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Sammendrag 
 

 

Det er for tiden stort fokus på å effektivisere og få ned kostnadene ved norske 

sykehus. Statlige tiltaksplaner har som målsetning å behandle mer for mindre penger. 

Sykehusene er nødt til å kutte i budsjettene. For å få kunne behandle mer effektivt tar 

sykehusene i bruk informasjonsteknologi.  

 

Målet med oppgaven min er å identifisere utfordringer ved å designe et system som 

støtter pasientlogistikk. I oppgaven presenterer jeg hvordan planlegging av 

innleggelser, planlegging av operasjoner og koordinering av arbeidet på et sykehus 

foregår på to avdelinger på Rikshospitalet.  

 

Faktorer som øker kompleksiteten i arbeidet identifiseres. Deretter presenteres 

hvordan kompleksiteten håndteres. Jeg vil vise hvilke ressurser som brukes i 

håndteringen av de komplekse prosessene. Til slutt diskuteres hvordan problemer 

rundt ressursene kan løses med hjelp av IT-systemer og hvilke problemer som må tas 

hensyn til ved design av it-løsninger. 

 

Det teoretiske rammeverket består blant annet av teori om forløp, 

sammenføyingsarbeid, standard prosedyrer og planer.  

 

I arbeidet med oppgaven har jeg brukt kvalitativ forskningsmetode for å få forståelse 

av de komplekse prosessene i arbeidet på avdelingene. Metodene jeg har brukt er 

intervjuer, observasjoner og litteraturstudier. Arbeidsprosessene er studert fra 

perspektivene til de forskjellige aktørene.  

 

Jeg skisserer noen av utfordringene ved å lage IT-systemer som støtter 

pasientlogistikken. I oppgaven diskuteres det også vanskeligheter som oppstår på 

grunn av at sykehusenes eiere, staten, har satt en del rammevilkår som må oppfylles 

for IT-systemene. 
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1.  Innledning  
 

 

Det er for tiden stor fokus på å effektivisere og få ned kostnadene ved norske 

sykehus. Statlige tiltaksplaner har som målsetning å behandle mer for mindre penger. 

Sykehusene er nødt til å kutte i budsjettene. For å kunne behandle mer effektivt tar 

sykehusene i bruk informasjonsteknologi.  

 

Det foregår nå et prosjekt på Rikshospitalet for å lage et IT-verktøy for planlegging 

av pasientinntak og operasjoner. Det finnes allerede systemer som støtter dette, men 

ingen som er i bruk over hele sykehuset. Det er et mål at det nye systemet skal tas i 

bruk av alle som jobber med pasientlogistikk på Rikshospitalet.  

 

I denne oppgaven har jeg valgt å studere to avdelinger på Rikshospitalet, for å finne 

ut hvilke utfordringer som ligger i å lage et system som kan støtte opp om 

pasientlogistikk. 

 
 

1.1 - Problemområde 
 

Å koordinere arbeidet og prosessene rundt behandlingen av en pasient er en 

kompleks oppgave. Det er mange oppgaver som henger sammen med andre, mange 

personer fra forskjellige yrker er involvert. Og flere avdelinger er involvert. Inntaket 

av pasienter må planlegges slik at arbeidet flyter. Det skal være personale som kan 

behandle pasienten. Pasienten skal ha en seng å ligge i og det må være kirurger på 

jobb som kan operere pasienten. Det er viktig at det ikke tas inn for mange 

arbeidskrevende pasienter som krever mye behandling. Hvis for mange tunge 

pasienter tas inn samtidig vil det ikke være nok personale i grunnbemanningen til å 

behandle pasientene, og ekstrapersonale må kalles inn.  
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Det vil alltid oppstå uventede situasjoner på et sykehus. Det kan komme inn 

pasienter som behøver øyeblikkelig hjelp (øhjelp). Det er sjelden satt av tid til å 

operere øhjelp-pasienter. Øhjelp haster i forskjellig grad. For noen pasienter står det 

om minutter, andre pasienter kan man vente med å behandle noen dager. Hvis det 

kommer inn flere øhjelp-pasienter enn det som er kapasitet til å behandle, må andre 

pasienter vike i køen.  

 

Det er ikke bare pasienter som trenger øhjelp som gjør at oppsatte planer må endres. 

Å behandle pasienter medfører mye usikkerhet. Det er vanskelig å forutsi hvordan en 

pasient vil reagere på en behandling. To pasienter med like symptomer kan reagere 

forskjellig på den samme behandlingen. 

 

Pasienter som kommer inn har kontakt med mange forskjellig ansatte. Det skal tas 

prøver og gjøres undersøkelser. Det er flere skift på en avdeling. Forskjellig 

personale har ansvar for forskjellige deler av behandlingen. Informasjonen som er 

nødvendig må fordeles til alle som har behov for den.  

 

For at arbeidet skal flyte og gå mest mulig effektivt er det flere nivåer som må 

koordineres og arbeide sammen. Grovt inndelt er det tre nivåer som må koordineres 

eller sammenføyes; pasienten, avdelingen og sykehuset. Behandlingen av en pasient 

skal utføres slik at det er til minst ulempe for alle disse nivåene.  

 

 
1.2 - Problemstilling 

 
I min oppgave ønsker jeg å studere planleggingsarbeid ved et sykehus for å 

identifisere faktorer som gjør dette arbeidet komplisert. Målet med oppgaven er å 

finne ut i hvilken grad og hvordan IT-systemer bør designes for å støtte 

planleggingsarbeid. Jeg har studert både avdelinger som bruker dedikerte 

planleggingsverktøy (IT-system) og avdelinger som har hovedsakelig manuelle 

rutiner.  
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1.3 - Oppgavens inndeling 

 

Oppgaven er delt inn i tre hoveddeler; en empirisk, en teoretisk og en analytisk. I 

kapittel 2 presenterer jeg Rikshospitalet og avdelingene jeg har studert. I kapittel 3 

presenterer jeg metoder som jeg har brukt, fordeler og ulemper med metodene og 

mine erfaringer med å bruke dem. Kapittel 4 og 5 er den empiriske delen og 

inneholder presentasjon av Ortopedisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling. Kapittel 

6 danner det teoretisk rammeverket for oppgaven min. I kapittel 7 analyserer jeg det 

empiriske materialet ut i fra mitt teoretisk perspektiv. Til slutt, i kapittel 8, tar jeg 

opp viktige punkter fra analysen og diskuterer disse.  
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2.  Om Rikshospitalet 
 

 

I dette kapittelet vil jeg gi en presentasjon av Rikshospitalet, avdelinger på 

Rikshospitalet som jeg har studert og noen av IT-systemene som er viktig for min 

oppgave. 

 

Rikshospitalet er tilknyttet Helse Sør RHF (Regionshelseforetak). Rikshospitalet er 

et universitetssykehus og samarbeider med Universitetet i Oslo.  

 

Rikshospitalet er lokalsykehus, regionssykehus og spesialistsykehus. For barn fra 

Asker og Bærum er Rikshospitalet lokalsykehus. Kongefamilien, stortings- 

representanter og statsråder behandles også på Rikshospitalet. Pasienter fra 

Helseregion Sør, Akershus og Østfold har Rikshospitalet som regionssykehus. Over 

halvparten av pasientene (rundt 60%) er henvist fra andre sykehus for spesialiserte 

undersøkelser og behandling. Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med 

kunnskap om behandling av sjeldne og kompliserte sykdommer. Av landsdekkende 

oppgaver er Rikshospitalet tillagt blant annet transplantasjon av organer og benmarg, 

avansert nevrokirurgi og behandling av barn med medfødte misdannelser.  

 

 

2.1 - Noen tall 
 

Rikshospitalet har ca 4000 ansatte. De har 30.000 heldøgnsinnleggelser hvert år. 

Årlig får 20.000 pasienter dagbehandling og det gjennomføres 160.000 polikliniske 

konsultasjoner. Rikshospitalet har 585 senger og 27 operasjonsstuer.  

 

Rikshospitalet har omtrent 1200 programmer og applikasjoner i nettverket. Av disse 

er det rundt 200 som inneholder pasientdata. IT-avdelingen har nå et prosjekt for å 

samle mange av programmene i en portal for å få en ”raskere, sikrere og mer 
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enhetlig tilgang til kliniske data”. (Riksnytt, 2004) Portalprosjektet er døpt CSAM og 

vil bli omtalt senere i dette kapittelet.  

 

 

2.2 - Ortopedisk avdeling 
 

Ortopedi består av barneortopedi, hånd og mikrokirurgi, ryggkirurgi, fysikalsk 

medisin og rehabilitering, revmakirurgi og generell ortopedi (Rikshospitalet, 2004). 

Ortopedisk avdeling har en voksenpost, en barnepost, dagkirurgi og poliklinikk. 

 

Avdelingen har regionansvar for Helseregion Sør. Avdelingen har også regionansvar 

for håndkirurgi i Helseregion Øst og landsfunksjon for replantasjonskirurgi. Den har 

status som kompetansesenter for dysmeli i armer og ben. (Rikshospitalet, 2004) 

 

Jeg valgte å studere Ortopedisk avdeling siden de ikke bruker et dedikert  

planleggingsverktøy for å planlegge inntak og operasjoner. Jeg ville se på hvordan 

arbeidet foregår manuelt, uten IT-støtt. Det var også planlagt at de skulle starte å 

bruke Albert, jeg hadde derfor tenkt å følge prosessen med å ta det i bruk. Det viste 

seg etter hvert at de hadde brukt Albert i noen uker, men sluttet med det. Det var 

meningen at de skulle ta det i bruk igjen, men det skjede ikke, uvisst av hvilken 

grunn. 

Avdelingen er i tillegg interessant å studere siden de utfører mange forskjellige typer 

operasjoner. Tiden de forskjellige pasientene ligger innen varierer også mye. Det er 

derfor stor variasjon i pasienttypene som ligger inne.  

 

 

2.3 - Nevrokirurgisk avdeling 
 

Nevrokirurgisk avdeling driver diagnostikk og behandling av sykdommer, 

misdannelser og skader i sentralnervesystemet. Nevrokirurgisk avdeling har tre 
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poster. Det er to voksenposter, en barnepost og i tillegg en poliklinikk. 

(Rikshospitalet, 2004) 

 

 Avdelingen behandler pasienter med svulster i hodet eller ryggmargen, pasienter 

med hjerneblødning, prolaps, svulst eller lidelse i nakken, pasienter med epilepsi, 

Parkinson, vannhode, Multiple Sklerose, Cerebral Parese og spastiske pasienter. Alle 

nevrologiske lidelser som kan gjøres noe med kirurgisk kommer altså til 

Nevrokirurgisk avdeling. Personer som har vært i ulykker og som trenger 

øyeblikkelig hjelp sendes til Ullevål universitetssykehus. 

 

Jeg valgte å studere Nevrokirurgisk avdeling på grunn av at de har tatt i bruk et 

elektronisk system for planlegging av pasientinntak og operasjoner. De brukte 

tidligere kun papirbaserte hjelpemidler i planleggingen. I februar 2003 ble Albert 

installert og allerede i mars var systemet i hyppig bruk på avdelingen. Det ønsket å se 

hvordan operasjoner planlegges på Nevrokirurgisk avdeling i forhold til på 

Ortopedisk avdeling.  

 

 
2.4 - Operasjonsstuer 

 

Operasjonsstuene er delt inn i tre avdelinger. Ortopedisk avdeling og Nevrokirurgisk 

avdeling bruker begge Op2. Op2 er forkortelsen som brukes for Operasjon 2. Op2 

består av flere operasjonssaler. I tillegg til Ortopedisk og Nevrokirurgisk avdeling 

brukes Op2 av Revmatologisk avdeling.  

I tillegg til Op2 finns Op1 og Op3. Op1 brukes av Hjertemedisinsk avdeling, 

Thoraxkirurgisk avdeling og generell kirurgi. Op3 brukes av Øyeavdelingen, Øre-, 

nese- og halsavdelingen og Plastisk-kirurgisk avdeling 

(Per mars 2003. Øyeavdelingen er nå flyttet til Ullevål universitetssykehus.) 
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2.5 - IT-avdelingen 
 

IT-avdelingen (ITA) er en intern serviceavdeling for Rikshospitalet. ITA leverer IT-

løsninger til Rikshospitalet. ITA har ansvaret for IT-tilbudet på Rikshospitalet. IT-

avdelingen er også ansvarlig for innkjøp, installasjon, drift og vedlikehold av IT-

tjenestene. (Rikshospitalet, 2004) 

 
Under følger en oversikt over noen av systemene som er i bruk på Rikshospitalet. 

Systemene som nevnes er de systemene som jeg har sett på og som er viktig for 

oppgaven min. 

2.5.1 - DocuLive 

DocuLive er den elektroniske pasientjournalen. DocuLive skal erstatte den 

papirbaserte journalen, men papir er fortsatt i bruk. Alle avdelingene bruker 

DocuLive.  

2.5.2 - PiMS 

PiMS (Patient Information Management System) er det pasientadministrative 

systemet. Alle pasientene som kommer til Rikshospitalet er registrert i systemet. 

PiMS er i bruk over hele sykehuset.  

2.5.3 - Albert 

Albert er et webbasert program som brukes for planlegging og registrering av 

operasjoner. Albert har to funksjoner; Operasjonsplanlegging og Historisk 

informasjon.  

 

Albert er i bruk på Nevrokirurgisk avdeling. Inntakskontoret bruker operasjons-

planleggingen for å planlegge tid og dato for innleggelser og operasjoner. 

Skjermbildet i Albert ser ut som en kalender. Når en klikker på en uke får en opp 

pasientene som er planlagt inn den uken. Hvis en klikker på en pasient får en opp 

detaljene om innleggelsen. Informasjonen som registreres og vises kan tilpasses 

behovet for hver avdeling. Informasjon som er felles for alle avdelingene er:  
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• Navn på pasient 

• Pasient-id 

• Fødselsdato  

• Innleggelsesdato 

• Navn på operasjon 

• Kirurgens navn 

• Undersøkelser som må utføres før operasjonen 

 

Albert henter inn noe av informasjonen fra PiMS for å gjøre registreringsarbeidet 

enklere. Informasjonen som hentes inn er:  

• Navn på pasient, 

• Pasient-id  

• Fødselsdato  

• Innleggelsesdato 

 

Albert har også en historiemodul hvor informasjonen om utførte operasjoner er 

lagret. Etter operasjonen kan kirurgen registrere informasjonen i systemet. Systemet 

gjenbruker informasjonen som er registrert for planlagte operasjoner. Statistikk som 

gjennomsnittlig operasjonstid, lengde på forskjellige operasjoner, antall operasjoner 

med mer kan trekkes ut fra systemet.  

 Albert er foreløpig i bruk på Nevrokirurgisk avdeling. Andre avdelinger vil 

muligens starte å bruke det senere. Albert er også brukt som inspirasjon for 

utviklingen av CSAM. 

2.5.4 - CSAM 

CSAM er en portalløsning. CSAM er en forkortelse for Clinical Systems All 

Merged, og korrekt uttalelse er ”Sesam”. CSAM skal være en portal for systemene 

som er i bruk på Rikshospitalet. Det er et mål at alle systemene skal være tilgjengelig 

gjennom CSAM. Slik situasjonen er nå ligger det informasjon om pasienter i mange 

forskjellige systemer. Brukerne er derfor nødt til å logge seg inn på alle de 

forskjellige systemene for å få tak i informasjonen de er interessert i. Med CSAM 

skal all informasjonen være tilgjengelig gjennom ett system. Informasjonen vil 
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fortsatt ligge i de forskjellige systemene men vil hentes inn og vises gjennom 

portalen.  

 

Det vil også utvikles nye programmer og funksjonalitet i CSAM som skal erstatte 

noen av systemene som i dag er i bruk. En av funksjonene som utvikles for CSAM 

og som jeg har sett på er Aktivitetshåndtering. Aktivitetshåndteringen vil ha en 

funksjonalitet som er lik planleggingsmodulen i Albert. 
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3.  Metode 

 

 

Målet med oppgaven min er å forstå komplekse prosesser. Jeg har derfor valgt å 

bruke kvalitativ forskningsmetode. I dette kapittelet vil jeg presentere metoder som 

jeg har brukt, fordeler og ulemper med metodene og mine erfaringer med å bruke 

dem.  

 
 

3.1 - Observasjon 
 

Metoden jeg hovedsakelig har brukt er observasjon. Jeg har benyttet både passiv og 

aktiv observasjon. I mine observasjoner har jeg vært en ”complete observer” 

(Creswell, 2003). Det vil si at jeg ikke deltar i arbeidet og diskusjonene til de ansatte. 

Det betyr derimot ikke at jeg var en usynlig observatør, jeg snakket med de ansatte 

og fikk forklaringer på hva de gjorde. Men jeg deltok ikke i den forstand at jeg hjalp 

dem med arbeidet, eller diskuterte pasientrelaterte emner.  

 

Observasjoner er fundamentalt for å forstå andre kulturer (Silverman, 2001). For å få 

maksimalt ut av en observasjon bør man sette seg inn i det domenet man skal 

observere. Dette kan gjøres ved å sette seg inn i faglitteratur og 

informasjonsmateriale fra stedet man skal observere. Før en observasjon kan det også 

være en fordel å utføre et innledende intervju for å få oversikt over domenet som skal 

observeres. Det vil da være enklere å vite hva en skal se etter når en observerer og 

det vil i tillegg være lettere å forstå det en observerer. 

3.1.1 - Fordeler og ulemper ved observasjon 

En fordel med å bruke observasjon er at man får en direkte opplevelse av 

arbeidsprosessen til de som observeres. En er ikke nødt til å kun stole på at det som 

blir sagt er den hele og fulle sannheten. Når noen skal fortelle hva de gjør er det ikke 
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alltid at man får hele historien. Ofte får en høre hvordan ting skal gjøres og ikke 

hvordan det faktisk gjøres.  

 

Observasjon er også et godt utgangspunkt for videre forskning (Silverman, 2001). 

Under observasjoner samler man inn mye informasjon som en kan bygge videre på. 

En observasjon kan følges opp videre med intervjuer. 

  

Ulemper med observasjoner er at observasjon er potensielt forstyrrende for de som 

skal observeres. Selv om en prøver å gjøre seg mest mulig usynlig under 

observasjonene så er observatøren et fremmed element i deres arbeidsdag. Selv om 

en prøver å være en ”flue på veggen” og forstyrre minst mulig, er personene som blir 

observert klar over at det er en fremmed der. Det er derfor en fare for at de ikke 

oppfører seg som de ville gjort når de ikke har en person rundt seg som noterer ned 

alt de gjør og sier. 

 

Når en skal utføre observasjoner er det nødvendig å innhente tillatelse til å observere 

fra de som skal observeres. Det er også nødvendig å avtale tidspunkt som passer for 

observasjonen. Dette kan være vanskelig på grunn av at personene kan være opptatt 

og området man skal observere kan ha restriksjoner for hvem som har tilgang. Dette 

kan resultere i at det er vanskelig å få tilgang til interessante områder å observere 

 

Å bli observert er ikke en situasjon som er dagligdags for de fleste. De som blir 

observert ønsker gjerne å vite hvorfor de blir observert og de ønsker gjerne å forklare 

hva de gjør og hvorfor de gjør det. Det kan være en stor fordel at de forklarer hva de 

gjør, da en får en bedre forståelse av hva en observerer, men det er en fare for at en 

da forstyrrer dem i arbeidet. Observatøren får dermed ikke observert hvordan 

arbeidet foregår uforstyrret. 

3.1.2 - Mine erfaringer med observasjon 

Forarbeid mitt til observasjonene besto i å sette meg inn i litteratur om domenet som 

jeg skulle observere. Jeg innhentet også opplysninger om domenet fra min veileder, 

andre som studerer domenet og ansatte på sykehuset.  
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Mine observasjoner tok sted på Inntakskontoret og Voksenposten på Ortopedisk 

avdeling. Jeg har også observert et fellesmøte på avdelingen. I tillegg har jeg 

observert flere møter på IT-avdelingen.  

 

Jeg observerte Inntakskontoret på Ortopedisk avdeling en hel dag for å få 

informasjon om rutinene for å planlegge inntak av pasienter. På Inntakskontoret 

jobber pasientkoordinatoren og to sekretærer. Under observasjonen intervjuet jeg 

også de som jobbet der for å få forståelse av hva de gjorde og hvorfor de utfører 

arbeidsoppgavene slik de gjør.  

 

Jeg har også observert arbeidet på Ortopedisk voksenpost. Jeg var der en hel dag for 

å observere hva de gjorde i forbindelse med innleggelse, behandling og utskriving av 

pasienter. Jeg deltok på møter de hadde og intervjuet også flere av de som jobber der. 

 

På grunn av området jeg observerer er et sykehus er det mange opplysninger som er 

taushetsbelagte. IT-avdelingen på Rikshospitalet hjalp meg med å få adgangskort slik 

at jeg kunne identifisere meg for de jeg møtte inne på sykehuset. Jeg var også nødt til 

å skrive under på en taushetserklæring. Når jeg har utført observasjonene har jeg fått 

tilgang til informasjon om pasienter. Det har derfor vært nødvendig å avklare med 

personalet at jeg kan observere dem og jeg har også vært nødt til å bekrefte at jeg har 

signert taushetserklæringen. 

Flere av legene som kom innom der jeg var på observasjon nølte med å 

diskutere pasienter foran meg. Jeg måtte fremvise mitt id-kort og gi en kort 

forklaring hvorfor jeg var der. Etter dette diskuterte legene med de andre som om jeg 

ikke var der. Uten id-kortet hadde det ikke vært mulig å få tilgang til den 

informasjonen jeg fikk.  

 

Under mine observasjoner på Inntakskontoret på Ortopedi var jeg ikke en taus 

observatør. Planen min var opprinnelig å sitte stille og observere arbeidet deres uten 

å forstyrre. Jeg endret på planen da jeg fikk beskjed om at jeg kunne stille spørsmål 

hvis det var noe jeg lurte på. Dette var en stor fordel, da jeg fikk mer informasjon enn 
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jeg ville fått som en taus observatør. Hver gang de ansatte startet på en ny oppgave så 

fortalte de meg hva de gjorde og hvorfor de gjorde det.  

 

Ved observasjon på sengeposten var jeg i hovedsak en taus observatør. Men jeg 

intervjuet også en del av de som jobber der. Intervjuene ble gjort i kombinasjon med 

observasjon, da de ansatte fortsatte å jobbe med oppgavene sine under intervjuet.  

 

Jeg har også deltatt som observatør på flere møter på IT-avdelingen til 

Rikshospitalet. Hensiktene med møtene var å diskutere brukerkrav og design av en 

portalløsning under utvikling. På disse observasjonene var jeg hovedsakelig en 

passiv observatør, men av og til deltok jeg også i samtalene og diskusjonene. Jeg var 

med på 11 møter. På møtene var også systemutviklere fra IT-avdelingen, 

pasientkoordinatorer på Rikshospitalet, avdelingssykepleiere og personer fra et 

eksternt firma som hadde ansvar for å lage brukerdokumentasjonen. Jeg valgte å 

delta på disse møtene for å få informasjon om brukerkrav og brukerønsker til de 

fremtidige brukerne av portalen CSAM som er under utvikling. Fra møtene har jeg 

fått innsikt i arbeidet som foregår på sykehuset rundt planleggingen av 

pasientinnleggelser og operasjoner. 

 

 

3.2 - Intervjuer 
 

I tillegg til observasjoner utførte jeg også intervjuer. Intervjuene har gitt meg 

informasjon som ikke har vært mulig å få tak i gjennom observasjon og det er også i 

mange tilfeller vært enklere å utføre intervjuer enn observasjoner. Intervjuene har 

vært både strukturerte og semistrukturerte intervjuer. 

 

Etter observasjonene har jeg utført flere intervjuer for å utdype og supplere den 

informasjonen jeg hadde. De fleste intervjuene var ansikt til ansikt, men jeg har også 

brukt epost for å utføre noen intervjuer. De fleste intervjuene var semistrukturerte der 

jeg hadde tema og en del av spørsmålene klarlagt på forhånd. Mange av spørsmålene 

ble utformet på sparket under intervjuet for å utdype informasjon i svarene jeg fikk. 
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Intervjuer som ble utført for å få oversikt over domenet var i hovedsak 

semistrukturerte, mens intervjuer der jeg fulgte opp informasjon fra observasjoner 

var strukturerte.  

3.2.1 - Fordeler og ulemper med intervjuer 

Intervjuer kan brukes når det ikke er muligheter for å observere. Slike situasjoner kan 

for eksempel være at en person ikke har tid, eller at det ikke er mulig eller praktisk å 

observere. I et intervju kan en få historisk informasjon. I tillegg kan en få 

bakgrunnsinformasjon. Slik informasjon vil ikke fremkomme under en observasjon. 

 

Intervjuer gir intervjueren kontroll over hvilke spørsmål og hvilken informasjon som 

tas i opp i løpet av intervjuet. Under en observasjon kan ikke intervjueren kontrollere 

hvilken informasjon som det fokuseres på. Observatøren vil kun få de data som kan 

observeres. Hvis ikke observasjonen går over en lang periode er det ikke sikkert at 

observatøren får med seg all informasjonen. Dette kan unngås ved å gjennomføres et 

intervju. Intervju har også den fordelen at det er lettere å skjule konfidensiell 

informasjon. Personen som blir intervjuet trenger ikke å oppgi informasjon som er 

konfidensiell. Det vil derfor være enklere å få tilgang til å gjøre et intervju enn en 

observasjon. 

Intervjuer tar ofte kortere tid enn en observasjon. Det gjør det enklere å utføre 

flere korte intervjuer i stedet for en lang observasjon.  

 

Intervjuer kan utføres over avstand. Ved hjelp av teknologi som telefon, epost, faks, 

instant messenger og lignende er det mulig å utføre intervjuer uten at en fysisk 

trenger å møte personen som blir intervjuet. Et intervju over epost har også den 

fordelen at det er tidsuavhengig. Personen som blir intervjuet kan svare når han har 

tid og har fått tenkt gjennom svarene.  

 

Det er mulig å utføre intervjuer ”på sparket”. I kontrast til en observasjon som må 

planlegges mer nøye med å få tilgang, avtale tid og så videre, så er det mulig å utføre 

et intervju med kun noen få minutters forberedelse.  
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Når en utfører intervjuer får en indirekte informasjon. En person som blir intervjuet 

kan gi svarene som best opprettholder sitt eget selvbilde best (Silverman 2001). 

Tilstedeværelsen av en intervjuer kan også tenkes å påvirke svarene.  

 

Hva intervjuobjektene sier de gjør er ikke alltid det samme som det de faktisk gjør. 

Når intervjuobjektet skal forklare en arbeidsrutine er det naturlig å forklare hvordan 

ting skal gjøres i henhold til reglement eller instruks, mens i virkeligheten utføres 

kanskje arbeidsrutinene annerledes. 

Det kan være vanskelig å forklare en arbeidsrutine til en utenforstående. En 

rutine som er kompleks for en utenforstående er bare en daglig rutine for den som 

skal forklare. Derfor kan det skje at ting forenkles og en mister det hele bildet. Den 

som blir intervjuet kan også utelate å fortelle om enkelte arbeidsoppgaver. Grunnen 

til det kan være at de selv utfører oppgaven automatisk, så de glemmer å fortelle 

intervjueren om denne oppgave eller de mener at informasjon ikke er interessant for 

intervjueren og unnlater å nevne den.  

 

Det kan også forekomme forstyrrelse under intervjuet slik at kommunikasjonen 

svikter. Eksempler på forstyrrelse er dårlig tid, mange personer i samme rommet som 

intervjuet skjer, telefoner som ringer og så videre. Det er en fare for at den som blir 

intervjuet ikke klarer å forklare seg godt nok, slik at viktig informasjon ikke kommer 

fram. Eller at informasjonen blir oppfattet feil av intervjueren. 

3.2.2 - Mine erfaringer med intervju 

Forarbeidet til intervjuene var å sette seg inn i domenet og arbeidsoppgavene til de 

som skulle intervjues. For de intervjuene som var oppfølging av observasjoner ble 

også notater fra observasjon gjennomgått før intervjuet.  

 

Intervjuene har gitt meg informasjon som ikke har vært mulig å få tak i gjennom 

observasjon og det har også i mange tilfeller vært enklere å utføre intervjuer enn 

observasjoner. Hvis jeg for eksempel skulle observert en sykepleier en hel dag måtte 

jeg innhentet aksept fra alle pasientene om at det var greit at jeg var tilstede mens de 

fikk behandling eller pleie fra sykepleieren. 
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Noen av intervjuene mine har blitt utført på sparket når jeg har møtt personer på 

Rikshospitalet som har utført oppgaver som jeg er interessert i. Mitt intervju med 

assisterende avdelingssjef på Ortopedi ble utført på sparket. Jeg hadde en del 

uavklarte spørsmål som jeg mente at hun kunne svare på. Jeg gikk derfor innom 

kontoret hennes for å spørre om jeg kunne få intervjue henne i løpet av den 

kommende uken. Siden hun hadde ledig tid der og da, og lite tid den kommende 

tiden, ble intervjuet utført med det samme.  

3.2.3 - Lydopptak av intervjuer 

Under intervjuene mine har jeg enkelte ganger brukt lydopptak. Lydopptakene har 

vært til god hjelp når jeg har skrevet ut intervjuene. Lydopptakene gjør at en slipper å 

bruke tid på å notere alt som blir sagt i løpet av intervjuet. Man slipper å frykte at en 

skal glemme viktige poeng og gode formuleringer.  

 

De negative aspektene med lydopptak er at opptaket kan feile og da har en bare 

hukommelsen og eventuelle notater å støtte seg på når en skal skrive ut intervjuet. 

Intervjuer som er tatt opp på bånd tar litt lengre tid å forberede seg til og det tar lang 

tid å skrive ut intervjuene. Et annet problem er at personen som blir intervjuet kan ha 

”mikrofonskrekk”. Ikke alle føler seg like komfortabel med å snakke til en mikrofon. 

De kan frykte at de skal si noe dumt som kan brukes mot dem senere, at andre skal få 

høre hva de har sagt under intervjuet, eller at stemmen deres høres rar ut på 

opptakene.  

Jeg mener at det derfor er viktig å forsikre intervjuobjektet om at opptaket 

kun er for personlig bruk og at det kun skal benyttes når jeg senere skal sette meg 

ned å skrive hva som ble sagt og at kun jeg skal høre på opptaket. I tillegg er det 

viktig å opplyse om at intervjuobjektene ikke vil bli sitert uten at jeg ber om 

tillatelse. 
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3.3 - Oversikt over møter, intervjuer og observasjoner 
 

Jeg har utført 11 intervjuer, 4 observasjoner, og deltatt på 11 møter på IT-avdelingen. 

I tillegg har jeg deltatt på mange møter med forskningsgruppen på ifi UiO. Det har 

gitt meg forståelse for helseinformatikk og innsikt i forskning som foregår på feltet. 

Jeg har også fått innsikt i arbeidet som skjer på Rikshospitalet. Jeg har i tillegg hatt 

mange uformelle samtaler med personer som jobber på Rikshospitalet og personer 

som jobber med det samme fagfeltet som meg. Dette har gitt meg bedre innsikt i 

fagfeltet.  
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4.  Ortopedisk avdeling 
I dette kapittelet vil jeg presentere Ortopedisk avdeling. Presentasjonen min tar 

utgangspunkt i tidslinjen fra en henvisning mottas til pasienten skrives ut. Jeg vil 

presentere Inntakskontorets arbeid, fellesmøtet for avdelingen og innleggelse, 

operasjon og utskriving av pasient. Det er ikke mulig å presentere arbeidsgangen 

fullstendig kronologisk da det blir utført mange parallelle oppgaver. 

 

 

4.1 – Om Ortopedisk avdeling 
 

Ortopedi består av barneortopedi, hånd og mikrokirurgi, ryggkirurgi, fysikalsk 

medisin og rehabilitering, revmakirurgi og generell ortopedi (Rikshospitalet, 2004). 

Ortopedisk avdeling har en voksenpost, en barnepost, dagkirurgi og poliklinikk. 

 

Ortopedisk avdeling deler pasientene som skal til innleggelse inn i følgende 

kategorier: 

• Hånd 

• Revma 

• Barn 

• Rygg  

• Generell 

 

4.1.1 - Inntakskontoret 

Den første kontakten pasienten har med Ortopedisk avdeling er med  

Inntakskontoret. Pasientens fastlege sender en henvisning til Inntakskontoret. 

Inntakskontoret registrerer henvisningen, sender brev til pasienten og planlegger 

tidspunkt for innleggelse og operasjoner. Inntakskontoret planlegger både for 

dagskirurgi og innleggelser. 
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På Inntakskontoret jobber en pasientkoordinator og to sekretærer. Programmene som 

brukes i arbeidet er DocuLive, PiMS og Operasjonsprogrammet.  

4.1.2 - Voksenposten 

Voksenposten har 32 sengeplasser og er delt i to grupper som tar cirka halvparten 

hver av sengene. Gruppe Rød tar pasienter som ligger inne for håndoperasjoner og 

ryggoperasjoner. Gruppe Blå har pasientene som er inne for generell ortopedisk 

kirurgi og operasjoner på nedre del av kroppen. Avdelingen er fysisk inndelt slik at 

alle pasienter på venstre side av en korridor tilhører gruppe Rød og pasientene på 

høyre side tilhører gruppe Blå.  

 

 

4.2 - Gangen i planleggingen 
 

4.2.1 - Mottak av henvisning 

Planleggingen starter med at Inntakskontoret mottar en henvisning. Henvisningene 

kommer hovedsakelig fra pasientens fastlege, men kan også komme fra andre 

sykehus eller internt fra Rikshospitalet. Henvisningen blir først lagt i en brevordner 

for usorterte henvisninger. Henvisningene sorteres og legges i brevordnere merket 

henholdsvis: 

• Uregistrert rygg 

• Uregistrert barn 

• Uregistrert revma 

• Uregistrert hånd 

• Uregistrert generell 

 

4.2.2 - Registrering i PiMS 

Sekretæren tar en bunke med henvisninger og registrerer de. Ved registreringen 

legges pasienten inn i PiMS. Pasienten søkes opp ved hjelp av personnummeret som 

er påført henvisningen. Hvis pasienten har hatt kontakt med sykehuset tidligere er 
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pasienten allerede registrert i PiMS. Hvis pasienten ikke er registrert fra før så hentes 

navn inn fra folkeregisteret gjennom PiMS. Henvisningen legges inn i PiMS på 

pasienten. Navn og adresse hentes inn fra folkeregisteret. Opplysninger som 

registreres av sekretæren er følgende: 

• Personnummer 

• Henvisende lege 

• Henvisende legekontor  

• Dato henvisningen ble skrevet 

• Dato henvisningen er registrert 

• Kode for ortopedi.  

 

Ryggsmerter og Scoleosi har egne koder, som er underkoder av ortopedi. Andre 

typer registres bare med koden ortopedi. "Henvisning til Ortopedisk avd. 

Rikshospitalet" skrives ut. Papiret som skrives ut blir heretter omtalt som 

henvisningsforside. En henvisning kan bestå av kun denne forsiden, men inneholder 

som oftest flere ark, blant annet skjema fra henvisende lege. Skjemaene fra 

henvisende leger er ikke standardiserte. 

På henvisningsforsiden er navn på pasienten og pasient-ID fylt ut av PiMS. Men 

sekretæren må selv skrive på henvisende lege og dato for søknad mottatt. (Se figur 

4.1.) 

Sammen med henvisningsforsiden skrives det også ut et brev til pasienten. 

Brevet til pasienten blir ikke sendt ut, men lagt sammen med forsiden og 

henvisningspapirene. Alle papirene blir så lagt i brevordnere merket med: 

• Registrert rygg 

• Registrert barn 

• Registrert revma 

• Registrert hånd 

• Registrert generell 

 

Når de har en ”passe bunke” med papirer blir papirene lagt i en grønn mappe i 

samme brevordner.  
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Figur 4.1 – Registrering i PiMS 

 

4.2.3 – Kirurgenes avgjørelse 

Mappen går til den legen som er ansvarlig for de aktuelle pasientene. Ansvarlig lege 

kommer en gang i uken og henter mappen. Legen kan komme oftere hvis det er noe 

som haster, eller hvis bunken er stor. Hver type pasient (barn, hånd, rygg osv) har en 

ansvarlig lege.  

 

Legen bestemmer så om pasienten kan komme inn til poliklinikken, operasjon, 

dagkirurgi eller om søknaden avslås. Henvisningsforsiden fylles ut med aktuelle 

opplysninger. Skjema F2.03 ”Melding til operasjon” fylles også ut hvis nødvendig og 

legges ved papirene. Mappen kommer så tilbake til Inntakskontoret. Henvisningene 

sorteres i brevordnere merket med "dagkirurgi", "poliklinikk" eller "settes på 

venteliste" for operasjon. (Se figur 4.2.) 
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Figur 4.2 -  Kirurgens avgjørelse 

 

4.2.3.1 - Til operasjon 

For pasienter som skal til operasjon har legen markert på henvisningen hvilken 

hastekategori de er i. Hastekategoriene er delt inn i:  

• 1 uke  

• 2 uker  

• 4 uker 

• 3 måneder 

• 6 måneder  

Hvis det for eksempel er markert for hastekategori 3 måneder betyr det at pasienten 

bør få time for operasjonen i løpet av 3 måneder. Det markeres også hvorvidt 

pasienten skal opereres av spesielle leger. Henvisningene sorteres på hastegrad i 

brevordneren. 

 Sekretæren registrerer pasienten på venteliste i PiMS. Brevet til pasienten som ble 

skrevet ut tidligere fylles ut med omtrentlig ventetid for operasjonen og brevet 

sendes ut sammen med aktuell informasjon (brosjyrer og infoark). Omtrentlig 

ventetid samsvarer med hastekategorien som legen har fylt ut på 
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henvisningsforsiden. I PiMS registreres dato for overføring til venteliste. (Se figur 

4.3.) 

Alle ark i henvisningen stiftes sammen og settes i en perm med pasienter på 

venteliste. Pasientene er sortert alfabetisk i permene og det er forskjellige permer for 

de forskjellige typer pasienter. 

  

 

 

Figur 4.3 – Tilbud om operasjon 

 

 

4.2.3.2 - Avviste henvisninger 

Avviste henvisninger går til et annet kontor som sender brev til pasienten. Der legges 

henvisningen i journalen og det sendes en kopi til Inntakskontoret. På 

Inntakskontoret legges kopien i en perm slik at de kan sjekke hvorfor pasienten er 

avvist hvis de ringer inn. 
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4.2.4 - Operasjonsprogrammet 

Etter at legen har tatt en avgjørelse om at pasienten skal til innleggelse og 

opplysningene er registrert i PiMS blir det bestemt en dato for innleggelse og 

operasjon. Hvordan dato bestemmes blir beskrevet litt lenger ned, først presenterer 

jeg et ”program” som brukes som hjelpemiddel i planleggingen.  

 

Operasjonsprogrammet er ikke et eget program dedikert for planlegging. Det er et 

Excel-ark som brukes i planleggingen av innleggelser. Dette Excel-arket er 

utarbeidet på avdelingen. Jeg vil heretter omtale dette Excel-arket som 

operasjonsprogrammet, da det er dette navnet Inntakskontoret bruker. 

 Operasjonsprogrammet inneholder alle pasientene som er planlagt inn til operasjon 

på ortopedi den kommende uken. Operasjonsprogrammet strekker seg over ett år og 

det fylles inn fortløpende. Øyeblikkelig hjelp (øhjelp) er normalt ikke med, siden 

disse operasjonene ikke planlegges lang tid i forveien. Operasjonsprogrammet er 

sortert på dager og delt opp i innleggelser og dagkirurgi. 

 

Kolonnene i Operasjonsprogrammet inneholder følgende: 

• Type pasient 

• Navn på pasient 

• Fødselsdato 

• Diagnose 

• Navn på operasjon 

• Innleggelsesdato 

• Innleggende lege 

• Operatør (Kirurgen som tar operasjonen) 

• Anmerkninger  

 

I operasjonsprogrammet noteres det også diverse opplysninger, for eksempel at en 

lege eller kirurg har ferie, eller at det ikke finnes operatører for enkelte dager. 
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Operasjonsprogrammet kan leses av alle på Inntakskontoret, men det er bare en av 

gangen som har skriverettigheter til det. Som oftest er det pasientkoordinatoren som 

har skriverettighetene. Hvis noen andre skal ha skriverettighet må pasient- 

koordinatoren lukke Excel-arket slik at andre kan åpne det med skriverettighet og så 

kan pasientkoordinatoren eventuelt åpne det på nytt med kun leserettigheter. Dette er 

standardfunksjoner i Excel. 

4.2.5 - Rutiner for å sette operasjonsdato 

Det er flere rutiner for å sette operasjonsdato. Normalt sitter kirurgen sammen med 

noen fra Inntakskontoret og sammen finner de en dato. Fra mine observasjoner 

observerte jeg at overlege for en av sengepostene gikk gjennom ventelisten sammen 

med en av sekretærene. Ventelisten er skrevet ut fra PiMS. For å sette dato bruker de 

også operasjonsprogrammet og permene med pasienter på venteliste. I operasjons-

programmet så de hvilke dager det var plass til å ta inn pasienter. De hadde også en 

oversikt over hvilke kirurger som er på ferie, hvilke operasjonsstuer som er ledig og 

hvilke operasjoner som kan tas de forskjellige dagene. Når de hadde bestemt en dato 

og klokkeslett for operasjon ble det ført inn i operasjonsprogrammet og i tillegg 

notert på henvisningsforsiden med penn. (Se figur 4.4.) 

 

Henvisningspapirene ble så sendt til en annen sekretær. Sekretæren fører 

opplysningene inn i PiMS (Se figur 4.5) og papirene settes inn i en perm merket med 

"Innleggelse". Pasientene som skal inn fra den 1. til den 7. en måned blir satt inn i 

perm 1, pasienter som skal inn den 8. til den 15. blir satt inn i perm 2 og så videre. 

 

Under en observasjon observerte jeg en alternativ måte for å sette operasjonsdato. En 

av legene hentet permene med pasientene som han er ansvarlig for. Legen satt selv 

dato for operasjonene. Dato for operasjon var skrevet på gule post-it-lapper festet på 

henvisningsforsiden. Sekretæren førte så pasientene inn i operasjonsprogrammet. 

Operasjonsdato ble skrevet på henvisningsforsiden med penn og post-it-lappene ble 

fjernet. Opplysningene ble så ført inn i PiMS og papirene satt i permene. Grunnen til 

at legen selv satte dato var for å avlaste Inntakskontoret da de ifølge han var 
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overarbeidet. Legen plukket derfor raskt ut noen pasienter som kunne tas inn der det 

hadde oppstått ledig kapasitet 

 

 

 

Figur 4.4 – Rutine for å sette operasjonsdato 

 

 

4.2.6 - Hvilke operasjonsstuer kan brukes 

Operasjonsstuene er reservert for forskjellige typer operasjoner utover uken. En type 

operasjon kan utføres mandags formiddag, en annen type operasjon kan utføres 

mandag ettermiddag og så videre. Grunnen til at operasjonsstuene er delt opp er at 

operasjonsstuene deles av flere avdelinger. Derfor kan ikke Ortopedisk avdeling selv 

bestemme når de vil utføre operasjonene. 

Ortopedi har varierende antall operasjonsstuer de forskjellige ukedagene. Mandag 

har de 4 stuer, tirsdag til torsdag har de 5 og på fredag har de 3. Det utføres derfor 

flest operasjoner tirsdag, onsdag og torsdag. 

”Tunge" pasienter som krever mye behandling legges inn tidlig i uken. Små inngrep 

planlegges til torsdager og fredager. Dette for å få pasientene ut før helgen.  
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4.2.7 - Brev til pasienten  

Når opplysningene er lagt inn i PiMS blir det skrevet ut et innleggelsesbrev til 

pasienten (Se figur 4.5). I brevet står endelig dato for operasjon. I brevet sendes også 

et skjema pasienten skal fylle ut og ta med ved innleggelse. Brevet blir sendt ut 2-3 

uker før innleggelse. Hvis det er en hastesak blir pasienten ringt opp, men brevet blir 

likevel sendt ut, selv om brevet ikke er framme før pasienten er operert. 

 

 

Figur 4.5 – Operasjonsdato registreres i PiMS, brev sendes til pasient 

 

4.2.8 - Dagkirurgi 

Inntakskontoret planlegger også inntak for pasienter som skal til dagkirurgi. 

Pasientkoordinatoren bestemmer dato og tidspunkt for operasjon. Pasientkoordinator 

bruker operasjonsprogrammet for å finne ledig tid for operasjon. Hun har også en 

oversikt over hvilke leger som har fri eller ferie og hvilke operatører som er 
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tilgjengelig. I motsetning til innleggelser er det ikke reservert stuer til bestemte 

operasjoner på bestemte tidspunkt. Operasjonene kan derfor settes opp når det er 

ledig kapasitet. Når pasientkoordinator har funnet en dato og klokkeslett, føres 

tidspunktet på en gullapp som klistres på henvisningsforsiden. Pasientkoordinator 

sender papirene til en sekretær som registrerer opplysningene i Operasjons-

programmet. Når tidspunkt for operasjon er lagt inn i Operasjonsprogrammet føres 

tidspunkt på henvisnings- forsiden med penn. Papirene sendes til en annen sekretær 

som registrer opplysningene i PiMS. Sekretæren skriver også ut brev til pasienten, 

som sendes ut sammen med informasjon om operasjonen (2-3 ark) og brosjyrer fra 

Rikshospitalet. Når opplysningene er registrert i PiMS, settes papirene inn i en perm 

merket med "Fått time dagkirurgi". Papirene her er sortert på dato. 

4.2.9 - Bestilling av undersøkelser 

Inntakskontoret bestiller enkelte undersøkelser før pasienten kommer inn. Ved 

dagkirurgi bestilles det røntgen en time før oppmøtet hos ortopedi. Ved innleggelser 

er det avdelingen selv som sørger for å bestille undersøkelser. Det bestilles da slik at 

det er "ringetid". Hvis det for eksempel skal tas en røntgenundersøkelse ringer 

røntgenavdelingen opp til avdelingen og gir beskjed om at pasienten kan komme å ta 

bilde. 

 

Kommentarfeltet i PiMS brukes for å notere at det er bestilt undersøkelser, men det 

er liten plass til å skrive inn tekst der. For å få plass til mest mulig informasjon i det 

lille tekstfeltet brukes det forkortelser som framstår som ganske kryptiske for de som 

ikke kjenner til dem.  

4.2.10 - Endringer i planen 

Planen for inneværende uke er fast og det gjøres ingen endringer på den. 

Pasientkoordinatoren er i kontinuerlig dialog med avdelingen og får derfor beskjed 

om endringer som påvirker planen og inntaket for kommende uke. 
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I tillegg til planlegging av operasjoner og dagkirurgi utfører Inntakskontoret andre 

funksjoner i forbindelse med inntak av pasienter.  

 

 

4.3 - Telefoner fra pasienter 
 

Inntakskontoret svarer på telefoner fra pasienter. Telefontrafikken kan variere en del. 

Hvis for eksempel Inntakskontoret ligger etter med registreringen av henvisninger 

blir trafikken høy; pasientene synes det tar for lang tid før de får svar fra 

Rikshospitalet og ringer inn for å høre om de har mottatt henvisningen og hvor lang 

tid ting tar. Pasienter som har fått brev om innleggelse ringer inn med spørsmål 

angående operasjonen. Informasjonen som de trenger på Inntakskontoret for å svare 

på henvendelsene henter de i PiMS. Blant annet bruker de informasjonen i 

kommentarfeltet for å svare på henvendelsene. Hvis de ikke kan finne nok 

informasjon i PiMS bruker de i tillegg DocuLive. Jeg observerte at de også måtte lete 

etter informasjonen fra henvisningene i henvisningspermen. Jeg observerte derimot 

ikke at de brukte DocuLive for å finne informasjon.  

 

 

4.4 - Pasienthotell 
 

Inntakskontoret skaffer pasientene rom på pasienthotell. Under en av observasjonene 

mine ringte en pasient inn som hadde sendt mange brev til Ortopedisk avdeling for å 

få flyttet på operasjoner. Dette hadde ført til noe rot, pasienten var satt opp på både 

dagkirurgi og innleggelse. Etter å ha undersøkt saken ringte Inntakskontoret opp 

pasienten. Det ble avtalt at pasienten skulle komme inn til innleggelse en dag 

tidligere enn opprinnelig satt opp. Inntakskontoret ordnet så med hotellrom på 

pasienthotell og pasienten ordnet flybillett. Hotellrommet ble ordnet ved en telefon 

til hotellet for å sjekke om de hadde plass, sekretæren måtte så gå til et annet rom for 

å sende en faks med opplysninger om pasienten. Etter at faksen var sendt fikk hun en 

telefon fra pasienthotellet om at det ikke var plass likevel. Dette ble ordnet opp i ved 

at pasienthotellet overførte pasienten til et annet hotell. 
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4.5 - Oppbevaring av pasientjournaler 
 

Inntakskontoret har en del pasientjournaler (papirjournal) liggende. Journalene blir 

mange ganger liggende hos dem hvis en lege har sett gjennom journalen. Det var 

også tilfeller der de selv bestilte journalen for å sjekke opplysninger. Et eksempel var 

at pasienten sendte brev som skulle til Inntakskontoret, men brevet ble lagt i 

journalen og ikke sendt til Inntakskontoret. Inntakskontoret måtte derfor rekvirere 

journalen for å få tak i henvisningen. Journalen rekvireres også hvis det er behov for 

å se på tidligere kontakt med Rikshospitalet. Journalene sendes til arkivet hvis det er 

mer enn en måned til pasienten skal inn. Hvis pasienten skal inn før den tid beholder 

de journalen og sørger for å sende den til sengeposten før pasienten kommer til 

sykehuset. Dette skyldes at det tar lang tid å rekvirere en journal fra arkivet. 

Pasientkoordinatoren fortalte at når de sendte journalen ned til arkivet ble den ofte 

liggende en stund før den ble arkivert, dette kan føre til at den ikke er tilgjengelig når 

pasienten ankommer. Pasientjournalene ligger på en ledig stol på Inntakskontoret, 

sortert etter dato for innleggelse. Innleggelsesdato er påført en post-it-lapp som er 

klistret på journalen. 

 

 

4.6 - Torsdagsmøtet 
 

Operasjonsprogrammet klargjøres for den kommende uken. Planen er klar på onsdag 

for distribusjon til avdelingssykepleiere, som ønsker å lese gjennom den før 

torsdagsmøtet. Torsdagsmøte er et fellesmøte for avdelingen. Deltakere på møtet er 

anestesi, kirurger, pasientkoordinatorer og avdelingssykepleier. På torsdagsmøtet 

diskuteres planen for innleggelse og operasjoner. Eventuelle endringer gjøres og 

planen godkjennes. Etter møtet klargjøres planen. Pasienter som flyttes på blir ringt 

opp for å avtale ny tid. Inntakskontoret flytter kun på pasienter som ikke allerede er 

innlagt. Planen må være klar i løpet av torsdagen. På fredag distribueres listen til alle 
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på ortopedi. Utskrift fra Operasjonsprogrammet blir lagt i alle hyllene på 

postrommet. 

 
 
4.7 - Forberedelse før innleggelse 

 

Noen dager før pasienten legges inn blir henvisningene hentet av en sekretær som tar 

de med seg til sengeposten hvor pasienten skal legges inn. Journaler som ligger på 

Inntakskontoret blir også sendt til sengeposten slik at de er tilgjengelig for personalet 

der.  

 

På morgenen dagen før innleggelse skrives det ut en liste fra PiMS med oversikt over 

pasienter til innleggelse. Sekretæren på Inntakskontoret sjekker opp mot 

operasjonsprogrammet om pasientene er lagt inn i PiMS. Hvis ikke listene er like må 

de sjekke opp hvorfor. Da kan det være en feilregistrering en plass i systemet, eller at 

pasienter ikke har møtt opp.  

 

En gang i uken tar avdelingssykepleieren på sengeposten ut en liste fra PiMS for å se 

hvor mange pasienter som kommer inn neste uke. Da kan hun sjekke hvor travelt det 

blir og om det er behov for å ta inn ekstra personale. Avdelingssjefen tar normalt ut 

listen på torsdags morgen og ser gjennom den før torsdagsmøtet. 

 

 

4.8 - Pasientbelegg Ortopedisk Avdeling 
 

Avdelingssykepleieren tar daglig ut en PiMS-rapport for å se hvilke pasienter som 

kommer inn dagen etter. Rapporten brukes for å lage en oversikt over 

pasientbelegget på avdelingen. Oversikten over belegget har overskriften 

”PASIENTBELEGG ORT.AVD uke (x)”. Oversikten inneholder en liste over alle 

pasientene som ligger inne på sengeposten. Listen er laget med MS Word på 

avdelingen. Listen oppdateres hver dag av postsekretæren. Listen har to sider, den 
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ene siden for blå gruppe og den andre siden for rød gruppe. Arket er delt i linjer og 

kolonner. Linjene er sortert på romnummer. Hver linje innholder:  

• Romnummer  

• Navn/Alder  

• Diagnose 

• Behandling 

• Viktige opplysninger  

• Reisedato. 

 På rom der det ikke ligger noen personer er linjene tomme. På denne måten ser en 

lett hvor stort belegget er. Ikke alle kolonnene blir brukt på alle pasientene. På de 

pasientene hvor det var registrert en avreisedato, var de fleste datoene for dagen i dag 

eller i morgen. 

Alle opplysningene som trengs for å lage oversikten ligger i PiMS. Det er 

ikke behov for å slå opp i DocuLive eller Journalen. Operasjonsprogrammet som er 

laget på Inntakskontoret brukes heller ikke for å lage oversikten. 

Oversikten blir delt ut til alle sykepleierne på sengeposten. Sykepleierne 

bruker oversikten som notatark, hvor de noterer ned opplysninger som hvem som 

skal ha ansvar for hvilke rom, tidspunkt for medisiner til pasienten, notater og 

kommentarer. Alle sykepleierne går med hvert sitt eksemplar i lommen og har på den 

måten oversikt over alle pasientene som ligger inne på sin egen og den andre 

avdelingen. 

 

 

4.9 - Svips 
 

Svips (sykepleietjenestens virksomhetsregistrering) er et program som brukes for 

driftsplanlegging på sengeposten. SVIPS gir styringsdata og beslutningsstøtte knyttet 

til sykepleietjenestens aktivitet og ressursbruk.(Rikshospitalet, 2003). I Svips blir det 

daglig registrert hvor mange pasienter som ligger inne, hvor mange ansatte som er på 

vakt, hvor mange ansatte som er sykemeldt og hvor mange pasienter som krever 

ekstra tilsyn. 
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4.10 – Dagen før operasjon  
 

Pasientene blir lagt inn på sengeposten dagen før operasjonen. Pasientene ligger på 

sengeposten fra innskriving til utskriving, unntatt under operasjon og post-op. I dette 

avsnittet presenterer jeg arbeidet som utføres på sengeposten dagen før operasjon. 

4.10.1 - Møte med sykepleierne 

Første på agendaen hver morgen er et møte for å diskutere tilstanden til pasientene 

og å fordele hvilke sykepleiere som skal ha ansvaret for hvilke pasienter. Gruppe blå 

og gruppe rød har hver sine møter. Avdelingssykepleieren deltar på møtene i begge 

gruppene. På møtene bruker de to kilder til informasjon. Den ene er oversikten med 

pasientbelegg og den andre er en perm merket med sykepleierdokumenter. På møtet 

gjennomgikk de alle pasientene i permen. Det ble diskutert status til pasienten, feber, 

smerter og når pasienten skal hjem.  

4.10.2 - Sykepleierdokumenter 

Permen med sykepleierdokumenter innholder informasjon om alle pasientene som 

ligger inne. De er sortert etter romnummer. I permen ligger flere typer skjema, blant 

annet skjema G1 ”Pasientopplysninger” og skjema G4.0 ”Evaluering av sykepleien”  

4.10.3 - Tavle med arbeidsfordeling 

På veggen i nærheten av resepsjonen henger det ei tavle der det er påført hvem som 

har ansvar for de forskjellige rommene. Listen er delt mellom blå og rød gruppe. Og 

er videre inndelt i hvem som er på vakt dag, kveld og natt. Det er også påført hvem 

som er ansvarlig for intermediær-rommet. 

4.10.4 - Møte med legene 

Etter at sykepleierne har hatt møte har legene møte. Når jeg observerte varte møtet 

for den ene gruppen fra cirka 8:35 til 8:50. På møtet blir status til pasientene 

diskutert. Da jeg observerte ble operasjonsdato for en av pasientene flyttet på.  
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Under møtet fyller en av legene ut rekvisisjoner til radiologi for pasienter som 

skal tilbake til undersøkelser etter utskriving. Avdelingssjefen gir rekvisisjoner til 

legen, som legen signerer på. Klistrelapper med navnet til pasienten settes på 

rekvisisjonen og arket sendes til en sekretær. På møtene bruker de to kilder til 

informasjon: Kurveboken, som er en perm med kurveark og permen 

Sykepleierdokumenter. 

4.10.5 - Innleggelse 

Normalt legges pasientene inn en dag før operasjonen. I enkelte tilfeller må pasienten 

gjennom store undersøkelser før operasjon, som for eksempel røntgen eller MR. I 

slike tilfeller kommer pasienten inn to dager før operasjon. For de pasientene ligger 

det en rekvisisjon i journalen. I tillegg er det et notat i kommentarfeltet i PiMS, slik 

at avdelingssykepleieren ser dette når hun tar ut listene med pasienter som skal inn. 

Når undersøkelsene tas ligger pasienten på pasienthotellet for å ikke oppta 

sengeplasser på sengeposten. Dagen før operasjonen får pasienten en seng på 

avdelingen som de andre pasientene. 

 

Det planlegges ingen inntak på lørdag. Noen pasienter kan komme på søndag hvis de 

skal opereres på mandag. Som oftest kommer mandags-pasientene inn på fredag og 

får permisjon i helgen. I permisjonen reiser de hjem hvis de ikke bor for langt unna, 

eller de ligger på pasienthotellet. 

 

Alle pasientene skal komme inn til avdelingen kl 9, men det er ikke alle pasientene 

som møter opp presist. I følge serviceerklæringen til Rikshospitalet skal pasienten ha 

snakket med lege og fått rom innen to timer etter ankomst.  

4.10.6 - Samtale med sykepleier ved inntak 

Når pasientene kommer inn til avdelingen sitter de i resepsjonen og venter til en 

sykepleier kommer. Sykepleieren gir informasjon til pasienten og innhenter 

opplysninger. Før sykepleieren snakker med pasienten leser hun gjennom journalen 

til pasienten. Når hun snakker med pasienten har hun med seg skjemaet ”Sjekkliste 

ved Innleggelse”. Skjemaet er ikke et standardskjema ved Rikshospitalet, men et 
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skjema laget ved hjelp av en tekstbehandler. Sykepleieren snakker med pasienten og 

fyller inn opplysningene som er relevant. I skjemaet fylles det inn:  

• Diagnose/kontaktårsak 

• Blodtrykk 

• Vekt 

• Høyde 

• EKG 

• Allergi/CAVE 

• Kost 

• Hjelpemidler 

• Andre sykdommer 

• Smerte 

• Rehabilitering etter opphold 

• Medisiner 

 

På skjema er det også en huskeliste som minner om å gi informasjon om:  

• Innkomstsamtale med lege 

• Anestesitilsyn 

• Blodprøve 

• Spisetider 

• Pasientens telefon 

• Informasjon om verdisaker 

• Permisjon 

• Fysioterapi før/etter operasjon 

• Informasjon om preoperativ  

• Forberedelse ift diagnose  

 

Alle opplysningene som sykepleieren får føres inn i DocuLive, G2 – 

Sykepleierdokumenter, etter samtalen. Prosessen med å føre inn opplysningene var 

langsom. Det var masse informasjon som var påkrevd, men som sykepleieren mente 
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var mindre viktig å ta med. Etter at opplysningene er ført inn i DocuLive makuleres 

skjema og skjema utfylt i DocuLive skrives ut og legges i journalen.  

4.10.7 - Klargjøring av skjema 

Sykepleieren klargjør også skjema som er nødvendig for innleggelsen. Klargjøringen 

består i å sette klistrelapper med pasientnavn på skjemaene og å fylle inn andre 

opplysninger. De forskjellige skjemaene legges på forskjellige plasser. Skjemaene 

som klargjøres er: 

• F1 – Kurve. Sykepleieren setter på navnelapp og fyller inn dagens dato, vekt, 

høyde, diagnose, Allergi (Cave), kontaktlege, kontaktsykepleier, ark nr., 

årstall, avdeling og i tillegg fyller hun inn datoene i skjema for de fire første 

dagene. 

• F1.08 – Arbeid og observasjon - Skjema for medikamenter. Navnelapp 

påsettes. Dato fylles inn. 

• F2 – Anestesijournal – Navnelapp påsettes. Dato fylles inn. 

• F3 – Plan- blodprøver og undersøkelser. Navn og dato. 

• F3.01 – Preoperativ sjekkliste. Navn og dato 

• G1 – Pasientopplysninger. Navn på pårørende  

• G4.0 – Evaluering/resultat av sykepleien. Navn og dato. 

 

I tillegg klargjør sykepleieren armbåndet til pasienten, Navnelapp for å ha på sengen 

(uten fødselsdato av hensyn til personvern) og matlappen (matønsker). Armbånd, 

matlapp og F2 ble lagt i hylla til anestesi. 

4.10.8 - Undersøkelser 

Alle pasientene har vært gjennom undersøkelser før de legges inn, men det tas også 

prøver dagen før operasjonen for å avdekke sykdommer eller infeksjoner som kan 

skape komplikasjoner for operasjonen. Det er få planlagte undersøkelser, ved at alle 

pasientene skal være ferdig utredet før de legges inn. Det betyr at alle pasientene har 

vært på poliklinisk før de legges inn for å ta undersøkelser og å avgjøre hva som skal 

gjøres og hvilken operasjon som skal utføres.  
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Prøvene som tas tilhører en standard prosedyre. Det er tre forskjellige sett av 

undersøkelser som kan tas av pasienten. Prøvene som tas en er en del av en 

undersøkelsesprofil. Undersøkelsesprofilene som brukes på Ortopedisk avdeling har 

fått navnene ORT1, ORT2 og ORT3.  

 

• ORT1 er vanlige blodprøver som blant annet undersøker om pasienten har 

infeksjoner i kroppen. 

• ORT2 inneholder alt som er i ORT1. I tillegg sjekkes nyrefunksjonen. 

• ORT3 inneholder alt som er i ORT2. I tillegg sjekkes hjerte, lever og flere 

prøver av nyrene. 

 

Hvilke pasienter som skal ha ORT1, ORT2 eller ORT3 bestemmes ut i fra hvilken 

type operasjon de skal gjennom. Hvis pasienten skal ha operasjon X skal han ha 

undersøkelse ORT1, hvis pasienten skal ha operasjon Y skal han ha undersøkelse 

ORT2. Generelt skal alle pasienter som skal til håndoperasjoner eller småoperasjoner 

ta ORT1. Pasienter som skal ha proteser tar ORT2. Pasienter som skal gjennom store 

operasjoner og pasienter som skal transplantere tar ORT3. For eldre pasienter blir det 

ofte tilordnet ORT3 uansett operasjon.  

ORT3 ordineres av Anestesi. Anestesi snakker med alle pasientene ved 

innleggelse og de bestemmer da om pasienten skal ha ORT3. Hvis det blir bestemt at 

de skal ha ORT3 føres det opp på kurvearket (Skjema F3). På skjema F3 føres det 

også opp andre undersøkelser som er nødvendig 

Pasienter som er oppegående går selv til laboratoriet for å ta prøvene. Ellers 

kommer det personer fra laben og tar prøver på avdelingen.  

4.10.9 - Forberedelse til operasjon 

På kvelden før operasjon blir pasienten forberedt til operasjonen. Forberedelsene 

består blant annet av å gi blodfortynnende sprøyte, pasienter som skal gjennom rygg- 

eller hofteoperasjoner får klyster.  
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4.11 - Pasientliste til Op2 
 

Dagen før operasjon lager avdelingssjefen en liste over pasienter som skal til 

operasjon dagen etter. Listen sendes til Op2. Listen er laget i MS Word, har 

overskriften ” Operasjonsprogram Operasjon 2 Ortopedisk avdeling”. Den 

inneholder følgende for hver pasient: 

• Operasjonsstue 

• Inn/Ut  

• Post (For eksempel Voksen, Revma eller Barn) 

• Navn på pasient 

• Fødselsdato 

• Diagnose 

• Operasjon 

• Kommentar 

• Varighet ( cirkatider; 45, 60, 90, 180 minutter) 

• Kirurg/Assistent  

• Anestesi 

• PO (postoperativ, 0 ("null") og N (Natt)) 

 

I tillegg inneholder oversikten generell informasjon for Op2 den aktuelle dagen. 

Informasjonen er callingnummer og/eller telefonnummer til: 

• Primærvakt 

• Bakvakt 

• Replantasjonsvakt 1  

• Replantasjonsvakt 2 

• Vakthavende operasjonssykepleier 

• Programansvarlig operasjonssykepleier 

 

Alle operasjonene starter ifølge listen kl 08:00, bortsett fra en som starter klokken 

"nr. 2". Pasientene er sortert på operasjonsstue. Det var for eksempel tre pasienter 

som skulle inn til operasjon i samme stue kl 08. Tidspunktene brukes ikke. 
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Pasientene blir sendt opp til operasjonsstuen i den rekkefølgen de er ført opp. Første 

pasient på listen blir sendt opp kl 09 og for de påfølgende pasientene blir det brukt 

såkalt ringetid.  

 

Listen med pasienter til operasjon er klar klokken 14:00 dagen før operasjon og 

sendes da til Op2. 

 
 
4.12 - Kontroll av operasjonsprogrammet 

 

På Inntakskontoret har de tilgang til listen som sendes til Op2. Sekretæren skriver ut 

listen og kontrollerer at alle pasienter som er planlagt inn for neste dag også er med 

på Inntakskontorets operasjonsprogram. Hvis det ikke er samsvar mellom listene kan 

det bety at det er en feilregistrering, som må sjekkes opp. Det kan for eksempel være 

at en pasient har ringt inn og forandret på timen, og at dette ikke er blitt registrert på 

Inntakskontoret. 

 
 

4.13 - Operasjonsdagen og dagene etter operasjon 
 

I dette avsnittet presenterer jeg arbeidet som utføres på avdelingen operasjonsdagen 

og dagene etter operasjonen.  

 

4.13.1 - Operasjonsdagen 

Sykepleierne måler temperaturen til pasienten på morgenen før operasjon. Det 

sjekkes om det er noen beskjeder fra anestesi eller kirurgen som må utføres. 

 

Hver morgen har legene røntgenmøte der de ser på bilder til pasienter som skal 

opereres og kontrollbilder av pasienter som har vært til operasjon. Bildene av 

pasientene som skal opereres fraktes til Operasjonsavdelingen straks legene har sett 
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på dem. Hvis pasienten ikke fikk snakket med lege dagen før, skjer det etter 

legemøtet. 

 

Første pasient kjøres til operasjon til planlagt tidspunkt. Påfølgende pasienter kjøres 

til operasjon når de ringer fra operasjonsstuen og sier fra at det er klart. 

 

Etter operasjonen flyttes pasienten til en av tre plasser. Enten oppvåkningen, post-op 

eller til sengeposten. De pasienten som ikke trenger overnatting flyttes til 

oppvåkningen. Pasienter som har ligget på post-op flyttes etter hvert til interediær-

rommet hvor de ligger natten over. Pasienter som har ligget på oppvåkningen flyttes 

til avdelingen. I noen tilfeller blir også de kjørt til intermediær-rommet. Post-op og 

oppvåkningen er egne avdelinger ved operasjonsstuene i 4 etasje. 

4.13.2 - Intermediærrommet 

Intermediærrommet er for pasienter som trenger konstant tilsyn. Det er alltid en 

sykepleier på rommet. Rommet har plass for 4 pasienter. Det planlegges derfor maks 

4 store operasjoner hver dag for å ha plass på intermediærrommet. 

Intermediær-pasienter og replantasjon-pasienter trenger mer ressurser enn andre 

pasienter. 

4.13.3 - Dagene etter operasjon 

Dagen etter operasjon, på røntgenmøtet, ser kirurgene på kontrollbilder av pasienter 

som har blitt operert dagen før. Kirurgene snakker med pasientene som har vært til 

operasjon, på rundene dagene etter operasjonen for å sjekke status til pasienten. 

Fysioterapeuter snakker med pasientene om behandling og rehabilitering. Pasientene 

får behandling av sykepleierne.  

4.13.4 - Liggetid 

For normale inngrep ligger pasientene på avdelingen til de er stabile. Det er normalt 

3-4 dager. Når de er stabile overflyttes de til lokalsykehus eller til rehabilitering. 

Pasienter som er bosatt i Oslo-området blir liggende lenger da ikke kan sendes til sitt 
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lokalsykehus. Lokalsykehusene er nødt til å ta imot pasientene, unntatt er Ullevål 

universitetssykehus. 

 

Øhjelp-pasienter kan ofte reise samme dag eller dagen etter. Ved re-transplantasjon 

ligger pasientene alltid inne minimum 10 dager. Hvis det blir dårlig plass eller for få 

sengeplasser blir pasientene sendt til lokalsykehuset der de hører hjemme.  

 
 

4.14 - Øyeblikkelig hjelp 
 

Ortopedisk avdeling har ansvar for øyeblikkelig hjelp for hånd i Oslo området. 

Avdelingen har landsdekkende ansvar for retransplantasjoner av hender.  

 

Vanligvis meldes øhjelp fra dagen før. Det er normalt 0-4 øhjelper om dagen. 

Mandager er travlere da helgens aktiviteter sørger for at det er flere trenger 

øyeblikkelig hjelp. Normalt er det 5 øhjelp mandager.  

 

Det er ikke så mange tilfeller av øhjelp på ortopedi. De øhjelpene som kommer kan 

ofte opereres dagen etter. Det er sjelden at det står om liv og død. Men hvis en 

pasient for eksempel har fått hånden kuttet av så må den opereres på plass i løpet av 

noen timer.  

 

Som oftest er det ledige plasser på avdelingen som kan brukes til øhjelp. Hvis det 

ikke er ledig på vanlige rom er det en mulighet for å legge pasientene på 

intermediær-rommet. 

 

 

4.15 - Avvik 
 

Det finnes ingen planer eller rutiner for hvordan avvik håndteres. Avvikene 

håndteres ad hoc.  
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Forsinkelser på operasjoner er den vesentligste grunnen til at avvik oppstår. Ved 

store forsinkelser kan det skje at operasjoner må strykes og at pasienten må få ny 

time. Hvis en operasjon avlyses en dag på grunn av at det ikke er tid eller kapasitet til 

å ta den, flyttes den til dagen etter så fremt det er kapasitet. Normalt sett så er det 

ledig kapasitet fordi andre operasjoner avlyses. Avlysninger kan skyldes at legen 

bestemmer at operasjon ikke skal tas likevel, og det skjer også at pasienter ikke 

møter opp til operasjonen. Hvis det ikke er plass blir pasienten utskrevet, og ny 

operasjon blir satt opp 2-3 uker etter. Det er sjelden at operasjoner må flyttes til 

dagen etter eller at den må avlyses. Det skjer ca en gang hver 14 dag ifølge 

avdelingssykepleieren. 
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5.  Nevrokirurgisk avdeling 
 

I dette kapittelet vil jeg beskrive avdelingen for Nevrokirurgi. På Nevrokirurgisk 

avdeling er Inntakskontoret og pasientkoordinatorene atskilt (i motsetning til 

Ortopedisk avdeling). Nevrokirurgisk avdeling bruker programmet Albert i 

planleggingen av pasientinntak og operasjoner. I tillegg bruker de programmene 

PiMS og DocuLive. 

 

 

5.1 - Om Nevrokirurgisk avdeling 
 

Nevrokirurgisk avdeling har tre poster. Det er to voksenposter og en barnepost. Alle 

nevrologiske lidelser som kan behandles kirurgisk kommer til Nevrokirurgisk 

avdeling. Ulykker og øyeblikkelig hjelp derimot sendes til Ullevål 

universitetssykehus. 

5.1.1 - Inntakskontoret  

Inntakskontoret mottar henvisningene og registrerer dem i PiMS. Inntakskontoret er 

ansvarlig for registrering i PiMS. I motsetning til Ortopedisk avdeling utfører ikke 

Inntakskontoret noe planlegging av inntak og operasjoner. 

5.1.2 - pasientkoordinatorene 

Det er to personer som har ansvaret for planleggingen av inntaket av pasienter. Den 

ene pasientkoordinatoren har ansvar for barneposten. Den andre 

pasientkoordinatoren har ansvar for de to voksenpostene, og tar seg også av 

barneposten ved behov. 

 Pasientkoordinatorene besvarer telefoner fra pasienter som ringer inn med 

spørsmål om undersøkelser og innleggelsen. 
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5.1.3 - kirurgene 

Kirurgene er medisinsk ansvarlig for pasientene. Det er kirurgene som avgjør om 

pasientene kommer inn til operasjon. Kirurgene angir hastegrad for operasjoner, men 

planlegger ikke inntaket, da det gjøres av pasientkoordinatorene 

 
 

5.2 - Gangen i planleggingen 
 

Her vil jeg presenter gangen i planleggingen.  

5.2.1 - Inntakskontoret registrerer henvisning i PiMS 

Inntakskontoret mottar henvisningene og registrerer dem i PiMS. 

Henvisningsforsiden blir skrevet ut fra PiMS før papirene blir sendt til kirurgene for 

vurdering. 

5.2.2 - Kirurgenes avgjørelse 

Kirurgene går gjennom henvisningene. Kirurgene skriver så en henvisning som 

sendes nevrologene. Pasientene blir kallet inn av Nevrologisk avdeling. Nevrologisk 

avdeling undersøker pasienten og bestemmer om de skal opereres.  

Kirurgene fyller ut henvisningsforsiden, hvor det står hva som skal skje videre med 

pasienten, om det er nødvendig med flere undersøkelser. Hastegraden angis også på 

skjemaet. Hastegradene varierer fra 1 uke til 6 måneder. 

5.2.3 - Registrering i PiMS og Albert 

Når henvisningen er vurdert og det er bestemt at pasienten skal til innleggelse sendes 

henvisningen til Inntakskontoret. Inntakskontoret registreres avgjørelsen i PiMS. I 

PiMS blir det registrert omentrentlig når pasienten skal inn ut i fra legens vurdering 

av hastegrad.  

 

Når henvisningen er registrert i PiMS sendes papirene til pasientkoordinatorene på 

Nevrokirurgisk. Pasienten slås opp i PiMS, der det da står en omtrentlig dato for når 
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pasienten skal inn. På henvisningsforsiden er det angitt om pasienten enten skal til 

operasjon eller til undersøkelse.  

Pasienten legges inn i Albert. Pasientopplysningene hentes inn fra PiMS for å gjøre 

registreringsarbeidet enklere og kjappere. I Albert finnes en kalender hvor det er 

angitt hvorvidt det er ledig kapasitet for de enkelte dagene. Pasientkoordinatoren 

bruker Albert til å finne et ledig tidspunkt som er innenfor tidsangivelsen registrert i 

PiMS. Pasientene blir satt opp til en time i Albert og eventuelle forhåndsbestilte 

undersøkelser registreres.  

Den kommende uken planlegges på torsdag. Planleggingen skjer i samarbeid med 

avdelingssykepleier på posten og avdelingssykepleier på operasjonssykestuen.  

 

Tidspunktene som er registrert i Albert er tentative, og avgjøres først på 

torsdagsmøtet sammen med kirurgene. På torsdagsmøtet blir planen for den 

kommende uken bestemt.  

 

Hvilken kirurg som skal utføre en operasjon avgjøres på torsdagsmøtet. I Albert 

noteres det hvilken kirurg som sannsynligvis skal ta operasjonen, og så blir det 

bekreftet eller endret på torsdagsmøtet. For enkelte operasjoner er det bare en kirurg 

som kan gjennomføre operasjonen. Hvis en operasjon som krever en spesiell kirurg 

skal planlegges så settes ikke den operasjonen opp samme dag som kirurgen har en 

annen stor operasjon. 

Når kirurg og operasjonsdato er bestemt på møtet rettes eventuelle endringer i Albert. 

Når pasienten er registrert i Albert sendes henvisningspapirene tilbake til 

Inntakskontoret som legger operasjonsdato inn i PiMS. Det sendes da automatisk ut 

brev til pasienten. 

 

5.2.4 - Store operasjoner 

Hvis pasienter skal inn til veldig omfattende operasjoner som for eksempel 

Parcinson-operasjoner, så blir operasjonen planlagt lang tid i forveien. Slike 

operasjoner tar en hel dag og opptar en operasjonsstue hele dagen. Det er nødvendig 

å planlegge langt frem i tid så de kan finne plass til operasjonen. 
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5.2.5 - Antall operasjonsstuer 

Pasientkoordinatorene har oversikten over hvor mange operasjonsstuer de har 

tilgjengelig for hver dag og uke. Nevrokirurgisk avdeling benytter også Op2, og har i 

likhet med Ortopedisk avdeling varierende antall operasjonsstuer tilgjengelig de 

forskjellige ukedagene.  

5.2.6 - Forhåndsbestilling av Undersøkelser 

Pasientkoordinatoren forhåndsbestiller undersøkelser. På grunn av kirurgisk 

utvikling vil Nevrokirurgien gjerne ha ferske bilder (røntgen/MR). Kirurgene har 

også ønsker om at bildene skal tas på Rikshospitalet i stedet for lokalsykehus, da 

Rikshospitalet ofte har bedre og nyere utstyr. Når pasientkoordinatorene ser på 

henvisningen kan de se at det mangler undersøkelser. De spør da legen om ytterligere 

undersøkelser skal tas, og hvis legen ønsker det kan de da forhåndsbestille 

undersøkelsen i Albert. 

 

  

5.3 - Telefoner fra pasienter 
 

Når pasienten mottar brevet om at de har fått time ringer de ofte til 

pasientkoordinatorene med forskjellige spørsmål. Spørsmålene dreier seg blant annet 

om; hvor lenge blir de liggende, skal de opereres eller bare undersøkes. Grunnen til 

at de ringer til pasientkoordinatorene er at de er oppgitt som referanse i brevet. Hvis 

pasientene hadde ringt til Inntakskontoret kunne de bare fått opplysning om de var 

planlagt inn til operasjon, men ikke når de skal inn. I Albert finner 

pasientkoordinatorene normalt alle opplysingene de trenger for å kunne svare på 

pasientenes spørsmål. Uten Albert hadde det vært nødvendig å sjekke hva som står i 

henvisningspapirene. Disse papirene ligger på et annet kontor, og de kunne derfor 

ikke svart på spørsmålene uten å gå til et annet kontor for å sjekke opplysningene.  
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5.4 - Endringer 
 

Endringer i planen for den inneværende uken tar avdelingssykepleieren seg av. 

Inntakskontoret får normalt ikke beskjed om endringer. Hvis det er så store endringer 

at neste ukes plan må endres får pasientkoordinatorene beskjed slik at planene kan 

tilpasses. Eksempel på store endringer er at så mange operasjoner må strykes at det 

ikke er mulig å få dem unna i løpet av uka, slik at de må flyttes til neste uke. 

 

 

5.5 - Situasjon før Albert 
 

Før Albert var det vanskelig å få oversikt over hvor mange pasienter som kom inn 

neste dag eller neste uke. Det var en overraskelse hver dag hvor mange som kom inn. 

Og de måtte sjekke i en bok hvem som kom inn. Informasjonen i boken var skrevet 

for hånd. Den personen som satt med boken var den eneste som visste hvor mange 

pasienter som kom inn dagen etter. De andre var da avhengig av at denne 

informasjonen ble gitt videre på avdelingen. Endringer i boken ble utført med blanco, 

overstrykninger, og piler frem og tilbake. Det var en bok for barneposten og en bok 

for voksenposten. Hvis disse bøkene hadde forsvunnet eller blitt ødelagt ville det 

vært svært vanskelig å rekonstruere informasjonen. 

 

 

5.6 - Alberts brukere 
 

Det er ikke bare pasientkoordinatorene som bruker Albert. Albert brukes også av 

avdelingssykepleieren og legene.  

 

I følge pasientkoordinatorene bruker legene på barneposten Albert ”ganske aktivt”. 

På voksenavdelingen brukes Albert i mindre grad. Avdelingssykepleierne bruker 

Albert til å skrive ut lister som blir brukt på møter. Legene har derfor fått opp øynene 

for nytteverdien i programmet. Foreløpig har de kommet og spurt 
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pasientkoordinatorene om å få utskrifter av listene slik at de kan få oversikt over 

pasienter som kommer inn. De har muligheten til selv å gå inn i systemet og skrive ut 

listene, men til nå har det vært enklere å be om å få en utskrift enn å forholde seg til 

systemet.  

 

Avdelingssykepleier har tilgang til å lese det som står i Albert, men kan ikke gjøre 

endringer. Avdelingssykepleierne bruker Albert for å se hvem og hvor mange som 

kommer inn til avdelingen de neste dagene eller ukene.  
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6.  Teori 
 

I dette kapittel vil jeg presentere en del teoretiske begreper som danner rammeverket 

for min analyse av det empiriske materialet mitt. Jeg vil først presentere begrepet 

forløp. Deretter begrepene sammenføyingsarbeid, forventet forløp, standard 

prosedyre, planer, kompleksitet, mobilitetsarbeid, tidsmessig uklarhet, automatisk 

planlegging og til slutt hvorfor helsearbeid er forskjellig fra annet arbeid. 

 

 

6.1 - Forløp 
 

I boken “Social Organization of Medical Work” av Anselm Strauss m.fl. presenteres 

uttrykket ”trajectories” (Strauss et al, 1985). Her defineres trajectories som det totale 

arbeidet som skjer med og rundt pasienten. Jeg vil i min oppgave oversette 

trajectories med forløp. Forløp omhandler ikke bare den fysiske påvirkningen som 

skjer med pasienten. Forløp er også resultatet av den behandlingen som pasienten får. 

Forløpet er det som faktisk skjer med pasienten gjennom hele oppholdet, fra 

innleggelse til utskriving. Det er ikke bare arbeidet til leger, sykepleiere og andre på 

sykehuset som beskrives, men også påvirkningen pasienten utsettes for, blant annet 

fra sine pårørende og andre pasienter. Forløpet består av mange oppgaver som 

utføres av mange aktører.  

Strauss et al bruker begrepet sammenføyingsarbeid om det arbeidet som 

gjøres for å styre arbeidet slik at det flyter og alle oppgavene blir utført korrekt. 

 

 

6.2 - Sammenføyingsarbeid  
 

En jevn arbeidsflyt består i å sikre en jevn fordeling av oppgaver mellom aktører og 

maskiner (Bowers et al, 1995). Det er mange oppgaver på et sykehus. Oppgavene må 

planlegges og koordineres for at de skal bli utført i korrekt rekkefølge. Denne 
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koordinering er det som Strauss et al kaller ”Articulation Work”. Articulation Work 

vil bli oversatt til ”Sammenføyingsarbeid” i min oppgave.  

 

Sammenføyingsarbeid kan også beskrives som organiseringen av alt arbeidet rundt 

pasienten fra inntak til utskriving (Lundberg og Tellioglu, 1999). Å organisere et 

forløp består i å utføre en rekke oppgaver. Arbeidet på et sykehus består ofte av 

grupper og sekvenser av oppgaver. Oppgavene skjer ikke i rett rekkefølge og på rett 

tidspunkt automatisk. Arbeidet og oppgavene må derfor koordineres. 

Sammenføyingsarbeid består også i å sørge for at arbeidet som utføres av de ansatte 

henger sammen, og er en kollektiv innsats. 

 

Det er tre nivåer for koordineringsarbeidet. På det øverste nivået er legen som sitter 

med oversikten over arbeidet som skal gjøres med en pasient. Legen setter opp en 

overordnet plan, eller hovedtrekkene i arbeidet, og gjerne i hvilken rekkefølge 

oppgavene skal gjøres i.  

 

På det neste nivået er avdelingssykepleieren. Avdelingssykepleieren organiserer og 

setter opp arbeidet i mindre oppgaver. Avdelingssykepleieren har oppsynet med 

arbeidet som gjøres, og kontrollerer og overvåker at tingene blir gjort. 

Avdelingssykepleieren har ansvar for hele avdelingens aktiviteter. Hun samordner 

arbeidet. Avdelingssykepleieren har også ansvaret for tidsperspektivet knyttet til den 

enkelte pasient. Hun passer på at ting skjer i riktig rekkefølge og til rett tid. Uten 

avdelingssykepleieren ville sammenføyingsarbeidet stoppet helt opp (Strauss et al s. 

151). Det neste nivået er de ansatte som utfører arbeidet. 

Det er ikke noe klart skille mellom disse nivåene. De forskjellige aktørene kan gjøre 

arbeide som er på nivået over eller under nivået de opprinnelig hører til.  
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6.3 - Forventet forløp 
 

Forventet forløp er det som en forventer skal skje med en pasient fra innleggelse til 

utskriving. Det være seg undersøkelser, operasjoner og pasientens reaksjon på 

behandlingen.  

 

Forventet forløp brukes for å organisere arbeidet rundt en pasient. Alt arbeidet 

involverer et sett av oppgaver. Disse oppgavene er normalt rutiner, men ofte så skjer 

det uforutsette ting. Både rutineoppgavene og de uforutsette hendelsene kan være 

beskrevet som et forventet forløp. Det forventede forløpet beskrives gjerne i en 

arbeidsplan eller en prosessmodell.  

 

En prosessmodell er en formell modell av arbeidsrutiner som sier hvordan arbeid 

skal utføres, og i hvilken rekkefølge oppgavene skal utføres. Prosessmodeller har 

blitt kritisert fordi de for ubøyelig. (Bardram, 1997) 

En fare med arbeidsflyt-systemer er at de er designet kun ut fra formelle prosedyrer 

som sier hvordan arbeidsoppgavene skal utføres, og ignorerer hvordan de faktisk blir 

utført. (Bardram, 1997) 

  

Det forventede forløp er komplekst og vanskelig å forutsi. Det er ikke mulig å 

kontrollere forløpet siden uforutsette hendelser kan skje. Strauss mener derfor at det 

er mer korrekt å si at forløpet blir formet og ikke kontrollert. 

 

Når en pasient blir lagt inn på sykehuset får han en foreløpig diagnose. Diagnosen er 

et utgangspunkt for å planlegge hva som skal gjøres med pasienten, og den brukes 

også i planleggingen for å estimere hvor langt oppholdet til pasienten blir og hvor 

mye, og hvilke, ressurser som vil bli brukt i løpet av behandlingen. For å få en mest 

mulig effektiv behandling er det viktig at diagnosen er spesifikk og korrekt. Det er 

også nødvendig at fasen i en sykdom kan identifiseres. Blir sykdommen bedre, verre 

eller er den statisk.  

Den foreløpige diagnosen er altså en beskrivelse av det forventede forløp og 

samtidig en skisse for behandlingen pasienten skal gjennom. 
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Når behandlingen av en pasient skal velges kan det være mange muligheter å velge 

mellom. Skal sykdommen behandles med operasjon, medikamenter eller andre 

behandlingsformer? Det er mange faktorer som spiller inn; disse kan være kostnad, 

tilgjengelighet, risiko, bivirkninger, bekvemmelighet, hvor stor og hvor rask 

virkningen er, ubehag for pasienten, psykisk belastning for pasienten, erfaringen og 

dyktigheten til legen, og sosiale, ideologiske og religiøse ideologier til pasienten eller 

legen. 

 

En lege eller annen behandler som skal velge behandling kan ha god tid til å ta 

beslutningen, muligheter til å søke etter alternativer, og å konferere med kolleger og 

andre. Andre ganger vil det være nødvendig å ta en hastebeslutning. Det vil ikke 

alltid være tid til å vurdere flere alternativer opp mot hverandre. Det kan også skje at 

rette beslutningstaker ikke er tilstede når tilstanden er kritisk slik at andre, mindre 

kvalifiserte er nødt til å ta en hastebeslutning for å redde livet til pasienten. 

Behandlingen som velges er ofte en standard prosedyre for å behandle problemet 

som pasienten har. 

 

 

6.4 - Standard Prosedyre 
 

Enkelte standard prosedyrer er laget for at oppgaver skal utføres på et vis som er 

påkrevd av lov eller retningslinjer. Eksempelvis er prosedyrer for journalføring 

beskrevet i lover som regulerer hva som skal stå i journalen, og hva som ikke skal stå 

der.  

 

Andre standard prosedyrer er laget for å forenkle arbeidet. Strauss et al bruker 

begrepet ”Standard Operation Procedure” (SOP) for å beskrive en måte å forenkle 

arbeidet ved et sykehuset. SOP beskriver et sett av oppgaver som skal utføres for å 

behandle en pasient.  
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På et sykehus kommer det inn pasienter med mange forskjellige problemer og 

forskjellige diagnoser. Pasientene blir lagt inn på forskjellige avdelinger som er 

spesialisert på det området av kroppen pasienten har problemer. Innenfor hver 

avdeling er det stor variasjon i hvilke diagnoser pasientene har, men mange pasienter 

har diagnoser som er så like at de i grove trekk kan behandles ut i fra en felles mal. 

Denne felles malen kalles standard prosedyre (Engelsk: ”Standard Operation 

Procedure”). I min oppgave vil jeg omtale den som standard prosedyre. Bardram 

(Bardram, 1997) bruker uttrykket ”Protocols of treatment”, som har samme 

betydning som standard prosedyre.  

 

Standard prosedyrer forenkler planleggingen av arbeidet på sykehuset. I stedet for å 

føre opp alle oppgavene i en 10-trinns prosedyre holder det å føre opp en standard 

prosedyre som inneholder alle oppgavene og alternativt tilføye eller slette noen 

oppgaver. En viktig SOP er utredelsesprogrammet (the unravelling program) som 

beskriver hvilke undersøkelser og tester som skal tas først for å kunne gi en presis 

diagnose. Utredelsesprogrammet innholder altså en plan for å få tak i data for å 

kunne gi videre behandling. (Bardram, 1997) 

 

Standard prosedyrer omfatter ikke bare oppgaver som utføres i forbindelse med 

operasjoner, men også arbeid som utføres før og etter en operasjon. (Strauss et al, 

1985) 

 

Når pasienten har fått en diagnose settes det ofte opp en standard prosedyre som 

inneholder hvilke undersøkelser pasienten skal ta, hvilke medisiner pasienten skal ha, 

hvilken operasjon pasienten skal gjennom og hva som skjer etter operasjonen. Hvis 

det oppstår komplikasjoner eller uforutsette hendelser kan det tilordnes en ny 

standard prosedyre, eller endre den som allerede er tilordnet, ved å tilføye eller slette 

oppgaver. SOP blir altså kontinuerlig justert ved behov (Strauss et al, 1985).  

Standard prosedyre forutsetter at pasientene er så like at den samme prosedyren kan 

tilordnes flere. SOP beskriver standard behandling av en pasient med en standard 

sykdom. En pasient er ”standard” ut fra den konteksten en ser det i. En pasient som 
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ligger på en avdeling kan sies å være standard på den avdelingen, mens det innenfor 

avdelingen kan være flere forskjellige standard pasienter.  

 

Behandlingen til en pasient som følger SOP er enkel å koordinere på en avdeling 

som har slike pasienter til vanlig. Mens behandlingen av den samme pasienten ville 

vært mye vanskeligere å koordinere på en annen avdelingen der de ikke har den 

samme erfaringen.  

 

Når samme prosedyre utføres flere ganger får en erfaring med den og det blir etter 

hvert en rutine. Det er enklere å koordinere rutineoppgaver i forhold til oppgaver 

som ikke er en del av en rutine. (Strauss et al, 1985) 

Rutineoppgavene som skal gjøres er velkjente for de ansatte. Maskiner og medisiner 

som behøves er lett tilgjengelig. Sykepleierne kjenner til oppgavene og prosedyrene. 

Avdelingssykepleieren har erfaring med å koordinere tidsplanene og å ”time” 

ressurser og servicer fra andre avdelinger. Det blir derfor enklere å koordinere 

rutineoppgaver. 

 

Standard prosedyrer er ofte utviklet av personene som skal bruke de. Det kan være 

rutiner for alle pasienter på en avdeling, eller spesielle pasienter på en avdeling. De 

som jobber på den aktuelle avdelingen må derfor lære seg den korrekte prosedyren. 

SOP kan være veldig lokal og spesifikk for en avdeling. En nykommer til avdelingen 

må læres opp i de forskjellige SOP som brukes på avdelingen. Selv om den 

nyankomne har erfaring fra andre avdelinger eller sykehus er SOP ofte så spesifikk at 

den nyankomne må opplæres i de SOP som brukes på avdelingen. (Strauss et al, 

1985) 

 

En SOP brukes av mange forskjellige personer. Noe som kan skje er at enkelte 

brukere tolker SOP på sin egen særegne måte. Det er da nødvendig å forklare 

brukeren at hans eller hennes bruk av SOP ikke stemmer overens med de andre sin 

bruk. Hvis det ikke lykkes å få alle til å ha den samme oppfatningen kan det skje at 

den samme SOP tolkes på forskjellige måter ut i fra hvem som har brukt den.  
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Det er også fare for at bruken er forskjellig fra den opprinnelige tanken med 

SOP. Et eksempel på det er bestilling av røntgen, der det er laget et skjema som skal 

fylles ut. Å bestille røntgen ved hjelp av det skjema er derfor en standard prosedyre 

for å bestille. På skjema skal det angis om det er en hastesak slik at 

serviceavdelingen som tar røntgen kan prioritere hastepasienter foran andre. Men når 

alle angir at alle sakene er hastesaker er det ikke lenger mulig å prioritere noen foran 

andre. Bruken er der forskjellig fra det som var tiltenkt.  

 

Standard prosedyrer beskrives gjerne i en plan for behandling av en pasient. 

 
 

6.5 - Planer 
 

Lister, skjemaer, arbeidsplaner og oversikter er eksempel på planer som er viktig for 

at arbeidet skal flyte i en stor organisasjon som et sykehus. Bardram skriver at planer 

er et sosialt artefakt som sier noe om forventningene til hva som skal skje i 

fremtiden. Forventningene er basert på at hendelsesforløp repeterer seg. Når en 

gjennomfører aktivitetene i en plan, så har en forventninger til hva som vil bli 

resultatet av de handlingene. 

 

Når planen skal utføres må den som utfører arbeidet ta hensyn til tilstanden til 

pasienten og andre faktorer som kan være relevant. Det som blir utført da vil ikke 

nødvendigvis være det samme som planen tilsier. Det er derfor viktig at planene er 

tøyelig, og at det er mulig å både tilføye og fjerne oppgaver fra planen, og at 

utføringen av planen er basert på hva brukeren har behov for. (Bardram, 1997) 

 

Erfaringen med å bruke en plan til å utføre arbeid kommer fra å utføre arbeidet. Så 

for at planer skal bli ressurser i arbeidet er det viktig å lage planene basert på 

erfaringer fra arbeidet. Det må også være mulig å endre planene etter hvert som 

arbeidspraksisen endrer seg.  
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Når en lege har identifisert en sykdom og gitt en foreløpig diagnose eller 

arbeidsdiagnose kan det settes opp plan for hva som må gjøres for å behandle 

sykdommen, og hvilke ressurser som trengs. Denne planen eller oversikten kaller 

Strauss for trajectory scheme. I denne planen er sjelden alle stegene fylt ut og klare 

da det er nødvendig å vente og se hvordan pasienten reagerer på behandlingen. 

(Strauss et al, 1985) 

 

Det er en forskjell på det som er planlagt utført og det som er utføres - basert på 

planen. Basert på tidligere erfaring så blir planene en ressurs for å utføre arbeidet. 

Planen er basert på en forventning til hva som kommer til å skje i framtiden, mens 

arbeidet som utføres tar hensyn til det som skjer i den virkelige verden. Når en plan 

brukes på et konkret problem så er handlingene som utføres et bilde av planen, men 

det tas hensyn til konkrete detaljer om situasjon. En plan kan inneholde en 

undersøkelse som det viser seg ikke er nødvendig å gjennomføre. I dokumentasjonen 

vil det vises hvilke av undersøkelsene som er utført og hvilke som ble funnet 

unødvendig og derfor ikke utført. 

 

Arbeidsflytsystemer hjelper til å definere, utføre, koordinere og overvåke 

arbeidsflyten i en organisasjon (Bardram, 1997). Disse oversiktene kan ikke 

inneholde oversikt over alt som skal gjøres hvis noe uforutsett skjer, eller at ting i 

den virkelige verden ikke stemmer overens med det i programmet. Systemer har 

derfor blitt designet for å kunne takle uforutsette hendelser, og unntakshåndtering 

(exception handling) har da vært viktig. Bardram mener at slike avvik er en naturlig 

del av arbeidet. Det er ikke unormalt at ting viker fra planen, heller tvert i mot. Disse 

avvikene fra planen er en viktig del av læringsprosessen, som skaper basis for å lære, 

utvikle og forbedre planer for fremtidig bruk. Det er derfor bedre å lage planene slik 

at de er enkle å endre i stedet for å prøve å forutse alle avvik som kan komme. 

 

Planer er viktige for å gi system i arbeidet. Planene er oversikter over hva som skal 

gjøres, når det skal gjøres og i hvilken rekkefølge. På denne måten hjelper planene til 

at arbeidet blir gjort. Men siden arbeidsoppgavene henger sammen med andre 
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arbeidsoppgaver, og er avhengige av andre ting så blir ikke planene fulgt, arbeidet 

blir utført ad hoc. Dette er det Bardram mener er at planleggingsparadoks.  

 

Planer blir skapt for et formål og for en arbeidspraksis på sykehuset. Produksjonen 

av planer foregår konstant, og planene endrer seg etter hvert som ny kunnskap 

oppstår og arbeidspraksis endrer seg. Planene er dermed en krystallisering av 

historisk sosial og kulturell kunnskap for hvordan sykdommer og pasienter skal 

behandles. Dette impliserer at planer endres over tid.  

Skjemaer inneholder felter som spør brukeren om informasjon. Et skjema er 

et verktøy for en handling, og resultatet av handling. Det er laget på bakgrunn av 

tidligere erfaring. Skjemat kan derfor ses på som en plan. (Bardram, 1997) 

 

Planer og lister brukes også for å koordinere og organisere arbeidet til de ansatte. 

”List making is fundamental for coordinating activities distributed in time and 

space” (Bowker & Star 1999 i Østerlund 2002). Lister gjør at en kan dele kunnskap 

og informasjon på tvers av tid, sted og aktører uten tilgjengeligheten til de involverte 

aktørene (Østerlund, 2002). I artikkelen ”Plans as Situated Action” til Bardram 

(Bardram, 1997) omtales en 24-timers plan som dekker tre arbeidsskift. Planen lages 

av sykepleierne som er på jobb om kvelden og beskriver hva som skal skje med 

pasientene de neste 24 timene. Planen fungerer som et grenseobjekt (”boundary 

object”) siden den gir informasjon over flere arbeidsskift. Et grenseobjekt er et 

artefakt som brukes av flere typer aktører for forskjellige grunner. Grenseobjektet 

tilfredsstiller informasjonsbehovet til alle aktørene og fungerer som en link mellom 

dem. (Svenningsen 2003, Boulus 2004, Dahl 1998) 

 

Planer brukes for å organisere og koordinere arbeid. Når det er flere personer 

involvert vil en plan vise hvem som har ansvar for å utføre forskjellige oppgaver og 

deler av planen. Eksempelvis viser 24-timersplanen at oppgavene er delt opp i tre 

skift. Planen kan vise at det skal tas blodprøver. Det vil da ikke stå hvem som skal ta 

prøven, men hvilket skift som tar prøven. Ansvaret for prøven legges til den 

pasientansvarlige sykepleieren på det skiftet.  
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Planer kan fungere som statusoversikter. En sjekkliste er en plan som forteller om en 

planlagt undersøkelse eller test er utført eller ikke, altså statusen til undersøkelsen. 

Når mange forskjellige personer er involvert i behandlingen av en pasient er det 

viktig å ha slike sjekklister slik at flere personer kan se hva som er status, og på 

denne måten koordineres arbeidet. 24-timers planen koordinerer arbeidet mellom 

skiftene da det markeres for at oppgavene er utført av den aktuelle personen.  

 

Planer, sjekklister, timeplaner, protokoller og arbeidsprogrammer har vist seg 

verdifulle for å gi system på arbeidet. De støtter kompliserte arbeidssituasjoner som 

involverer koordinering og samarbeid mellom helseansatte. (Bardram, 1997) 

 

Når en plan inneholder sjekklister kan denne sjekklisten være dokumentasjon over 

hva som er utført av behandling på den aktuelle pasienten. Ofte er det ikke selve 

planen som er interessant, men avvikene fra planen. Avvik fra planen er en potensiell 

kilde til å lære mer om problemene. Problemorienterte journaler lagrer bare avvik fra 

planen. Disse journalene er derfor et kraftig læreverktøy, og veldig enkle å 

”produsere” og å bruke (Bardram, 1997). 

 
 

6.7 - Kompleksitet 
 

Jeg vil her beskrive noen av faktorene som gjør sammenføyingsarbeidet komplekst 

og som kan føre til at sammenføyingsarbeidet blir forstyrret.  

 

Koordineringen mellom de ansatte må skje gjennom personer som ikke kan møtes 

ansikt til ansikt. Dette øker kompleksiteten (Lundberg og Tellioglu, 1999). De 

ansatte jobber over flere skift, og har arbeidsoppgaver som gjør at de sjelden møtes 

på samme sted til samme tid. 

 

Sammenføyingsarbeidet vanskeliggjøres av at det ikke er mulig å forutsi det 

forventede forløpet med sikkerhet. Det kan alltid oppstå uforutsette hendelser når det 

jobbes med og på mennesker. Pasienten selv er en av faktorene som kan forstyrre 
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sammenføyingsarbeidet. Pasienter kan reagere på behandlingen de får, bivirkninger 

kan oppstå. Pasienten kan nekte eller glemme å ta medisinen han skal ta. Pasientene 

kan også ha egne meninger om behandling, dosering og undersøkelser og 

rekkefølgen oppgavene skal utføres. Dette kan føre til at planen for behandlingen 

ikke kan utføres som planlagt, og det må mer sammenføyingsarbeid til. 

 

Sammenføyingsarbeidet blir mer komplisert når pasientgruppene på en avdelingen er 

heterogene. Med en homogen pasientgruppe vil behandlingen være mer lik for alle 

pasientene, og det blir derfor enklere å koordinere og planlegge arbeidsoppgavene. 

Det er vanskelig å standardisere pasienter etter diagnose og tilstand, det er derfor 

bare på veldig spesialiserte avdelinger at de kan ha kun en type pasienter.  

 

Mangel på ressurser gjør koordineringen mer komplisert. Pasientene konkurrerer om 

å få tilgang til begrensede ressurser. Ressurser som det kan være begrenset tilgang til 

kan for eksempel være røntgenmaskiner, andre typer apparater, rom for operasjoner, 

sengeplasser, serviceavdelinger og så videre. Når ressursene er begrenset blir det 

vanskeligere å koordinere behandlingen. Det kan være lang ventetid for å få utført en 

undersøkelse, dette vil da føre til at andre undersøkelser som er avhengige av 

resultatene blir forsinket som følge av lang kø på andre maskiner. Forsinkelser gir en 

domino-effekt (Sætnan, 1997). Forsinkelse en plass fører gjerne til at forsinkelsen 

forplanter seg til andre plasser. 

 

Organiseringen av sykehuset påvirker sammenføyingsarbeidet. Det er nå vanlig å ha 

mange serviceavdelinger og kanskje også bruk av eksterne tjenester. 

Koordineringsarbeidet påvirkes av dette. På den ene siden blir det enklere ved at 

tjenestene bestilles fra andre. Avdelingen trenger ikke gjøre en undersøkelse selv når 

en undersøkelsen er bestilt fra andre. På den andre side så har ikke avdelingen 

kontroll over serviceavdelingen. Hvis serviceavdelingen ikke har tid til å ta 

undersøkelsen når avdelingen ønsker det, må andre undersøkelser justeres ut fra det. 

Avdelingen må også sørge for at pasienten kommer seg til den eksterne avdelingen 

han skal til. Det er fare for at det oppstår forsinkelser på serviceavdelingen, som da 
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avdelingen ikke har noen kontroll over. I tillegg er serviceavdelingene ofte en 

begrenset ressurs med ventelister og kø for å få bruke dem.  

 

Mange pasienter har flere kroniske sykdommer. Behandlingen av disse må 

balanseres og koordineres. Eldre pasienter, for eksempel, tar flere medisiner. En 

medisin som behandler symptomene for en sykdom kan kanskje ikke kombineres 

med medisinen som tas for en annen sykdom. Forskjellige sykdommer blir behandlet 

på flere forskjellige plasser. Det er derfor nødvendig at de forskjellige avdelingene 

og legene har oversikt over hvilken behandling pasienten får andre steder. 

Behandlingen blir vanskeligere siden sideeffektene av ny medisin, i kombinasjon 

med annen medisin, kan være ukjent. Det er fare for at en sykdom prioriteres foran 

andre sykdom som blir regnet som sekundære. Den sekundære sykdommen blir 

derfor ikke behandlet, med de følger det får for pasienten. Det er også fare for at 

personalet ikke er klar over eller glemmer at pasienten har flere sykdommer. 

 

Flere forløp for en pasient fører til at det blir flere oppgaver som må sammenføyes. 

Oppgavene kan være veldig forskjellig, og de kan ta plass på forskjellige avdelinger. 

Dette er med på å gjøre sammenføyingsarbeidet mer komplisert. 

 

Teknologi er også med på å gjøre sammenføyingsarbeidet mer komplekst. Med 

teknologi mener jeg her alt fra maskiner, apparater og medisiner til prosedyrer og 

informasjonsteknologi. Til den nye teknologien er velkjent, og personalet har 

erfaring med den, er det vanskelig å forutsi resultatet av behandlingen der hvor den 

nye teknologien er brukt. Det kan også være vanskelig å si om behandlingen er 

vellykket siden effektene ikke er kjent. Med ny teknologi kan det være usikkerhet om 

teknologien fungerer som den skal. Det kan skje feiltolkninger av resultater, det kan 

være feil med maskiner, maskiner kan være feilkalibrert og prøveresultater kan 

forveksles. 

Med ny teknologi er heller ikke det forventede forløpet like kjent som ved 

utprøvd teknologi. Det vil føre til at koordineringen vil være vanskeligere siden 

rutiner og arbeidsoppgaver er mindre kjent. 
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Bruken av teknologi kan føre til at arbeidet må re-sammenføyes. Maskiner 

kan bryte sammen eller bli ødelagt. Det vil føre til forsinkelser og forskyvning av 

oppsatte planer. Ny teknologi kan ha ukjente bivirkninger og sideeffekter.  

Den nye teknologien kan skape nye og lengre forløp. Sykdommer som før var 

dødelig kan nå behandles. Ny teknologi eller viten som gjør at sykdommer nå kan 

behandles skaper nye forløp. Ny teknologi kan også skape lenger forløp. For 

sykdommer som før var dødelig er det nå mulig å behandle symptomene. Hvis 

symptomene kan behandles, men sykdommen ikke blir kurert vil det skape kroniske 

sykdommer. Syke personer holdes i live, mens symptomene bedres. Det fører da til 

at det blir skapt lengre forløp, noen ganger forløp som varer hele livet til pasienten.  

Ny teknologi kan også ha bivirkninger som gjør at pasienter må behandles for 

andre ting enn den opprinnelige sykdommen. Bivirkninger kan være kjente, men de 

kan også være ukjente. Når bivirkningene da oppstår vil det føre til at det forventede 

forløpet ikke stemmer med virkeligheten, og prosedyren for behandling må endres og 

sammenføyingsarbeidet blir forstyrret. 

 

 

6.8 - Mobilitetsarbeid 
 

Sammenføyingsarbeidet er organiseringen av alt arbeidet rundt pasienten. Bardram 

og Bossen (Bardram og Bossen, 2003) har et litt annet perspektiv som de kaller 

mobility work (Mobilitetsarbeid). Mobilitetsarbeid er den jobben som må gjøres for å 

få den rette konfigurasjon av mennesker, resurser og kunnskap. De ansatte må 

bevege seg kontinuerlig for å få gjort arbeidet, og for å få tak i informasjon, resurser, 

personer og plasser (Bardram og Bossen, 2003). 

 

Mobilitet er et sentralt aspekt ved det å jobbe på et sykehus. Sykepleiere, leger og 

pasienter flytter seg rundt mye av tiden. En av grunnene til denne forflytningen er at 

møterom, kontorer og operasjonsstuer er fysisk spredt over sykehuset. En annen 

grunn er spesialiseringen av de ansatte. Utvikling av ny teknologi er også en grunn.  
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Analyser av blod og lignende skjer i spesielle rom enten på grunn av det 

utstyret som trengs, rommet som er nødvendig eller kostnadene ved å installere og 

bruke det. 

 

En konsekvens av denne spesialiseringen av teknologi, kompetanse og kunnskap er 

at folk må bevege seg for å få tilgang til det. Bardram og Bossen deler opp i fire 

grunner til at personer må bevege seg. De behøver tilgang til fysiske plasser, generell 

medisinsk kunnskap, delte resurser og personer.  

 

Plasser er ofte spesialisert ved at de har en funksjon, eller at spesielle typer aktiviteter 

kan skje der. Eksempelvis er rom for røntgenfotografering en plass med spesialiserte 

funksjoner. Ansatte har også egne rom. Diskusjoner av pasienter kan ikke skje hvor 

som helst på grunn av personvern, og det er heller ikke bra å diskutere en pasients 

diagnose og alternative behandlingsformer der pasienten selv kan høre det. Egne rom 

for sending og mottak av brev, fakser og journaler er også en nødvendighet. Det 

finnes også spesielle rom for hygieniske grunner.  

 

Medisinsk arbeid er et komplekst sosialt arbeid hvor forskjellige folk med forskjellig 

ekspertise deltar. Problemløsing innebærer gjerne at flere personer med forskjellig 

kunnskap må møtes. Kunnskapen er i forskjellige hoder, og hodene er fysisk på 

forskjellige plasser. De ansatte må derfor oppsøke personene som har den aktuelle 

kompetansen. 

 

Det er mange resurser på sykehus i dag som er nødvendig for å diagnostisere, 

behandle og pleie pasienter. Pasienten må ofte flyttes for å bruke disse tjenestene, 

men det er også maskiner som må flyttes til pasientens seng eller rom. Journaler og 

skjema, PC’er og laptop’er er ressurser som har forskjellig grad av mobilitet. 

Mobiliteten til artefaktene muliggjør mobilitet for personer. 

 

Det kan være nødvendig å kontakte personer på grunn av den rollen de har. For 

eksempel kan det være nødvendig å kontakte vakthavende lege for å høre om det er 

ledig plass på en avdeling. Men det kan også være nødvendig å kontakte en spesifikk 
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person på grunn av den kunnskapen han besitter. Det kan for eksempel være for å 

finne ut av betydningen av et notat i journalen som en lege har gjort. Og det kan også 

være for behov for å få tak i den personen som har fersk pasientinformasjonen som 

ikke er dokumentert ennå. (Bardram og Bossen, 2003) 

 

 

6.9 - Tidsmessig usikkerhet 
 

I en plan angis det gjerne tidspunkt for når oppgavene i planen skal utføres. Her vil 

jeg presentere teori om tid og tidsperspektiver. Tid oppfattes forskjellig og kan være 

en kilde til konflikt.  

 

Oppfatningen av tid er sosialt og kulturelt betinget. Industrielle sosiologer har 

fokusert på at tid er lineær, kvantitativ, homogen, objektiv og delbar. Tiden oppfattes 

derimot kvalitativt og heterogent. Tid er en sosial tankegang. Styring av tiden i en 

organisasjon som et sykehus møter tre problemer; tidsmessig uklarhet, knapphet av 

tid og at tidsmessige krav kolliderer. For å komme rundt disse problemene er det 

nødvendig å planlegge, synkronisere, og allokere ressursene. (Egger og Wagner, 

1992) 

 

Tidsstyring kan bli en kilde til konflikt, og en speiling av maktforholdene i 

organisasjonen. Hvem sin tid teller mest? De med mest makt i organisasjonen har 

størst frihet i disponeringen av sin egen tid. Kirurger med mye makt kan utsette en 

operasjon dersom de er i et viktig møte, mens anestesi, som har mindre makt enn 

kirurgene, må tilpasse seg til tidsskjema til kirurgene uten mulighet til å bestemme 

selv over tiden. På den andre siden er kirurgene mer villig til å arbeide overtid hvis 

det skulle være en situasjon der det behøves. Anestesi derimot nekter å jobbe overtid 

(Egger og Wagner, 1992). Dette viser konflikten som oppstår når en del av 

organisasjonen strengt følger et oppsatt tidsskjema, mens andre deler av 

organisasjonen forholder seg friere til det oppsatte skjema.  
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6.10 - Automatisk planlegging 
 

Styring av tid er et viktig tema og en utfordringer når det skal lages et system for 

automatisk planlegging. Her presenterer jeg noen av utfordringene som presenteres i 

artikkelen ”Time Management. A case for CSCW” av Egger og Wagner (Egger og 

Wagner, 1992). I artikkelen beskrives et system for automatisk planlegging. I 

systemet er det lagt inn restriksjoner som tilgjengelige operasjonssaler, tilgjengelig 

personell, medisinsk-tekniske betingelser som påvirker timingen, oppsatte 

operasjoner som kolliderer med andre operasjoner eller personalets timelister. Det er 

i tillegg lokale ventelister, personalets kalendere og ressurser tilgjengelig. Systemet 

identifiserer overlappende operasjoner, teammedlemmer som mangler eller er borte, 

operasjonssaler og senger som ikke er tilgjengelig og ledige operasjonstider.  

 

Et IT-system kan ikke gjøre all planleggingen automatisk, det er et behov for at en 

person gjør en del av planleggingen. Kompleksiteten og tidspresset gjør at det er 

nødvendig med en person som tar hovedansvaret for systemet og planleggingen. 

Denne personen vil da ha som oppgave å ta imot og formidle beskjeder, ta 

avgjørelser, verifisere informasjon og kommunisere med de andre aktørene. 

Tidsmessig usikkerhet og konkurrerende prioriteringer fører til at tidsstyring ikke 

kan være et rent planleggingsproblem. Eksempel på tidsmessig usikkerhet er 

tidsestimater for operasjoner. For å løse denne usikkerheten legges det inn en 

tidsbuffer for operasjonene.  

 

Systemet styrker den kollektive beslutningstakingen ved at det øker antall personer 

som er konsultert eller informert og gjør det lettere å kommunisere, noe som er viktig 

når de ansatte ikke har muligheten til å møtes regelmessig. Dette øker deltakelsen og 

inkluderingen blant de ansatte. Når hele organisasjonen synliggjøres i systemet blir 

det vanskeligere for enkeltpersoner å være egosentriske i sitt arbeide. Åpenheten gir 

incentiver til å ta mer hensyn til andre siden alle kan se hva andre gjør.  

 

Egger mener at dårlig planlegging og koordinering primært er et 

organisasjonsproblem, og ikke et teknisk problem. Hvis arbeidet skal flyte bedre er 
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det derfor nødvendig å gjøre endringer i organisasjonen. Det er ikke nok å bare 

innføre et IT-system. Medlemmene i organisasjonen må være klar over problemene 

med å forvalte begrensede tidsressurser, og konfliktene som kan oppstå. 

Medlemmene må også forplikte seg til å samarbeide med hverandre, og bistå i 

utviklingen av systemet. Å få medlemmene til å samarbeide i planleggingen kan 

være et problem, da det argumenteres for at kaos er den mest effektive måten å takle 

uforutsette hendelser på. Det er mulig å lage et system som støtter samarbeid, men 

det er ikke mulig å tvinge noen til å bruke det. (Egger og Wagner, 1992) 

 

 

6.11 - Helsearbeid forskjellig fra annet arbeid  
 

Hvorfor kan ikke vanlige planleggingsprogrammer brukes for planlegging, 

koordinering og samarbeid på et sykehus? Hvordan er helsearbeid forskjellig fra 

annet arbeid? Er gruppene og teamene annerledes i et sykehus enn i andre 

organisasjoner?  

 

Helsearbeidet involverer mennesker som reagerer på, og påvirker arbeidet. Det kan 

derfor være nødvendig å tilpasse eller endre planene ut fra hvordan pasienten 

reagerer. Pasienten kan også delta i sin egen behandling. En pasient kan for eksempel 

få et behandlingsopplegg som han eller hun må følge. Pasienten blir derfor en person 

som er involvert i behandlingen av pasienten. 

 

Kirurgiske team er ikke som andre team. Selv om resultatet av en operasjon er 

resultatet av teamets arbeid, så jobber ikke de ansatte som et team. Teamet har en 

hierarkisk struktur, og oppgavene som utføres under en operasjon er sekvensielle, 

slik at det ikke er nødvendig at alle personer er tilstede under hele operasjonen. 

Teamet består av flere mindre grupper. De jobber heller ikke som bare ett team. 

Gruppene møtes fysisk på egne plasser, til egne tider, og utfører sine egne oppgaver. 

Det er lite overlapp på når de forskjellige gruppene er tilstede. (Egger og Wagner, 

1992) 
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Arbeidet er komplekst og problematisk. Mange personer er involvert i behandlingen. 

Uforutsette hendelser kan oppstå. Pasienter kan reagere ulikt på samme type 

behandling eller medisiner. 
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7.  Analyse 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere analysen av mine empiriske data med fokus på det 

teoretiske rammeverket beskrevet i forrige kapittel. Analysen vil gi en forståelse av 

hvordan kompleksitet håndteres på Rikshospitalet. Kapittelet innledes med å 

beskrive flere årsaker til at arbeidet er komplekst. Så vil jeg presentere hvordan 

kompleksiteten håndteres. Deretter vil jeg presentere hvilke ressurser som eksisterer 

for å håndtere komplekse prosesser. Her vil jeg presentere hvilke lister som eksisterer 

og hvilken rolle de forskjellige listene spiller i sammenføyingsarbeidet. Til sist 

presenterer jeg hvilke problemer som er knyttet til bruken av disse ressursene. 

 

 

7.1 - Kompleksitet 
 

I dette avsnittet vil jeg presentere faktorer som medfører at arbeidet blir komplekst. 

7.1.1 - Usikkerhet ved behandling 

Behandling av pasienter er vanskelig å kontrollere. Det er ikke mulig å forutsi med 

sikkerhet hvordan pasienten reagerer på behandlingen han eller hun får. Det kan 

oppstå bivirkninger og andre uforutsette hendelser. 

7.1.2 - Øyeblikkelig hjelp 

Det er ikke mulig å planlegge alle innleggelser på et sykehus lang tid i forveien. 

Utenfor sykehuset skjer det ulykker og det kan derfor komme inn pasienter når som 

helst som har behov for øyeblikkelig hjelp. Øhjelp-pasienter kan ikke sendes hjem 

for å vente til det blir ledig tid for operasjon. De må behandles i løpet av kort tid. 

Behandlingen av andres pasienter må derfor flytte og oppsatte planer må endres. 

 

Rikshospitalet er tillagt landsdekkende ansvar for mange oppgaver. Blant annet har 

Rikshospitalet ansvar for noen kompliserte skader hvor det behøves øyeblikkelig 

operasjon. Dette er operasjoner som Rikshospitalet har best forutsetninger til å utføre 
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på grunn av teknologi og kompetanse. Det kan derfor være tilfeller der det bare er en 

eller noen få kirurger som har kompetansen til å utføre de operasjonene. Disse 

kirurgene kan ikke være på sykehuset døgnet rundt i tilfelle det skulle være behov for 

deres (unike) kompetanse. Dette medfører at det kan bli vanskeligheter hvis det 

kommer inn øhjelp-pasienter som bare kan opereres av en spesiell lege og den legen 

er opptatt eller ikke tilstede.  

Selv om det er mange kirurger som kan utføre den operasjonen som er nødvendig er 

det lite sannsynlig at det er avsatt tid til å operere øhjelp pasienter. For å utnytte 

kapasiteten best mulig blir det ikke satt av tid til som kanskje eller kanskje ikke 

oppstår. Øhjelp-operasjoner vil derfor føre til at andre operasjoner må flyttes på. 

Operasjonene kan derfor bli forsinket eller avlyst. 

7.1.3 - Forsinkelser 

Forsinkelser er en del av hverdagen på et sykehus. Her vil jeg forklare hva som kan 

bli forsinket, hvorfor det blir forsinkelser og følgene av forsinkelsen.  

 

Operasjoner er kompliserte. Selv rutineoperasjoner vil variere fra gang til gang. 

Pasientens reaksjoner på behandlingen er ikke alltid forutsigbar. Det er alltid en fare 

for at komplikasjoner kan oppstå. Operasjoner kan derfor ta lenger tid enn det som er 

planlagt. Det er ikke bare operasjoner som kan bli forsinket. Også undersøkelser, 

tester og prøver kan bli forsinket. I tillegg kan resultatene av disse bli forsinket. 

 

Grunner til at forsinkelser oppstår er mange. Som tidligere nevnt kan det komme inn 

pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og operasjoner kan ta lenger tid enn antatt. 

Andre grunner til at det kan oppstå forsinkelser kan være at utstyr og maskiner bryter 

sammen eller ikke fungerer helt som de skal. Informasjonssystemer kan være nede. 

Journaler kan forsvinne. Ansatte kan bli syke slik at det er mangel på personale. 

Oppsatte planer er gjerne optimistiske med hensyn til hvor mange pasienter som kan 

behandles. Planene settes opp slik at kapasiteten skal utnyttes best mulig. Derfor er 

det ikke så mye slingringsmonn hvis noe ikke går helt etter planen.  
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Følgene av forsinkelser kan være at andre operasjoner blir forsinket og må flyttes. 

Forsinkelsene forplanter seg gjerne videre. Siden tidsskjema er stramt er det 

vanskelig å ta inn tapt tid. Forsinkelsene forplanter seg ikke bare på det stedet der de 

oppsto. En undersøkelse som blir forsinket kan føre til at en operasjon som er 

avhengig av resultatet må utsettes. En sykepleier som er opptatt med en forsinket 

operasjon kan ikke behandle andre pasienter før operasjon er over, og slik kan en 

forsinkelse en plass forplante seg gjennom hele organisasjonen. Forsinkelser fører 

derfor til at operasjoner, undersøkelser og tester må flyttes på. Oppsatte planer må 

endres. 

 

Det er ikke helt trivielt å forskyve en operasjon, selv om det ikke er en stor 

forsinkelse. Først og fremst kan det være medisinske grunner til at operasjoner ikke 

kan utsettes for lenge. Det kan være at pasienten har fått medisiner som skal tas en 

viss tid før operasjonen slik at en utsettelse medfører at medisinene må gis på nytt. 

Det er ikke sikkert at det kan gjøres samme dag. Et annet problem er 

overtidsbestemmelser i lovverket og hviletidsbestemmelser i arbeidsavtaler. Hvis en 

operasjon må utsettes kan det være bestemmelser som sier at de ansatte ikke har lov 

til å jobbe lenger den dagen slik at operasjonen ikke kan tas. På grunn av 

hviletidsbestemmelsene kan en operasjon som er utført på overtid føre til at 

personalet ikke kan begynne å jobbe på den oppsatte tiden, da det har vært for kort 

hviletid fra den siste operasjonen ble avsluttet til den første operasjonen skal starte 

neste dag. Det kan også være nødvendig å avlyse operasjoner hvis forsinkelsene blir 

for store. Pasienten må da skrives ut, og komme tilbake for operasjon en annen gang.  

7.1.4 - Heterogene pasientgrupper 

Rikshospitalet er delt inn i flere avdelinger. Avdelingene er inndelt slik at pasienter 

med problemer på samme område av kroppen blir lagt inn på samme avdeling. 

Avdelingen behandler med andre ord en spesiell pasientgruppe. For eksempel legges 

alle pasienter som skal retransplantere en hånd på Ortopedisk avdeling, og alle 

pasienter som skal gjennom en Parkinson-operasjon legges inn på Nevrokirurgisk 

avdeling.  
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Arbeidet blir mer komplisert når pasientgruppene på en avdelingen er heterogene. 

Med en homogen pasientgruppe vil behandlingen være mer lik for alle pasientene, og 

det blir derfor enklere å koordinere og planlegge arbeidsoppgavene. Avdelingene er 

vanligvis inndelt slik at en pasientgruppe ligger på samme avdeling, og innenfor den 

pasientgruppen deler avdelingen den heterogene pasientgruppen opp i mer homogene 

grupper. 

 

Fra et makroperspektiv har hver avdeling en homogen type pasient, som kan kalles 

standardpasienten for den avdelingen. Fra et mikroperspektiv er pasientene på en 

avdeling en heterogen samling. Avdelingene kan derfor kategorisere pasientene på 

avdelingen i mer homogene grupper. En avdeling kan derfor ha flere typer 

standardpasienter i et mikroperspektiv, mens i et makroperspektiv tilfører alle 

pasientene på avdelingen en standard.  

 

På avdelingene kan det ligge pasienter som har kompliserte, sammensatte diagnoser. 

Pasientene legges gjerne inn på den avdelingen som behandler hovedproblemet til 

pasienten. En pasient som får behandling for to ikke relaterte sykdommer samtidig 

kan ikke ligge på to avdelinger samtidig. Den ene avdelingen må derfor behandle to 

sykdommer på samme tid.  

7.1.5 - Teknologi 

Behandling av pasienter er teknologiintensivt arbeide. I dette avsnittet vil jeg 

konsentrere meg om informasjonsteknologi.  

 

Innføringen av elektronisk pasientjournal har som mål at de elektroniske journalene 

skal være tilgjengelig til enhver tid. Med papirbaserte journaler er det nødvendig å 

frakte journalen fra arkivet til de som skal bruke den. Det tar tid fra en journal 

rekvireres til den kommer frem da den må letes fram i arkivet og så transporteres til 

de som trenger den. Papirdokumentene kan ikke brukes på flere steder samtidig, og 

er derfor utilgjengelig for andre som skal bruke den. Når noen har brukt en 

papirjournal må den sendes tilbake til arkivet. Journalen er ikke tilgjengelig for andre 

før den har kommet fram til arkivet og inn på rett plass. Det er også en fare for at 
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papirjournaler forsvinner. De kan bli lagt inn i arkivet på feil plass, noe som gjør det 

nesten umulig å finne tilbake til den. Den kan bli lagt inni en annen journal. Eller den 

kan rett og slett bli rotet bort i en skuff, hylle, eske eller lignende. Så mye som 30% 

av papirjournalene er ikke tilgjengelig når de trengs (Boulus 2004, Dahl, 1998). 

Elektroniske journaler skulle være løsningen på alt som var galt med papirjournalen 

og skulle overta for den. Foreløpig har ikke den elektroniske journalen erstattet den 

papirbaserte. Begge systemene er derfor i bruk om hverandre. (Boulus, 2004) Det 

fører til at informasjonen om en pasient kan befinne seg i begge systemene.  

 

Elektronisk journal har ulemper som ikke papirjournalen har. Den elektroniske 

journalen er ikke et fysisk objekt som kan flyttes rundt. Journalen må leses på en 

datamaskin. Foreløpig er det få muligheter for å lese journalen andre plasser enn 

foran en pc plassert på et kontor. Det er også en fare for at IT-systemer kan være 

nede når det er noen som trenger en elektronisk journal.  

 

Dette gjelder også planleggingssystemene som brukes. Hvis det ikke er 100% 

oppetid på systemene og pc-ene som brukes kan det føre til at arbeid blir forsinket og 

at planer må rekoordineres. Det kan også skje at planene ikke er tilgjengelig hvis 

systemet er nede. De ansatte har da ikke mulighet til å se hva som er planlagt hvis det 

ikke er tatt en utskrift. 

7.1.6 - Aktørers avhengigheter 

På et sykehus er det mange personer med mange forskjellige yrker som jobber 

sammen. Jo flere personer som jobber sammen jo vanskeligere blir det å koordinere 

arbeidsinnsatsen. Det er mange aktører involvert i behandlingen av en pasient. 

Arbeidet som de forskjellige aktørene gjør henger sammen med arbeidet til andre. De 

ansatte er avhengig av at andre gjør sitt arbeid for at de skal kun gjøre sitt arbeid.  

 

I dette avsnittet vil jeg presentere hvordan arbeidsgangen i behandlingen av en 

pasient ser ut når en ser det fra forskjellige perspektiver. Informasjonen som de 

forskjellige aktørene har bruk for varierer. Det er også forskjell i når de forskjellige 

aktørene har behov for informasjonen. Hensikten med å vise dette fra forskjellige 
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perspektiver er å vise mengden avhengigheter. Mengden avhengigheter fører til at 

kompleksiteten øker.  

 

Det første perspektivet som jeg presenterer er perspektivet til pasienten, deretter 

følger pasientkoordinatoren, avdelingssykepleieren og sykepleieren. Til slutt vil jeg 

presentere en figur der jeg prøver å sammenfatte de prosessene som er presentert.  

 

7.1.6.1 - Pasienten 

Jeg vil her presentere hvordan behandlingen ser ut fra pasientens perspektiv. 

Tidsperspektivet her er kronologisk. Denne beskrivelsen er et overblikk over 

prosessen. Se figur 7.1 og 7.2.  

 

Forklaring figur 7.1 

Avgjøres om pasient skal inn til operasjon: 

• Pasientens fastlege sender henvisning til Inntakskontoret. 

• Inntakskontoret sender brev til pasienten med beskjed om at henvisningen er 

mottatt, og hvor lang ventetid det er for operasjon.  

• Pasienten mottar brev med dato for innleggelse og operasjon. 

• Pasienten tar prøver og undersøkelser på poliklinikken. 

Dagen før operasjon: 

• Pasienten har en samtale med en sykepleier og får informasjon om oppholdet  

• Anestesi sjekker om det er behov for ytterligere undersøkelser utover det som 

er standard for pasientene som blir lagt inn. 

• Pasienten har en samtale med kirurgen som skal utføre operasjonen 
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Figur 7.1 - Pasientens perspektiv 
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Figur 7.2 – Pasientens perspektiv 
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Forklaring figur 7.2 

Operasjonsdagen: 

• Pasienten blir sendt fra avdelingen til operasjonssalen. Hvis pasienten er den 

første pasienten på listen for den dagen blir han sendt til operasjonssalen 

klokken 9, hvis ikke blir pasienten sendt når det ringes fra operasjonssalen.  

• Etter operasjonen blir pasienten sendt til oppvåkningen eller post-op. 

Oppvåkningen og Post-operativ er avdelinger i nærheten av operasjonssalen. 

Om pasienten blir lagt inn på post-op eller oppvåkningen avhenger av 

tilstanden og hvor stor operasjon han har vært gjennom.  

• Pasienten sendes så til Overvåkningen som er et eget rom på Ortopedisk 

avdeling. På overvåkningen er det alltid en sykepleier tilstede for å overvåke 

pasientene.  

Dagene etter operasjon: 

• Dagene etter operasjonen har pasienten samtaler med legen og personer fra 

fysioterapi. Hvor lenge pasienten blir liggende avhenger av tilstanden, hvor 

omfattende operasjonen var, og til en viss grad hvor mange pasienter som 

liger inne på avdelingen. Hvis det er liten kapasitet på sengeposten kan 

pasientene sendes til lokalsykehuset sitt, som er pliktig til å ta i mot 

pasienten.  

Utskriving: 

• Når pasienten skrives ut blir han enten sendt hjem, til lokalsykehuset eller til 

rehabilitering. 

 

7.1.6.2 - Inntakskontoret  

Jeg vil her beskrive informasjonsflyten sett ut fra Inntakskontorets synspunkt. Se 

figur 7.3. 
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Figur 7.3 – Inntakskontorets perspektiv 
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Forklaring figur 7.3. 

• Inntakskontoret mottar henvisning fra fastlege eller andre sykehus.  

• Henvisningen blir registrert i PiMS. 

• Pasienten mottar brev om at henvisning er mottatt. I brevet opplyses det om 

en omtrentlig dato for innleggelse.  

• Inntakskontoret sender henvisningen til legen som avgjør om pasienten skal 

få komme inn. Legen sender henvisningen tilbake til Inntakskontoret med 

avgjørelsen.  

• Inntakskontoret mottar henvisningen og registrerer avgjørelsen til legen i 

PiMS.  

• Pasientkoordinator og legen bestemmer tidspunkt for innleggelse ved hjelp av 

planleggingsprogrammet (operasjonsprogrammet). Tidspunkt blir notert i 

operasjonsprogrammet.  

• Inntakskontoret sender brev til pasienten med endelig dato for innleggelse. 

Sammen med brevet sendes også informasjon om operasjonen som pasienten 

skal gjennom, i tillegg til rutiner ved sykehuset. 

• På torsdagsmøtet blir planen for kommende uke gjennomgått. På møtet deltar 

avdelingssykepleiere, leger, pasientkoordinator og anestesi. Hensikten med 

møtet er å godkjenne planen for den kommende uken. Hvis det er ledige 

ressurser blir det avklart på møtet slik at ekstra pasienter kan tas inn på kort 

varsel. Alle som deltar på møtet har en utskrift av det foreløpige 

operasjonsprogrammet for å oversikt over hvilke pasienter som skal inn.  

 

 

7.1.6.3 - Avdelingssykepleieren 

I figur 7.4 beskriver jeg informasjonsflyten sett ut i fra avdelingssykepleiers 

synspunkt.  
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Figur 7.4 – Avdelingssykepleiers perspektiv 
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Forklaring figur 7.4: 

• Avdelingssykepleieren mottar informasjon om innkommende pasienter fra 

Inntakskontoret. Inntakskontoret blir også informert om status på sengeposten 

slik at det ikke planlegges flere eller færre innleggelser enn det er kapasitet 

til. 

• På torsdagsmøtet blir planen for kommende uke gjennomgått. På møtet deltar 

avdelingssykepleiere, leger, pasientkoordinator og anestesi. Hensikten med 

møtet er å godkjenne planen for den kommende uken. Hvis det er ledige 

ressurser blir det avklart på møtet slik at ekstra pasienter kan tas inn på kort 

varsel. 

• Avdelingssykepleieren henter ut lister fra PiMS med pasienter som skal 

legges inn på avdelingen.  

• Avdelingssykepleieren mottar informasjon fra sykepleierne og legene om 

situasjonen til pasientene. Sykepleierne og legene blir også oppdatert 

gjennom avdelingssykepleieren. Status til pasienten registreres i 

beleggslisten.  

 

7.1.6.4 - Sykepleieren 

I figur 7.5 beskriver jeg informasjonsflyten sett ut i fra sykepleierens synspunkt.  

 

Forklaring figur 7.5: 

• Sykepleieren får informasjon om pasientene fra avdelingssykepleieren, legen, 

journalen, pasienten selv, andre sykepleiere og fra listen med pasientbelegg. 

Sykepleierne noterer informasjon på listen  

• Informasjon fra pasienten noteres i Journalen/DocuLive Legen og 

avdelingssykepleieren blir også informert om status til pasienten.  
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Figur 7.5 – Sykepleiers perspektiv 

 

 

7.1.6.5 - Hele avdelingen 

Her viser jeg hvordan informasjonene flyter mellom de forskjellige aktørene på 

Ortopedisk avdeling. Se figur 7.6. 
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Figur 7.6 – Informasjonsflyt Ortopedisk avdeling 
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• En henvisning mottas fra pasientens fastlege eller andre sykehus.  

• Henvisningen mottas av Inntakskontoret 

• Inntakskontoret registrerer opplysningene i PiMS 

• Henvisningen sendes legen/kirurgen for vurdering. Legen tar en avgjørelse 

som sendes tilbake til Inntakskontoret sammen med henvisningen. 

• Avgjørelse registreres i PiMS 

• Tid for operasjon registres i Operasjonsprogrammet 

• Operasjonsprogrammet sendes til lege og avdelingssykepleier. 

• Avdelingssykepleier henter liste over pasienter som kommer inn til 

avdelingen. 

• Informasjon om pasienter som ligger inne på avdelingen leses av listen med 

pasientbelegg for sengeposten. 

• Avdelingssekretær mottar info om innkommende pasienter, status til 

inneliggende pasienter og pasienter som er skrevet ut eller skal skrives ut.  

• Avdelingssekretæren oppdaterer listen med pasientbelegg. 

• Sykepleierne mottar listen og noterer informasjon på den. 

• Sykepleierne mottar og gir informasjon om pasientene som ligger inne, eller 

skal legges inn. 

• Sykepleieren intervjuer pasienten ved ankomst. Sykepleieren mottar og gir 

også informasjon fra og til pasienten mens pasienten får pleie under 

oppholdet.  

• Sykepleierne oppdaterer avdelingssykepleieren om status til pasienten.  

• Sykepleierne oppdaterer de andre sykepleierne om status til pasienten.  

• Sykepleierne oppdaterer legene om status til pasienten. 

• Sykepleierne registrerer informasjon om pasienten i Journalen.  

• Legen mottar informasjon fra pasienten 

• Legen registrerer og leser informasjon i Journalen 

• Anestesi undersøker pasient og bestemmer om pasienten skal ha flere 

undersøkelser.  
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• Ekstra undersøkelser noteres på kurvearket.  

• Informasjon om undersøkelser leses av lege og sykepleier. 

 

7.1.7 - Tidsmessig uklarhet 

Et problem som gjør at ting blir mer komplisert er at tidsangivelser oppfattes 

forskjellig. Tidsangivelser er ikke klare og likt oppfattet av alle personer. På 

Rikshospitalet er det mange forskjellige typer tidsangivelser. I ordinære 

planleggingsprogrammer angir en starttid og sluttid, som dermed gir varighet. På et 

sykehus er det ikke nok å kun angi start og sluttid. På et sykehus kan en 

undersøkelse, operasjon, avtale eller lignende angis på mange måter. Avtaler kan 

starte: 

• et gitt tidspunkt 

• før et gitt tidspunkt 

• etter et tidspunkt 

• mellom to tidspunkt 

• ikke mellom to tidspunkt 

• når som helst - bortsett fra ett eller flere tidspunkt 

• før eller etter en annen avtale 

 

Det er også forskjellige variasjoner i repetisjon. Avtaler kan repeteres et antall ganger 

i varierende tidsrom, for eksempel 1 gang annenhver time, 3 ganger per dag, etter 1, 

uke, 2 uker, 4 uker. Kontroller skjer ofte hyppigere rett etter en operasjon, og 

frekvensen avtar etter hvert.  

 

7.1.8 - Ressursknapphet 

Sykehus, sengeplasser og ansatte er ingen ubegrenset ressurs. Hvor mange som får 

behandling vil alltid være et spørsmål om ressurser. Selv med oljeressursene Norge 

har er det ikke mulig å gi medisinsk hjelp til alle som måtte ønske det, og når de 

møtte ønske det. Staten ønsker å effektivisere driften av sykehus, og å behandle mer 
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for mindre penger. Det fører nødvendigvis til at det er få - om noen - ressurser som 

kan brukes ubegrenset.  

 

Det er nødvendig å sørge for at maskiner, teknologi, ansatte og andre ressurser 

brukes mest mulig effektivt. Effektiv bruk av for eksempel operasjonssaler og 

røntgenmaskiner betyr at disse må være i bruk størst mulig del av tiden. Det er derfor 

ikke mulig å bare bruke et rom eller en maskin når en skulle ønske det, fordi de mest 

trolig er opptatt da. Det vil derfor være kø og ventetid på en del maskiner.  

 

 

7.2 - Håndtering av kompleksitet 
 

I dette avsnittet vil jeg presentere hvordan kompleksiteten håndteres.  

7.2.1 - Standard pasienter 

For at arbeidet skal blir enklere er sykehus delt inn i avdelinger. Siden avdelingene 

behandler hver sine standard pasienter blir oppgavene som må gjøres etter hvert 

rutine. Når alle pasientene på en avdeling har forholdsvis like problemer er det 

enklere å behandle pasientene. De som jobber på en avdeling trenger ikke å lære seg 

behandlingsrutiner for alle typer pasienter som kommer til Rikshospitalet. 

 

Ortopedisk avdeling behandler pasienter som har problemer med bein eller sener fra 

halsen og ned. Standardpasienten på avdelingen er derfor en pasient som skal 

behandles for problemer med bein eller sener. Avdelingen behandler derfor ikke 

andre pasienter som er innlagt med for eksempel hjerteproblemer, mageproblemer 

eller andre lidelser som hovedproblem. Innenfor gruppen med Ortopediske pasienter 

er pasientene videre inndelt i hånd, revma, barn, rygg, og generell. En standard 

pasient kan derfor ses på som enten en pasient som ligger inne på Ortopedisk 

avdeling, eller mer spesifikt en håndpasient på Ortopedisk avdeling. 
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7.2.2 - Arbeidsdiagnose 

Når henvisningene til pasientene blir vurdert får de en arbeidsdiagnose. 

Arbeidsdiagnose er ikke en offisiell betegnelse, men et uttrykk som brukes på 

sykehuset i det daglige. Arbeidsdiagnosen er ikke nødvendigvis det samme som 

diagnosen som settes. Det er mer ett arbeidsuttrykk som er så vidt eller så spesifikt 

som det er behov for. Arbeidsdiagnosen gir de ansatte en felles forståelse av hvorfor 

pasienten er lagt inn, og kan også gi en pekepinn på hvilken behandling pasienten 

skal ha og hvor langt oppholdet til pasienten kan bli. Arbeidsdiagnosen er dermed et 

eksempel på forventet forløp. Arbeidsdiagnosen er da en indikasjon på hvilken 

standard prosedyre pasienten skal ha.  

Arbeidsdiagnosen blir ikke registrert noe sted. Under møtene med fremtidige brukere 

av Aktivitetshåndteringen i CSAM kom det frem ønsker om å få en plass å registrere 

en arbeidsdiagnose, da dette ikke er noe som finnes i systemer for øyeblikket.  

 

Arbeidsdiagnoser er også en hjelp for pasientkoordinatoren og avdelingssykepleieren 

når arbeidet skal planlegges.  

Pasientkoordinatoren bruker arbeidsdiagnosen som en pekepinn på hvor mye arbeid 

det er med pasienten som skal legges inn. Planen settes opp slik at det ikke blir for 

mange arbeidskrevende pasienter inne på avdelingen til samme tid. Hvis det tas inn 

for mange arbeidskrevende – eller ”tunge” – pasienter på samme tid, kan de ikke ta 

inn samme antall pasienter som det normalt er kapasitet til. Det planlegges også slik 

at de tunge pasientene kommer inn tidlig i uken slik at de kan skrives ut før helgen. 

Mindre arbeidskrevende pasienter legges inn mot slutten av uken. Dermed kan de 

holde belegget lavt i helgen, når det er færre ansatte på jobb.  

Avdelingssykepleieren bruker arbeidsdiagnosen og diagnosen som en pekepinn på 

hvor mye arbeid det blir på avdelingen fremover. Avdelingssykepleieren kan sette 

opp arbeidslister ut fra hvor mange pasienter som kommer inn og hvor 

arbeidskrevende de er. Avdelingssykepleieren kan også kalle inn ekstra personale 

hvis det er nødvendig. Avdelingssykepleieren kan også bruke diagnosene til å se 

hvordan fordelingen blir mellom de forskjellige pasientgruppene på avdelingen.  

På Ortopedisk avdeling har avdelingssykepleier en oversikt over pasientene som 

kommer inn, og hvilken operasjon de skal gjennom til å se hvor mange pasienter som 
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trenger plass på intermediærrommet. Det er bare plass til fire pasienter på rommet, så 

hvis det kommer inn flere pasienter enn det; som trenger plass på 

intermediærrommet samme dag må hun omorganisere arbeidet, og kanskje bruke ett 

til rom som intermediærrom. 

7.2.3 - Standard prosedyrer 

På Ortopedisk avdeling har de en standard prosedyre for å ta blodprøver. Alle 

pasientene på avdelingen skal ha en av de tre undersøkelsesprofilene ORT1, ORT2 

eller ORT3. Grunnen til at det er laget slike profiler er for å lette arbeidet med å 

foreskrive og å ta prøvene. I stedet for å huske alle prøvene som alle pasientene skal 

gjennom er det nok å huske at de skal ta en av profilene. Når avdelingen har slike 

standard sett av undersøkelser som alle pasientene skal gjennom, letter det arbeidet 

med å planlegge arbeidet rundt pasienten. 

7.2.4 - Mangel på ressurser  

Problemet med at det er lang ventetid på enkelte undersøkelser løses ved at de 

undersøkelsene som er vanskeligst å bestille og med lengst kø blir forhåndsbestilt før 

andre undersøkelser. De andre undersøkelsene som pasienten skal gjennom blir 

bestilt etter at tidspunkt til de første undersøkelsene er bekreftet. På ortopedi blir 

maskiner som røntgen og MR bestilt først, da dette er de maskinene det er 

vanskeligst å få time til. Andre undersøkelser blir bestilt når tidspunkt på disse er 

bekreftet. Det legges også inn en tidsbuffer i forhold til andre undersøkelser, for at 

forsinkelser ikke skal forplante seg til påfølgende undersøkelser. Dette gjør da at det 

er mindre fare for at undersøkelser må flyttes eller avlyses som følge av forsinkelser 

andre plasser. Hvis det er for kort tid til neste undersøkelse fører det til at den neste 

undersøkelsen må flyttes eller forskyves. Slike forsinkelser vil da forplante seg 

videre hvis det ikke er en tilstrekkelig tidsbuffer mellom undersøkelsene. Dette er 

eksempel på hvordan problemer med tidsmessig usikkerhet og kompleksitet løses.  

 

En annen rutine som også brukes for å løse problemene med kompleksitet og 

tidsmessig usikkerhet er at pasientene er ferdig utredet før de legges inn. Det gjøres 

for å unngå problemer med forsinkelser som forplanter seg og skaper problemer for 
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avviklingen av operasjonene. Pasientene kommer til undersøkelse noen dager eller 

uker før de skal legges inn for operasjon. Når de blir lagt inn er de ferdig utredet og 

ferdig med de største og mest tidkrevende undersøkelsene. Det gjenstår bare små 

undersøkelser, som blodprøver, som må tas i tiden like før operasjon. 

7.2.5 - Angivelse av tidspunkter 

Den tidsmessige uklarheten takles ved at tidspunkt ikke angis eksakt. Mange 

undersøkelser og operasjoner er oppført på samme tidspunkt. I planen til en pasient 

kan det være oppført tre undersøkelser på samme tidspunkt. Undersøkelsene kan ikke 

utføres på samme tid, men blir utført når det er tid. I noen tilfeller er rekkefølgen 

viktig, i andre tilfeller har det ikke betydning.  

 

Den mest vanlige måten å takle den tidsmessige uklarheten, og også ressursmangelen 

som gir køproblemer er at tidspunkter angis som ringetid. Undersøkelser får ikke et 

gitt tidspunkt. Tidspunktene settes normalt innenfor en periode eller omtrentlig. Når 

det er klart for en pasient, ringer avdelingen som skal utføre undersøkelsen til 

avdelingen der pasienten ligger og gir beskjed om at det nå (snart) er ledig, og at 

pasienten kan sendes til der undersøkelsen tar plass. På Ortopedisk avdeling brukes 

også ringetid for operasjoner. Alle operasjonene har starttidspunkt kl 09 på 

morgenen. De første pasienten sendes til operasjonssalen slik at den første 

operasjonen kan starte kl 09. De neste pasientene sendes til operasjonssalene når de 

ringer fra Op2 og gir beskjed om at det er klart for å sende neste pasient opp. 

7.2.6 - Sammenføyingsarbeid 

I dette avsnittet vil jeg presentere hvordan arbeidet koordineres og kobles sammen 

gjennom sammenføyingsarbeidet.  

 

På Ortopedisk avdeling blir det bestemt av kirurgene om en pasient skal behandles. 

Kirurgen bestemmer hvilken operasjon pasienten skal ha. I samarbeid med 

pasientkoordinator blir det bestemt ett tidspunkt for innleggelse og operasjon. 

Inntakskontoret bestiller også undersøkelser på forhånd. Kirurgen og 

pasientkoordinatoren bestemmer derfor en overordnet plan for arbeidet som skal skje 
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rundt pasienten. Før pasienten legges inn planlegger avdelingssykepleieren hvem av 

sykepleierne som skal behandle pasienten, og hvilke oppgaver som skal utføres av de 

forskjellige ansatte. En plan for hvem som skal jobbe hvilke skift er satt opp. Ut i fra 

pasienttype og operasjonstype vet avdelingssykepleieren hvilke oppgaver som skal 

utføres, så fremt det ikke skjer noe uventet. Pasienter som skal gjennom store 

operasjoner som for eksempel en transplantasjon, krever mer arbeid enn andre 

pasienter. Avdelingssykepleieren har oversikten over hvilke pasienter som kommer 

inn, og hvilke operasjoner de skal gjennom, og kan derfor tilpasse hvor mange som 

må være på jobb for å ha nok personale til å behandle pasientene. Til vanlig er det en 

grunnbemanning på avdelingen, som er tilstrekkelig hvis det ikke kommer inn for 

mange krevende pasienter inn eller at mange ansatte er syke.  

 Avdelingssykepleieren bestemmer hvem av sykepleierne som er ansvarlig for 

de enkelte pasientene. De har da ansvaret for å gi pasientene de medisinene de skal 

ha og ta de undersøkelsene som skal tas. Det er opp til sykepleierne å utføre arbeidet. 

Avdelingssykepleieren kontrollerer at arbeidet blir gjort. Kontrollen kan gjøres ved å 

sjekke kurvearket der det er notert hva pasienten skal gjennom og om aktivitetene er 

utført.  

Sykepleierne får også ansvaret for å gjennomføre velkomstsamtaler med pasientene. 

Velkomstsamtalene er en standard prosedyre som skal gjennomføres for alle 

pasientene som blir innlagt. Prosedyrene er beskrevet i et skjema som inneholder 

felter for å notere ned informasjon fra pasienten og en huskeliste som inneholder 

viktige punkter som sykepleieren skal opplyse pasienten om. Når sykepleieren har 

fått alle opplysningene blir de ført inn i DocuLive. Dokumentet i DocuLive har 

plasser for å fylle de samme opplysningene som står i skjemaet.  

Denne prosedyren er en del av en større prosedyre som sier at alle pasientene skal ha 

velkomstsamtalen og et rom i løpet av 2 timer etter ankomst til avdelingen. Etter at 

de har fått rommet skal de få snakke med en lege.  

7.2.7 - Fellesmøter 

Fellesmøter er en viktig del av arbeidet med å koordinere og planlegge arbeidet. På 

møtene kan aktørene møtes og diskutere status til pasienter og planer for behandling. 

Møtene er viktig for å utnytte behandlingskapasiteten. Hvis for eksempel en lege har 
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ledig kapasitet en dag blir det diskutert hvilke pasienter som kan tas inn, og om det er 

ledig kapasitet på andre deler av avdelingen for å behandle pasienten før og etter 

operasjonen. Fellesmøtene er eksempel på mobilitetsarbeid der personer må flytte på 

seg for å møtes på en felles plass og få tak i informasjonen som finnes i forskjellige 

hoder.  

 

 

7.3 - Ressurser i håndteringen 
 

For å håndtere kompleksiteten og forenkle sammenføyingsarbeidet brukes det mange 

forskjellige lister og oversikter. Under følger en oversikt over hvilke lister som 

eksisterer og funksjonene som disse listene har. 

7.3.1 - Lister og oversikter som brukes 

Det er mange forskjellig lister i bruk. Mye av informasjonen er redundant, og 

produksjonen av listene er lite automatisert, bortsett fra listene som hentes ut i fra 

PiMS. Alle listene er laget med elektronisk verktøy, i hovedsak tekstbehandlere. 

Listene lages ved å kopiere informasjon som pasientnavn og fødselsdato fra en liste 

til en annen liste. Kopiering skjer enten ved å taste inn dataene manuelt eller med 

klipp/lim-funksjonen. 

 

Selv om listene ved første øyekast kan se like ut, med mye av den samme 

informasjonen, så er funksjonen til listene forskjellig. Listene brukes til å planlegge, 

få oversikt, koordinering, sjekklister og som hjelpemidler i det daglige arbeidet på 

avdelingen. 

 

7.3.1.1 - PiMS-oversikten 

Ut fra det jeg har observert henter Ortopedisk avdeling ut to lister fra PiMS; 

pasienter på venteliste, og innkommende pasienter. Listen med pasienter på 

venteliste brukes på Inntakskontoret for å se hvilke pasienter som står på venteliste 

og skal til innleggelse. Listen over innkommende pasienter fra PiMS skrives ut på 
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Inntakskontoret og brukes for å kontrollere at den og listen med pasienter til 

operasjon stemmer overens. 

  

Avdelingssykepleier skriver også ut listen med innkommende pasienter fra PiMS. 

Hun bruker den for å se hvilke pasienter som kommer inn de nærmeste dagene. 

Listen brukes også som grunnlag for oversikten over inneliggende pasienter.  

7.3.1.2 - Operasjonsprogrammet på Inntakskontoret 

Listen som skrives ut fra Operasjonsprogrammet på Inntakskontoret brukes til å 

planlegge inntak av pasienter frem i tiden. Når pasienten har kommet inn så er det 

ikke nødvendig å bruke listen lenger, og derfor ikke nødvendig å oppdatere 

informasjonen. Som nevnt blir listen også brukt som en sjekkliste. Inntakskontoret 

sjekker de to listene opp mot hverandre for å se om det er forskjell i opplysninger. 

Hvis det er forskjellig informasjon på listene så kontakter Inntakskontoret 

sengeposten for å avklare grunnen til forskjellen på listene. Det er sjelden at det er 

uoverensstemmelser mellom listene.  

7.3.1.3 - Belegg på sengeposten 

Listen med belegg på sengeposten er et viktig arbeidsredskap for sengeposten. Den 

forteller de ansatte hvem som skal gjøre hva, og den fungerer også slik at andre 

ansatte kan se hvem som har ansvaret for andre pasienter enn de pasientene de selv 

har. Den informasjonen som brukes for koordineringen av arbeidet er skrevet for 

hånd på listen. På morgenmøtene blir pasientansvaret fordelt mellom pleierne, 

hvilken sykepleier som har ansvaret for hvilken pasient blir skrevet for hånd på arket.  

 En viktig egenskap med denne listen er at den er laget slik at all 

informasjonen får plass på ett ark. Listen skrives ut på for- og baksiden av ett ark. 

Det gjør at det er enkelt for sykepleierne å ta arket med seg i lommen. To eller flere 

ark er vanskeligere å håndtere. Sykepleierne vil normalt bare ha bruk for den ene 

siden av arket siden avdelingen er delt i 2 deler, og hver del har all sin informasjon 

på den ene siden av arket. På arket er det også plass til at de ansatte kan gjøre egne 

notater. Hvis det ikke hadde vært denne plassen så ville det vært nødvendig med flere 

ark.  
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 Listen er delt inn etter romnummer. Plasseringen av rommene endres ikke, 

slik at det er lett for de ansatte å se hvilket rom pasienten ligger på. På rom der det 

ikke ligger pasienter er linjene tomme. Det gjør at det er enkelt å se hvor stort 

belegget på avdelingen. En liste som er fylt opp uten noen ledige linjer indikerer at 

det er mange pasienter inne, og mye jobb. Hvis listen derimot er nesten tom så er et 

enkelt å se at det er få pasienter inne, og dermed mindre jobb.  

7.3.1.4 - Pasienter til operasjon 

Avdelingssjefen på ortopedi lager daglig en liste over de pasientene som er meldt 

opp til operasjon. Denne listen sendes så til Op2 (operasjon 2) slik at de også får en 

oversikt over pasientene som skal inn neste dag.  

 

7.3.2 - Funksjonen til de ulike listene 

Her presenterer jeg funksjonen til de forskjellige listene. 

7.3.2.1 - Organisering av arbeidet 

Listen med belegg på sengeposten fungerer som en oversikt over pasienter som 

ligger inne. Listen fungerer også som en plan for arbeidet til personalet. Om 

morgenen er det et møte der sykepleierne blir tildelt pasienter som de er ansvarlig 

for. Hvem som er ansvarlig for de ulike pasientene skrives på listen slik at alle på 

avdelingen vet hvem som er ansvarlig for de forskjellige pasientene. Listen fungerer 

som en plan for arbeidet. Hver sykepleier har oversikt over hvilke pasienter de har 

ansvar for, hva diagnosen til pasienten er, hvor lenge pasienten har vært inne, og 

eventuelt dato for når pasienten drar. På møtet blir det også gjennomgått status til 

pasienten, og hva som er planen for pasienten. Listen brukes også til å fylle ut 

kommentarer om pasienten, og noen ganger hvilke undersøkelser eller behandling 

pasienten skal ha.  

 

Listen organiserer arbeidet mellom de ansatte. Siden alle ansatte har oversikt over 

hvem som er ansvarlig for pasientene koordinerer den arbeidet mellom de ansatte. De 

ansatte kan avlaste hverandre hvis noen har det mer travelt enn andre, og hvis en 
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annen sykepleier enn den pasientansvarlige har noen spørsmål om en pasient kan 

sykepleieren sjekke listen for å se hvem som er ansvarlig for pasienten og kontakte 

den aktuelle sykepleieren. Ei tavle som henger på sengeposten inneholder også 

oversikt over kontaktpersoner for forskjellige pasienter og rom for de tre skiftene på 

avdelingen.  

Listen brukes altså både til å organisere arbeidet mellom de forskjellige 

sykepleiere, og fungerer også som en plan for arbeidet til sykepleierne.  

 

Kurvearket er et skjema som brukes over hele sykehuset. På kurvearket noteres det 

hva som skal skje med pasienten og om og hvem som har utført oppgavene. På 

Ortopedisk avdeling noteres det om pasienten skal ha undersøkelsesprofilen ORT1, 

ORT2 eller ORT3 og ekstra undersøkelser som skal tas. Når undersøkelsene er utført 

signeres det for at det er utført. Kurveark er derfor en plan for programmet til en 

pasient. Kurvearket angir om en undersøkelse ordinert, bestilt eller utført.  

Kurvearket er også et grenseobjekt (”boundary object”) mellom forskjellige 

aktører. Anestesi bruker det til å bestille underøkelser, sykepleierne bruker det som 

en sjekkliste blant annet for å se om medisin er gitt pasienten og legene bruker det 

for å lese av pasientens status.  

7.3.2.3 - Planer som dokumentasjon 

Planer kan brukes som dokumentasjon. Et skjema som inneholder prøver pasienten 

skal gjennom, og en indikasjon på om undersøkelsen er utført eller ikke, er både en 

plan for behandlingen som skal utføres, og senere en dokumentasjon på at 

behandlingen er utført. Det pasientadministrative systemet PiMS kan ses på både 

som plan og dokumentasjon. PiMS brukes til å planlegge inntak av pasienter, og det 

er også notert hvorvidt pasienten har kommet inn til behandling eller ikke. Slik 

fungerer det både som plan og dokumentasjon. Kurvearket er også eksempel på en 

plan som også fungerer som dokumentasjon.  

 

 

7.3.3 - Redundant informasjon 
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Et problem med å ha pasientinformasjonen spredt over mange systemer er at en får 

redundant informasjon. 

  

Ortopedisk avdeling har fem forskjellige systemer i bruk hvor det lagres 

planleggingsdata om pasienter. Dette er data som brukes for å planlegge inntak, 

operasjoner og aktiviteter. Journalsystemer og lignende er ikke medregnet her.  

Data som legges inn blir i liten grad overført mellom de forskjellige systemene. Det 

fører til at brukerne er nødt til å legge inn data flere ganger, noe som kan være 

frustrerende, og en kilde til feil i dataene. Jo flere ganger opplysningene blir lagt inn 

jo flere ganger er det potensielle muligheter for at det kan legges inn data ved en feil. 

For å unngå at det skal oppstå feil er det mange kontrollrutiner som har som hensikt å 

sjekke at riktige data er registret. 

 

Redundant informasjon fører også til at det blir vanskeligere å oppdatere dataene. 

Hvis det skjer en endring kan det lede til at informasjonen i alle systemene må 

oppdateres. Fra mine studier har jeg observert at dette ikke er et problem. De 

forskjellige systemene brukes på forskjellige steder i prosessen fra henvisning til 

utskrivelse. Hvis det skjer en endring et sted i prosessen påvirker ikke det dataene 

som er lagret tidligere. Det er ikke nødvendig å oppdatere utdatert informasjon.  

I tabell 7.1 oppsummerer jeg programmene hvor det registreres redundant 

informasjon, og hvilke data som registreres.  
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Tabell 7.1 – Redundant inntasting 

 

Det er ikke bare i listene at det registreres redundant informasjon. Det skrives også 

på henvisningsforsiden. Først kladdes det på gule lapper som settes på forsiden, så 

skrives det med penn på forsiden. Data blir derfor notert to plasser i tillegg til 

dataene som lagres i systemene.  
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8.  Diskusjon 
 

I analysen identifiserte jeg ressurser som brukes i håndteringen av kompleksitet, jeg 

pekte også på problemer og utfordringer. I dette kapittelet diskuterer jeg hvordan 

disse kan løses med hjelp av IT-systemer og hvilke faktorer som må tas hensyn til 

ved design av IT-løsninger.  

 

I dette kapittelet diskuteres det også vanskeligheter som oppstår på grunn av at 

sykehusenes eiere, staten, har satt en del rammevilkår som må oppfylles for IT-

systemene. 

 
 

8.1 - Redundant informasjon 
 

Redundant informasjon regnes normalt som et problem. I listene som brukes på 

Rikshospitalet er det mye redundant informasjon, men her er det ikke et problem. 

Tvert i mot er det ønskelig å ha redundant informasjon.  

 

Det som ikke er ønskelig er redundans i inntastingen av dataene. ”Capture 

information once and at the source” (Hammer 1990). For det første er det 

arbeidskrevende og frustrerende å taste inn samme data, som for eksempel et 

pasientnavn flere ganger. For det andre øker en faren for å registrere feil data jo flere 

ganger en er nødt til å taste de inn. Faren for å innføre feil i dataene fører også til at 

en er nødt til å sjekke og kontrollere nøyere om dataene er riktig. Slik situasjonene er 

nå på Ortopedisk avdeling er de ansatte nødt til å taste inn pasientnavn, inndato og 

diagnose fire ganger. På Nevrokirurgisk avdeling, der de bruker Albert, er de ikke 

nødt til å taste inn pasientnavnet en eneste gang. Navnet hentes inn fra PiMS som 

igjen henter det inn fra folkeregisteret.  

 

Et vanlig argument for at redundans ikke er ønskelig er at det gjør det vanskelig å 

oppdatere data og gjøre endringer. Ut fra mine observasjoner er det ikke et problem 
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at dataene er vanskelige å oppdatere. Det er lite behov for å oppdatere de forskjellige 

listene når det skjer endringer. Hvis det skjer en endring i er det bare i en av listene 

det er nødvendig å oppdatere dataene. Listene som er laget for en del av avdelingen 

er utdatert straks en liste for en annen del av avdelingen har laget en liste.  

 8.1.1 Forskjellig bruk av samme data 

Listene brukes på forskjellige steder til forskjellige tider. Det betyr at endringer i en 

liste ikke nødvendigvis har betydning for andre lister. Som eksempel kan jeg her vise 

til både Ortopedisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling. Listene med pasienter som 

skal inn til operasjon den kommende uken blir ikke oppdatert selv om det skjer 

endringer i planen på sengepostene. Det er kun i tilfeller hvor endringene er så store 

at det har betydning for neste ukes liste at det gis beskjed. Men listen for den neste 

uken er en annen liste, og det viser derfor at det ikke er nødvendig å gjøre endringer 

på en liste om det skjer en endring på en annen liste.  

 

Informasjonen kan være den samme i alle listene, men informasjonen har forskjellig 

betydning ut fra hvilken kontekst listen er laget i, og hvor den brukes. Listene brukes 

på forskjellig sted til forskjellig tid. Når en ser et pasientnavn på en av listene betyr 

det forskjellige ting ut fra hvilken kontekst navnet står i. Et pasientnavn på en liste 

kan bety at pasienten skal til innleggelse i løpet av neste uke. Det kan også bety at 

pasienten kommer inn i dag, at pasienten skal til operasjon i dag, at pasienten ligger 

på rom 123, eller at pasienten blir pleiet av sykepleier Ola. Informasjonen på listene 

vil være tilnærmet lik med noen få variasjoner, mens betydningen av informasjonen 

er avhengig av den konteksten den står i. 

 

 
8.2 - Tilgang til informasjonen 

Lover og forskrifter regulerer hvem som skal ha tilgang til å lese klinisk informasjon 

om pasienter. Det er nødvendig å regulere tilgangen til å lese, skrive og endre data i 

systemene. Tilgangen til å lese data må begrenses til de som har behov for og 

tillatelse til å lese dataene. Sletting av data er det kun pasienten som kan gjøre 

gjennom pasientansvarlig lege.  
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Et viktig hensyn å ta ved design av system for planlegging er dermed hvem 

skal ha rettigheter til å lese og skrive og hvilke data som skal registreres. Klinisk 

informasjon er sensitive data og kan ikke vises til hvem som helst. Det er en fordel at 

systemet er mest mulig åpent, og flest mulig har leserettigheter for at systemet skal 

fungere koordinerende. Men åpenheten må avveies mot hva som skal registreres og 

vises i systemet. Jo mer data som vises i systemet, jo mindre åpent kan det være. 

 

Hvis det er et mål at systemet skal være åpent og at flest mulig kan lese det som står 

der kan det gjennomføres ved å anonymisere den informasjonen som er der. På den 

måten kan for eksempel en avdelingssykepleier gå inn i systemet og se når røntgen 

maskinen er ledig og når den er opptatt, men ikke hvilke pasienter som har time. Det 

er derfor viktig å avklare hvilke data som skal inn i systemet, og hvilke data som skal 

vises i systemet.  

 

 

 8.3 - Flere brukere 
 

Før en tar en bestemmelse om hvilke opplysninger som skal inn i systemet er en nødt 

til å avgjøre hvem som skal være brukerne. Skal systemet konstrueres for avdelings- 

sykepleierne, pasientkoordinatorene, sykepleierne, legene, administrasjonen, eller 

noen andre? Skal systemet brukes av alle? Brukerne har behov for forskjellig 

informasjon avhengig av hvilke roller de har. Det er en fordel at de personene som 

taster inn dataene har bruk for dataene. Hvis dataene som tastes inn bare er til bruk 

for eksempelvis administrasjonen gir det brukerne mindre insentiver til å bruke 

systemet slik det var tiltenkt.  

  

Brukerne vil ha behov for forskjellig bruk av de samme dataene. Inntakskontoret vil 

ha bruk for oversikt over hvilke pasienter som kommer inn langt frem i tid. De vil 

også ha behov for oversikt over hvilke dager det er mulig å ta inn pasienter. 

Sengeposten trenger oversikt over hvilke pasienter som kommer inn de nærmeste 

ukene og dagene slik at de kan se hvor mye arbeid det blir fremover. De vil også ha 

behov for å se hvilke pasienter som ligger inne, og når de skal skrives ut. 
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Operasjonsstuene trenger oversikt over pasienter som skal til operasjon de neste 

dagene, slik at operasjonene kan planlegges.  

Kirurgene har behov for å se hvilke pasienter de skal operere, når de skal operere, og 

når de har ledig tid til å utføre operasjoner. 

Sykepleierne trenger oversikt over hvilke pasienter de er ansvarlig for og hva som er 

planlagt for dem. I tillegg har de behov for en oversikt over hvilke andre pasienter 

som ligger inne, og hvem som har ansvaret for de. 

 

Det vil være behov for å gjøre forskjellig uttrekk av de data som er registrert slik at 

forskjellige lister kan hentes ut. Uttrekkene fra listene bør kunne skreddersys av 

brukerne. Hvilke pasienter som trekkes ut, og hvilken informasjon som skal trekkes 

ut vil variere. Hvilken informasjonen som vises, måten den vises på og hvordan den 

er sortert er også noe som bør kunne skreddersys av brukerne. Brukerne vil ha 

forskjellige behov. For eksempel kan legene og Inntakskontoret ha behov for å 

sortere pasienter på ventelistene etter hastegrad, ventetid eller diagnose. Sykepleierne 

kan ha behov for å sortere inneliggende pasienter etter romnummer, operasjonsdato 

eller pasientansvarlig sykepleier.  

 

Det vil være behov for at forskjellige brukere selv tilføyer de data som de selv har 

bruk for. Eksempel på det er sengeplasser. Det er ikke nødvendig at Inntakskontoret 

planlegger hvilket rom eller seng pasienten skal ligge i, det kan være opp til 

avdelingssykepleieren på sengeposten. Det bør da være en mulighet for at 

avdelingssykepleieren registrer dette når informasjonen finnes. 

 

De ulike avdelingene vil ha forskjellig behov for hvilke data som skal inn i systemet. 

Mye av dataene som skal inn i systemet vil være felles, men det vil også være 

avdelinger som vil ha behov for spesielle data i systemet. Designen av systemet må 

derfor ta hensyn til at avdelinger vil ha forskjellige behov for å registrere data. 

Systemet bør også ha mulighet til å legge til nye data etter hvert som behov 

oppdages, endres eller oppstår.  
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 8.4 - Tidsangivelser 
 

Et IT-system som utvikles for bruk på et sykehus må ta hensyn til at tidsangivelser er 

forskjellige fra andre organisasjoner. Som nevnt i analysen er det veldig mange måter 

tidspunkt kan angis på i et sykehus. ”Ringetid” er nok den vesentligste måten å angi 

tid på. Det er også viktig at det ikke er noen sperre for hvor mange avtaler, 

undersøkelser og operasjoner som kan starte på samme tidspunkt, da det planlegges 

mange oppgaver til samme tidspunkt, og så blir oppgavene utført når de ansatte har 

tid eller mulighet.  

 

 

8.5 - Juridiske problemer 
 

Et av problemene rundt informasjonsteknologi på et sykehus er at det stilles strenge 

krav til hva som kan lagres av informasjon i IT-systemene. Systemer hvor det skal 

lagres klinisk informasjon om pasienter må godkjennes av Datatilsynet før de kan tas 

i bruk. Journalinformasjon kan derfor ikke lagres i hvis systemet ikke er godkjent. Å 

bruke planer som dokumentasjon på behandling vil derfor føre til juridiske 

problemer. For aktivitetshåndteringen i CSAM er det et mål at planleggingen ikke 

skal være dokumentasjon. Hvis planen brukes som dokumentasjon så blir planen en 

del av journalen. Og hvis planen er en del av journalen må planen oppfylle kravene 

som stilles til journalen. Det vil også være nødvendig å søke om konsesjon for å ta 

planen i bruk hvis den skal brukes som journal.  

 

Når et system skal utvikles må en derfor ta hensyn til disse problemene, og avgjøre 

om systemet skal være en del av journalen eller ikke. Det er enklere å lage et system 

som ikke oppfyller kravene til en journal, men da må en kanskje kutte ut ønsket 

funksjonalitet.  
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8.6 - Politiske visjoner 
 

I et sykehus som er eid av staten er det ikke mulig å komme unna hva politikerne har 

av meninger, ønsker og visjoner. I 2001 ga Sosial- og Helsedepartementet ut statlig 

tiltaksplan for 2001 – 2003 - Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren - ”Si 

@!” (Sosial- og helsedepartementet, 2001 ). Og i 2004 ble Statlig strategi 2004 – 

2007 - S@mspill 2007 - Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren utgitt 

(Sosialdepartementet og Helsedepartementet, 2004).  

 

Fokuset i begge tiltaksplanene er samhandling mellom de forskjellige aktørene i 

helsetjenesten. For å få til samhandlingen er det en forutsetning å utvikle og ta i bruk 

IT-verktøy.  

 

Fra S@mspill 2007 er det et mål at henvisninger og timebestilling skal gjøres direkte 

fra pasientens fastlege. ”Det skal utvikles en nasjonal løsning for elektronisk 

timebestilling mot spesialisthelsetjenesten, som kan kombineres med elektronisk 

henvisning/rekvisisjon” (Sosialdepartementet og Helsedepartementet, 2004). Det er 

også et mål at henvisninger skal sendes elektronisk. Henvisende lege skal kunne 

bestille time for pasienten hos spesialist mens pasienten er tilstede på legekontoret. 

Dette for å spare tid og ressurser ved at det ikke bestilles timer som ikke passer for 

pasienten. Det er da en forutsetning at timebøker er tilgjengelig.  

 

Slik jeg ser det vil det være nødvendig å utrede og løse flere problemer som kan 

oppstå. Som nevnt i artikkelen ”Time Management - A Case for CSCW” vil leger 

kunne ha et ønske om å holde hele eller deler av timeplanen sin privat (Wagner og 

Egger). Hvis andre skal ha tilgang til å se og gjøre endringer i timeplanene vil legene 

miste kontroll over egen tid.  

 Hvis det skal være opp til pasienten å bestemme når det passer å komme til 

time kan det føre til at ”upopulære” tidspunkter blir stående ubrukte. Det kan tenkes 

at timer på for eksempel mandag vil være mindre populære for enkelte 

pasientgrupper, da det vil føre til at de må bruke helgen til å være på eller i nærheten 

av sykehuset. For Rikshospitalet som har landsdekkende funksjoner for enkelte 

100



 

 

 

 

operasjoner kan dette være et problem. Det kan også tenkes at pasienter uttrykker at 

det kun passer å komme til timer rundt helgen for å få ei helg i hovedstaden dekket 

av staten. Det er ikke mulig å forutsi med sikkerhet hvordan en slik ordning vil slå ut, 

men det er sannsynlig at pasientene ikke har samme preferanser, for når det passer å 

komme til time, som sykehuset har. Det kan i så fall føre til dårligere utnyttelse av 

kapasiteten, og ikke bedre utnyttelse som er målet.  

 Det viktigste momentet som taler mot at legene skal bestille 

spesialistundersøkelser direkte er at det sjelden er opp til henvisende lege å 

bestemme om pasienten skal få komme inn. Slik systemet er nå blir henvisningen 

vurdert av en lege som er spesialist på området. Det er ikke slik at alle henvisningene 

som blir sendt til Rikshospitalet fører til at pasienten kommer inn til undersøkelse 

eller operasjon. Hvis henvisende lege skal bestille direkte betyr det at den 

vurderingen som gjøres av spesialisten utgår, noe som igjen vil føre til at pasienter 

som ville fått henvisningen avvist kommer inn til time. Dette er noe som vil føre til at 

kapasiteten blir dårlig utnyttet. Pasienter som ville blitt avvist kommer inn og opptar 

ressurser som skulle vært brukt på andre pasienter. Hvis direkte elektronisk 

timebestilling skal tas i bruk må dette punktet utredes og det vil være nødvendig å 

finne en løsning som gjør at det ikke sløses med kapasiteten til legene og sykehusets 

ressurser.  

 En mulig omgåelse av problemet er at henvisende lege eller pasienten selv 

bestiller time etter at henvisningen er vurdert. Men det må da lages et system som tar 

hensyn til den hastekategorien som legene har satt. Hvis det ikke tas hensyn til at det 

haster mer med noen pasienter enn andre vil det føre til at det blir førstemann til 

mølla. Et annet problem er at en ikke kan forutsette at alle pasientene har tilgang til, 

eller kan bruke IT-verktøy som er nødvendig for at de kan bestille timen elektronisk. 

Det fører til at ansvaret med å bestille timen havner hos pasientens lege, noe som 

igjen leder til problemer: Når henvisningen er vurdert av en spesialist og det er 

bestemt at pasienten kan komme inn må pasienten kontakte sin lege for å bestille 

time hos spesialist. Det er mulig at dette vil føre til at kapasiteten utnyttes bedre, men 

vil da ta kapasitet fra den henvisende legen.  
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 Fra beskrivelsen i den statlige tiltaksplanen ser det ut til at de ønsker at alt 

arbeidet som utføres av Inntakskontoret, pasientkoordinatorene og avgjørelsen til 

kirurgen skal overtas av pasientens (fast)lege og IT-verktøy.  

 

 

8.7 Konklusjon 
 

I denne oppgaven har jeg studert planleggingsarbeidet ved Ortopedisk- og 

Nevrokirurgisk avdeling og identifisert faktorer som gjør arbeidet kompleks. Jeg har 

presentert utfordringer med pasientlogistikken og hvordan informasjonsteknologi kan 

løse disse utfordringene. Jeg har analysert noen av utfordringene ved å lage IT-

systemer som støtter pasientlogistikken og i tillegg skissert hvordan noen av 

utfordringene kan løses.  

 

Når et IT-system skal utvikles for å støtte pasientlogistikk er det viktig at det kan 

støtte opp om bruken og behovet til de forskjellige aktørene. Brukerne vil ha behov 

for forskjellig bruk av de samme dataene. Systemet må også ha støtte for 

ukonvensjonelle måter å angi tid og tidspunkter på. Den tidsmessige usikkerheten og 

usikkerheten knyttet til pasientens forventede forløpet gjør at det vil være vanskelig å 

lage et system som automatiserer planleggingen. Det vil alltid være nødvendig med 

en eller flere personer som kan organisere og koordinere arbeidet.  

 

I min oppgave har jeg studert to avdelinger på Rikshospitalet. Det er ikke sikkert at 

disse avdelingene er representative for alle avdelingene på sykehuset. Det kan være 

interessant å studere andre avdelinger for å se hvilke forskjeller som eksisterer. Det 

kan også være interessant å studere hvordan pasientforløpet planlegges før og etter 

kontakten med sykehuset. 

 

I arbeidet mitt har jeg studert prosessen med å designe og å utvikle 

aktivitetshåndteringen i CSAM-prosjektet på Rikshospitalet. Det kan være 

interessant å følge implementasjonen av dette systemet, for å se hvilke utfordringer 

som oppstår når systemet skal tas i bruk på alle avdelingene.  

102



 

 

 

 

 

 

I oppgavene har jeg også diskutert problemer med de politiske visjonene Det kan 

være interessant å studere hvordan kravene i de statlige tiltaksplanene kan oppfylles i 

tiden fremover. 
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