samhandlingen mellom observatør og de som blir observert. Når en person vet at han blir observert 

er det ikke uvanlig at man blir påvirket og oppfører seg annerledes, i litteraturen kalt Hawthorne-

effekten etter en studie gjennomført på Hawthorn Electric av Mayo mellom 1927-1932 (Snl.no, 

2019a). Andre ganger kan man gli inn i en situasjon til den grad at de som observeres ikke lenger 

legger merke til at de blir observert. Spesielt i et travelt miljø som det er sykehus ofte er, kan dette 

være tilfelle (A.Crang & Cook, 2007; Tjora, 2019).  

Ved gjennomføring av observasjonsstudier er det viktig på å gjøre relevante observasjonsnotater. 

Som en hovedregel går man ut i observasjoner med «full åpenhet» og presentere data som gir et 

komplett bilde av en situasjon. Videre går man inn i mer detaljerte beskrivelser (Tjora, 2019). 

Observasjonsnotater vil alltid bli påvirket av forskeren, da man allerede i denne situasjonen tolker 

hva som er av viktighet og ikke.  
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4.2.4 Intervju  

 
Intervju er en mye brukt forskningsmetode hvor man etterspør større innsikt i et tema. Det er flere 

former for intervjuer - ustrukturert, semistrukturert og strukturert. Forskjellen avhenger av 

intervjuformen. Ustrukturert intervju kan ses på som en samtale mellom to parter, mens strukturert 

intervju tar utgangspunkt i en samling predefinerte spørsmål, med forventing om utdypende svar – 

noe på linje med spørreskjema. Ved semistrukturerte intervjuer er det en forhåndsdefinert 

temaliste, men muligheten for å spørre om andre ting relatert til tema, eller eventuelle 

oppfølgingsspørsmål. Målet med et intervju er å få innsikt i intervjuobjektets versjon av en sak, i 

deres egne ord. Mange har en tendens til å gjenfortelle noe de har fortalt andre før, av ren vane. Det 

er et poeng å prøve å få intervjuobjektet til å huske tilbake til en hendelse og forklare hendelsen på 

nytt, og deretter sette spørsmålstegn og oppfølgingsspørsmål (A.Crang & Cook, 2007).  

I denne studien er det empiriske materialet innsamlet ved bruk av deltagende observasjon og 

semistrukturert intervju.  

 

4.2.5 Analysemetode  

 
Etter gjennomført innsamling av empiri går man over til analysemetoden for å gi sammenheng til 

datamaterialet. Å transkribere intervjuene er 

nødvendig for å kunne analysere dataen i ettertid. 

Ved å transkribere tale til tekst mister man et 

moment av samtalen, noe som er viktig å være klar 

over ved transkribering. På den måten kan man ta 

høyde for dette, og være konsistent i sin 

transkriberingsmetode (Kvale & Brinkmann, 2015). 

En analysemetode som kan benyttes er stegvis-

deduktiv induktiv metode (SDI-modellen) 

presentert av Tjora (Tjora, 2019). Metoden går ut 

på å benytte empirien til å utvikle koder, som så 

kategoriseres. På bakgrunn av dette utvikles 

konsepter og teori, som igjen testes mot empirien. 

Ved å kode dataen på denne måten benytter man 

begreper og uttrykk som allerede finnes i empirien. Når første transkripsjon er gjennomgått gjøres 

det samme for neste transkripsjon, hvor man koder innholdet til de samme kodene eller oppretter 

Figur 4-2 - SDI-modellen presentert av Tjora (Tjora 2019) 
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nye der det er nødvendig. Kodene blir så gruppert i relevante kodegrupper. Disse kodegruppene kan 

brukes videre til å strukturere resultatdelen av oppgaven.  

Med utgangspunkt i kodegruppene og med forankring i hovedproblemstillingen finner man videre 

mer generelle konsepter og forbinder disse med allerede etablerte teorier. 

4.2.5.1 Koding 

Første steg i SDI-modellen er å kode materialet, det vil si å lage koder basert på ord eller uttrykk som 

beskriver noe i datamaterialet, enten hele avsnitt med tekst eller mindre utsnitt. Dette gir en 

helhetlig oversikt over dataen og tar vare på innholdet, samtidig som det reduserer mengden. 

Kodene som opprettes er ofte hensiktsmessige og ved at de er hentet direkte ut av intervjuet er de 

informantens egne ord. Når alt av tekst er kodet har man en oversikt over materialet, og kan finne 

frekvensen av aktuell kode og se relaterte utsnitt.  

4.2.5.2 Kategorisering 

«[Kategorisering] består av å samle de kodene som er relevante for problemstillingen i 

grupper … som en hovedregel vil kategoriene danne utgangspunkt for hva vi vil ha som 

hovedtemaer i analysen. Kategorisering strukturer med andre ord undersøkelsens 

resultatdel» (Tjora, 2010). 

Ved kategorisering brukes en grupperings-test, hvor hver kode gjennomgås. Om koden kan 

assosieres med allerede eksisterende kategori plasseres den der, eventuelt opprettes det en ny 

kategori, eller koden forkastes. Ved å gjøre dette opprettes det et sett av kategorier, som alle er 

tematisk forskjellig. Tjora påpeker at som en tommelfingerregel er det tilstrekkelig med fem-seks 

kategorier, da disse gjerne kan gjenbrukes som hovedpunkter i en analyse.  

4.2.5.3 Konseptutvikling 

Fra å ha et empirisk material som utgangspunkt, sitter man da igjen med noen hovedgrupper eller 

hovedkonsepter som kan brukes til å lede analysen videre. På dette punkt spør Tjora «kunne vi 

presentert disse konseptene før kode-prosessen?». Om så, er koden unødvendig, og kodingen må 

gjøres på nytt (Tjora, 2019).  

For å kode min empiri har jeg brukt en Computer-Assisted Qualitative Data Analysis-Software 

(CAQDAS). Spesifikt brukte jeg kode programmet NVivo. Dette programmet brukes til koding av både 

tekst, lyd, bildet og video. Klassifisering og organisering av materialet er da mer håndterbart og man 

får en helhetlig oversikt over empirien.  
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4.3 Datainnsamling  

 

Som forskningsmetode ble det gjort en eksplorerende case-studie med fokus på innføringen av DIPS 

Arena. Case-studien drar på teknikker fra etnografiske studier, og underbygges av intervju og 

deltagende observasjon. Med bakgrunn i empirien fra datainnsamlingen ble det gjennomført en 

induktiv analyse, hvor dataen driver teorien mot konsepter.   

Via ansettelse og som deltager i prosjektet, fikk jeg muligheten til å være tett på implementasjonen 

fra start, og fikk på den måte gjennomført studien over en periode på ett år, fra september 2018 til 

oktober 2019. Ved å være involvert i prosjektet over så lang tid fikk jeg innsikt i flere ledd, fra 

førprosjektrapporten var levert, opplæring i psykiatrien, implementasjon i psykiatrien og til ny 

periode med opplæring i somatikken, ny implementasjon og perioden etter implementasjon.    

Som ny innenfor helsesektoren, uten tidligere erfaring, tok det tid å få innsikt og kjennskap til 

rutiner, terminologi og mekanismer innenfor helsefagarbeid. De første månedene brukte jeg derfor 

på å danne meg et forståelsesgrunnlag for videre arbeid. Prosjektperioden ble naturlig delt inn i to 

faser: fase 1) opplæring og implementasjon i psykiatri (september 2018 - desember 2018), fase 2) 

opplæring og implementasjon i somatikk (januar 2019-oktober 2019). I psykiatrien ble det gjort 

mange nyttige observasjoner, men denne fasen ble hovedsakelig brukt for å danne et 

forståelsesgrunnlag. Det er derfor fase to som er sentral i mine studier. Fase to ble igjen delt opp i 

to, hvor det ble gjort observasjon og intervju før implementasjonen, og observasjon og intervju etter 

at systemet hadde vært i bruk i en periode. Dette ble gjort for å få en forståelse for hvordan 

prosessene fungerte før implementasjon og for å kunne sammenligne med hvordan prosessene var 

en tid etter implementasjon og bruk av ny systemløsning.    

 

Jeg fikk innpass ved en poliklinisk avdeling og muligheten til å både observere og intervjuet de 

ansatte der. Poliklinikken jeg tilbrakte mest tid på er en etablert poliklinikk, hvor de fleste som 

Figur 4-3 - Overordnet struktur for gjennomføring av datainnsamling. Egen illustrasjon 
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jobber der er erfarne sykepleiere med lang fartstid. Sykepleierne ved avdelingen har mye ansvar og 

egne konsultasjoner med pasientene, noe som gjør at de også har et naturlig tettere samarbeidet 

med legene. Av den grunn valgte jeg å fokusere studiene på sykepleiere, da de utfører mange ulike 

arbeidsoppgaver og benytter en større del av EPJ-systemet. I tillegg intervjuet jeg merkantilt (kontor) 

ansatte.  

Ved at jeg, i tillegg til å være masterstudent, har god erfaring med it-systemer og inngående 

kjennskap til de nye EPJ-systemene, oppfattet de ansatte meg som en ressurs, som kunne bistå ved 

oppstart av det nye systemer og være en relasjon i forhold til behov for støtte på senere tidspunkt. 

Dette var noe som ga meg ekstra innpass i gruppen, da jeg også kunne gi noe tilbake.  

 

4.3.1 Deltagende observasjon  

 
Gjennom hele perioden ble det gjennomført deltagende observasjoner. Som prosjektdeltager fikk 

jeg mulighet til å «henge rundt» ved flere avdelinger på sykehuset og observere klinikere i deres 

hverdag over lengre perioder. Ved å delta på informasjonsmøter og opplæringskurs i prosjektet fikk 

jeg i tillegg god innsikt i hvilke førsteinntrykk ulike yrkesgrupper hadde av systemet og hvordan de 

forholdt seg til de endringene som ville komme. 

For å få bedre innsikt i hvordan sykepleiere strukturerte arbeidsdagen sin ble det gjort spesifikk 

deltagende observasjon ved morgenmøter ved en poliklinikk over en lengere periode. Jeg deltok 

også på flere konsultasjoner hvor jeg fikk innsikt i hvordan sykepleier benyttet seg av EPJ-systemet 

under en konsultasjon, og hvordan de brukte dette i forhold til kommunikasjon med pasient.  

Gjennom hele perioden ble observasjoner og refleksjoner notater ned. Ved de første observasjon ser 

man en klar åpenhet i feltnotatene, hvor alt av inntrykk, spørsmål og generelle bemerkninger ble 

skrevet ned. Jo lengere jeg var på avdelingen og jo bedre «vant» jeg ble med miljøet, jo mer spesifikk 

ble notatene mine også. Med øvelse klarte jeg etter hvert og skille hva som var av betydning i 

situasjonen og hva som ikke var det. Dette er også en form for analyse, der jeg i situasjonen 

analyserer og evaluerer empirien.   

 

4.3.2 Intervju  

 

Via semistrukturerte intervju ønsket jeg å forstå intervjuobjektenes syn på problemområdet, og 

hvilke holdninger de har til det. Spørsmålene var rettet mot bruk av nytt EPJ-system, hvordan 

sykepleier forholdt seg til endringen på avdelingen, hvilke flaskehalser som har oppstått og hvordan 
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de synes overgangen har vært. Det ble gjennomført intervju med ansatte ved to av tre poliklinikker 

ved sykehuset, til sammen 10 personer. Jeg valgte å gjennomføre studien ved en avdeling hvor de 

fleste var erfarne sykepleiere, og hadde arbeidet ved avdelingen over en lengere periode. Alle 

intervjuede var kvinner på mellom 30 og 60 år.  

Intervjuene ble gjennomført på økter på mellom 20- og 60 min, alt etter hva intervjuobjektet fant tid 

til i en travel hverdag. 

Ved innledning av intervjuene ble informanten presentert med et informasjonsskriv som beskriver 

studien, og omfanget av oppgaven. I tillegg måtte samtlige underskrive samtykkeerklæring. 

Intervjuet ble så gjennomført med grunnlag i en intervjuguide, dette for å lettere føre samtalen. De 

fire første intervjuene, gjennomført før implementasjon av DIPS Arena, følger en noe annen 

intervjuguide enn intervjuene gjennomført etter implementasjon. Dette da intervjuguiden brukt før 

implementasjon hadde større fokus på arbeidsprosesser i Classic og forventninger til Arena (se 

vedlegg), mens intervjuguiden som ble brukt etter implementasjon tar utgangspunkt i opplevelse av 

systemet og hvilke endringsprosesser som er gjort synlige (se vedlegg).  

Intervjuene ble tatt opp på lydopptaker for mulighet til transkribering og analyse senere. 

Transkribering ble gjennomført fortløpende for å få med så mange detaljer som mulig.  

 

Nr Intervjumåte  Dato gjennomført  Tid  

1 Intervju P07 18.03.2019 20 min 

2 Intervju P08 22.03.2019 45 min 

3 
Gruppe 
Intervju 

P09 
22.03.2019 45 min 

4 P10 

     

5 Intervju  P07  30.08.2019  55 min  

6 Intervju  P11  30.08.2019 35 min  

7 Intervju  P12  02.09.2019 30 min  

8 Intervju P10  06.09.2019 35 min 

9 Intervju P13  06.09.2019 20 min 

10 Intervju P15  11.09.2019 55 min  

11 Intervju P14  12.09.2019 50 min  
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Intervjuene ble i utgangspunktet gjennomført som enkeltintervjuer, men da det var nødvendig å 

gjennomføre intervjuene i rolige perioder av sykepleierens arbeidstid, var det enkelte ganger andre 

sykepleiere var tilstede og naturlig ble disse også en del av samtalen. Det er tatt høyde for dette i 

oversikten over intervju gjennomført, og de dette måtte gjelde har også fått tilsvarende informasjon 

som hovedintervjuobjektene.  

 

4.3.3 Analyse 

 
Transkripsjon av datamaterialet ble gjort fortløpende for å få med så mange detaljer som mulig fra 

intervjuene, samt muligheten til å reflektere over hva som ble formidlet i løpet av hvert intervjuet. 

Transkripsjonene ble deretter gjennomlest flere ganger, slik at jeg hadde god kjennskap til innholdet. 

Videre brukte jeg NVivo til å kode materialet etter SDI-modellen (Tjora, 2019). Kodene ble generert 

ut ifra sitater eller utdrag i teksten hvor jeg brukte direkte utdrag av innholdet som kodeord. Temaer 

som lignet på hverandre, ble satt innenfor samme kode. Resultatet var mellom 90-100 koder. Neste 

steget i prosessen er å generer kategorier hvor koder med korrelerende innhold ble gruppert 

sammen. I denne prosessen forsøkte jeg først å sette koder som tilhørte samme tid av prosjektet og 

hadde da kategorier som «Mottakelse i klinikk», «Forberedelser til innføring» og «Funksjonalitet i 

programmet». Jeg forsøkte så å identifisere hvordan de ulike kategoriene kunne relateres til 

problemstillingen. Gjennom dette så jeg at mange av de ulike kodene innenfor en kategori var 

relevante ved ulike analysedeler, noe som resulterte i en lite hensiktsmessig kategorisering. Ved 

andre kategoriseringsførsøk endret jeg strategi, og kategoriserte kodene mer etter direkte innholdet 

i kodene. Kategoriene endret seg da til mer konkrete kategorier. Kategorinavnene ble da for 

eksempel «Utnyttelse av systemet», «Mye større overgang enn forventet» og «Endringer i II». Denne 

kategoriseringen er mer konkret, og gir ett bedre innblikk i hva som var det faktisk innholdet i 

empirien. Denne bruken av modellen er også i tråd med Tjora sitt konsept om deduktiv-induktiv 

metode. Ved å gå fra empiri, oppover modellen til teori og deretter gå fra det mer teoretiske til det 

empiriske igjen, har man gått gjennom alle steg presentert i 4.4.1.4 Analysemetode.  

 

4.4 Refleksjon 

 

Gjennom studien har jeg opparbeidet en stor erfaringsbase, basert på prøving og feiling under 

feltarbeid og analyse av empiri. 
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Bruk av kvalitativ metode, med fokus på observasjoner og intervjuer tror jeg var et riktig valg. Ved 

denne prosessen fikk jeg både innsikt i klinikers syn på implementasjonen, men også selv observert 

hvordan prosessene faktisk fungerer. Ved å være ansatt ved Diakonhjemmet under 

implementasjonen og ha en så sentral rolle som det jeg hadde, fikk jeg også nær innsikt i fasene 

klinkere gjennomgikk. Det at jeg var en ressurs fra prosjektet, mener jeg var en medvirkende årsak til 

at jeg kom så tett inn på klinkere som jeg gjorde. Mange av erfaringene ville jeg ikke gjort meg om 

jeg ikke hadde denne rollen i prosjektet. 

I ettertid ser jeg at det var lite direkte relevans å intervjue sykepleierne før implementasjonen av 

DIPS Arena. Disse intervjuene har fokus på bruk av Classic, og forventninger til Arena og blir mer 

synsing, uten direkte fokus på relevante problemstillinger. På dette tidspunktet i studien er det av 

større nyttighet å forstå hvordan informasjonsinfrastrukturen fungerer, noe som i større grad gjøres 

gjennom observasjon. 

Empirien opparbeidet igjennom studien gir kun innsikt i en liten del av det et sykehus er. For å forstå 

fullt ut hvilke implikasjoner dette har på de ansatte må man gå dypere. Jeg ser at ved å intervjue en 

såpass homogen gruppe resulterer i likere synspunkt enn om jeg hadde gått bredere ut. På en annen 

side er gjennomsnittssykepleieren på en poliklinikk ofte en middelaldrene dame, noe som passer 

godt med informantene.  

Det kunne vært fordelaktig å snakke med noen som ikke tidligere har brukt Classic, men for 

eksempel startet ved sykehuset etter innføringen av Arena. Dette ville gitt større innsikt i om de 

aktuelle problemstillingene faktisk var problemstillinger, eller om de ofte skyldes frustrasjon for 

overgangen fra ett system til ett annet.  

«Go Native» er et uttrykk man forbinder med etnografiske studier (Fangen, 2010). Ved å involvere 

seg i, og bli en del av en setting får man innsikt i hvordan normer og regler for en gjellende gruppe 

fungerer. På en side får man stor og uvurderlig innsikt, på den andre siden kan man lett bli for 

involvert og befinne seg i et stadium hvor man identifiserer seg med gruppen og da også får 

problemer med å analyse og reflektere på en god måte. Dette fører til lite konkret og påvirket 

analyse.       
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4.5 Påvirkning på prosessen – Refleksjoner over studiens styrker og svakheter  

 

4.5.1 Styrker med studien  

 
Ved å gjennomføre en så omfattende studie i, for meg, et nytt fagområdet fikk jeg stilt meg kritisk til 

en del prosesser som man etter hvert tar for gitt når man blir en del av fagmiljøet. Jeg ser det derfor 

som en fordel for studiene at jeg fra tidligere har lite erfaring på feltet. Det at jeg kunne bruke tid på 

å være tilstede i klinikk, samtidig som jeg var en del av prosjektet og fikk innsikt i problemområder 

fra prosjektets ståsted ga meg en ytterligere innsikt som jeg mener styrker oppgaven betraktelig.  

Ved at jeg fulgte hele innføringsprosjektet og på denne måten fikk muligheten til å følge to 

gjennomganger av implementasjonen, var en styrke for studien. Dette er ikke nødvendig for å 

gjennomføre en god studie, men i og med at jeg er ny på fagområdet var det nyttig og gjøre seg 

noen erfaringer før selve studien, eller den empiriske innsamlingen, begynte.   

4.5.2 Svakheter med studien   

 
Ved case-studier og etnografiske studier er den en kjensgjerning at bias kan være en utfordring. Bias 

kan kort forklares som en systematisk avvik fra det egentlige rette, hvor forskeren ser «skjevt» på 

virkeligheten (Snl.no, 2019b). I og med at jeg har vært involvert i prosjektet såpass lenge kan det i 

analysen være utfordrende og skille relevante problemstillinger fra den innsikten som jeg har 

opparbeidet. Da jeg har vært involvert ved så mange ulike aspekter ved implementasjonen, har det 

vært utfordrende å skille hva som er relevant i forhold til problemområdet i oppgaven og hva som er 

interessant tematikk i seg selv, men utenfor denne oppgaven.  

Jeg ser at jeg med fordel kunne hatt noen å samarbeide med, eller noen innenfor helsesektoren jeg 

kunne snakket med om tema relatert til oppgaven. Det hadde vært fordelaktig med noen man kunne 

diskutert mer grunnleggende ting med, for å fremme min egen forståelse, og gi innsikt i temaer. Ved 

arbeide med analysen hadde det også vært en fordel å kunne sparre med noen, for å holde utfallet 

så objektivt som mulig.   

 

4.5.3 Min rolle i prosjektet  

 
Gjennom masteroppgaven og samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus ble jeg tilbudt jobb som 

kurskoordinator i DIPS Arena implementasjonsprosjektet. I forbindelse med dette har jeg hatt mye 

kontakt med brukere og enhetsledere, og har fått et godt innblikk i prosesser, både internt i 
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avdelingen for IKT og e-helse og i samarbeidet mellom DIPS og Diakonhjemmet. Dette har en positiv 

påvirkning på denne oppgaven, da jeg får et mye større innblikk i sykehusets kjerneprosesser.   

På en annen side ser jeg at jeg er en ressursperson for bruk av Arena og en pådriver for at denne 

programvaren skal bli tatt i bruk. Jeg har også hatt en direkte kanal til DIPS, noe intervjuobjektene er 

klar over. Dette kan påvirke informasjonen jeg får fra intervjuobjektene da jeg ses på som en 

representant fra prosjektet. På grunnlag av dette kan intervjuene raskt gli over til en samtale om 

hvordan de skulle ønske Arena var, og en forventing om at jeg skal formidle dette direkte til 

representanter fra DIPS.  

Der jeg i første runde med intervjuer var en fremmed for intervjuobjektene, har jeg gjennom 

opplæring, kursing, og bistand i startfasen blitt kjent med flere av klinikerne. Dette gjorde det lettere 

for meg å rekruttere informanter i etterkant av implementasjonen, men på en annen side gjorde 

dette også at jeg ble en målskive for kritikk rettet mot forvaltningen.   

 

4.5.4 Søknadsprosess  

 
I dette studiet er det viktig med personvern i forhold til pasienter og å ivareta informantens 

samtykke. Alle intervjuobjektene jeg har snakket med har fått god informasjon (se vedlegg) og 

skrevet under på samtykkeerklæring før intervjustart. Alle har også fått direkte spørsmål på om jeg 

får lov å ta opp intervjuet eller ikke, hvor ingen har stilt seg negativ til dette spørsmålet. 

Intervjuobjektene vil også holdes anonyme gjennom oppgaven.  

I forhold til observasjoner har det vært en større utfordring, ikke med tanke på gjennomføring, men 

med tanke på eksterne godkjennelsesprosesser. Via UIO er det pålagt å søke til «Norsk senter for 

forskningsdata» (NSD) for godkjenning for gjennomføring av oppgaven. Dette i seg selv var en 

tidkrevende prosess som førte til mye frustrasjon. Innad på sykehuset er det andre prosedyrer, noe 

jeg sent ble oppmerksom på. Her skal det søkes til forskningsutvalget for å få lov å gjennomføre 

forskning på sykehuset. I tillegg var det nødvendig å søke til personvernombudet internt. Ved 

observasjonsstudier i klinikk var det også fare for at jeg kunne se pasientinformasjon, noe som førte 

til at jeg også måtte søke til «Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning» (REK) for 

«dispensasjon fra taushetsplikt». Søknader som dette er krevende og har relativt lang 

behandlingstid, noe som gjorde at mye tid gikk med til byråkratiske prosesser.  
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5 Implementasjon av Dips Arena 
 

I dette avsnittet vil jeg først presentere de aktørene som har vært mest sentrale ved 

implementasjonen av DIPS Arena. Jeg vil deretter gjennomgå de overordnede fasene for Arena ved 

Diakonhjemmet, før jeg beskriver selve implementasjonsprosessen og sentrale punkter for hvordan 

denne ble gjennomført.   

 

5.1 Sentrale aktører    

 

5.1.1 Diakonhjemmet sykehus  

 

Diakonhjemmet sykehus er et uavhengig sykehus, heleid av Diakonhjemmet AS, en stiftelse innenfor 

den norske kirke, etablert i 1890. På dette tidspunktet vokste befolkningen raskt, noe som videre 

førte til sosiale utfordringer. I dette så sykehusets grunnlegger det som kirkens plikt å hjelpe. 

Sykehuset ønsket foreldreløse, sultende og fattige velkommen på det grunnlag av å bringe tilbake 

"Kirkens vakreste eiendom" diakonien – plikten til å hjelpe mennesker i nød. Intensjonen var å 

utdanne mannlige diakoner som kunne hjelpe i særskilte situasjoner der kun menn var velkomne. 

Sykepleierfaget var en del av grunnlaget i diakonien, noe som var oppsiktsvekkende da mannlige 

sykepleiere var uvanlig på denne tiden. Sykehuset ble da etablert som en øvingsarena for de som var 

under utdanning (Diakonhjemmet.no, n.d.).  

I dag er Diakonhjemmet lokalsykehus for ca. 135 000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og 

Ullern i Oslo. Med eget akuttmottak, ansvar for alderspsykiatri, samt pasienter med hofte- og 

lårhalsbrudd vil sykehuset totalt dekke åtte bydeler, på til sammen 330 000 innbyggere. I tillegg 

avlaster Diakonhjemmet Akershus Universitetssykehus med akutte medisinske og kirurgiske 

pasienter fra bydel Alna, Grorud og Stovner (Diakonhjemmet.no, n.d.). Det er totalt ca. 1670 ansatte 

ved sykehuset, fordelt på tre lokasjoner; somatikken på Steinerud, voksenpsykiatrien på Vinderen og 

alderspsykiatrien på Tåsen. Til sammenligning har Akershus universitetssykehus (Ahus) cirka 9000 

ansatte per 2018 (AkershusUniversitetssykehusHF, 2019). Avdelingen for IKT og eHelse ligger på 

Steinerud og består av totalt tretten personer, hvorav fire stillinger arbeider med forvaltning av 

kliniske systemer.  
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5.1.1.1 DS 2020  

Samtidig som Arena implementeres ved Diakonhjemmet sykehus går prosjektet DS 2020 i gang. En 

omfattende endringsprosess på sykehuset, hvor målet er omstilling, pålagt via en 

sykehusovergripende prosjektperiode. Prosjektet skal sikre at sykehusets kostnadsnivå reduseres 

med 150 millioner kroner, da sykehuset i dag drifter dyrere enn tilsvarende sykehus. Det er innleid 

to konsulenter fra Skagerak Consulting As for å få gjennomført endringene. Omstillingene skal ses 

gjennom reduksjon av 80-120 årsverk, det innføres produktivitetskrav, og det reduseres 

smådriftsulemper som resulterer i at enkelte fagområder samles og sentraliseres.  

Prosjektet er delt i tre faser:  

Fase 1: Rydde i dagens drift      2018-2019  

Fase 2: Restrukturere og samle drift og organisasjon   2019-2020   

Fase 3: Utvikle det moderne sykehus     2020 -->  

Noen av de resultatene vi ser av dette er omstillingen av merkantile ressurser, hvor kontortjenesten 

smales til en felles tjeneste. Det blir også effektivisering av arealbruk, og tidligere permanente 

garderobeløsninger for de ansatte blir nå flyktige. Avdelinger slås sammen, noe som skaper ett ledd 

på organisasjonskartet da disse også skal ha en felles leder.   

DS2020 er en stor påkjenning for sykehuset. Disse endringene vil påvirke både stemningen og 

hvordan man forholder seg til arbeidssituasjonen. Ingen av avdelingene, sett bort ifra IKT og e-helse, 

er fredet fra nedskjæringer og nedbemanning. Dette i et sykehusmiljø som allerede er i klem, med 

travle hverdager, stort press av pasienter og liten tid. At DIPS Arena innføres samtidig som sykehuset 

går i gang med prosjektet DS 2020 vil påvirke holdningen man har til innføringsprosjektet.   

De to prosjektene lå under samme overskrift på intranettet på sykehuset i lang tid, noe som gjorde 

at de ansatte forbandt de enda tettere sammen. Det er en motsetning i å innføre det mest moderne 

EPJ-systemet for sykehus i Norge, samtidig som det er nedskjæringer ved foretaket.  

 

5.1.2 DIPS AS 

 
DIPS er en norskbasert leverandør av e-helse systemer, etabler på 80-tallet ved sykehuset i nordland 

(DIPS, n.d.-a). DIPS er kort for "distribuert, informasjons- og pasientsystemer på sykehus", og 

spesialiserer seg på EPJ-løsninger. I dag er DIPS i bruk på 80% av sykehusene i Norge og brukes av 

85.000 helsepersonell hver dag (DIPS, n.d.). Deres visjon er å "muliggjør effektive helsetjenester", og 

beskriver seg selv som nervesystemet i et sykehus (DIPS, 2018a). 
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Motivasjonen for å utvikle DIPS var et lokalt behov for deling av pasientinformasjon. Mye av 

suksessen til DIPS er den tverrfaglige bakgrunnen til utviklingsteamet - som hadde høy kompetanse 

både teknisk og innenfor helsevesen. Basert på tidligere erfaring med Dataflex (visuelt verktøy for 

utvikling av innhold (Wikipedia/Dataflex, n.d.)) og Novell (nettverks basert operativsystem 

(Wikipedia/NetWare, n.d.)) ble det utviklet et felles nettverk med private lokale maskiner på 

sykehuset i Bodø. Selv om utviklingen møtte motstand vokste DIPS stort de neste 10 årene, og 

utviklet etter hvert en portofolio bestående av EPJ, PAS, RIS og LAB systemer. Denne portofolioen av 

integrerte systemer var attraktiv for mindre sykehus, og ble implementert ved cirka 20 ulike kunder 

før 1997. Etableringen av Helsedepartementet i 2002 endret den fundamentale styringen av 

helsesektoren, og ansvaret ble flyttet fra fylkeskommunene til staten. Dette endret også hvordan 

helseforetakene anskaffet nye systemer, noe som deretter foregikk ved skalerte anbudsprosesser. 

DIPS kom til kort i denne sammenheng da portofolioen var utviklet for mindre sykehus og ikke var 

like omfangsrik som universitetssykehusene krevde. Som konsekvens av dette måtte DIPS 

videreutvikle og restrukturere sin portofolio. Fra tidligere å ha tette integrerte moduler gikk de nå 

over til en service orientert arkitektur og plattform modulisering. Denne utviklingen startet i 2006 og 

har også omfattet utvikling for klinisk prosesstøtte og beslutningsstøtte etter ønske fra klinikere 

(Ellingsen & Monteiro, 2012). 

Den nyeste versjonen av DIPS - Dips Arena - er allerede implementert ved enkelte avdelinger ved 

utvalgte helseforetak i Norge. Det er da snakk om implementasjon i liten skala, og kun utvalgte 

moduler av Arena er tatt i bruk. Allerede i 2013 tok sykehuset i Telemark i bruk modulen «Akutt 

sengepostliste» i DIPS Arena (versjon > 13.3). Denne modulen brukes da i kombinasjon med DIPS 

Classic (versjon 7.3) som også benyttes ellers på sykehuset (D: Mag - Nr. 1-2014). Skadelegevakten i 

Oslo og akuttmottaket på OUS tok i bruk moduler fra DIPS Arena (versjon 17.2.)  20. oktober 2014. 

Den aktuelle modulen de da tok i bruk ved begge avdelingene var «Akutt pasientliste». Det er lite 

informasjon om hvordan disse prosjektene har utviklet seg videre og hvordan dette fungerer i klinikk 

i dag. Olafiaklinikken ved OUS tok i bruk DIPS Classic og DIPS Arena modulen «Pasientliste» i 2015. 

De var med dette siste sykehus i OUS som gikk bort fra tidligere EPJ-system Hippokrates. I en 

presentasjon holdt av delprosjektleder etter innføringsprosjektet kommer det frem at modulen 

«Pasientliste» og gjenbruk av informasjon fungerte bra for sykepleiere, men at feilmeldinger og 

ytelses var et problem. Det opplevdes også noe uoversiktlig da det var bruk av mange ulike 

skjemaer. Detalj-nivået var også høyt, og førte til at det lett ble gjort feil (Heitmann & Heidsær, 

2016).  
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5.2 EPJ - DIPS Arena 

 

DIPS Arena er utviklet for å møte målene for fremtidens EPJ-systemer utviklet på nasjonalt nivå. I 

DIPS Arena er det gjort store systemforbedringer for å møte de kravene som settes til samhandling, 

effektivisering og støtte i helsesektoren i dag og i årene som kommer.  

Figur 5-1 - - Tidslinje for implementasjon av DIPS Arena ved andre sykehus (2013-2023). Egen illustrasjon 
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DIPS Arena er bygget modulbasert, og programvaren er bygget opp slik at et sykehus kan 

implementere utvalgte moduler etter ønske og behov. Ved å ha en modulbasert løsning kan 

implementasjon og utviklingen av Arena skje gradvis.   

 

Ved bruk av DIPS Arena er det flere gevinster i det lengere løp:  

• Arena er bygget for å understøtte åpen og strukturert journal med bruk av arketyper. 

Arketyper er standardisering av spesifikasjoner for klinisk informasjon for å kunne 

strukturere informasjon på en bedre måte (Norsk forening for Allmennmedisin, 2019).  

• I systemet er det også lagt opp til bruk av OpenEHR, noe som åpner for samhandling med 

andre helsesystemer uavhengig av leverandør (DIPS, 2018b).  

• Det er lagt opp til bruk av prosesstøtte, hvor pasienten skal ses i en større sammenheng, og 

ikke bare for en konsultasjon alene.  

• Det er også lagt opp til beslutningsstøtte, hvor programmet kan tilby mulige løsninger for en 

gitt pasient basert på forskning- og erfaringsbaserte slutninger (“DIPS” n.d.-b).    

• Tidsbesparende. Det er vist til statistikk på DIPS sine egne sider som setter en forventing om 

at bruken av Arena vil redusere tidsbruken og at antall klikk vil være 78 % færre i Arena enn i 

Classic (www.dips.no, n.d.).  

 

Figur 5-2 - Modulisering av DIPS Arena. Egen illustrasjon 
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5.3 Prosjektperioden  

 

Høsten 2017 gikk Diakonhjemmet og DIPS AS sammen i et 

forprosjekt for å beskrive en løsning for implementasjon av 

all funksjonalitet i DIPS Arena ved Diakonhjemmet sykehus. 

DIPS Arena tar da over for foregående systemer, DIPS 

Classic, noe som gjør dette til det første sykehuset i Norge 

som tar i bruk systemet i sin helhet. Etter gjennomført 

forprosjekt godkjente sykehusledelsen 

implementasjonsplanen og samarbeidet med DIPS AS 

startet våren 2018. DIPS Arena skulle implementeres i full 

bredde på hele sykehuset og videre være referanse-

sykehus og et utstillingsvindu for DIPS.  

Det å være pilotsykehus innebærer at man tar i bruk ett system som ikke har vært i bruk tidligere, 

noe som kan medføre økt risiko, utfordringer og kan by på barnesykdommer. En pilotering er en test 

av et system i naturlige omgivelser for å teste funksjonalitet og ytelse. Ved pilotering skal man være 

klar over at ikke alle funksjoner kommer til å fungere optimalt, og man sier ja til å «bane vei» for 

andre som senere skal implementere samme system. Diakonhjemmet ble tilbudt muligheten til å 

være pilot for DIPS Arena da sykehuset har hatt godt samarbeid med DIPS tidligere, i tillegg til at 

størrelsen på Diakonhjemmet var egnet for gjennomføring. Sykehuset har også flere av de sentrale 

funksjonene som et større sykehus har, slik som somatikk og psykiatri, eget akuttmottak, en større 

operasjonsavdeling, osv.  

Diakonhjemmet er et lite sykehus, noe som også betyr at de tidligere har hatt lite innvirkningskraft 

på utvikling og endring i DIPS Classic. Dette da mindre sykehus ofte blir nedprioritert i forhold til 

større sykehus, og deres ønsker. Ved å være pilot får man en større påvirkningskraft på utviklingen, 

og veien til å endre spesifikasjoner i systemet er kortere. Dette, og de kontraktuelle forholdene, gjør 

at samarbeidet også er av gevinst for Diakonhjemmet.  

 

 

5.3.1 Overordnede faser  
 

Implementasjonen av DIPS Arena er delt opp i «faser», hvor første steg er implementasjon av 

grunnleggende funksjonalitet på enklest mulig måte. Funksjonaliteten i Arena skal ved slutten av 

denne fasen – fase 1 , være like godt eller bedre enn DIPS Classic, og prosessendring skal ikke være 

Figur 5-3 - Logo for innføring av DIPS Arena. (DIPS 2019) 



 

   46 

Implementasjon av Dips Arena 

et fokus. Innføringen av DIPS Arena ved Diakonhjemmet sykehus omfatter fase 1, men ikke videre 

realisering.  

Ved neste fase skal man hente ut gevinsten av Arena, og med det oppnå en gevinstrealisering. 

Nøyaktig hva som ligger i denne fasen er enda uklart når denne oppgaven skrives.  

 

 

5.3.2 Innføring av DIPS Arena ved Diakonhjemmet sykehus  

 

Implementasjonsprosjektet ble gjennomført i to iterasjoner, hvor man ved første iterasjon 

gjennomførte opplæring og implementasjon i psykiatrien. Andre iterasjon var opplæring og 

implementasjon i somatikken. Implementasjonen totalt hadde et tidsperspektiv på cirka ett år.  

Innføringen ble gjennomført på denne måten av hensyn til påvirkning dette ville ha for de ansattes 

arbeidshverdag ved oppstart. I psykiatrien er det mindre avhengighet til EPJ-systemet ved akutte 

situasjoner, i tillegg til at kliniker der ikke benytter EPJ-systemet like aktivt gjennom konsultasjon 

med pasienten. Det er også færre ansatte i psykiatrien, noe som gjør at både opplæring og 

implementasjon er i mindre skala. Innføring ved psykiatri fungerte som en pilot for resten av 

sykehuset.  

DIPS Arena gikk i produksjon i psykiatrien 24.november 2018 og i somatikken 25.mars 2019.  

Figur 5-4 - Overordnede prosjektfaser ved Diakonhjemmet sykehus. Egen illustrasjon. 
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5.3.2.1 Opplæring  

I tiden før implementasjon ble det gjennomført 

opplæring for alle ansatte. Avhengig av funksjon på 

sykehuset fikk de tilpasset opplæring, hvor legene og 

sykepleier på poliklinikk og post fikk tre timer 

undervisning, mens merkantil (kontor) fikk tre + tre 

timer. Opplæringen ble gjennomført på et relativt 

generelt nivå, men tilpasset de ulike yrkesgruppene.  

Opplæringen ble gjennomført etter mester-svenn 

modellen, hvor hver avdeling ble oppfordret til å sende 

en superbruker på ekstra opplæring i Arena før oppstart. 

Denne opplæringen var mer dyptgående, og i større grad tilpasset den enkeltes avdeling og 

oppgaver. Gjennomføringen av opplæringen varte i cirka 25 timer, og ble gjennomført over en 

periode på to uker. Opplæring av superbrukere ble gjort slik for at alle avdelinger skulle ha noen som 

kunne svare på spørsmål og hjelpe til ved oppstart. Enkelte superbrukere hadde også rollen som 

instruktør, og gjennomførte opplæringen for sine egne avdelinger. Dette gjorde at opplæringen ble 

mer tilpasset, og «elevene» hadde en bedre holdning til kursgjennomføringen. På denne måten ble 

avdelingene i større grad ansvarliggjort fra tidlig prosjektfase. Opplæringsmaterialet var i stor grad 

Figur 5-5 - Tidslinje over prosjektperioden for innføring av DIPS Arena ved Diakonhjemmet sykehus. Egen illustrasjon 

Figur 5-6 - Omfang av opplæring. Egen illustrasjon 
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gitt til dem, men tilpasninger ble gjort.  

 

5.3.2.2 Teknisk infrastruktur 

De tekniske endringene fra DIPS Classic til DIPS Arena er store. Fra at man ved Classic hadde i bruk 5 

servere totalt, til at man i Arena har i bruk 21 ( +2 ) servere, da inkludert Classic. I Classic var det i 

bruk to appservere, hvor det i Arena er tilrettelagt for seks appservere.  

Integrasjoner med eksterne program er også en utfordring, og kan skape problemer ved oppstart av 

ny programvare.  

Ved oppstart av DIPS Arena, skulle ikke bare Classic fases ut, det skulle integreres i den nye 

strukturen. Strukturene i Arena og Classic er derfor bygget sammen, slik at de begge er kompatible. 

De gamle serverne er derfor i bruk – sammen med den nye løsningen.  

 I og med at det er bruk av flere servere for å kjøre Arena er det et poeng å utnytte disse serverne 

optimalt. Fordeling av brukere til servere gjøres via algoritmer, eller via lastbalansering. Dette 

handler om å rute brukere slik at de er fordelt på de serverne som kjører. Dette letter 

arbeidsmengden på den enkelte server. Om en server ikke lenger skulle være i optimal drift blir også 

brukeren omdirigert til en annen, slik at de kan arbeide sømløst.   

 

     

Figur 5-7 - Oversikt over teknisk infrastruktur ved implementasjon av Arena. Egen illustrasjon 
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Overvåkning av Classic var relativt gjennomførbart, og feilsøking var en takknemlig oppgave, da man 

hadde god kontroll på komponentene presentert i den tekniske infrastrukturen. I Arena derimot er 

det desto vanskeligere å følge med på de ulike delene av infrastrukturen, og feilsøking er enda mer 

utfordrende da infrastrukturen er såpass mye mer komplisert. Derfor ble det ved oppstart av Arena 

også introdusert et verktøy for overvåkning, Dynatrace, hvor det hele tiden gis informasjon om 

status og feilsituasjoner.     

 

5.3.2.3 Oppstart somatikk  

Implementasjonen i somatikken ble gjort over en helg, altså en big bang implementasjon hvor 

samtlige avdelinger tok i bruk systemet samtidig. For postene ble overgang gjort gjennom å ha noe 

nedetid gjennom en vaktperiode, mens ansatte på poliklinikkene kom til nye systemer mandag 

morgen.  

Ved oppstart ble ikke produksjonen i klinikken tatt ned. Det var altså like stort trykk på sykehuset 

disse dagene som resten av året. Operasjonsprogrammet ble noe redusert ved oppstart, men utover 

det var sykehuset i full drift.  

De første to ukene etter oppstart var det tilgjengelig oppstartsstøtte ved samtlige avdelinger på 

sykehuset. Oppstartstøtten besto av ressurspersoner fra forvaltning, samt utviklere og ansatte fra 

DIPS. Det ble etablert et rom hvor disse personene møttes for å melde problemer, diskutere 

løsninger og eventuelt melde feil. Arena var aldri blitt brukt av klinikere før, og heller ikke på denne 

måten av DIPS og forvaltningen ved sykehuset. Læringskurven var derfor bratt for begge grupper. 

Ved å ha et felles samlingspunkt kunne man lettere hjelpe og utfylle hverandre.   
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5.3.2.4 Funksjonalitet  

Det vil være vesentlige endringene for sluttbruker ved overgangen til Arena. Utseendemessig er 

Arena helt annerledes enn Classic, og begrepet fliser ble introdusert. En flis inneholder et 

funksjonsområde, og arbeid relatert til dette funksjonsområdet. For eksempel vil flisen 

pasientopplysninger inneholder alt av informasjon om pasienten, og relaterte informasjon som 

nærmeste pårørende, fastlege og lignende.  

Flisene er delt opp i pasientspesifikke fliser (grønn) og oppgavespesifikke fliser (blå). Det er også et 

sett med fliser til administrativ bruk, disse er ment for forvaltningen av Arena internt på sykehuset. 

Flisene er tilgangsstyrte, og avhengig av rolle har man tilgang til ulike fliser og funksjoner. På venstre 

Figur 5-8 - DIPS Classic 
ved Diakonhjemmet 23. 
Mars 2019 

Figur 5-9 - DIPS Arena ved Diakonhjemmet 25. Mars 2019 
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side finner man en pasientnavigator. Med denne kan man finne de siste pasientene man har vært 

inne på, eller pasienter du har lagret over tid, eller skrevet en midlertidig merknad på.  

 

 

Arena er bygget slik at man enkelt skal kunne navigere seg i systemet, og systemet har klare 

likhetstrekk mot andre moderne systemer som benyttes i dag. Grunnleggende strukturer er lettere å 

kjenne igjen fra andre system, og gjør at Arena skal være lett og mer intuitivt å lære seg. Dette vil 

være av spesiell nytt for nye fremtidige brukere. Det er også lagt til en meny, med mange 

likhetstrekk med Windows 10 sin startmeny, hvor man selv kan velge hvilke fliser som skal festes til 

«startmenyen». Hurtigtastene er også endre for å møte den internasjonale standarden på 

hurtigtaster. I Classic tar F5 deg til pasientinformasjon, mens F5 i Arena er oppdater, slik som i veldig 

mange andre programmer.  

Ved oppstart skal alt av basis-funksjonalitet fra DIPS Classic finnes i Arena, 

og de samme strukturene videreføres.  

DIPS Classic er en egen flis i Arena, og ved å gå inn på denne kommer 

brukeren til en fullt funksjonell Classic. Enkelte moduler slik som operasjon 

er ikke kompatibel på tvers av systemene og fungerer ikke lenger i Classic. 

Mye av den generelle funksjonaliteten er fortsatt tilgjengelig i gamle 

rammer.  

Figur 5-10 - Startsiden for DIPS Arena 

Figur 5-11 - Flis for DIPS 
Classic i Arena. 
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Ved oppstart i psykiatrien ble det tatt i bruk noen funksjoner som ikke har vært i bruk tidligere: 

Pakkeforløp psykiatri og rus (PPR) og Vedtak ble da introdusert. Dette er funksjoner som ikke skal 

brukes i somatikken.  

Ved oppstart var det fremdeles noen moduler som ikke var ferdig utviklet og klare for 

implementasjon i DIPS Arena. Brukeren måtte derfor over i Classic for å få disse oppgavene 

gjennomført. Dette gjelder:  

1. Medikasjon  

2. EKG  

3. Etterbestilling av lab 

4. Enkelte blanketter (Procom: HELO,NAV)  

5. Behandlingsplan  

Medikasjon er en egne modul, hvor det er bruk av nye datastrukturer som bygger på arketyper. 

Denne modulen var ikke ferdig utviklet og godkjent hos helsedirektoratet ved oppstart, og innføring 

av medikasjon ble derfor utsatt til høsten 2019 (vår 2020).  

EKG gjennomføres i dag på ulike måter rundt på sykehuset. Noen avdelinger tar EKG med apparater 

utviklet av Meditsense og koblet mot Classic. Disse EKG apparatene er ikke lenger i produksjon, og er 

ikke kompatibel med Arena, og må derfor fases ut. Nye apparater utviklet av en annen leverandør, 

med kobling mot Arena kjører som et eget prosjekt og implementeres i løpet av høsten 2019. Andre 

steder på sykehuset gjennomføres EKG på enkeltstående traller, hvor resultatet printes og scannes 

inn i pasientens journal. Denne arbeidsflyten blir også elektronisk i løpet av høsten, og inngår i EKG-

prosjektet.   

Blanketter utvikles av Procom, og må tilpasses arketyper før de kan implementeres i Arena, dette 

har også tatt lengere tid enn forventet.  

Behandlingsplan skulle etter planen ha oppstart like etter oppstart i somatikken, og var planlagt til 

mai 2019 for alle sengepostene (behandlingsplan brukes foreløpig ikke på poliklinikker). I mai så man 

at klinikken ikke var klar for flere endringer, og enkelte avdelinger ville ikke ta del i overgangen med 

fare for enda større belastning. Oppstart ble derfor utsatt. I Juni gikk en sengepost i gang med 

behandlingsplan som en pilot. Det ble deretter rullet ut til resterende avdelinger utover høsten 

2019. Behandlingsplan er ikke utfordrende rent teknisk, men endrer en del prosesser i forhold til 

hvordan sykepleiere jobber. 

 

Figur 5-12 - Flis for 
medikasjon i DIPS Arena 
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5.3.2.5 Versjoner  

I før-prosjektrapporten ble det skissert en plan for implementasjon av Arena ved Diakonhjemmet, 

med DIPS-versjon 17.2. Ved utgangen av september 2019 var DIPS-versjon 19.1.0 tatt inn i 

produksjon.  

Mye av hensikten med en pilot-gjennomføring er å luke ut feil og mangler, og se hvilke 

endringsønsker de faktiske brukerne har. 

Både før oppstart og de første dagene etter implementasjon ble det registrert X-antall D:saker 

(intern betegnelse for feil og endringer) i DIPS sitt register over feil og endringsønsker. Denne listen 

ble brukt som arbeidsliste internt i DIPS, for å jobbe med de utfordringene som oppsto etter 

oppstart. Det har totalt i prosjektet blitt registrert opp mot 1100 d:saker. 

Antall endringer og manglende funksjonalitet har ført til flere større oppdateringer og 

versjonsendringer. Dette for å få på plass grunnleggende funksjonalitet.   

 

5.3.2.6 Utfordring etter oppstart  

Etter overgangen til DIPS Arena har det vært mange større eller mindre utfordringer.  

De største utfordringene i psykiatrien var utkastelser, noe som førte til at man mistede dokumenter, 

samt dårlig ytelse i form av heng, lange svartider, feilende funksjonalitet og ut-timing av program. Av 

den grunn ble det gjort to oppdateringer før man gikk i gang med implementering i somatikken i 

mars.  

Presentasjon og gjennomgang av gjennomføring i somatikk presenteres i neste kapittel.   
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6 Resultater 

I dette kapittelet vil resultatene fra intervjuene og datainnsamling bli presentert. Analysen av 

empirien ble gjennomført ved bruk av SDI-modellen, og har resulterte i en rekke temaer og 

konsepter. Dette kapittelet er delt opp i tre deler, hvor første avsnitt, «6.1. oppstart av nytt system», 

omhandler hvordan klinikere forhold seg til nye systemer og hvordan implementasjon i seg selv 

opplevdes. Deretter gjennomgås hva som skiller de to programmene Classic og Arena fra hverandre - 

«2.2 Endring fra Classic til Arena», før det i «2.3 Arena og Classic som parallelle system» gjennomgås 

hvordan de to systemene fungerer i parallell.  

 

Ved innføring av ett nytt EPJ-system får man kjenne på hvor viktig og sentral denne formen for 

informasjonssystem faktisk er, og hvor avhengig man er av disse systemene i helsevesenet. Det er 

ikke uvanlig at det forekommer motstand mot endring i en organisasjon når nye verktøy skal 

innføres. I et helseforetak skal ting fungere, og fokuset er rettmessig på pasienten. Det er en 

forventning om at alt annet bare «fungerer».  

«Det er noe It-greier som bare går ved siden av og som bare skal funke. Også bryr 

vi oss egentlig ikke noe om det. Det er litt sånn de... vi driver. Og jeg synes jo det er 

fint da. For det vi ønsker når vi er syke, det er jo at sykepleier og leger skal se på 

meg, og observere meg. Og ikke sitte på et vaktrom bak en skjerm. Så det […] er jo 

fint når IT funker sånn, at det bare er noe som surrer og går i bakgrunn, også er det 

pasienten vi har fokus på. […] IT blir viktigere og viktigere. IT blir nærmere og 

nærmere pasientsenga. Og det får større og større avhengighet føler jeg.» P15 
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6.1 Oppstart av nytt system 

 

Holdningene til Arena før oppstart var blandet. Etter noen utfordrende oppstarts uker, var det 

allikevel mye positiv omtale av Arena, og det var mange som tok utfordringen og byttet fra Classic og 

over til Arena relativt raskt. Når de først var over på Arena, ville de ikke tilbake til Classic.  

«Ehh […] Alt som skal forandres er man jo skeptisk til […] men jeg må si – innrømme – at jeg 

synes det er veldig greit å bruke det nå […] Jeg ser, jeg ser forbedringspotensialet fra det vi 

hadde – så jeg skjønner at dette her er mye mer moderne og jeg skjønner at det var 

nødvendig. Og det hadde jeg aldri trodd jeg skulle si» P12  

«Det er jo et ålreit verktøy – det er det» P13  

Arena gir også støtte til en del nye ting som Classic ikke støtter. Selv om det er områder som vil 

utarbeides videre i form av for eksempel prosesstøtte, har det allerede ved oppstart vært enkelte 

systemforbedringer. Det er for eksempel større integrasjon mellom operasjon, og aktuelle 

dokumenter tilhørende operasjonen enn det var tidligere, noe som oppleves som en klar forbedring.    

«På operasjonen så får man opp vedlegg, sant, også kan jeg hente inn EKG, 

helseopplysningsskjema, og legge det på siden der (på operasjonsskjema)» P07 

Mindre avanserte ting, som automatisk utregning av 

pasientens alder er noe flere også setter pris på. Tidligere 

var årstallet for når pasienten var født tilgjengelig i form av 

årstallet. Det er en veldig enkel funksjonalitet, men som 

letter hverdagen til klinikere og gir ett inntrykk av et 

brukervennlig system med bedre funksjonalitet. Enklere 

tilgang til grunnleggende pasientopplysninger er også en 

fordel.  

«[Pasientopplysninger i startbildet] synes jeg er veldig deilig. Det synes jeg er ålreit fordi det 

er jo ofte man skal ringe pasienten – også har man dette åpent her» P07  

«Men F5 på Arena, oppdatering, den liker jeg. For den har jeg noen ganger savnet på 

Classicen» P10 

 

 

Figur 6-1 - Automatisk utregning av alder i DIPS Arena 
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Før implementasjon ble det gjennomført en omfattende opplæringsperiode, hvor alle som brukte 

DIPS i sin arbeidshverdag fikk et tilpasset opplæringskurs. I forhold til opplæringen var det blandede 

tilbakemeldinger.  

«Nei, det var en halv dag hvor vi satt – også fikk jeg liksom inntrykk av at de som underviste 

var jo sånn; «nei, men det er jo ikke bra nok […]» P11  

Det har vært flere tilbakemeldinger på at opplæringen ikke var tilstrekkelig og tilpasset nok. 

Opplæring opplevdes som en utfordrende del av innføringen, da klinikere «ikke har tid» til å lære, og 

«ikke har tid» til å komme på kurs. Oppfatningen fra kursdeltagerne var at overgangen til nytt 

system var noe som var besluttet av øverste ledelse, og som de måtte forholde seg til enten de ville 

eller ikke. Gjennom observasjoner ble det opplevde en motstand mot endring i klinikken.  

 «Men vi kan jo være ganske flinke i helsevesenet og, på en måte, klage over ting da. Hvis du 

skjønner hva jeg mener?» P11 

Riktig opplæring i forhold til målgruppe er en balansegang mellom riktig opplæring, riktig tilbud om 

støtte, og det å tilrettelegge for egen læring. Gjennom både elektronisk kvalitetshåndbok 

(brukermanualer), e-læringskurs, systemstøtte i Arena, egen kursversjon av programvaren og utgitt 

kursmaterialet hadde klinikere flere muligheter for å sette seg inn i funksjonaliteten til Arena. Det 

har i etterkant imidlertid viste seg at de ikke visste at dette var tilgjengelig. Flere av informantene 

hadde verken sett etter dette eller benyttet seg av dette.  

 «Jeg tror, etter min mening, det er opp til deg å lære» P15 

Ved presentasjon av Arena i klinikk var det et behov internt for å kalle dette en oppdatering av 

systemene og ikke en innføring av nye system. Internt har man fokusert på, og presentert, Arena 

som en oppdatering og et løft av Classic, mens man eksternt til andre helseforetak eller til andre 

interessenter, har lagt vekt på at dette er en innføring av Arena. Denne differansen eller måten og 

introdusere nye system på har mye å si for hvordan klinikere tar imot systemet, og hvordan man 

forholder seg til implementasjonen.  

«Fase 1 handler om å få en tilsvarende løsning som man hadde før egentlig. Altså man skal 

oppgradere til Arena også skal Arena fungere like godt som det Classic gjorde. […] Også er 

fase 2 at man skal begynne å trekke ut den merverdien som Arena gir. De mulighetene som 

ligger i Arena. […] De hadde gjort en vurdering i for-prosjektet at de skulle ikke gjøre noe 

som endra arbeidsprosesser, også ser man at det gjør man»  P14 
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I realiteten betyr dette at ved implementasjon av 

Arena ble brukergrensesnittet og den tekniske 

grunnstrukturen endret, mens funksjonaliteten eller 

arbeidsprosessene skulle forbli de samme. I og med at 

prosesser ikke skulle endres kunne man også kalle 

dette en oppdatering. På den andre siden ser man at 

man rører ved en del strukturer og vedtatte sannheter 

når man bytter ut selv mindre deler av et system.   

«Nei, det var jo det at den (Arena) var helt helt 

forskjellig. […] Det var som å få et helt nytt 

system. Så egentlig burde de ikke ha kalt det DIPS Arena – De burde kalt det noe annet 

kanskje. […] For systemet var jo helt – ja, det var som å begynne .. - det var å begynne på 

scratch. […] Og det forventa vi ikke...» P07  

 

Ved økt fokus på informasjonsflyt i prosjektet kunne mye frustrasjon vært unngått. I nesten alle 

prosjekter kan god informasjonsflyt være en utfordring. Både informasjon om prosjektet i seg selv, 

men også informasjon om hvor man finner mer informasjon, ville vært nyttig i innføringsprosessen.  

 

 «Kommunikasjon kan man alltid bli bedre på» P14 

 

Via en egen presentasjonsdel på intranettet var det også lagt til rette for at prosjektgruppa kunne 

dele informasjon med klinikken fortløpende. Denne funksjonaliteten ble i midlertidig lite brukt, og 

siden endringer skjedde i et svært hurtig tempo, ble denne informasjonsdelen fort utdatert.   

Via intervjuene kom det frem at flere av informantene ikke var klar over at det var informasjon 

tilgjengelig, både i den elektroniske kvalitetshåndboken til sykehuset og på intranettet. Både «tips og 

triks i Arena», og brukerveiledninger for bruk av systemet var tilgjengelig. Ved at denne 

informasjonen ikke ble fortløpende oppdatert resulterte dette i at færre og færre også leste det som 

var der.  

En faktor som gjør bruk av Arena utfordrende, er manglende funksjonalitet i Arena. Det er enkelt-

funksjoner som ikke er utviklet ferdig ved implementasjon, noe flere klinikere har reagerer på. Mye 

av gleden med et modulbasert program er at man kan implementere del for del. I dette tilfelle er det 

Figur 6-2 - Informasjonssystem delt opp i tre. 
Brukergrensnitt på toppen, funksjonalitet i midten og 
teknisk grunnstruktur nederst. Egen illustrasjon. 
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imidlertid, når man tar i bruk hele systemet på en gang, et steg tilbake at man fortsatt «tvinges» 

over i Classic for å gjennomføre enkelte oppgaver.   

«.. også veldig irriterende det der at når man først ruller ut et nytt system. Også nei, det går 

ikke, da må du inn i Classic. - Om jeg skal gjøre det – nei, da må du og inn i Classic. Det er 

også liksom sånn...? Enten så kommer du med et system som er ferdig…» P07   

Ved å tvinges over, er det også lett å forbli i Classic, da den er kjent og kjær, og oppgavene blir gjort 

smidigere og lettere i kjent programvare. 

Et eksempel på manglende funksjonalitet i Arena er etterbestilling av lab og funksjonalitet tilknyttet 

medikasjon. For medikasjon mangler all funksjonalitet, og uavhengig av hva som skal gjøres så må 

dette gjennomføres i Classic. Ved etterbestilling, og seriebestilling av lab mangler kun enkeltdeler i 

Arena. I Arena kan man bestille lab, og labsvarene kan ses i Arena, men etterbestilling og 

seriebestilling er ikke mulig. Man kan derfor gjennomføre deler av oppgaven i Arena, mens 

resterende må gjøres i Classic. 

 

Ved å benytte de to systemene i parallell er det en utfordring å ha oversikt over hva som kan gjøres 

av funksjonalitet i begge systemer og hva som kun kan gjøres i ett av systemene. Som nevnt kan 

medikasjon kun gjennomføres i Classic, mens operasjon kun kan gjennomføre i Arena. Det er også 

noen utfordringer som oppstår når man benytter begge systemene for å gjennomføre en og samme 

oppgave. Etter innføring ses det et behov for sentralisert beslutning om hvordan dette håndteres. 

Enkelte avdelinger innfører regler for håndtering av gitte deler av systemet. Som et eksempel kan 

man se at en poliklinikk har satt inn føringer for å bare benytte Arena ved oppsett av 

timedefinisjoner, da dette ikke fungerer optimalt om man bruker begge systemer.  

 

Det er noen utfordringer det er vanskeligere å løse, selv et halvt år etter at systemet er tatt i bruk. 

Ytelse har vært en hovedutfordring gjennom hele prosjektperioden – og er det fortsatt.   

Mye av problemet i forhold til ytelse er at løsningen ikke ligger i en enkelt rettelse, det må 

sannsynligvis mange mindre justeringer til før ytelsen blir bedre. I forhold til dette gir informantene 

et samlet inntrykk av frustrasjon.   

 «Nei. Det jeg bare veit er at jeg må gi den tid. Jeg må ikke ville for mye samtidig. Jeg må 

liksom en og en og en ting. […] Jeg må liksom (banker i bordet tre ganger). Det irriterer meg 

kjenner jeg, at systemet hindrer meg i å være effektiv der jeg kan være effektiv» P07   
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«Tenk deg alle de minuttene vi sitter og venter – det er ganske … det blir ... Alle sitter og 

venter – det er ganske mange ueffektive arbeidstimer. Det er helt utrolig» P12  

«Som jeg sa til deg, jeg er ikke avhengig av Classic. Jeg jobber med Arena. Men når du 

kommer om morgningen, og så kan du hente te (mens du venter på Arena). Også er det bare 

sånn: prikk prikk prikk, prikk prikk prikk. Du blir aldri ferdig med prikk prikk prikk» P15 

Treghetene er også tilsynelatende 

fremtredende ved alle deler av systemet, og 

ikke forbeholdt ett området, eller en 

funksjonalitet. I forbindelse med trehetene 

er det pekt på serverproblematikk, og 

problemer med lastbalansering. Men selv 

etter mange oppdateringer og mindre 

endringer for å forbedre hastighet har det fortsatt ikke blitt bra.  

Det har blitt en felles oppfattelse av at flisene må startes opp («varmes opp») før man kan starte å 

bruke dem effektivt. På mange måter er dette en riktig oppfattelse, da inneholder i en flis trenger tid 

på å åpnes, da også personlige innstillinger gjort for den flisen må lastes inn.  

«Men så kan det jo være – siden jeg ikke bruker det – at du må varme opp flisene på en 

måte – at du har vært innom de» P10 

Ytelse er en av de største utfordringene med systemet, og ofte også en grunn til at mange velger å 

gå tilbake til Classic og heller jobbe der. Classic er et enklere system rent teknisk, noe som gjør at 

hastigheten der er mye høyere. Classic er også finjustert over en periode på flere år, noe som gjør 

programvaren mer optimalisert.  

 

Ved implementasjon av DIPS Arena var det en 

forventing om at systemet var ferdig utviklet og 

klar til bruk ved oppstart, og at kun mindre 

justeringer var nødvendig etter 

implementasjon. Klinikk var forberedt på at 

implementasjonen kom til å bli utfordrende, 

men hvilke utfordringer som ble fremtredenen 

kunne man ikke vite.   

 

Figur 6-3 - Innlastings bildet i DIPS Arena. 

Figur 6-4 - Ark hengt opp i oppstartsuken ved en av 
poliklinikkene. 
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«De største – den største utfordringa har kanskje vært det at Arena ikke var så ferdig som 

det man trodde, og at det å være pilot har vært mer krevende enn klikken hadde sett for 

seg» P14 

Samtlige informanter uttrykte misnøye over at systemet ikke var mer på plass enn det det var. Dette 

ble tydelig gjennom bruk, da man til stadighet møtte nye utfordringer og problemer.  

 

«Det er bra, men den er ikke ferdig utviklet. Du stopper der, ikke sant» P16   

 

«Jeg er jo forundret over at det ikke har vært mer på plass enn det det har vært. I forhold til 

at vi skal bruke det i drift fra dag en» P12   

 

Ved oppstart ble det registrert mange feil, og mange ble også fortløpende rettet opp og rullet ut i 

produksjonsmiljøet med nye versjoner av Arena. Enkelte ting, om det var ytterst nødvendig, ble det 

gjort rettinger på mellom oppdateringer. Oppstartsukene var preget av mange feilmeldinger, 

utkastelser og heng i programmet noe som førte til mye frustrasjon blant klinikere.  

 

«Å det vi lærte er at vi må logge oss ut og inn, og prøve på nytt – og det hjalp ikke» P15  

 

   

 

Figur 6-5 - Feilmeldinger i DIPS Arena. 
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Det ble observert at koordineringsflisen (timebok) og pasientlister ofte var utsatt for heng, trolig 

fordi disse flisene innholdet veldig mye informasjon. Heng opplevdes nesten ved hvert nye steg man 

tok i programmet. Om man byttet flis, lagret eller avsluttet.  

«Også helt blankt. Jeg vet ikke hvorfor. Det var to uker siden, jeg var livredd for at jeg ikke 

hadde lagret. Jeg var usikker, på om det som jeg hadde skrevet var lagret eller ikke. Så jeg 

var livredd for at jeg hadde mistet alle data. Men etter en stund kom det tilbake – men det 

var helt hvit, blankt. [«Hva gjorde dere for å få den tilbake?»] Ingenting, bare sitter og ber. At 

den kommer tilbake. Fordi du vet ikke hva du skal gjøre – ikke sant.» P15 

 

Mye av utfordringen ligger også i at systemet ble satt ut i full drift fra dag en, uten at 

pasientkapasiteten ble redusert. Ideelt sett tas pasientkapasiteten ned ved oppstart av et så 

omfattende programskifte. Dette kan ses for eksempel ved implementasjonen av EPIC ved både 

Cambridge og i Danmark (Hertzum & Ellingsen, 2019). Dette ble ikke gjort ved innføringen av Arena, 

mye på grunn av det store presset med å holde kostnadene nede i forhold til DS2020-prosjektet. Det 

var også forutsatt at kliniker kunne benytte seg av Classic, samt at det var god tilgjengelighet på 

oppstartsstøtte i klinikk under oppstartsukene. Det som ikke ble tatt med i beregningen var 

treghetene som forekom i systemet.  

Når man åpner Arena første gangen setter man en del personlige innstillinger som systemet i 

ettertid skal huske. Dette kan gjelde hvilke pasientlister du har åpen som standard, hvordan 

kolonnene er sortert i lister, hvilke timebøker man har åpne, samt andre systeminnstillinger. Disse 

innstillingene er noe man gjør ved førstegangs oppstart av programmet. Ved neste pålogging viste 

det seg derimot at systemet ikke husket disse innstillingene. Enkelte innstillinger gjorde også at det 

var større sjanse for heng i resten av systemet. Prosjektgruppen rådet derfor tidlig til å ikke sette 

spesielle innstillinger tilpasset egen bruker i Arena.   

Heng og utkastelser førte også til at mange mistet ulagret arbeid, spesielt påbegynte dokumenter. I 

og med at heng kom uforutsett, var dette ofte mens man skrev dokumenter, noe som førte til at alt 

var borte når brukeren fikk logget inn på nytt.  
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Det var også andre problemer som preget 

oppstartstadagene. Klinikere arbeider mye ut 

ifra arbeidsoppgaver lokalisert i en arbeidsliste. 

Disse arbeidslistene kan enten være private 

eller felles. Her ligger alt fra godkjenning av 

labsvar, påbegynte dokumenter, dokumenter 

til godkjenning og signeringsoppgaver. Denne 

oversikten over oppgaver og arbeid er mye av 

det klinikere arbeider ut ifra. De første dagene 

etter implementasjon var det mye feil i dette 

oppsettet. Signeringsoppgaver som skulle 

sendes til lege for signering ble liggende i listen til avsender, selv om oppgaven var sendt, og fullførte 

oppgaver ble liggende sammen med ikke fullførte oppgaver. Dette skapte mye usikkerhet og 

forvirring, noe som påvirket kommunikasjonen mellom klinikere. I tillegg til å bruke denne listen som 

en arbeidsliste, blir den også brukt som ansvarsliste. Som eksempel har sykepleier ansvaret for 

innholdet frem til oppgaven blir sendt over til godkjennende lege. Da ligger ansvaret på legen. Ved 

feil og inkonsistens i disse listene ble også mange klinikere bekymret for ansvaret tilknyttet oppgave, 

og for at pasienter skulle «falle mellom».  

Senere i prosjektperioden ble det introdusert et annet problem som skapte utfordringer i 

oppgaveflisen, automatisk aktivering av pasienter. For å imøtekomme ett ønske om færre klikk for å 

aktivere enn pasient ble automatisk den øverste pasienten i listen aktivert. Når man arbeider seg 

gjennom en liste og en arbeidsoppgave knyttet til en pasient fullføres, går man da automatisk videre 

til neste pasient. Dette øker effektiviteten, men dette resulterte også i at man fort kunne mistet 

kontroll på hvilken pasient som var aktiv. Klinikere har også tilgang til flere arbeidsgrupper, og ved å 

veksle mellom disse byttet man også aktivert pasient etter hvem som lå øverst i den aktuelle listen. 

Dette kunne også skje om man brukte flere fliser samtidig, og man skulle sjekke noe i oppgavelisten 

mens man arbeidet på noe annet i andre fliser. Dette førte videre til at klinikere hele tiden måtte 

sjekke en ekstra gang, noe som ble trukket frem som slitsomt.  

«Men det var bare i tilfelle. Fordi vi må hele tiden sjekke. Det har kommet en beskjed, vær 

obs, vær oppmerksom at pasient bytting. Og etter det så blir man helt sånn – og det er 

slitsomt» P15 

 

Å melde inn feil er noe man ser at klinkere «gir litt opp». Gjennom observasjoner ser man at det er 

mange som lærer seg å leve med feil, og finner heller alternative måter å gjennomføre en handling 

Figur 6-6 - Kompleksiteten i forbindelse med interne oppgaver. 
Egen illustrasjon 
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på, beskrevet som en «Work Around». Feil oppdaget i systemet skal meldes, slik at DIPS får rettet de 

opp. Allikevel ser man at det er mange som ikke melder inn feil.  

En utfordring relatert til dette er hvordan man melder en feil. Ved Diakonhjemmet brukes et 

saksbehandlingssystem for melding av feil, hvor sakene fordeles internt mellom Evry (1.linje) og 

forvaltere ved avdelingen for IKT og e-helse (2.linje). Ved en så omfattende innføring av ett nytt 

system, oppleves mange av de samme feilene hos flere brukere. Det har vært en utfordring både fra 

forvaltningssiden og fra brukersiden å holde oversikt over meldte feil. Tidligere har feilmeldinger 

blitt håndtert ved direkte kommunikasjon mellom bruker og forvalter, noe som nå er utfordrende da 

volumet er mye større. Ved intervjuene kom det frem at klinikere opplever å ikke bli hørt da man 

ikke får noen tilbakemelding på de feilmeldingene man melder, og det heller ikke kom noen retting. 

For brukeren er tilbakemeldingene mer standardisert og det er nærliggende å tenke at andre 

sannsynligvis har meldt den samme feilen. Å ringe hjelpetelefonen har tidligere vært svært effektivt, 

men etter innføringen har også presset her økt og klinikere kan oppleve å måtte sitte i kø, noe de 

ikke har tid til og dette blir derfor nedprioritert.  

Det har vært etterlyst i klinikken en liste over meldte feil og endringsønsker.  

På en side hadde det vært en stor fordel om kliniker kunne fulgt med på utviklingen, mens det på 

den andre siden vil komplisere ting da dette kan resultere i mange spørsmål og problemstillinger.   

Ved innføring av Arena har det vært mange, og store forventninger til nytteverdi og effektiv bruk. 

Arena har blitt presentert som intuitivt, hurtig, med behov for færre klikk og tryggere å bruke enn 

tidligere systemer. Arena har blitt løftet frem som et verktøy som vil lette arbeidet og som kommer 

til å gjør arbeidshverdagen smidigere for klinikere. Det er også presentert som det mest moderne 

systemet innenfor denne type systemer. Ved innføring er det derimot ikke dette brukeren opplever.     

«Ja, også tar det så lang tid. Det skal blir så effektivt, og det går fort, og det var ett trykk også 

var det der – det var sånn det ble introdusert til oss – men i virkeligheten – det tar lengere 

tid enn Classic» P15 

«Samtidig så ble jeg jo veldig skuffa. Fordi, jeg tenkte okay, nå ruller de ut et nytt system. Det 

er testet. Og da går man jo ut ifra at det meste fungerer. Også var det så mye som det var 

kluss med. Det var litt sånn skuff» P07  

 

Mye kritikk ble også rettet mot det at systemet ble satt i produksjon over hele somatikken samtidig – 

i en såkalt big bang. Det hadde imidlertid blitt gjennomført en pilotering av Arena, da systemet 

hadde blitt tatt i bruk i psykiatrien cirka fire måneder før oppstart i somatikken. Men, det man hadde 
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testet i psykiatrien var en annen type bruk enn det som er tilfelle i somatikken. Ved å gjennomføre 

en implementasjon i psykiatrien først, fikk man en indikasjon på hva som kunne være problematisk, 

og man fikk rettet en del grunnleggende feil. Allikevel er bruken såpass annerledes i somatikken, at 

overgangen der også ble preget av mange «oppstarts-feil».  

 

Siden implementasjon av DIPS Arena i Mars har det blitt gjennomført en rekke oppdateringer i tillegg 

til mindre feilrettinger . Oppdateringene kan handle om alt fra innføring av nye funksjonalitet til 

retting av eksisterende funksjonalitet. Det er i alt gjennomført i overkant av ti oppdateringer 

innenfor seks måneder etter oppstart. Det var stor konsensus blant informantene om at dette ikke 

var noe de la mye merke til. Enkelte hadde merket at mindre ting var blir bedre, men på et generelt 

nivå hadde de ikke sett nytte av oppdateringene eller forbedringer i Arena.  

 

 

«Jeg legger rett og slett ikke, altså jeg bare registrer at de sier det. Jeg har ikke merket noe 

selv. Det jeg hadde håpet på en oppdatering var at det skulle gå raskere, og det har jeg ikke 

merket noe til. […] Men i mitt daglige arbeid så har ikke det betydd så mye med de 

oppdateringene. Det eneste jeg venter på er at det skal gå fortere» P12 

Gjennom intervjuene kom det frem at klinikere innad på avdelingene gjerne hjalp hverandre, eller 

holder kurs for hverandre i plenum. Brukere som var mest interessert i å lære seg systemet, eller 

som hadde lært seg nyttig funksjonalitet, delte gjerne dette med resten av avdelingen i lunsjen eller 

ved felles samlinger.   

«Jeg tror den (Arena)  krever veldig mye innsats, fra hver enkelt. Så vi sitter litt ekstra og 

prøver å svare sammen, og litt sånn se på ting. Det har vi gjort. Så vi er ikke helt avhengig av 

de som går rundt. Så sykepleier-X og jeg, vi jobber sammen, alle problemene er ofte felles 

for alle. Så vi snakker. Vi har sånn […] møte annenhver uke, så vi snakker om det da. Og det 

hjelper» P15 

Figur 6-7 - Antall oppdateringer gjennomført mellom november 18 og oktober 19. Røde flagg er innføring, mens gule flagg 
er oppdateringer. Egen illustrasjon. 
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En konsekvens av nye systemer er at man i mindre grad kan hjelpe hverandre med oppgaver og på 

den måten avlaste hverandre. Der man tidligere har sett at kollegaer har ligget bak, så kunne man 

samarbeide i større grad da man hadde lært seg hverandres oppgaver. I Arena, spesielt i en 

startfase, er dette vanskeligere å gjennomføre. Man mister en oversikt over helheten, slik som man 

tidligere hadde i Classic.  

«Men vi kunne jo flere ting i Classicen selvfølgelig, men du har liksom ikke tid til å sette deg 

inn i en del oppgaver som du kanskje gjorde i Classicen. Som ikke er bare mine 

arbeidsoppgaver dermed så mister du litt helheten» P13 

 

 

6.2 Endring fra Classic til Arena  

 

Gjennom observasjoner og intervjuer gjort i 

forbindelse med masteroppgaven ble det 

tydelige at bruken av Classic i stor grad var 

preget av vane. Brukerne benytter de 

funksjonene som er nødvendige for 

arbeidsprosessene i hverdagen, men bruker 

lite funksjonalitet utover dette. Det ser ut til 

at det heller ikke er av interesse å finne ut av 

funksjoner de ikke allerede kjenner. Et 

eksempel på dette er de gule/grønne 

strekene nederst på timeboken som vist i 

figur 6-8. På spørsmål om hva dette var, 

kunne ikke informantene svare, selv når det 

gjaldt en så sentral dele av funksjonsbildet som de bruker hver dag, slik som timeboken.   

 «For jeg ser noen jobber, eller ganske mange, jobber ganske tungvint» P08  

Dette gjelder også måten man setter seg inn i ny funksjonalitet på; flere brukte «den vante måten» 

fremfor «den effektive måten», selv når de vet at det var flere og mer effektive måter å gjøre en ting 

på. De er mer komfortable med å benytte en måte som er kjent for dem allerede.   

Det ble tydelig at mange klinikere hadde en oppfatning av IT-systemer som en felles «ting». 

Journalsystemet er så sentralt på et sykehus, at når dette endres, så er det en oppfatning av at alt 

Figur 6-8 - På spørsmål om hva strekene nederst i timeboken betydde, var 
det ingen av informantene som visste da dette ikke ble aktivt brukt i deres 
hverdag. Utsnitt fra Classic.  
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annet også endres. Det å skille på hva som er DIPS Arena, og hva som er Windows eller mail 

systemer var en utfordring. Dette var tydelig gjennom samtaler med klinikere spesielt under 

oppstartsdagene. Bruk av grunnleggende Windows-funksjonalitet var vanskelig, og det ble etterspurt 

kurs i grunnleggende bruk av PC. Smidig bruk av programvare har tydelig ikke vært et fokusområde 

hos klinikere, da it-systemer bare ses som et verktøy for å gjennomføre en oppgave – å undersøke 

og behandle pasienten.   

Oppstartsdagene var også preget av en form for tasteangst, hvor kliniker var redde for å trykke rundt 

i systemet og utfordre ny funksjonalitet. Dette fordi de var redde for å trykke feil eller ødelegge noe. 

Et forslag som ble lagt frem i forkant av implementasjonshelgen var at alle kunne ta med barna sine 

på jobb. Dette for å unngå den formen for tasteangst som mange opplever.   

«.. For jeg har jo barn […], og de har jo vokst opp med det her (data), og når jeg spør de om 

ting, som jeg ikke har funnet ut av, så oppdager jeg jo ofte at de kan det ikke de heller. Men 

de har ikke den tasteangsten som jeg har. Så de kommer, også driver de og taster seg frem 

til de finner det ut» P07 

Den største endringen for klinikere er de store forandringene i brukergrensesnittet. I figuren under 

ses dokumentlisten i Classic mot dokumentlisten i Arena. Som man kan se er det store endringer på 

oppbyggingen og det visuelle. 

 

Figur 6-9 - 
Dokumentlisten i Arena 
mot dokumentlisten i 
Classic. 
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Flere av de intervjuede la vekt på at man bruker mer tid på å orientere seg i programmet, og gå inn 

og ut av fliser, da Arena er mer uoversiktlig enn hva Classic var.   

«… Også synes jeg det er noen ting som er veldig tungvint. Jeg går mye mer inn og ut enn 

den jeg gjorde på DIPS Classic, men det er jo sikkert også fordi jeg da ikke bruker […] de her 

snarveiene – det har jeg ikke hatt tid til å lære meg» P11 

Etter å ha brukt Classic i mange år er det en stor omvelting for klinikere å bytte ut sin forståelse for 

hvordan journalen systemet fungerer. De mentale modellene av hvordan journalsystemene fungerer 

endres ved systembytte. I Classic er alle funksjoner festet til den øverste linjen i vinduet, og er alltid 

tilgjengelig derfra. Alle funksjoner som blir åpnet havner da som vinduer på den grå flaten under 

oppgavelinja som vist i figur 6.10 under. I Arena ligger alle funksjoner som fliser på startsiden, og ved 

å åpne en flis/funksjon flyttes man også til et nytt vindu. For hver ny funksjon man åpner vil man 

komme til et nytt vindu. Den faste arbeidsflaten man har i Classic blir med det mer flytende i Arena, 

noe som gjør at klinikere lettere mister oversikten.  

Flere har også påpekt at fargene i Arena er grå, kjedelige og triste i forhold til Classic og at det er lite 

som er innbydende med brukergrensesnittet i Arena. Arena er bevisst bygget som det er for å kunne 

signalisere bedre de viktige tingene, slik som smitte.     

 «Arenas største fiende er Classic» har vært en gjentagende påstand i prosjektet. Med dette menes 

at de som kjenner Classic fra tidligere, sannsynligvis har større utfordringer med å lære Arena enn 

det nye brukere har. Dette er underbygget med at de som kan Classic fra tidligere, ofte leter etter de 

samme funksjonene som de kjenner fra Classic, og på mange måter låses i tankemønster som var 

hensiktsmessige i Classic. Ved at man forventer at funksjonaliteten skal være tilsvarende i Arena som 

Figur 6-10 - Funksjonalitet i Classic mot funksjonalitet i Arena.  
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i Classic, blir det brukt mye tid på å lete etter kjente strukturer i nytt program. Det har blitt ytret at 

det hadde vært lettere om man fikk beskjed om at dette var et nytt system, og at man gjør den 

samme jobben som tidligere, men med nye rammer. Da hadde det blitt brukt mindre tid på å lete 

etter tilsvarende strukturer og terminologi som man er vant med fra Classic.  

 «At man hadde gått mer spesifikt ut og sagt at: dere må gjerne glemme Classic, dette er helt 

nytt system som er bygget opp på en helt ny måte. Ikke forvent ting som var i Classic, 

kommer til å bli i Arena» P07  

I forhold til endring av terminologi ble dette spesielt tydelig i 

forbindelse med oppsett av timer. Dette er bare et eksempel 

på endret terminologi, som forvirrer i en endret struktur. Når 

man setter opp nye timer til pasienten, må pasienten ha en 

henvisning til sekundærhelsetjenesten fra 

primærhelsetjenesten. Det opprettes da en kontakt med 

sykehuset innenfor et gitt tidsperspektiv. Det settes deretter 

opp timer på denne kontakten. I noen sammenhenger har 

man flere timer på en kontakt om man for eksempel skal til to 

klinikere ved samme sykehusbesøk. I andre sammenhenger er 

det derimot vanligere å ha en time per kontakt. Timeboken i Arena har derfor både valget «Opprett 

time», og «Opprett time på ny kontakt». Bruken av ordet timer var ikke definert på tilsvarende måte 

i Classic, og heller presentert som Tiltak. En pasient hadde der en kontakt hvor det ble opprett tiltak. 

Gjennom observasjoner og intervju oppleves det allikevel at mange ikke forholdt seg til denne 

terminologien i Classic, men brukte 

strukturen i systemet til å definere 

bruksmønster. «F7 bildet» (etter 

bruk av begreper for hurtigtaster)  

Kontakt  
Tiltak  

Henvisning  

Figur 6-11 - Sammenhengen mellom henvisning, 
kontakt og timer. Egen illustrasjon 

Figur 6-13 - F7 bildet i Classic 

Henvisning  

Kontakt  

Timer  

Figur 6-12 - Henvisningsbildet i Arena 
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var ett av de bildene ansatte på poliklinikken forholdt seg mye til, og leste som pilen i figuren viser 

(Figur 6-12). Om vi ser på figur 6-13 kan vi se at strukturen er relativt lik i Arena, men med nytt 

brukergrensesnitt ser man ikke nødvendigvis likheten.  

Mye av en endringsprosess handler om å skape forståelse for hvorfor noe endres. Et tydelig 

eksempel på dette er endring av hurtigtaster og snarveier i Arena. Med Arena har man fokusert på 

intuitivitet i programvaren og prøver å standardisere mer i henhold til internasjonale standarder. 

Dette resulterer i at alle hurtigtaster er tilknyttet nye funksjonsområder.    

«Det kunne man jo ha bestrebet seg sånn at man hadde de samme.. At det var de samme på 

Classic og Arena, når man først har samme systemet liksom» P07 

Ved spørsmål om dette i intervjuene opplevdes det i stor grad at informantene hadde en negativ 

holdning til endring av hurtigtastene fordi de ikke hadde forståelse for hvorfor de var blitt endret. 

Ved enkel forklaring av bakgrunnen for dette byttet, endret mange kjapt mening, og så dette som 

hensiktsmessig når de så bakgrunnen for byttet i et større perspektiv. På en annen side er støtten for 

utnyttelse av hurtigtaster mye bedre i Arena, og hjelper brukeren ved at man kan holde nede «Ctrl + 

Alt» og da få opp aktuelle hurtigvalg for flisene. Dette opplevedes spesielt nyttig i starten, og ved å 

benytte dette lærte klinkere fort de mest nødvendige hurtigtastene.  

Med moderne systemer følger også en del ny funksjonalitet. Det er mye bruk av lister i et EPJ-system 

- lister over pasienter, lister over henvisninger, lister over 

arbeidsoppgaver og så videre. I disse listene er det funksjonalitet 

for filtrering og sortering, noe som i utgangspunktet gjør de mer 

brukervennlige. Listene kan da også tilpasses til enkeltbrukere i 

større grad. Et problem er allikevel at mange klinikere «filtrere seg 

bort». Det oppleves at mange endrer 

rekkefølgen på filtrene, bevisst eller 

ubevist, og med det mister oversikten.    

 

 

 

 

Figur 6-14 - Ulike måter å sortere og filtrere på i Arena. 



 

   70 

Resultater 

Ved å endre rekkefølgen på kolonnene i listene, vil samme informasjon vises forskjellig for den 

enkelte kliniker. Man kan også hake bort enkelte felt, noe som ved noen tilfeller gjør at enkelte 

pasienter ikke lenger er synlig i listene. Dette kan forvirre i stor grad om man ikke vet hvordan man 

bruker dette verktøyet riktig. Når listene til en kliniker ikke samsvarer med listene til en annen 

klinker, går man også raskt ut ifra at det er noe feil med systemet, selv når filtrering er årsaken til 

problemet.  Det er en indikasjon nederst på siden over antall rader i listen totalt, men denne blir i 

noen tilfeller oversett.  

Flere av informantene var også positiv til ny søkefunksjon i Arena. Søkefunksjonen er gjort bedre for 

å støtte en annen bruk enn hva som var tidligere, mer lignende google-søk hvor du kan søke på flere 

funksjoner i samme søk.  

 

«Men den er jo veldig fin den søke - … […] (F3 – søkefunksjonen), man kan jo søke på alt her, 

sant. Jeg kan jo søke på EKG, så vil de komme opp. Den søkefunksjonen den er veldig fin» 

P07 

 

 

 

 

 

 

 

Som vist på bildet kan samme søk finne sider, funksjoner, pasienter og pasient-id. Om man ikke er 

interessert i å søke etter pasienter, kan dette imidlertid hukes vekk. Linjen bak resultatene forteller 

også om det aktuelle resultatet finnes i Arena eller Classic, og hvilken type funksjon det er.  

 

Av de gjennomførte intervjuene kan man se at informantene hadde en felles oppfattelse av at det 

nye systemet er mer fragmentert enn tidligere system. Ved bruk av konseptet fliser deles 

funksjonalitet opp i større grad, og man går mer inn og ut av fliser/funksjoner enn det man gjorde 

tidligere.   

Figur 6-15 - Søkefunksjonen i Arena 
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«Jeg føler fortsatt at Classicen er lettere å manøvrere seg i» P07.  

«Jeg går mye mer inn og ut enn det jeg gjorde på DIPS Classic» P11. 

I Classic var det bruk av oppgavelinjen øverst 

på siden som kliniker hele tiden navigerte ut 

fra. Der man tidligere hadde en felles 

oppgavelinje (samt hurtigtaster), har man nå 

mange veier til ett og samme mål. For 

eksempel, om man skal finne labsvar i Arena 

kan man 1) åpne labsvar via flis på startsiden 

2) åpne via lagrede favoritter 3) åpne via 

hurtigtaster 4) åpne via startmenyen 5) åpne 

via søkefunksjonen eller 6) åpne via linker 

inne i andre fliser som for eksempel flis for 

bestilling eller flis for poliklinikk. 

Innholdet i flisene er også mer fragmentert enn tidligere. Som et eksempel kan vi se på lab-bestilling 

og lab-svar. Dette er nå delt i to fliser, en for bestilling av lab-prøver og en for labsvar. Flere klinikere 

reagerte på dette ved oppstart av Arena, da dette tidligere var samlet i samme bildet. I ettertid er 

det innført linker på tvers av de to flisene for tettere integrering, 

etter ønske fra klinikk. Grunnen til at denne funksjonalitet er delt i to 

fliser er for å gjøre Bestilling mulig å benytte i forbindelse med andre 

typer bestillinger også. Man kan se for seg at alle typer bestilling vil 

være en del av funksjonaliteten i denne flisen etterhvert. Det mest 

nærliggende er da røntgenbestilling, og eventuelt EKG-bestillinger. 

EKG er i dag noe som gjøres ved bruk av ad-hoc metoder, eller som 

en del av en standardisert prosedyre. Å forholde seg til 

fragmentering av fliser ville på mange måter vært lettere, både for 

klinikere og for innføringsprosjektet, om det var kommunisert på 

forhånd.  

  

Figur 6-16 - Ulike måter å åpne lab svar på i Arena. Egen illustrasjon 

Figur 6-17 - Lab er i Arena delt opp i 
to - en flis for bestilling og en for lab-
svar. Egen illustrasjon  
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6.3 Arena og Classic som parallelle system  

 

Som nevnt i tidligere kapitler har brukeren fortsatt mulighet til å benytte DIPS Classic (sett bort ifra 

funksjonalitet tilknyttet operasjon). Det er lagt opp til at Arena og Classic er fullt integrert, og at 

«Classic Embedded» skal fungere slik som Classic fungerte alene tidligere. Dataen lagres så i samme 

database og endringene som blir gjort er da også synlig i Arena. Denne integrasjonen fungerer 

derimot ikke like optimalt som man forventet.  

«[…] Vi testa Classic og så at det funka, og det var litt sånn fort gjort – for det hadde man 

gjort mange ganger før. Også fokuserte vi på Arena. Det vi ikke fokuserte noe særlig på, det 

var å starte på noe i Arena for så å gjøre det ferdig i Classic. Eller starte noe i Classic, overfør 

til en annen yrkesgruppe og over i Arena for så – altså den vekslinga mellom Arena og Classic 

trodde vi skulle gå mye lettere enn det vi faktisk så at det gjorde. Vi opplevde i det 

grensesnittet mellom Classic og Arena –så - jeg ble hvertfall – jeg var nok litt overrasket over 

at det fungerte dårligere enn forventet da. Så vi starta med mye problemer rundt det. Så det 

var litt utfordrende» P14. 

Etter cirka to måneder ble det tatt ut statistikk på bruken av Arena i forhold til Classic, noe som viser 

en nedgående kurve på bruk av Arena få uker etter oppstart. Oversikten viser bruken av Arena og 

Classic ved somatikken.  

I psykiatrien kan vi også se tilsvarende trend, med et fall etter et par uker som så varer en periode. 

Deretter tar det seg opp sakte, men sikkert utover våren 2019. Disse grafene er hentet 9 uker etter 

oppstart.    

 

 

Figur 6-18 - Bruk av Classic i somatikken ukene etter innføring (DIPS 2019). Uke 16: påskeuken. 
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Integrasjonen mellom Classic og Arena har til tider vært inkonsistent. Om man bytter pasient i ett av 

systemene skal dette resultere i bytte i begge systemene. Dette har ikke alltid vært tilfelle. I enkelte 

tilfeller har det oppstått en inkonsistens her, og man vet da ikke hvilken pasient man arbeider med, 

da begge er «aktive».  

Figur 6-19 - Grafen viser en sammenstilling av de to grafene presentert. Egen illustrasjon. 

Figur 6-20 - Bruk av Arena i Somatikken ukene etter innføring (DIPS 2019). Uke 16: påskeuken. 
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Det har også forekommet flere tilfeller av 

inkonsistens i dokumenter. Problematikken rundt 

dette forekommer når man for eksempel 

oppretter et dokument i Arena, for deretter å 

fortsette arbeidet på det samme dokumentet i 

Classic. Dette har ført til formateringsfeil hvor 

tabeller eller annen form for formatering blir 

ødelagt. Dette forekommer ofte ved samhandling 

mellom flere klinikere. Ved enkelte tilfeller ser 

man at sykepleier oppretter dokumentet i Arena, mens legene som enda ikke har tatt i bruk Arena 

godkjenner i Classic. Som et resultat av dette ødelegges formatering på dokumentet og gjør 

dokumentet uleselig. Dette gjelder for spesielle dokumenter, og ikke flertallet av dokumentene.  

 

 

Ved kontortjenesten på sykehuset har det vært mye bruk av Classic også etter innføring av Arena, og 

det er flere grunner til dette. De som tar imot pasienter klikker veldig mye frem og tilbake i 

systemet, og har liten tid til å vente på Arena, både fordi de har en pasient ventende som forventer 

hurtig informasjon, og på grunn av pasientkøer. I tillegg bruker de ofte de flisene som inneholder 

mest informasjon, slik som pasientlister og timebok. I en så presset situasjon er det forståelige at 

mange benytter Classic – frem til ytelsen er forbedret i Arena.  

Timedefinisjoner i koordineringsflisen kan oppleves inkonsistent. Ulike aktiviteter kan settes opp 

som predefinerte i kalenderen til klinikere. Dette er ikke ny funksjonalitet, men har også vært 

tilgjengelig i Classic. Ulike aktiviteter får en prioritering i form av et tall. Jo høyere tall, jo høyere er 

aktiviteten prioritert. For eksempel kan avdelingsmøte ha prioritet 5, mens pasientkonsultasjon har 

prioritet 4. Ved lik prioritet vil begge aktiviteter være synlige ved siden av hverandre i Arena. Ved 

Figur 6-21 - Visning av pasient i Arena 

Figur 6-22 - Når man åpner samme dokumenter på tvers av de to systemene blir formateringen ødelagt. Egen illustrasjon 
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tilsvarende senario i Classic vil ingen av aktivitetene være synlig. Det vil derfor se ut som denne 

plassen er åpen i kalenderen. Dette har ført til flere feilbookinger og forvirring. Som en midlertidig 

løsning har man blitt enige om på avdelingsnivå å definere timer i Arena, og ikke i Classic.  

Det har også blitt gjort en del dobbeltbookinger i Arena, mye fordi man glemmer å trykke oppdatere 

(F5) når man står i timeboka. Om timeboka har vært åpen over noe tid, kan timer ha blitt booket i 

mellomtiden uten at det er synlig, noe som fører til dobbeltbookinger.  

Et gjentagende problem gjennom innføringsprosjektet har vært diktering. Om man har flere diktater 

åpne samtidig og prøver å spille av ett av dem, resulterer dette i at alle starter å spille samtidig. Det 

er problemer med dikteringspumpa (den som sender diktatene til skrivetjenesten), da disse ikke blir 

sendt riktig. Diktater blir heller ikke lagret, og det har vært tekniske problemer med selve 

diktafonene da de ikke gjenkjennes på maskinen når de tilkobles via USB. Det blir derfor ikke mulig å 

diktere. Diktering har vært et uløst problem lenge, og mye fordi det er så mange forskjellige 

problemer knyttet til området. Mange av problemene ble fort løst da de ble oppdaget, men at 

diktafonen ikke ble gjenkjent av maskinen fant man tilsynelatende ikke noen løsning på. Det viste 

seg etter mye arbeid at dette ikke var et nytt problem. Denne feilen hadde vært kjent siden 2008.  

Ved innføringen av Arena kommer det andre tidligere problemer til overflaten, problemer som man 

ikke har hatt fokus på, eller ikke klart å løse tidligere. I dette tilfelle viste det seg at problemet var 

lydkortet i en av tre mikrofoner, da disse ikke var støttet av maskinen. Ved at klinikere ikke tidligere 

har hatt et forum for å «melde inn» disse sakene, har det heller ikke blitt fokusert på og funnet en 

løsning på problemet.   

Man ser i mange sammenhenger at Arena får «skylden for» alle problemer som oppstår, og man 

kommer da tilbake til problematikken rundt det å skille programmene og problemer fra hverandre.   

«Det å skille snørr og bart. Hva er Arena og hva er helt andre ting. Hva er Windows 10, fordi 

man skal oppdatere til det så har man gjort noen grep. Også får Arena skylla. For det er det 

eneste man bruker. Så det er der alle feil oppstår. Også kan det like gjerne vært TRISS hvis 

man hadde brukt TRISS, eller GAT, hvis man hadde bruker det. Eller noe annet da» P14  

Som ved alle innføringsprosjekter er det stor variasjon i mottakelsen. Noen liker forandring og synes 

det er spennende med noe nytt, andre like faste rammer og forutsigbarhet. Dette er også veldig 

avhengig av person, interesse og alder.    

«at bildet er så sammensatt og nyansert. For vi har alt fra de brukerne som sier «Jeg bruker 

Arena til 95% av det jeg skal gjøre, og jeg er superfornøyd» til de som sier at «jeg åpner aldri 
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Arena, det er det verste som har skjedd» - også har du alt imellom. […] At bildet er veldig 

nyansert» P14 

 

6.4 Innføring av Arena 19.1  

 

Like før denne oppgaven fullføres gjennomføres et løft fra DIPS Arena 18.6. til DIPS Arena 19.1. En 

stor endring ved denne oppdateringen er at brukergrensesnittet endres, og begrepet fliser byttes ut 

med sider.  

«[…] For av og til så er det ofte den enkleste måten å beskrive noe på: Vi går fra 18.1.02 til 

18.1.03 – det er ikke så mye. Nå skal vi gå fra 18.1.06 til 19.1. det er et kjempestort løft» P14 

Denne oppdatering har blitt presentert som et 

løft som vil ha mye betydning for bruk av 

Arena. Flisene er «minimert»  og lagt mer 

tilgjengelig i venstre del av bildet. Det er da 

lettere og bytte mellom oppgaver, uten å 

huske hurtigtastene. Man kan også filtrere bort 

de siden man ikke benytter så mye, og kun ha 

de sidene man selv benytter lett tilgjengelig i 

listen.   

Ved intervjuene ble informantene presentert 

for det nye brukergrensesnittet og videre spurt 

om hva de synes rent intuitivt. Ved første 

øyekast var det flere som reagerte på et så 

stort bytte i hoved-funksjonalitet, så kort tid etter innføring.  

«Så raskt etter at vi liksom har lært oss noe. Nei, altså jeg vet ikke. Disse som sitter og lager 

programmet da, om de tenker at dette er et greit utgangspunkt å starte på, men vi vet at vi 

kommer til å forandre det inn i tid. Altså om det er fordi det er morsomt for de som holder 

på med det eller om de tenker at det skal være morsomt for meg. For meg er det jo ikke noe 

behov å forandre noe som helst av det som er nå. Men igjen – så kan jo ikke jeg noe om 

dette datatekniske sånn at jeg vet jo ikke om det kan bli bedre for meg heller. Men, ja. Det er 

litt slitsom da. Hvertfall hvis det blir veldig annerledes» P12 

Figur 6-23  - Arena 19.1. 
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Etter en hurtig introduksjon og forklaring av ny funksjonalitet ble allikevel flere av informantene 

positive til overgangen, og mente at dette brukergrensesnittet så ut til å være bedre å bruke. Det ble 

før implementasjonen av 19.1 holdt en kort innføring av ny versjon, og e-læringskurs ble gjort 

tilgjengelig.  

 «Vi har prøvd å være veldig nøkterne i informasjon. Vi har snakket om det nye grensesnittet, 

snakket om to-tre funksjoner som vi ser er merkbart bedre. Snakket om, det er en del ting de 

har etterspurt, det er en del feilrettinger, det er en del ny funksjonalitet som er kommet. 

Også sier vi ikke så mye mer enn det.» P14  

Etter en lang innføringsperiode er håpet at DIPS Arena 19.1, og videre versjoner, vil være med på å 

få flere til å bruke Arena, mye fordi brukergrensesnittet er såpass endret. Dette kan være med på å 

gi en ny giv. Det er også flere som har forventinger og forteller at – «når 19.1 kommer, da skal jeg 

begynne med Arena på nytt».   

2 

 

For Diakonhjemmet er målet å fase ut Classic når funksjonalitet og klinikk er klare for det. Foreløpig 

er det usikker når dette blir.   

 
2 DIPS Arena versjon 19.1 skulle etter planen innføres ved Helgelandssykehuset i Helse Nord i november 2019. Denne 
implementasjonen er foreløpig utsatt frem til første kvartal av 2020, på grunn av problemer med ytelse og stabilitet. Mer 
informasjon kan ses på helsenord.no (Helsenord.no, 2019) 

Figur 6-24 - Funksjonalitet i DIPS Arena 19.1 
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7 Analyse og Drøfting  
 

I dette kapittelet gjennomgås analysen og resultatene presentert i kapittel 6 drøftet opp mot 

litteratur på feltet. Dette kapittelet er todelt, hvor det i del I ses på implementasjonen av DIPS Arena 

opp mot litteratur og hvordan denne formen for implementasjon er gjort i andre sammenhenger. I 

del II forsøkes det å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene presentert i oppgaven.   

 

7.1 Del I: Drøfting  

 

Ved innføring av Arena ved Diakonhjemmet ble all tilgjengelig funksjonalitet tatt i bruk samtidig ved 

hele sykehuset, i en big bang implementasjon. Ved bruk av en big bang implementasjonsmetode 

øker kompleksiteten i foretaket ved innføring, i og med at alle deler av infrastrukturen skal fungere 

ved oppstart. I tillegg øker også kompleksiteten risikoen, da mindre feil kan få store konsekvenser i 

en kompleks infrastruktur.  

Ved at alle avdelinger ved 

sykehuset tok i bruk systemet 

samtidig, resulterte dette i 

ulike former for utfordringer. 

Med tanke på den 

sosiotekniske delen brukes 

systemet svært forskjellig ved de ulike avdelingene. Noen utfordringer oppdages på en avdeling, 

mens andre avdelinger opplever andre utfordringer. Ved å innføre et system på denne måten får 

man en hurtig overgang, og man legger opp til at man får rettet eller endret mye funksjonalitet på 

kort tid, før helheten av systemet stabiliserer seg.  

Dette kunne man i noen grad unngått ved å ta i bruk Arena ved en avdeling i somatikken før man tok 

det i bruk på hele sykehuset. Ved å implementere Arena i psykiatrien hadde man en test av systemet 

flere måneder før, men ettersom bruken ved somatikken er såpass forskjellig fra psykiatrien kunne 

det med fordel ha gjort en ny pilotering i somatikken før go-live.  

Som beskrevet i kapitel 6 hadde man internt et behov for å kalle overgangen til Arena en 

oppdatering av Classic. Eksternt ble det annonsert som en innføring. Dette har skapt noen 

utfordringer i forhold til å forberede brukeren. Det har betydning hvordan man forventningsstyrer, 

og hvilken terminologi man bruker i forhold til hvordan brukeren mottar og tar i bruk et nytt system. 

Figur 7-1 - Arena som en oppdatering av Classic eller Arena som et nytt system? 
Egen illustrasjon  



 

   79 

Analyse og Drøfting 

Ved at mange i klinikk hadde en oppfatning av at Arena var en oppdatering av Classic var det mange 

som var forberedt på en evolverende prosess, hvor enkelte deler av systemet ble endret, men hvor 

mye av grunnstrukturen var den samme. I realiteten møtte de et helt nytt system, med nye 

strukturer og nytt brukergrensesnitt. Arbeidsprosessene var de samme, men på grunn av ny struktur 

tok det lengere tid å navigere og i tillegg til oppstarts problematikk og ytelsesproblemer, ble denne 

overgangen annerledes enn antatt på forhånd.    

Ved implementasjon ble det oppdaget problemer med ytelse, og systemet oppfattes som uferdig. Av 

den grunn velger mange klinikere å gå tilbake til Classic, for å få gjort jobben sin der. Fra statistikk 

presentert i kapittel 6.3 kan vi se at mange brukere heller benytter Classic enn Arena.  

Etter innføring av Arena har det vært gjennomført mange oppdateringer for at systemet i større grad 

skal tilfredsstille brukerens krav og behov, enn hva som var tilfelle ved oppstart. Mye av 

funksjonaliteten er utbedret, og mange av ønskene fra klinikk er møtt. Fremdeles arbeides det med å 

videreutvikle funksjonaliteten, samt innføre funksjoner som så langt ikke har vært tilgjengelig i 

Arena. Det er også færre utkastelser, noe som gir brukeren mer tro på systemet som helhet. Etter 

noen måneder er erfaringen at flere og flere brukere benytter Arena i større grad, og veksler mindre 

mellom Arena og Classic. Flere informanter påpekte at de kun bruker Classic når de må, som ved EKG 

og medikasjon.  

Med dette kan vi forstå overgangen til Arena som en big bang. Allikevel valgte flere brukere, på 

bakgrunn av møtet med et uferdig system, å benytte gammelt system og heller ha en gradvis 

overgang til Arena i en evolverende prosess etter hvert som funksjonaliteten ble bedre. På denne 

måten kan vi forstå overgangen som en big bang evolusjon ved innføringen av DIPS Arena ved 

Diakonhjemmet sykehus.   

Ved innføring av EPIC ved Cambridge og i Danmark var overgangen til nye systemer en mer 

omfattende form for big bang, da de i tillegg til bytte av systemer også byttet leverandør. 

Overgangen til EPIC var også en overgang fra bruk av papir til data, noe som endrer arbeidsprosesser 

i stor grad. Det er lite informasjon om hvordan denne overgangen ble gjennomført i praksis, og om 

det var bruk av begge systemer parallelt eller om det var en total overgang.  

Om vi sammenligner kan man se at det ved Diakonhjemmet ble brukt en big bang implementasjon, 

men i mye mindre omfang og med mindre risiko, da man hadde Classic å falle tilbake på og lite 

endring av arbeidsprosesser.   

Hanseth og Lundberg presenterer en forsiktig evolverende implementasjon og understreker at man 

skal endre mindre deler av et system, sub-systemer, for å oppnå en stabilitet ved endringer i 

informasjonsinfrastrukturen. I deres artikkel fremstilles denne formen for implementasjon som 
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utelukkende positiv, og som den gunstigste måten å få gjennomført en endring i en sosioteknisk 

informasjonsinfrastruktur på. Implementasjonen av DIPS Arena viser en annen måte å gjennomføre 

en implementasjon på. I dette caset gjennomfører man en altomfattende innføring, med bruk av 

gateway, og legger opp til at systemet stabiliseres i etterkant. Ved så grunnleggende problematikk 

som det Diakonhjemmet opplever, med utkastelser og heng, velger mange å gå tilbake til Classic, og 

fortsetter bruken av gammelt EPJ-system via gateway, mens man «venter» på at Arena utvikles. På 

den måten kan man forstå denne overgangen som både en big bang implementasjon og en parallell 

prosess av de to systemene, som resulterer i en evolverende overgang til nytt EPJ-system basert på 

funnene i denne casen. Denne strategien er hensiktsmessig da man tar i bruk et uferdig system uten 

all funksjonalitet. Strategien tillater større feil og mangler i implementert system da man har 

støttefunksjon i form av gateway til gammelt system. En klar ulempe med denne strategien er ekstra 

belastning på organisasjonen gjennom kontinuerlige oppdateringer. Dette fører til en usikkerhet og 

slitenhet i organisasjonen.  
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7.2 Del II: Analyse  

 

7.2.1 Hvilke endringer i informasjonsinfrastrukturen vil implementasjonen av et nytt EPJ-

system innebære for brukeren? 
            

De største utfordringene ved oppstart av Arena var ytelse og utkastelse, noe som burde være 

fungerende grunnleggende elementer ved et informasjonssystem. For at brukeren skal benytte et 

system må de grunnleggende faktorene være på plass. Med utgangspunkt i Whitworth sin teori og 

modell presentert i kapittel 3, kan det diskuteres hvorvidt Arena møter dette. Det spiller ingen rolle 

hvor funksjonelt DIPS Arena er på et sosioteknisk nivå (nivå 4), om det er for lang responstid (tregt) 

(nivå 2) eller det ikke har tilstrekkelig server-kapasitet (nivå 1). Ved at brukeren har utfordringer med 

å gjennomføre de helt grunnleggende funksjonene, vil de sannsynligvis heller ikke utfordre nye 

funksjoner i systemet, og ta i bruk ny funksjonalitet. Den positive innstillingen man hadde til det nye 

systemet og mulighetsbildet som ble presentert blir også borte, og det som er velutviklet i systemet 

overskygges av treghetene. Systemet blir da av enkelte ansett som «ubrukelig», selv om det på et 

sosioteknisk nivå potensielt møter kravene til brukeren. Et sykehus er en av de mer kritiske 

informasjonsinfrastrukturene, da man har ansvar for liv og helse. Klinikere har av den grunn lite 

tålmodighet med tregheter og ytelsesproblemer i et så sentralt system.  

Som en del av informasjonsinfrastrukturen kan vi se på den rent tekniske infrastrukturen. Ved 

implementasjon av DIPS Arena er det introdusert en rekke nye teknologier, i tillegg til flere 

appservere, konfigurasjonsservere og integrasjonsservere. Som beskrevet i kapittel 5, går man ved 

Diakonhjemmet fra 5 servere til rundt 20 servere, noe som øker antall og varianter av komponenter, 

og øker kompleksiteten i informasjonsinfrastrukturen ytterligere. Ved disse endringene ser vi en 

forandring i måten systemet fungerer for brukeren. Ved innføring av nye tekniske komponenter ser 

man at hastigheten og ytelsen reduseres, noe som resulterer i at det blir utfordrende for brukeren å 

gjennomføre sine arbeidsoppgaver. For å møte disse problemene oppdateres programmet til nyere 

versjoner av programvaren. Selv om komponentene er de samme, vil de evolveres, noe som skaper 

en stadig endring i informasjonsinfrastrukturen. Gjennom dette kan vi til en viss grad forstå hvordan 

endringer i den tekniske delen av infrastrukturen påvirker den sosiotekniske delen av den samme 

infrastrukturen.   

Som nevnt i kapittel syv er det en endring i hvordan man forstår strukturen i Arena i forhold til 

Classic ved at programmet er mer fragmentert enn hva brukeren er vant med. På en måte skaper 

dette et rom for å bruke Arena smartere, slik som moderne systemer ofte legger opp til.  
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Denne fragmenteringen gjør det lettere å finne den funksjonen man er ute etter, da man har en mer 

generisk modell for navigering i systemet. Det var i større grad lagt opp til bruk av «beste praksis» 

for å gjennomføre en handling i Classic. At man hadde en måte å gjennomføre en handling på, og 

som fungerte som en mal eller en standard for alle klinikere. I Arena er dette visket mer ut, da flere 

ulike aksjoner fører til samme resultat. Å finne funksjoner der man naturlig skulle trenge dem, slik 

som i Arena, er mer hensiktsmessig og slik man forventer at moderne systemer fungerer.  

Som vi kan forstå ut fra dette, er Arena bygget for fremtidige løsninger i like stor, eller større, grad 

enn det er bygget for å forbedre nåværende løsninger. Det oppstår derfor et skille på hva som er 

bygget for å være intuitivt for fremtidige brukere og for dagens brukere. Hvem er Arena intuitivt for?  

Om man ser på implementasjonen av Arena i et større perspektiv forstår man piloteringen ved 

Diakonhjemmet som en brikke i en større nasjonal infrastruktur. Før man implementerer nytt EPJ-

system ved større sykehus med flere ansatte og med større informasjonsinfrastrukturer, testes det 

ut i mindre skala. Fra leverandørens side er dette nødvendig for å kunne utvikle Arena videre. Dette 

er også tydelig i måten Arena er bygget, med støtte og oppbygging rundt fremtidige brukere som er 

mer vant med data, og struktur som moderne grensesnitt har.   

Arena er bygget for å understøtte strukturert informasjon, bruk av arketyper, standardisering og 

bruk av åpen plattform. For å møte dette er programmet strukturert på en måte som ikke samsvarer 

med de mentale modellene som kliniker har fra bruk av Classic. Arena er i større grad tilrettelagt for 

fremtidig utvikling av systemet, og for å møte den fleksibiliteten som fremtidige systemer og 

informasjonsinfrastrukturer krever. Man står i en situasjon hvor man går fra å være et 

informasjonssystem i en infrastruktur, i en form for en lokal-orientert løsning, til å tilrettelegge for å 

gjøre systemet kompatibelt med en større infrastruktur på nasjonalt nivå – en nasjonal-orientert 

løsning.  

Om vi ser på bildet nedenfor kan vi forstå den gule delen som informasjonsinfrastrukturen på 

Diakonhjemmet. Denne består av mange ulike koblinger noen som gjør den kompleks. Å innføre 

Arena i denne strukturen ut utfordrende – men fremdeles innenfor en lokal-orientert løsning som 

frem til nå har vært mulig å støtte ved bruk av Classic. Den grønne delen av illustrasjonen er den 

regionale infrastrukturen, hvor informasjon kan gå på tvers av sykehus og helseforetak. Ved bruk av 

åpen plattform kan man potensielt også se for seg en nasjonal løsning, sett i rødt, hvor informasjon 

kan flyttes mellom EPJ-systemer.  
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Figur 7-2 - Informasjonsinfrastruktur hvor den gule delen er Arena på Diakonhjemmet, den grønne er informasjonssystemer 
på regionalt nivå, mens den rød er på nasjonalt nivå. Egen illustrasjon 
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7.2.2 Hvilke utfordringer ses ved implementasjon av et EPJ-system «under utvikling»?  
 

Prosjektet bærer preg av å være et pilotprosjekt. Å pilotere er i seg selv en utfordrende oppgave, da 

det må beregnes merarbeid, og et visst omfang av barnesykdommer. Selv om andre har gått i gang 

med versjoner av Arena tidligere, er lanseringen av DIPS Arena 17.2 presentert som den første 

fullverdige versjonen som kan tas i bruk i større skala. Denne versjonen skulle være så ferdig utviklet 

at man kunne starte en utfasing av DIPS Classic ved Diakonhjemmet relativt raskt etter 

implementasjon. Ved innføring av system under utvikling er det essensielt å styre forventningene til 

brukeren i forhold til hva systemet skal og kan tilby. Mange av utfordringene og frustrasjonene fra 

brukeren kan forstås ut fra at de hadde en forventing om at Arena skulle være et ferdig utviklet 

system ved implementasjon på Diakonhjemmet. I klinikk var man forberedt på at det ble en 

overgangsperiode, der mye var avhengig av egen læring. Denne perioden ble i stor grad mer en 

utviklingsperiode, hvor stadig nye feil og endringer ble rettet. Samtlige brukere opplevde en 

betydelig mengde feil, noe som skapte stor frustrasjon og misnøye. Implementasjonen var også 

preget av noe hastverk. Etter ønske fra leverandøren skulle løsningen implementeres i klinikken 

raskest mulig. Dette resulterte i mindre tid til testing av produktet som helhet. I forprosjektet var det 

mye fokus på enkelt moduler i Arena, og funksjonalitet innenfor ett området isolert sett. Man så ikke 

like mye på totaliteten av systemet, og hvordan Arena ville fungere som en del av en 

informasjonsinfrastruktur som inneholdt veldig mange andre elementer, hvordan Arena fungerte i 

forhold til arbeidsflyt på et sykehus, og hvordan en kjede av oppgaver - hvor Arena bare er en del av 

kjeden – påvirkes. Koblinger mot andre programmer skulle også fungere, men med ytelsesproblemer 

og et mer komplekst teknisk fundament, ble ikke informasjonsflyten tilsvarende det den hadde vært 

tidligere, noe som påvirker hele informasjonsinfrastrukturen.   

Utgangspunktet for endring er den installerte basen, og endringer i denne. Den installerte basen er 

tidligere i oppgaven forklart som alt som er der fra tidligere, både strukturer, mekanismer og 

forståelse. Ved implementasjon av nye elementer i en etablert informasjonsinfrastruktur vil det alltid 

være en base å ta hensyn til, og man vil rokke ved en forståelse og en etablert bruk. Det tar tid å 

etablere en ny installert base, og er en utvikling som bør skjer over tid, hvor man tar inn og gjør det 

til en del av den helhetlige informasjonsinfrastrukturen. Classic er bygget inn som en del av Arena, 

og man kan velge å benytte Classic i de fleste tilfeller om kliniker ønsker det. Classic var i 

utgangspunktet en del av den installerte basen på sykehuset, men ved å integrere Classic som en del 

av Arena, oppstår en del utfordringer også i forbindelse med dette. Classic fungerer fortsatt, men 

ytelsesutfordringer oppleves også i noen grad her. Classic skal være noe trygt for brukeren, men da 

Classic er inkludert i Arena, vil problematikk fra Arena også smitte over på Classic.  



 

   85 

Analyse og Drøfting 

Med tanke på den installerte basen, kan vi forstå uttrykket «Arenas største fiende er Classic». Classic 

kommer i veien for at man bruker nye funksjoner i Arena, da man lettere gjennomfører de samme 

funksjonene i Classic da disse er en del av klinikers rutine fra tidligere. Ved bruk av Arena ser man at 

det er mange mindre utfordringer som skaper kompleksitet i klinikk. Ved at hovedutfordringene er 

treghet og utkastelser er det vanskelig å bruke systemet, selv om andre elementer fungerer. Ved at 

problematikk i informasjonsflyten og heng i programmet forekommer på daglig basis, resulterer 

dette i at mange klinikere velger å gå tilbake til Classic, i hvertfall for en overgangsperiode. Man ser 

at «når det brenner» er veien kort over til gammel programvare.  

I tidsrommet fra mars til oktober 2019, cirka syv måneder, ble det gjennomført cirka 10 større 

oppdateringer av Arena på Diakonhjemmet. Ved en så kompleks infrastruktur, hvor mange ulike 

yrkesgrupper benytter systemet på ulike måter vil feilrettingene være mer eller mindre synlige for 

enkeltpersoner. Gjennom intervjuene var det lite fokus på progresjonen og forbedringer gjennom 

oppdateringene. Det kom frem at det var flere av funksjonene som klinikerne ikke hadde fått med 

seg at var oppdatert eller gjennomført feilrettinger på. De hadde en oppfatning av at det som var feil 

ved oppstart, fortsatt var feil flere måneder etterpå, da de hadde gitt opp den aktuelle funksjonen.  

Det kom også frem at de fleste ikke brydde seg om oppdateringene, og ikke så noen betydelig 

endring i funksjonalitet i systemet.  

 «Vi skiter litt i denne oppdateringen – vi vil at det skal være – at når du trykker på knappen 

så kommer det. At ikke vi sitter og venter» P07. 

Informasjon om nye oppdateringer ble kun gitt som melding på intranettet. Brukerne fant heller en 

work around hvor man gjennomførte funksjonen på en annen måte, eventuelt ble Classic benyttet. 

Brukerne brukte heller ikke tid på å sjekke om en funksjon var blitt bedre etter noe tid. Når 

oppdateringer blir gjennomført opptil flere ganger uten at det resulterer i betydelig forbedring, 

opplevdes etter hvert oppdateringene ubetydelige og meningsløse.  

«Men så har det vært så mye sånne oppdateringer – vi venter på ny versjon – så tenker jeg 

at jeg venter litt til» P06. 

Det opplevdes en form for tretthet i organisasjonen etter flere måneder med treghet, heng, 

feilmeldinger og oppdateringer som ikke resulterer i et nevneverdig bedre system. Endringene er 

ofte av mindre karakter, og ingen større endring man umiddelbart kan se som en forbedring i 

brukergrensesnittet.     

Det oppleves derimot en ny giv ved lansering av Arena 19.1. Med dette ble det introdusert et nytt 

brukergrensesnitt, noe som gjør at klinikere stiller seg annerledes til denne oppdatering enn 
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foregående. Selv om mange er skeptiske til en så stor endring så kort tid etter introduksjon, ses det 

nå synlige endringer som skaper en positiv innstilling. Dette fører forhåpentligvis også til at mange 

tester ut ny funksjonalitet.  

Oppsummert ser vi at utfordringene ved å implementere et system under utvikling er at brukeren 

møter på flere oppstartsfeil, og at totaliteten av systemet ikke fungerer optimalt. Ved at man prøver 

å gjøre overgangen enklere ved bruk av gateway til Classic introduserer man også nye utfordringer. 

Brukeren må derfor forholde seg til et system som stadig blir oppdatert, uten at de merker 

nevneverdig forbedring. Som nevnt i drøftingen fører dette til en tretthet i organisasjonen.  
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7.2.3 Hvilke utfordringer møtes ved å benytte gammelt og nytt EPJ-system parallelt?  
            

Å møte overgangen fra gammelt til nytt EPJ-system er en utfordring. Ved at de to programmene har 

samme leverandøren, er det mulig å ha de to systemene kjørende parallelt og integrert, slik at 

Classic kan åpnes i Arena. Dette er en teknisk nødvendighet og ikke et valg, da Arena ikke er ferdig 

utviklet ved implementasjon. Bruk av gateway er derfor også nødvendig.    

Ved Hanseth og Lundberg sin definisjon ses en gateway som en adapter som understøtter 

sammenkobling av to system tidligere separert på bakgrunn av standarder; hvor det ikke er 

hensiktsmessig å tilpasse den ene inn i nye rammer. Man isolerer på den måten den «gamle» 

standarden. I denne oppgaven brukes begrepet gateway om en overgang mellom to systemer, hvor 

det ene systemet er på vei mot en utfasing, men hvor man fortsatt er avhengig av funksjonaliteten 

etter implementasjon. Dette ligner Hanseth og Lundberg sin definisjon av gateways, da det er en 

overgang mellom ulik teknologi og standard. I denne sammenheng letter gateway en overgang og 

gjør det mulig å gjennomføre en implementasjon med de to ulike systemer sammenkoblet, og hvor 

man på den måten forenkler overgangen i en kritisk informasjonsinfrastruktur. Til forskjell fra 

Hanseth og Lundberg er derimot bruk av gatewayen i denne oppgaven i større grad teknisk enn hva 

de beskriver i sin artikkel. Denne situasjonen er lite beskrevet i litteraturen, da man sjeldent har et så 

omfattende bytte av systemer, hvor leverandøren er den samme. Leverandøren, DIPS, står da i en 

situasjon hvor de kan innføre nye funksjoner, uten at dette har større konsekvenser, da brukeren 

kan gå over til Classic og gjennomføre tilsvarende oppgave der om det skulle oppstå problemer. På 

den måten skaper gateways til Classic en del friheter. På den annen side ser man at der gateway 

muliggjør en implementasjon kan den også ses som problematisk da den skaper en del utfordringer i 

seg selv. Der Hanseth og Lundberg presenterer bruk av gateways som utelukkende positivt, så ser 

man i dette caset en utfordring ved bruk.   

Det har vært problematisk å benytte de to systemene i parallell, da dette har resultert i flere 

feilsituasjoner. Blant annet dobbel aktivering av pasient, ødeleggelse av formatering i dokumenter 

og annen tilsvarende problematikk. Ved å benytte en gateway til Classic i Arena, har det også 

forekommet at en pasient er aktiv i Arena, mens man har en annen pasient aktiv i Classic. Ved disse 

feilene skal det komme en tydelig feilmelding som gjør kliniker oppmerksom på dette, men denne 

har ikke alltid vært synlig. Som et resultat av innføringen av Arena har flere gått over til bruk av 

manuelle metoder under samtaler med pasienter. Det oppleves mer profesjonelt å notere ned på 

papir og skrive det inn i systemet i ettertid, enn å sitte å vente på Arena under en konsultasjon med 

pasient.  



 

   88 

Analyse og Drøfting 

Det dukket opp en del spørsmål fra klinikere under implementasjonen, slik som om Classic kom til å 

fortsette å være en del av Arena, hvor lenge ville Classic være før det fases ut, hva finnes av 

funksjonalitet i Classic kontra Arena, og hvordan forholder man seg til feil og mangler, eller 

endringsønsker. Disse spørsmålene handler alle om forståelse fra et brukerperspektiv. Under 

innføring av et nytt system i en sosioteknisk informasjonsinfrastruktur kommer vi ikke bort fra at god 

kommunikasjon er essensielt. Ved bruk av gateways er det et viktig aspekt at man må vite hva som 

finnes av funksjonalitet i de ulike systemene til enhver tid, og hvordan man skal forholde seg til de to 

systemene som parallelle systemer.  

Man kan se for seg en sentralisert måte å forvalte dette på ved å gå ut og rettlede i forhold til hva 

som er den mest hensiktsmessige måten å forholde seg til systemene. Om dette er den riktige måten 

å styre dette på er heller diskuterbart. Og ha representanter fra klinikk som kan se hva som er den 

mest hensiktsmessige metoden for deres avdeling vil nok være gunstigere, da man får større 

eierskap til løsning og mer tilpasset gjennomføring per avdeling. Man ser også at enkelte avdelinger 

gjør dette, og innfører retningslinjer internt for å møte utfordringer ved parallelle systemer.   

Det er også et behov for å kommunisere hva som er identifisert av problemer også til sluttbrukeren. 

En viss grad av transparens, hvor kliniker får innblikk i hva, og hvorfor noe er en utfordring, og 

hvordan man ser på disse utfordringene fra en utviklingsside kunne med fordel vært gjort. Det er 

allikevel en balansegang mellom hvor mye informasjon man gir for å underrette brukeren og hvilken 

informasjon som forvirrer i en stressende hverdag. Enkelte utfordringer er også tilsynelatende 

enklere fra et brukerperspektiv, mens det fra et teknisk perspektiv er mer kompliserte, noe som 

skaper et kunnskapsgap mellom klinikere og de som arbeider med innføring av ny programvare.  

Kommunikasjon er vanskelig, både fordi det krever ressurser, men også fordi det kan oppstå 

misforståelser mellom fagfelt. Her burde man hatt en sentral person, som kunne kommunisert med 

begge felt gjennom innføringsprosjektet, og tydelig kommunisert ut planer, oppdateringer og 

eventuelle endringer.     

Slik som systemene er idag er det vanskelig å se for seg bruk av Arena uten Classic i nær fremtid. 

Dette fordi de er så sammenvevd at de er vanskelig å skille fra hverandre, både fra et 

brukerperspektiv og fra teknisk side. Diakonhjemmet tar i dag i bruk all funksjonalitet i Arena, noe 

som gjør at de med tiden kan fase ut Classic. Andre sykehus som tar i bruk løsningen, vil 

sannsynligvis kun ta i bruk enkelte moduler av Arena for å gjøre overgangen lettere og vil av den 

grunn i større grad være avhengig av Classic. Helseforetakene har da i større grad tettere koblinger 

til Classic, mye fordi det legges opp til en mer evolverende overgang modul for modul. En klar 
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tidshorisont for utfasing av Classic ved Diakonhjemmet er ikke satt per idag, men målet er å fase ut 

Classic så snart funksjonalitet tillater det og klinikken er klar for det.  

Man kunne tenke seg at Classic ikke fungerte i en parallell prosess til Arena, men at de to systemene 

var helt avskilt. Dette ville løst enkelte problemer ved oppstart, da mange utfordringer lå i bruken av 

gateway på tvers av systemene. I resultatdelen av oppgaven kan vi også se at flere av klinikerne 

konsekvent gikk over til Arena da det ble introdusert – selv om Arena bød på tregheter og 

frustrasjon. Ved å skille de to systemene, senkes også antall komponenter, og antall koblinger 

mellom komponentene. Kompleksiteten blir da redusert betraktelig. Men, om dette skulle være en 

mulighet måtte også systemet vært mer gjennomtestet med tanke på arbeidsflyt i en 

informasjonsinfrastruktur. I en så kritisk sosioteknisk informasjonsinfrastruktur som det er på 

sykehus, er det en ekstra trygghet i det å kunne bruke det gamle systemet når det nye ikke fungerer.   
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7.3 Videre studier  

 

Ved innføring av nye EPJ-systemer finnes det ikke én riktig og vel ansett metode for implementasjon. 

I en sosioteknisk informasjonsinfrastruktur er det veldig mange faktorer som spiller inn, og det er 

vanskelig å se hvordan en informasjonsinfrastruktur påvirkes totalt sett ved innføring av nye 

systemer.  

Denne oppgaven gir innsikt i hvorfor implementasjon og endring av kjernesystemer i sykehus kan 

være utfordrende, noe som kan være en av flere grunner for hvorfor digitalisering av norsk 

helsevesen tar såpass lang tid. For videre studier vil det være interessant å se på hvordan 

stabiliseringen av Arena fortsetter og hvordan arbeidet opp mot et strukturert journalsystem ved 

Diakonhjemmet blir. Det vil også være av interesse å se hvilke holdninger klinikere har til Arena når 

den installerte basen har stabilisert seg.   

I denne studien er det satt fokus på erfarne sykepleiere ved poliklinikkene, som er en av flere 

yrkesgrupper som bruker DIPS Arena i den sosiotekniske informasjonsinfrastrukturen som er ved 

Diakonhjemmet. En annen interessant studie ville vært å snakke med leger om deres erfaring med 

Arena, og hvordan deres kliniske hverdag har endret seg etter innføring.    

I dette caset er det en sammenheng mellom innføring (pilotering) og videreutvikling av Arena. Selv 

om det både for Diakonhjemmet og DIPS har vært utfordringer, har innføringen også vært uvurderlig 

for DIPS med tanke på videre utvikling av Arena. De tilbakemeldingene, og de feilene som er rettet 

basert på tilbakemeldinger fra Diakonhjemmet gjør systemet bedre, og vil lette en overgang for 

andre sykehus og helseforetak.  
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8 Konklusjon  
 

Vi kan forstå overgangen til DIPS Arena som en måte å arbeide mot overordnede politiske mål 

innenfor norsk helsepolitikk. Ved å innføre DIPS Arena tar man det første steget mot å standardisere 

og strukturere journalen og åpner opp for fremtidig utveksling av standardisert informasjon på tvers 

av helseforetak.  

Jeg har i mine studier sett på hvordan et sykehus i full drift gikk fra ett EPJ-system til ett annet, og 

hvordan denne implementasjonen har påvirket den sosiotekniske informasjonsinfrastrukturen på 

sykehuset. Vi kan forstå funksjonaliteten i nytt EPJ-system som mer fragmentert enn tidligere og 

funksjonalitet i Arena er bygget for en mer fleksibel bruk enn det Classic er. 

Implementasjonsprosessen ses som en big bang evolusjon, med bruk av gateway til parallelt system, 

da et system under utvikling blir implementert. Å bruke systemer i parallell har vært problematisk, 

og det har vist seg hensiktsmessig å fastsette rammer for hvilke system som skal benyttes til hvilken 

funksjonalitet.   

Helhetlig kan implementasjon av DIPS Arena ved Diakonhjemmet sykehus ses som en prosess, hvor 

både brukere, forvaltning og DIPS har møtt en rekke utfordringer. Det vil alltid være utfordrende 

med implementasjon av nye systemer i store sosiotekniske informasjonsinfrastrukturer, men for å 

kunne oppnå et helhetlig norsk helsevesen hvor utveksling av informasjon på tvers av helseforetak 

er mulig, er dette et nødvendig steg. Selv om digitaliseringen i dette tilfellet ikke kryper under huden 

på deg, stille og nesten uten at du merker det, er det fortsatt en nødvendighet for å endre måten vi 

jobber på og sameksisterer i en sosioteknisk informasjonsinfrastruktur. Det er nødvendig at noen tar 

det første steget mot bruk av moderne EPJ systemer. Istedenfor de mange lokalorienterte 

løsningene som vi har for pasientjournal i dag, kan man etter hvert arbeidet mot en 

nasjonalorientert løsning som binder helse Norge sammen.   

Jeg håper denne studien har vært til nytte, og skapt forståelse for hvordan en 

informasjonsinfrastruktur endres og evolveres ved innføring av nye informasjonssystemer.   

  



 

   92 

Bibliografi 

9 Bibliografi  
A.Crang, M., & Cook, I. (2007). Doing Ethnographies. 

Aanestad, M., Grisot, M., Hanseth, O., & Vassilakopoulou, P. (2017). Information Infrastructures 

within European Health Care. Information Infrastructures within European Health Care. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-51020-0 

Aanestad, M., & Olaussen, I. (2010). Tverrfaglig teknologiforskning. IKT Og Samhandling i 

Helsesektoren - Digitale Lappetepper Eller Sømløs Integrasjon?, 19–38. Retrieved from 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3290/h13/ekstraartikler/teorikapittel.pdf 

AkershusUniversitetssykehusHF. (2019). ÅRSBERETNING FOR 2018. 

Andreassen, A. H. (n.d.). Nytt PAS/EPJ-system i Helse Bergen. Pasientsikkerhetskonferansen 

Fagdirektør Alf Henrik Andreassen - PDF. Retrieved October 14, 2019, from 

https://docplayer.me/25715424-Nytt-pas-epj-system-i-helse-bergen-

pasientsikkerhetskonferansen-fagdirektor-alf-henrik-andreassen.html 

Berg, M. (2001). Implementing information systems in health care organizations: myths and 

challenges, 64, 143–156. 

Berg, M. (2004). Health Information Management: Integrating Information Technology in Health 

Care Work. Retrieved from https://books.google.com/books?id=bNPpP5hDmW8C&pgis=1 

Boulus, N. (2003). Cand. Scient Thesis, (February). 

Bygstad, B., Hanseth, O., & Le, D. T. (2015). From IT Silos to Integrated Solutions . A Study in E- 

Health Complexity. ECIS 2015 Proceedings, 0–15. 

David, P., & Bunn, J. A. (1988). The economics of gateway technologies and network evolution. 

Information Economics and Policy, 3, 165–202. 

Diakonhjemmet.no. (n.d.). Historie - Diakonhjemmet. Retrieved May 14, 2018, from 

https://www.diakonhjemmet.no/stiftelse/historie/ 

Dips. (2017). Tryggere pasienter med tilgang til EPJ, 1–44. 

DIPS. (n.d.-a). DIPS. Retrieved April 23, 2018, from https://www.dips.com/no 

DIPS. (n.d.-b). Retrieved September 29, 2019, from https://www.dips.com/no/beslutningsstotte-

lege-og-pasient 



 

   93 

Bibliografi 

DIPS. (2018a). Historien om DIPS. Retrieved May 27, 2018, from 

https://www.dips.com/no/historien-om-dips 

DIPS. (2018b). Vi lanserer DIPS Arena. Retrieved May 27, 2018, from https://www.dips.com/no/vi-

lanserer-dips-arena 

Direktoratet for e-helse. (2017). Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Retrieved from 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan/Nasjonal e-

helsestrategi 2017-2022 (PDF).pdf 

Direktoratet for E-Helse. (2018). Veikart for realiseringen av målbildet for Én innbygger – Èn journal. 

E-helse, D. for. (2015). Utredning av «Én innbygger – én journal». 

E-helse, D. for. (2018). Utviklingstrekk 2018, 1–74. 

Ehelse.no. (2018). Nasjonal styringsmodell. Retrieved May 18, 2018, from 

https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonal-styringsmodell 

Ellingsen, G., & Monteiro, E. (2006). THE SLIGHT SURPRISE OF INTEGRATION, 66, 37–39. 

Ellingsen, G., & Monteiro, E. (2012). Electronic patient record development in Norway: The case for 

an evolutionary strategy. Health Policy and Technology, 1(1), 16–21. 

https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2012.01.007 

Etikkom.no. (2019). forskningsetiske komiteene. Retrieved from 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Kvalitativ-

forskning/1-Kvalitative-og-kvantitative-forskningsmetoder--likheter-og-forskjeller/ 

Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon. 

Hanseth, O., & Lundberg, N. (2001). Designing work oriented infrastructures. Computer Supported 

Cooperative Work, 10(3–4), 347–372. https://doi.org/10.1023/A:1012727708439 

Hanseth, O., & Lyytinen, K. (2010). Information infrastructures: the case of building internet. Journal 

of Information Technology, 25(1), 1–19. https://doi.org/10.1057/jit.2009.19 

Hanseth, O., & Lyytinen, K. (2016). Design theory for dynamic complexity in information 

infrastructures: The case of building internet. Enacting Research Methods in Information 

Systems: Volume 3, 25(1), 104–142. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29272-4_4 

Hanseth, O., & Monteiro, E. (1998). Defining information infrastructures. Understanding Information 

Infrastructure, 37–51. Retrieved from http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/bok.pdf 



 

   94 

Bibliografi 

Heitmann, I., & Heidsær, O.-A. (2016). Én pasientjournal i Helse Sør-Øst. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Meld. St. 9 (2012–2013). Én Innbygger-Én Journal, 9. 

Helse og Omsorgsdepartementet. (n.d.). Nasjonal helse- og sykehusplan – i korte trekk. 

Helse og Omsorgsdepartementet. (2019). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016−2019). Meld. St. 11 

(2015–2016), 11. 

Helsemidt.no. (n.d.). Innføring av Helseplattformen - Helse Midt-Norge RHF. Retrieved October 20, 

2019, from https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/innforing-

av-helseplattformen 

Helsenett, N. (2016). Årsrapport. 

Helsenord.no. (2019). DIPS Arena: Planlagt journalinnføring utsatt pga dårlig ytelse - Helse Nord RHF. 

Retrieved October 18, 2019, from https://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/dips-arena-

planlagt-journalinnforing-utsatt-pga-darlig-ytelse 

HelseNorge. (2017). Felles plan for PAS/EPJ. 

HelseSørØst. (2018). Regional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst. 

Hertzum, M. (2002). Organisational implementation: A complex but under-recognised aspect of 

information-system design. ACM International Conference Proceeding Series, 31(January 2002), 

201–204. https://doi.org/10.1145/572020.572045 

Hertzum, M., & Ellingsen, G. (2019). The implementation of an electronic health record: Comparing 

preparations for Epic in Norway with experiences from the UK and Denmark. International 

Journal of Medical Informatics, 129(March), 312–317. 

https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.06.026 

Himssanalytics.org. (2019). himssanalytics.org. Retrieved August 21, 2019, from 

https://www.himssanalytics.org/emram 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Norsk Forlag. 

Lazar, J., Feng, J., & Hochheiser, H. (2010). Research Methods. John Wiley & Sons. 

Lovdata. (2018). Forskrift om pasientjournal - Lovdata. Retrieved May 27, 2018, from 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385?q=journalsystem 

Myers, Michael D. (1999). Investigating Information Systems with Ethnographic Research. 

Communications of the Association for Information Systems, 2(December). 



 

   95 

Bibliografi 

https://doi.org/10.17705/1cais.00223 

Myers, Micheal .D. (1997). Qualitative research in information systems. Management Information 

Systems Quarterly, 21(2), 241–242. 

NHN.no. (n.d.). Retrieved September 29, 2019, from https://www.nhn.no/om-oss/vaar-historie/ 

Norsk forening for Allmennmedisin. (2019). http://www.refepj.no. Retrieved July 21, 2019, from 

http://www.refepj.no/tema/arketyper 

NorskOverlegeforening. (n.d.). Overlegen 3. Retrieved from 

https://beta.legeforeningen.no/contentassets/a1b216dafc9e40e887d4b2e2511062cc/overlege

n-3-2011.pdf 

regjeringen.no. (2018). Helse og omsorg. Retrieved from 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/id917/ 

Roland, L. K. (2018). Comparing five EHR workspace integration tactics. 

Rolland, K. H., & Monteiro, E. (2002). Balancing the Local and the Global in Infrastructural 

Information Systems. The Information Society, 18(2), 87–100. 

https://doi.org/10.1080/01972240290075020 

Ryvarden, E., & Sivertsen, Ø. S. (2018). Langt frem til Én innbygger – én journal. Retrieved November 

11, 2019, from https://tidsskriftet.no/2018/09/reportasje/langt-frem-til-en-innbygger-en-

journal 

snl.no. (2019). snl.no/forskning. Retrieved from https://snl.no/forskning 

Snl.no. (2019a). https://snl.no/Hawthorneeffekten. Retrieved September 15, 2019, from 

https://snl.no/Hawthorneeffekten 

Snl.no. (2019b). Snl.no. Retrieved October 1, 2019, from https://snl.no/bias_i_forskning 

Sommerville, I., Cliff, D., Calinescu, R., Keen, J., Kelly, T., Kwiatkowska, M., … Paige, R. (2012). Large-

scale Complex IT Systems. Communications of the ACM, 55(7), 71–77. 

https://doi.org/10.1145/2209249.2209268 

Suryani, A. (2013). Comparing Case Study and Ethnography as Qualitative Research Approaches. 

Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 5(1). https://doi.org/10.24002/jik.v5i1.221 

Tjora, A. (2019). Qualitative Research as Stepwise-Deductive Induction. Routledge. 

Whitworth, B. (2011). The Social Requirements of Technical Systems. Virtual Communities, (January 



 

   96 

Bibliografi 

2009), 1461–1481. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-100-3.ch424 

Wikipedia/Dataflex. (n.d.). https://en.wikipedia.org/wiki/DataFlex. 

Wikipedia/NetWare. (n.d.). https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare. 

www.dips.com. (2017). Https://www.dips.com/no/sykehuset-ostfold-er-vurdert-til-niva-6-pa-

emram-skalaen. Retrieved August 21, 2019, from https://www.dips.com/no/sykehuset-ostfold-

er-vurdert-til-niva-6-pa-emram-skalaen 

www.dips.no. (n.d.). Vinner verdifull tid | DIPS. Retrieved October 28, 2019, from 

https://www.dips.com/no/vinner-verdifull-tid 

www.epic.com. (2019). No Titlhttps://www.epic.com/careeverywhere/e. Retrieved August 21, 2019, 

from https://www.epic.com/careeverywhere/ 

 

  



 

   97 

Vedlegg 

10 Vedlegg  
 

 

Informasjonsskriv  
 

3 Sider  

Samtykkeerklæring  
 

2 Sider 

Godkjennelse PO: Personvern Ombudet - Diakon hjemmet sykehus 
 

2 Sider 

Godkjennelse NSD: Norsk senter for forskningsdata  
 

2 Sider 

Godkjennelse REK:  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk – Dispensasjon fra taushetsplikt  

 

2 Sider 

Intervjuguide PRE Implementasjon 
 

1 Sider 

Intervjuguide POST Implementasjon 
 

2 Sider 

 

  



 

   98 

Vedlegg 

 



 

   99 

Vedlegg 

   



 

   100 

Vedlegg 

 



 

   101 

Vedlegg 

 



 

   102 

Vedlegg 

 



 

   103 

Vedlegg 

  



 

   104 

Vedlegg 

    



 

   105 

Vedlegg 

 

NSD Personvern 

18.07.2019 08:09 

Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 898132 er nå vurdert av NSD.  

 

Følgende vurdering er gitt: 

 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar 

med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert 

i meldeskjemaet 18.07.2019 med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og 

NSD. Behandlingen kan starte.  

 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER  

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være 

nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en 

endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde: 

nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html  

 

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. TYPE OPPLYSNINGER OG 

VARIGHET Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 

31.12.2019.  

 

INFORMASJONSSKRIV  

Informasjonsskrivet er i hovedsak godt utformet, men det må tydeliggjøres hva 

observasjonsdelen av prosjektet innebærer, og hvilke situasjoner observasjonen skal 

gjennomføres. Vi anbefaler at teksten som omhandler deltakelse i intervjuguiden legges til i 

selve informasjonsskrivet, da denne gir en tydelig beskrivelse av hva deltakelse i prosjektet 

innebærer.  

 

Videre må dato for prosjektslutt korrigeres til 31.12.2019.  

 

LOVLIG GRUNNLAG  

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. 

Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, 

ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, 

og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være 

den registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

 

DISPENSASJON FRA TAUSHETSPLIKTEN  

Det skal gjennomføres observasjon av helsepersonell sin bruk av IT-systemet DIPS Arena. 

Hensikten er å undersøke om rutinene endrer seg etter at et nytt journalsystem blir innført i 

klinikken. Gjennom arbeidet vil forsker kunne komme til å få innsyn i pasientopplysninger. 

Det skal ikke samles inn eller registreres opplysninger om pasienter under observasjonen. 

REK har innvilget dispensasjon fra taushetsplikten til å gjennomføre observasjon av bruken 

av IT-systemet DIPS Arena (ref. 2019/556 REK sør-øst B). 

 

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
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vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 

personvernforordningen om:  

 

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 

informasjon om og samtykker til behandlingen  

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål  

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 

relevante og nødvendige for formålet med prosjektet  

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet  

 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER  

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 

åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), 

begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).  

 

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller 

lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  

 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig 

institusjon plikt til å svare innen en måned.  

 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER NSD  

legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet 

(art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

 

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller 

rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om 

behandlingen av personopplysningene er avsluttet.  

 

Lykke til med prosjektet!  

 

Kontaktperson hos NSD: Lise A. Haveraaen  

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 
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PERSONVERNPRINSIPPER NSD  
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PRE implementasjon: Intervju   
Utstyr:         Mikrofon / Samtykkeerklæring / Twist 

Hvem er jeg?  
DIPS Arena?  

START LYDOPPTAK 

INTRO  
• Alder:  
• (Kjønn)  
• Års erfaring i helsevesenet:    
• Erfaring med bruk av Classic – Års erfaring:  
• Erfaringer med bruk av data? (På en skala fra 0 - 10 hvor 10 er best)  

   
ERFARINGER MED CLASSIC  

• Hvordan ser din arbeidshverdag ut? Hva er en vanlig dag på jobben for deg?  
• Arbeidsflyt  
• Rutiner  
• Kan du vise meg i systemet? 

• Hvor mye tid bruker du i DIPS ila en arbeidsdag?  
• Hvorfor bruker du DIPS på den måten du gjør?  
• Og på hvilken måte har du lært Classic?  
• Gjør du noen ting på papir? Og i hvilke tilfeller er dette nødvendig?  
• Kan du se noen arbeidsprosesser som kunne vært gjort enklere med teknologi?  
• Tanker om systemet - hvordan er det å arbeide med DIPS Classic   

• Generelle tanker om systemet / arbeidsprosesser  
• Hva fungerer godt i dette systemet?  
• Hva fungerer ikke i dette systemet?  

• Hindringer? 
  

• ANSVAR 
• Har du noen spesifikke arbeidsoppgaver som du har ansvar for?  
• På hvilken måte følger dere opp arbeids oppgaver?  

  
•  

KOMMUNIKASJON 
• Kommunikasjon på avdelingen?  

• På tvers av yrkesgrupper?  
• På tvers av avdelingene?  

  
• FORVENTNINGER TIL ARENA  
• Hvilken informasjon har dere fått/tilegnet dere i forhold til DIPS Arena? 
• Hva er din holdning til et nytt EPJ system?  
• Hva ser du for deg at et nytt system vil gjøre med arbeidshverdagen din?  

• De tre første månedene?  
• De tre påfølgende månedene?  

• Hvordan vil du se for deg at en implementeringsperiode for dette nye systemet vil være?  
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POST implementasjon: Intervju  
Utstyr:        Mikrofon  

Samtykkeerklæring / Informasjonsskriv  

Twist / Boller?   

PRESENTASJON  

• Hvem er jeg?  
• Min bakgrunn / formål med studiet 
• Min rolle som prosjektdeltager / master student /   
• Taushetsplikt / Anonymitet  
• Informasjonsskriv / Samtykkeerklæring  
• Informasjon om opptak  

 
START LYDOPPTAK 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTRO – ERFARINGER 
• Alder  
• Yrke 
• Års erfaring i helsevesenet:    
• Erfaring med bruk av Classic – års erfaring:  

   
GENERELT   

• Hva synes du om DIPS Arena 
• Er Arena effektivt?  
• Hva har vært den største utfordringen?  
• Bruker du DIPS Arena?  
• Hvordan endret et nytt system arbeidshverdagen din?  

  
ETTER IMPLEMENTAJON   

• Hvilke endringer har du sett, enten hos deg selv eller hos andre på avdelingen?   
• Har du noen tanker om hvorfor disse endringene kom?  
• Hvordan påvirker dette andre på avdelingen? 
• Arbeidsflyt? 
• Fikk noen mer å gjøre, andre mindre? (Workflow / division of labor) 

GJENNOMGANG AV FLISERNE  
• Dokumentlisten?  
• Lab 
• Oppgaver  
• Ser du nogen flaskehalse i Arena?  

  
• Hva mener du skiller de to journalsystemene DIPS Arena og DIPS Classic?  
• Påvirket implementasjonen av DIPS Arena arbeidsfordelingen på avdelingen?  
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• Ser det mye du savner fra Classic? 
• Kan du se nogen arbeidsprosesser som kan gøres enklere med teknologi?  
• Er det mye du fortsatt gjør på papir? 

LÆRING 

• Hvilke problemer eller kompleksiteter har oppstått etter oppstart?  
• Hva gjør du om du støter på problemer?  
• Hvordan ble dette løst? Internt på avdelingen, hjelp-desk, DIPS, andre? 
• Hvordan deler dere kunnskap internt? Og går dette på tvers av sykepleiere, leger og 

merkantil? Hvem er aktive i denne prosessen?  
  

FORBREDELSER TIL ARENA  
• Involvering – Bruk av arbeidsgrupper i forkant av implementasjon?   
• Informasjon og opplæring 
• Oppfølging I etterkant?    

  

Kollektiv tankefullhet / kollektiv tankevirksomhet / Collectiv mindfullness er et begrep 
beskrevet i litteratur. Dette kan ses på som det helhetlige apparatet som et sykehus drives 
som – - hvordan forholder man seg til det i klinikken? 

 

Strukturert journal:  
• DIPS Arena skal være bedre på strukturert journal - gjenbruk av data - hva tenker du om dette? 
• Var implementasjonen vellykket?  
• Vally of death?  
• DIPS Arena er bygget på en måte som fragmenterer/deler systemet i større grad - er dette noe 

du har lagt merke til?   
   
OPPSUMMERING 

• Har jeg forstått deg riktig?  
• Har du noen spørsmål? 

  
  
 

 


