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Forord
Denne metodehåndbog er den første i en række af metodehåndbøger, som EPJ-Observatoriet
har planlagt at publicere. Disse metodehåndbøger udgør et supplement til EPJ-Observatoriets
årlige statusrapporter om udviklingen af elektroniske patientjournaler i det danske sygehusvæsen.
Det er EPJ-Observatoriets håb, at disse metodehåndbøger vil kunne anvendes af interesserede
fagpersoner med interesse for sundhedsinformatik til dels at tilvejebringe sig et overblik inden
for det givne metodeområde som f.eks. arbejdsgangsanalyser, og dels give mulighed for at
fordybe sig i de metodeområder, som måtte have læserens særlige interesse.
Det er vigtigt allerede her at påpege, at denne håndbog ikke kan anvendes som checkliste eller
som en færdig opskrift på, hvordan man kan løse en bestemt opgave. Et centralt kendetegn
ved sundhedsinformatiske projekter er, at der ikke findes en bestemt metode eller teori, der er
bedre end andre. Valget af konkret metode eller teori vil afhænge af det konkrete problem
samt hvilke aspekter, man ønsker at fremhæve.
I denne håndbog vil alle relevante teorier ikke være gennemgået til bunds, og man kan derfor
ikke bruge den som en lærebog. Det kan heller ikke anbefales at læse bogen fra ende til anden, den skal anvendes som en hjælp til at komme i gang med praktiske projekter.
Søren Vingtoft
MEDIQ
Projektleder for EPJ-Observatoriet
Christian Nøhr
Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet udgøres af partnerne Aalborg Universitet, Center for Sundheds-telematik,
DSI – Institut for Sundhedsvæsen og MEDIQ, som alle er deltagere i Virtuelt Center for
Sundhedsinformatik (V-CHI). Centret er en paraplyorganisation for en række organisationer,
der arbejder aktivt med forskning og udvikling inden for sundhedsinformatik.
Juni 2002
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1. Indledning
Udvikling og indførelse af informationsteknologiske (IT) systemer i sygehusvæsenet er gennem de senere år blevet et mere centralt fokusområde for sygehusejerne i Danmark. Med henblik på at sikre en fælles strategi for anvendelsen af IT på sygehusområdet udgav Sundhedsministeriet i 1999 rapporten National IT-strategi for sygehussektoren 2000-2002
(Sundhedsministeriet 1999). Vigtigheden af at skabe et fælles grundlag på et nationalt niveau
blev yderligere understreget, da der mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S blev opnået national enighed om Principper for standardisering og
udbredelse af elektroniske patientjournaler (Sundhedsministeriet 2001). Parallelt med initiativerne på nationalt niveau har størstedelen af de danske sygehusejere udarbejdet IT-strategier
for udvikling og implementering af IT-systemer på sygehusene (EPJ-Observatoriet 2001).
Forventningerne til de gevinster, der kan opnås ved indføring af IT og ikke mindst Elektronisk Patient Journal (EPJ) er store. Således fremgår det af National IT-strategi for sygehussektoren 2000-2002, at indførsel af IT i sygehussektoren ikke er et mål i sig selv, men at
”IT skal bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service i selve patientbehandlingen……” (Sundhedsministeriet1999).

Endvidere angives det i samme strategi, at EPJ vil være det IT-system, som isoleret set forventes at bidrage mest til opfyldelsen af de overordnede mål for sygehusvæsenet.
Fælles mål for Sygehusvæsenet.
•

Høj sundhedsfaglig kvalitet

•

Klar besked og korte ventetider

•

Høj brugertilfredshed

•

Bedre information om service og kvalitet til borgerne

•

Effektiv ressourceanvendelse

National IT-strategi for sygehussektoren (Sundhedsministeriet1999).
Hvorvidt implementering af IT-systemer på sygehusområdet kan bidrage til opfyldelsen af
ovenstående mål vil formentlig bero på flere faktorer. F.eks.
•

•

•

•

Informationsudveksling: at det bliver muligt at udveksle informationer på tværs af såvel
afdelinger som sygehuse, så der bliver tale om et samlet klinisk informationssystem i
modsætning til de nuværende informationsøer i sygehusvæsenet (Dansk Standard S-273
1997).
Teknologi: at IT-systemerne udvikles specifikt med det formål at understøtte de kliniske
processer (Berg 2000).
Organisation: at informationsteknologiens potentialer rent faktisk udnyttes til bl.a. at skabe
• Bedre sammenhængende patientforløb
• Mere hensigtsmæssige kliniske arbejdsgange (Sundhedsministeriet1999).

Økonomi: at der afsættes de nødvendige ressourcer til udvikling og indføring af IT i sygehusvæsenet. Pt. er investeringer i IT på sygehusområdet væsentligt lavere end i andre sektorer (EPJ-Observatoriet2001).
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Forskellige tiltag indenfor Sygehusvæsnet
Sygehussektoren er en organisation, som hele tiden forandres, bl.a. som følge af:
•
•
•
•

Den voksende mængde ny viden, der generes i forhold til diagnosticering og behandling
indenfor lægevidenskaben.
Øget fokus på kvalitet og dokumentation af klinisk praksis.
Nye modeller for hvordan man bedst organiserer (f.eks. tværfaglige teams) og dokumenterer (f.eks. VIPS modellen) den kliniske praksis.
Krav om øget effektivisering, kortere ventetider og frit sygehusvalg.

Forskellige tiltag støttes eller iværksættes af nationale myndigheder for at fremme, iværksætte
og identificere disse tiltag samt forandringsprocesser. Der er fokus på både informationsteknologiske projekter og tiltag til kvalitetsforbedring. Der arbejdes aktuelt med flere omfattende
kvalitetsprojekter og informationsteknologiske tiltag, de mest centrale er:
•
•
•
•
•

Det Nationale Indikator Projekt (NIP)
Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA)
Akkreditering
Kliniske databaser
EPJ-Observatoriet

Det Nationale Indikator Projekt (NIP)
Det Nationale Indikatorprojekt blev etableret som et landsdækkende projekt i 1999, alle amter og HS deltager. Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser blev iværksat for at sikre et fælles grundlag og en fælles metode til måling
og forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet. Der arbejdes med dokumentation, overvågning
og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser efter principperne i kvalitetsudviklingsprocessen. (www.NIP.dk)

Der er udvalgt 6 sygdomsområder med et tilsvarende antal arbejdsgrupper, disse arbejdsgrupper skal udarbejde nationale indikatorer
Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA)
Blev etableret som projekt i 1995 og har fungeret som nationalt projekt siden år 2000. DGMA
har til formål at involvere alle landets medicinske afdelinger i en fælles kvalitetsudviklingsproces og udarbejde standarder samt indikatorer for 5 udvalgte temaer. DGMA gennemfører
ca. hvert år landsdækkende tværsnitsundersøgelser, hvor de udarbejdede indikatorer og standarder anvendes.
DGMA har oprettet en fælles projektdatabase for alle de medicinske afdelinger, alle kvalitetssikringsprojekter ønskes registreret. (www.dgma.dk)
Akkreditering
Akkreditering er en ekstern kvalitetsvurdering. Det er en metode til kvalitetsforbedring af den
samlede organisation, hvor organisationens kvalitetsniveau måles af eksterne eksperter (ofte
amerikanske eksperter) ud fra internationale standarder og indikatorer.
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Akkrediteringen foretages med udgangspunkt i patientfokuserede og organisationsfokuserede
standarder. Standarderne er rettet både mod patient forhold, ledelses forhold, medarbejder
forhold og fysiske strukturer. (www.hosp.dk)

Kvalitetsdatabaser
På nationalt niveau udarbejdes standarder indenfor medicinsk informatik/sundhedsinformatiske projekter. Kontoret for Medicinsk Informatik 6. kontor varetager
koordineringen af standardiseringen mellem data registreret i Landspatientregistret (LPR),
Grundstruktur for Elektroniske Patient Journal (G-EPJ) og nationale kvalitetsdatabaser.
I opbygningen af kliniske kvalitetsdatabaser vægtes indsamling af data, der kan belyse kvaliteten af behandlingsresultatet. Det tilstræbes, at kliniske databaser ses som et led i den fortsatte proces med kvalitetsmåling og som inspiration til arbejdet med at fremme kvalitet og åbenhed i det danske sundhedsvæsen.
For at gøre de kliniske kvalitetsdatabaser mere anvendelige til kvalitetsmåling skal der ved
opbygning af databaserne, lægges vægt på indsamling af data, som kan belyse kvaliteten af
behandlingsresultatet, og som kan gøres målbare og sammenlignelige ved hjælp af valide og
pålidelige indikatorer. Det kommende Forløbsbaserede Landspatientregistret kan eventuelt
komme til at indeholde skabeloner til referenceprogrammer/standarder, som kan anvendes
sikring af dataoverførsel til kliniske kvalitetsdatabaser.
(www.sst.dk/faglige_omr/informatik/kliniskkva.asp ).
EPJ-Observatoriet
EPJ-Observatoriet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, Center for SundhedsTelematik, Institut for Sundhedsvæsen (DSI) og Mediq omkring den elektroniske patientjournal i Danmark. EPJ-Observatoriet er samtidig også en videreførelse og udvidelse af det arbejde, der blev udført i EPJ-Obs projektet under Sundhedsministeriets Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP).

EPJ-Observatoriets opgaver er bl.a. at fremme udviklingen af en fælles referenceramme samt
at kortlægge og analysere den danske EPJ udvikling . EPJ-Observatoriet ønsker at afdække
den danske EPJ udvikling både i bredden og dybden samt at sammenholde denne udvikling
med målsætningerne i den nationale IT strategi sygehusvæsnet.
Opnåede gevinster og erfarede ulemper, samt organisatoriske- og ledelsesmæssige konsekvenser ved indførsel af EPJ er blandt EPJ-Observatoriets fokus områder i kortlægningen af
EPJ-projekter i Danmark. Samtidig fremmes netværksdannelse, viden udveksling og dialog
mellem de forskellige EPJ udviklingsprojekter, beslutningstagere i sygehusvæsnet og de centrale sundhedsmyndigheder. (www.epj-observatoriet.dk )

Forskellige tiltag skaber informations-øer
I sygehusvæsenet eksisterer der således, parallelt med IT-projekterne, akkrediterings- og kvalitetsudviklingsprojekter, organisationsudviklings projekter, medicinske teknologivurderings
projekter, videnskabelige og kompetence udviklingsprojekter m.m. Projekternes iværksættelse
vil ofte få betydning for, hvordan man fremover kommer til at udføre de sundhedsfaglige kerneprocesser (diagnosticering, behandling og pleje).
Hvert projekt skaber viden om eksisterende praksis og iværksætter forskellige forandringsprocesser, som ofte vil være identificeret og beskrevet i forbindelse med det enkelte projekt.
Der opstår således informations-øer indenfor de forskellige projekter/tiltag. Det vil være hensigtsmæssigt at foretage informationsudveksling mellem de forskellige informations-øer.
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Arbejdsgangsanalyser
Indførelse af informationsteknologi medfører ofte en kortlægning af eksisterende klinisk
praksis. Dette gøres for at identificere arbejdsgange og få afklaret, hvorledes kommende arbejdsgange ønskes praktiseret. Iværksættelse af kvalitetsudvikling og/eller iværksættelse af
informationsteknologiske projekter indenfor sygehusvæsenet påvirker aktørerne i de sundhedsfaglige kerneprocesser. Omfattende påvirkning medfører synlig forandring i arbejdsgange og organisationsstrukturer. En forudsætning for at styre/påvirke disse forandringsprocesser
er bl.a. at udføre reflekterede arbejdsgangsanalyser efter analyse af organisatoriske forhold og
teknologiske behov.
Ved arbejdsgangsanalyse forstås en nedbrydning af arbejdsgangene i deres bestanddele og
forklare disses indbyrdes relationer.
At ændre arbejdsgange, som involverer sundhedsfaglige kerneydelser, i forbindelse med informationsteknologiske projekter medfører derfor kortlægning af relationerne mellem arbejdsgang/organisation/teknologi.
Andre tiltag som kan medvirke til at forankre en fælles strategi for kvalitetsudviklings
og/eller informationsteknologiske projekter er forandringsledelse, projektledelse, uddannelse,
evaluering og arbejdsgangsanalyser, sidstnævnte spiller en central rolle i forhold til visionen
om at skabe mere effektive kliniske arbejdsgange gennem udnyttelse af informationsteknologiens muligheder (Lorenzi N.M. 1997).
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2. Arbejdsgangsanalyser - forudsætninger for metodevalg
IT-projekter indenfor sygehusområdet er i høj grad organisationsudviklingsprojekter, hvor
arbejdsgangsanalyser spiller en central rolle i forhold til at opnå mere hensigtsmæssige kliniske arbejdsgange (EPJ-Observatoriet2001). EPJ-projekterne i Danmark har taget udgangspunkt i forskellige teoretiske rammer (eller dele heraf) for arbejdsgangsanalyser (EPJObservatoriet2001). Det drejer sig om:
Business Process Reengineering (BPR)
Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
Den Lærende Organisation (DLO)
Use Cases (UC)
Total Quality Management (TQM)
Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV)
CSCW og UC er primært systemudviklingsteorier, TQM, BPR og DLO er primært ledelsesteorier for organisationsforandring og endelig er MTV, en blandt mange metoder til evaluering
af teknologi i sundhedssektoren. BPR, TQM, DLO, CSCW, UC og MTV er altså ikke kun
metoder til arbejdsgangsanalyser, men på trods af dette vil vi for lethedens skyld, her anvende
udtrykket metoder til arbejdsgangsanalyser.
Udover de ovenfor nævnte metoder kunne f.eks. Social Construction of Technology (SCOT),
Forandringsledelse eller Risikoledelse formentlig anvendes, som teoretiske rammer for arbejdsgangsanalyser, men disse er ikke beskrevet i nærværende dokument.
BPR, TQM, DLO, CSCW, UC og MTV tager afsæt i forskellige teoretiske rammer, hvorfor
valg af én metode frem for en anden kan få betydning for såvel gennemførelsen af arbejdsgangsanalyse som de endelige resultater. Valg af metode til arbejdsgangsanalyser bør derfor
ske ved at vælge den metode, som er bedst egnet til at analysere de problemstillinger, man
står overfor i projektet. Dette kan synes indlysende, men i praksis tyder meget på, at det er
vanskelligt at skabe sig et overblik over metodernes anvendelighed i forhold til det konkrete
projekt. Formålet med denne metodehåndbog er derfor, at redegøre for:
• En referenceramme for arbejdsgangsanalyser
• BPR, TQM, DLO, CSCW, UC OG MTV’s styrker og/eller svagheder ved arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter
• Hvordan valg af metode til arbejdsgangsanalyser kan ske på et reflekteret grundlag.

2.1 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser
På et overordnet niveau er formålet med at gennemføre arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter at undersøge, hvordan anvendelsen af et IT-system kan indpasses i de
kliniske arbejdsgange. På et mere detaljeret niveau kan der være mange forskellige årsager til
at gennemføre en arbejdsgangsanalyse, som f.eks. at opnå viden om informationsteknologiens
anvendelsesmuligheder eller at designe brugergrænseflader ved udvikling af et nyt IT-system
eller at implementere et standardsystem på en afdeling. Arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter vil således blive gennemført i mange forskellige kontekster og valg af
metode for arbejdsgangsanalyser bør ske under hensyntagen til denne kontekst. Det der kendetegner konteksten for en arbejdsgangsanalyse er dels forhold vedrørende teknologien, den
organisation teknologien skal implementeres i samt hvor man befinder sig i projektforløbet.
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Teknologi: teknik, processer.
Organisation: omgivelser, kultur, sociale- og fysiske strukturer. Forventninger til organisationsforandring.

Projektfase: målsætnings-, planlægnings-, gennemførelses-, evalueringsfasen. Enighed/uenighed om målet for
de fremtidige arbejdsgange.
Fig. 2.1 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

Referencerammen er beskrevet i kapitel 3 og anvendes i de efterfølgende kapitler til at identificere styrker og svagheder ved anvendelse af BPR, TQM, DLO, CSCW, UC og MTV, som
metode til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter

2.2 BPR, TQM, DLO, CSCW, UC OG MTV’s styrker og/eller svagheder
I kapitel 4 til 9 er der redegjort for de 6 metoders styrker og svagheder i forhold til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter. Beskrivelsen af den enkelte metode består af
tre dele, en beskrivelse af teorien, et eksempel på arbejdsgangsanalyse af stuegang og endelig
metodens styrker og/eller svagheder ved arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter.
Beskrivelsen af den enkelte metode bygger på et litteraturstudie og hvor det har været muligt,
er det forsøgt at relatere teorien til mini eksempler fra sygehusverdenen.
For yderligere at synliggøre metodens anvendelse til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter, har vi udarbejdet et eksempel på metodens anvendelse til analyse af arbejdsgange relateret til stuegang. Der er taget udgangspunkt i den traditionelle stuegang, dels
fordi denne fortsat er den hyppigst forekomne stuegang i den danske sundhedssektor og dels
at den rummer tilstrækkelig mange problemstillinger til, at vi kunne illustrere de 6 metoders
anvendelse til arbejdsgangsanalyser. Der er ikke tale om en gennemgribende arbejdsgangsanalyse af stuegang, men snarere en procesbeskrivelse af metodens anvendelse, suppleret med
nogle eksempler på problemstillinger, der kan opstå i analysen af stuegang.
For at kvalificere vores anvendelse af teorien til arbejdsgangsanalyse af stuegang har eksterne
videnspersoner (Konsulent Therese Vendelhaven, Kvalitets- og udviklingschef Vibeke Poulsby Krøll, MTV-konsulent Torben Jørgensen, Academic Researcher Jakob Eyvind Bardram,
Lektor Povl Erik Rostgård Andersen, Lektor Rolf E. Nikula) indenfor de enkelte teorier, læst
og kommenteret eksemplet på arbejdsgangsanalyse af stuegang.
Metoden til at identificere de enkelte metoders styrker og/eller svagheder ved arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter kan således illustreres på følgende måde.
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Litteraturstudie: beskrivelse af den teoretiske baggrund
for metoden samt hvilke elementer, der kan anvendes
til arbejdsgangsanalyser.
Stuegang eksempel: beskrivelse af hvordan en arbejdsgangsanalyse af den traditionelle stuegang kan
gennemføres ved anvendelse af metoden.

Fig. 2.3 Analyse af metoder til arbejdsgangsanalyser.

Videnspersoner: har gennemlæst beskrivelsen af stuegang samt eksemplet på en arbejdsgangsanalyse.
Dette for at sikre, at væsentlige elementer ved teorien
ikke er udeladt i eksemplet.

2.3 Valg af metode til arbejdsgangsanalyser på et reflekteret grundlag
Vores gennemgang og analyse af de seks metoder til arbejdsgangsanalyser viser, at ingen af
de seks metoder er i stand til at håndtere alle de problemstillinger, som kan opstå ved gennemførelse af arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter. Valg af metode bør
derfor foregå ved at sammenholde problemstillingerne i det enkelte projekt med metodernes
styrker og svagheder.
Use Cases, CSCW og MTV giver mulighed for, at inddrage den lokale kontekst i arbejdsgangsanalyserne. Derved skabes en ramme for, hvordan informationsteknologien bedst kan
understøtte de kliniske arbejdsgange. Risikoen ved disse metoder består i, at arbejdsgangene
kun tænkes i forhold til den nye teknologi og ikke i forhold til evt. mål eller strategier for,
hvor man på sigt vil hen med organisationen.
Styrken ved at anvende systemudviklingsteorier, som ramme for arbejdsgangsanalyser er
endvidere, at de kan skabe et fællessprog for udviklere og fremtidige brugere. Denne fælles
opfattelse af teknik og processer kan sikre, at fremtidige IT-systemer vil kunne understøtte de
kliniske arbejdsgange. Systemudviklingsteorierne gør det muligt at afgrænse og konkretisere
arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter. Denne styrke ved systemudviklingsteorierne er svagheden ved ledelsesteorierne.
BPR, TQM og DLO nævner alle vigtigheden af at have en vision og/eller en strategi og/eller
nogle mål for organisationen og at disse bør være styrende for forandringer i organisationen.
Risikoen ved disse metoder kan være øget kompleksitet i arbejdsgangsanalysen, som følge af
at alle de organisatoriske kerneelementer skal inddrages i analysen. Fordelen ved at anvende
ledelsesteorier, som ramme for arbejdsgangsanalyser er til gengæld, at de giver en holistisk
tilgang til sundhedsinformatiske projekter. Et holistisk syn på sundhedsinformatiske projekter
indebærer, at disse sammentænkes med andre udviklingsprojekter i organisationen, som f.eks.
akkreditering, kvalitetsudvikling, evidensbaserede guidelines og ”det gode patientforløb”.
Derved kan det undgås, at de enkelte projekter bliver isolerede informationsøer i organisationen. Denne styrke ved ledelsesteorierne er svagheden ved systemudviklingsteorierne.
De seks metoder placerer sig således, på trods af mange forskelle, i to hovedgrupper afhængig
af, hvad der er styrende for arbejdsgangsanalysen – teknologien eller organisationen. I nogle
sundhedsinformatiske projekter kan det være tilstrækkeligt kun at have den ene vinkel på arbejdsgangsanalyser, men i mange projekter vil det være nødvendigt at inddrage begge.
I sidstnævnte tilfælde bør arbejdsgangsanalyser gennemføres med henblik på at undersøge:
• hvordan informationsteknologien bedst kan understøtte de fremtidige arbejdsgange og
• hvordan de fremtidige arbejdsgange kan bidrage til realiseringen af de overordnede
mål for organisationen.
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For at kunne håndtere begge vinkler på arbejdsgangsanalyser, kan det således blive nødvendigt enten at anvende forskellige metoder til arbejdsgangsanalyser i løbet af projektet eller at
kombinere metoderne.
En samlet oversigt over anvendte teorier kan ses i figur 2.3. Figuren kan endvidere anvendes
til at illustrere, hvordan valg af metode til arbejdsgangsanalyser kan ske på et reflekteret
grundlag. Dette skal forstås således, at referencerammen kan anvendes til at beskrive de for
arbejdsgangsanalysen afgørende forhold i den lokale kontekst, nemlig teknologi, organisation
og projektets livscyklus. Gennem disse refleksioner bliver det muligt at udpege de forhold
eller problemstillinger, som ønskes yderligere belyst i arbejdsgangsanalysen. Refleksion over
den kontekst projektet befinder sig i, gør det muligt at holde denne op mod de enkelte metoders styrker og svagheder. På denne måde kan metodevalget foretages på et reflekteret grundlag.

Fig. 2.3 Metode oversigt.

I denne rapport er der fokuseret på arbejdsgangsanalyser, men disse bør ikke ses som en isoleret aktivitet, men derimod sammentænkes med de andre aktiviteter i de sundhedsinformatiske
projekter. Dette bekræftes af vores gennemgang af litteraturen, som har vist, at arbejdsgangsanalyser ikke tænkes, som en selvstændig disciplin, men derimod som en del af en større kontekst, nemlig organisationsforandring i sundhedsinformatiske projekter.
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3. Referenceramme for arbejdsgangsanalyser
På et overordnet niveau er formålet med at gennemføre arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter at undersøge, hvordan anvendelsen af et IT-system kan indpasses i de
kliniske arbejdsgange. I praksis vil der være mange forskellige formål med at gennemføre
arbejdsgangsanalyser, som f.eks. at tilføre projektet yderligere viden i en foranalyse, at udvikle et nyt IT-system eller at implementere et standardsystem på en afdeling. Omfanget og
kompleksiteten af arbejdsgangsanalyserne kan være forskellig og der kan således i nogle tilfælde være tale om mindre tilpasninger af de eksisterende arbejdsgange (f.eks. ny version af
et eksisterende system). I andre tilfælde kan der være tale om radikale ændringer af de eksisterende arbejdsgange (f.eks. nye arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer ved implementering
af et journalnotat modul).
Arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter vil således blive gennemført i mange
forskellige kontekster og som det er beskrevet i indledningen, er det forhold vedrørende teknologien, organisationen samt projektets livscyklus, der skaber denne kontekst. Ved valg af
metode til arbejdsgangsanalyser vil det således være konteksten, som bliver afgørende for, at
én metode kan være velegnet til én arbejdsgangsanalyse, men ikke til andre. For at kunne forklare dette nærmere er det nødvendigt med en yderligere redegørelse for begreberne teknologi, organisation og projektets livscyklus.
3.1. Teknologi
Begrebet teknologi kan kort beskrives som anvendelsen af videnskab og teknik. Anvendelsens
omfang bliver betinget af brugernes kvalifikationer, færdigheder, vilje, initiativ og indlevelsesevne. (Kirkeby 1998) Det er således ikke muligt i en analyse at adskille teknik og arbejdsprocesser. Teknik er i dette projekts kontekst lig med informationsteknologi.
3.1.1. Teknologi – teknik
Informationsteknologi består af hardware og software. Hardware er de fysiske objekter, f.eks.
netværk, servere, pc’ere og håndholdt udstyr. Software er de programmer, som gør det muligt
at anvende computere. Software er f.eks. operativ systemer, programmer som gør det muligt
at kommunikere med andre computere samt bruger applikationer. Eksempler på bruger applikationer i sygehussektoren er patient administrative systemer (PAS), laboratorium informationssystemer (LIS), røntgen informationssystemer (RIS) og elektroniske patientjournaler
(EPJ).
Informationsteknologi i sundhedssektoren også kaldet sundhedsinformatik eller på engelsk
medical informatics kan defineres som:

”Medical informatics comprises the theoretical and practical aspects of information processing and communication, based on knowledge and experiences derived from processes in
medicine and health care.” (van Bemmel & Musen 1997)

Denne definition giver en forståelse af hvilke elementer, der indgår i sundhedsinformatik,
men ikke hvad en sundhedsinformatisk teknologi er.
Nardi, B og O´Day anvender fire forskellige metaforer til at forklare hvad informationsteknologi er. (Nardi & O'Day 1999)
Teknologi som et værktøj: I denne forståelse opfattes teknologi som et værktøj, der passer til
det enkelte individs hænder og hjerner på samme måde som f.eks. en skruetrækker. Teknologi
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i værktøj metaforen, ses i forhold til de opgaver den enkelte medarbejder udfører. Afhængig
af hvilken type opgave IT-systemet skal understøtte kan teknologien være mere eller mindre
kompleks. Et IT-system til optagelse af digitale EKG kan således opfattes som værende mindre komplekst end et beslutningsstøttesystem til opstilling af diagnoser på baggrund af patienternes symptomer, men begge systemer vil kunne beskrives ved værktøjs metaforen.
Teknologi som en tekst: Denne forståelse af teknologi er bredere, da teknologi opfattes som
også at kunne indeholde et budskab og anvendes til kommunikation mellem mennesker. Afhængig af hvor mange mennesker, der er involveret i kommunikationsprocesserne samt deres
indbyrdes afhængigheder kan IT-systemer på sygehusene være mere eller mindre komplekse.
Således kan et rekvisition-svar modul anses for at være mindre kompleks end et journalnotat
modul, da den enkelte kommunikationsproces i rekvisition-svar modulet sker mellem én afsender og én modtager. I et journalnotat modul kan der indgå mange modtagere i kommunikationsprocessen og samtidig kan der være forskellige kommunikationsbehov mellem brugerne.
Teknologi som et system: Med denne metafor søges det at synliggøre, at teknologien ikke
bare er et objekt, men at teknologi er kompleks og udbredt i tid og rum. Teknologien anses for
at være så omfattende, at der med rette kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt mennesket
stadig har kontrol over teknologien. I forhold til sundhedssektoren kan system metaforen anvendes til at beskrive en elektronisk patient journal (EPJ). I system metaforen kan EPJ opfattes som værende et system, der kan udbredes til alle sygehusafdelinger i Danmark kan anvende den samme EPJ. Denne holdning har bl.a. Erik Bonnerup givet udtryk for i en artikel i
Computerworld. (Jensen 2001)
Teknologi som en informationsøkologi: Denne metafor har mange fællestræk med system
metaforen, men en væsentlig forskel er, at denne metafor betoner de lokale forhold. Teknologi
bør således i højere grad ses i forhold til den lokale kontekst og derved kan mennesket fortsat
have indflydelse på udformning og anvendelse af teknologien. Informationsøkologi metaforen
kan altså på samme måde, som systemmetaforen anvendes til at beskrive kompleksiteten i en
EPJ, men en afgørende forskel er, at udformningen og anvendelsen af EPJ bør afhænge af den
lokale kontekst. Engagement og deltagelse i teknologisk udvikling bliver betinget af muligheden for at have indflydelse på udformningen af teknologien, så den passer til den lokale
kontekst. I informationsøkologi metaforen giver det således ikke mening at implementere den
samme EPJ på alle danske sygehusafdelinger. Informationsøkologi metaforen genfinder man
bl.a. indenfor den socio-teknologiske opfattelse af teknologi.
I en socio-teknologiske tilgang til teknologi ses udvikling og implementering af IT-systemer i
sundhedssektoren som en proces, hvor organisationen og teknologien gensidigt påvirker hinanden (Berg 2001). Organisationen kan således forandres som følge af de nye muligheder, der
er forbundet med teknologien og/eller teknologien kan designes/anvendes forskelligt afhængig af hvilken organisation den implementeres i. Brugerinvolvering og indsigt i arbejdsgangene bliver således vigtige elementer i udvikling og implementering af IT-systemer (Berg2000).
I denne rapport vil vi anvende den socio-teknologiske tilgang i forhold til sundhedsinformatiske systemer. Det betyder, at de IT-systemer, der er nævnt under værktøj, tekst og systemmetaforen, her vil blive set i lyset af informationsøkologimetaforen. I forhold til arbejdsgangsanalyser betyder det, at arbejdsgangsanalyser opfattes som dynamiske processer, der
anvendes i iterative processer i takt med at teknologi og organisation gensidigt påvirker hinanden.
3.1.2. Teknologi - processer
Teknologi indgår som et kerneelement i beskrivelse af organisationer, men skal i denne forbindelse forstås meget bredt og omfatter således (Hatch M.J.1997) :
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den viden der nødvendig for levering af produktet.
de aktiviteter eller processer der indgår i produktionen
de objekter og værktøjer der anvendes i produktionen (beskrevet ovenfor)

Viden
Den viden der er nødvendig for at levere behandling og pleje af patienterne produceres og
ændres med en hastighed som aldrig før (Boye 2000), hvorfor det kan være vanskelligt for det
kliniske personale løbende at være opdateret med den seneste viden. Derfor ser man en tendens til, at det kliniske personale indenfor de enkelte lægefaglige specialer organiserer sig i
sub-sub specialer (Boye2000). Anvendelse af informationsteknologien kan ses som en mulighed for at skabe overblik i den eksponentielt voksende vidensproduktion.

Processer
Informationsprocesser.
Processer i en sygehuskontekst kan dels beskrives i forhold til patientforløb (diagnostik-, behandlings-, sygepleje-, service-, forvaltnings- og egenomsorgs-processer) (Boye2000) og dels
i forhold til den kliniske proces (diagnostik, plan, undersøgelse, resultater, evalueringsprocesser) (Sundhedsstyrelsen 2001). De to modeller adskiller sig ved, at processer i forhold
til patientforløb får en mere monofaglig karakter, da f.eks. sygepleje processer ses som værende selvstændige processer. Derimod er processer i forhold til den kliniske proces tænkt
som en fælles model for alle faggrupper. Uanset hvilken af ovenstående modeller, der tages
udgangspunkt i, så kan de enkelte delprocesser (diagnostik, plan, behandling osv.) karakteriseres ved en eller flere informationsprocesser. Hasman m.fl. har i forbindelse med modelleringsprocessen i sundhedsinformatiske projekter, beskrevet seks forskellige informationsprocesser. (Hasman, Haux, & Albert1996)
• Biologiske processer (f.eks. sygdoms symptomer, EKG-målinger, laboratorium undersøgelser)
• Kommunikations processer (f.eks. indlæggelsessamtaler, stuegang, konferencer)
• Beslutnings processer (f.eks. diagnostik og behandling)
• Tekniske (engineering) processer (f.eks. projektledelse, sikkerhedssystemer, evalueringsmetoder)
• Uddannelses processer (f.eks. e-learning, dialog undervisning, mesterlære)
• Organisatoriske processer (planlægning, booking, patientadministration)
• Computer processer (statistik, MR scanning)
Hasmans typologi kan således anvendes til at nedbryde de kliniske processer i hvilke typer
informationsprocesser, der indgår i den samlede proces. Dette er i skema 4.1 illustreret i forhold til den kliniske proces, forberedelse af stuegang.
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Informationsprocesser
Biologiske processer:

Kommunikation processer:

Beslutningsstøtte processer:
Engineering processer:
Uddannelse processer:

Organisatorisk processer:

Forberedelse til stuegang
Foretage målinger og vurderinger hos patienten
Samtale med patient
Læsning af journal og kardex
Opsøge kollegaer og ressourcepersoner
Konference/møder
Prioritering af data

Formel/uformel supervision hos kollegaer
eller andre ressourcepersoner
Patienten forberedes til stuegang
Systematisering af journal/informationer
Arbejdstilrettelæggelse
Sikre fleksibilitet
Beslutte hvilke problemer skal løses hvordan
Koordinering af arbejdsopgaver

Computational processer:
Skema 3.1 Informationsprocesser i forberedelse af stuegang.

I de enkelte kliniske delprocesser kan der således indgå flere forskellige informationsprocesser og kompleksiteten i arbejdsgangsanalyserne vil dels stige i takt med antallet af forskellige
informationsprocesser involveret og dels i takt med kompleksiteten i den enkelte informationsproces. Sidstnævnte kan beskrives ved kompleksiteten i den enkelte medarbejders opgaver
samt hvordan medarbejdernes opgaver er relateret til hinanden.

Undtagelsers
analyserbarhed

Opgavetyper
Kompleksiteten af den enkelte medarbejders opgaver kan beskrives ved hjælp af Charles Perrow’s typologi. I denne inddeles opgaverne i fire hovedkategorier på baggrund af forekomsten
af variationer/undtagelser samt forekomsten af analysemetoder til at håndtere undtagelserne.
(Hatch M.J.1997)

Høj
Lav

Forekomst af variationer/undtagelser
Lav
Høj
Rutine opgaver
Logiske opgaver

Kreative opgaver

Ikke-rutine opgaver

Skema 3.2 Vores oversættelse af Perrow’s typologi. (Hatch M.J.1997)

•

•

Rutine opgaver vedrører opgaver, hvor der sjældent forekommer undtagelser, men når
disse opstår eksisterer der procedurer (f.eks. standard plejeplaner), som beskriver
hvordan man skal forholde sig. Kliniske guidelines kan ses som et forsøg på at gøre
opgaverne i sundhedssektoren til rutine opgaver (Ozbolt 1999). Mange opgaver indenfor sundhedssektoren vil dog i høj grad befinde sig i grænsen mellem rutine opgaver og logiske opgaver, da der ofte forekommer undtagelser.
Logiske opgaver er opgaver, hvor der ofte forekommer undtagelser i forhold en
standardprocedure. Gennem logiske ræsonnementer er det er muligt at analysere sig
frem til, hvordan opgaven skal løses i tilfælde af undtagelser. Et eksempel er sårpleje,
hvor der ofte kan forekomme undtagelser fra standardproceduren, som følge af sårets
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der ofte kan forekomme undtagelser fra standardproceduren, som følge af sårets omfang, location m.m. I mange tilfælde vil det være muligt at sammenstille eksisterende
viden og derved logisk at analysere sig frem til, hvordan disse undtagelser skal håndteres (Ozbolt1999).
Kreative opgaver i sundhedssektoren er for eksempel kirurgi. De fleste kirurgiske indgreb forløber planmæssigt, men når der forekommer undtagelser er det ikke muligt logisk at analysere sig frem til, hvordan problemet skal håndteres. Opgaveløsningen er
således i høj grad baseret på intuition og kreativitet hos den enkelte kirurg
(Ozbolt1999).
Ikke-rutine opgaver omfatter forskning, men også situationer i den kliniske hverdag,
hvor viden og mulige løsninger ikke er tilstrækkelige i forhold til at løse den enkelte
patients helbredsmæssige problemer.

Opgaveafhængighed
De ydelser sygehusene skal levere vil oftest involvere flere medarbejdere, som hver især varetager forskellige opgaver. I processer, hvor flere medarbejdere er involveret, vil kompleksiteten i processen være betinget af den indbyrdes opgaveafhængighed. James Thomson har beskrevet tre forskellige typer opgaveafhængigheder, som kan forekomme i en transformationsproces (Hatch M.J.1997).
Sekventiel opgave afhængighed finder sted i processer, hvor en medarbejder skal udføre en
given opgave før den næste medarbejder kan udføre sin opgave.

Fig. 3.1 Sekventiel opgave afhængighed. (Hatch M.J.1997)

Et eksempel på en transformationsproces med sekventiel opgave afhængighed indenfor sundhedssektoren er patolog-anatomiske undersøgelser. Først skal bioanalytikeren klargøre materialet til mikroskopi og først når dette arbejde er afsluttet kan patologen mikroskopere materialet. Patologen dikterer sine fund og diagnoser på et bånd, som efterfølgende skrives af en
sekretær. Sekretæren afleverer den færdige beskrivelse til patologen, som godkender svaret
inden dette sendes til den rekvirerende afdeling.
Samlende (pooled) opgave afhængighed forekommer i transformationsprocesser, hvor medarbejderne udfører opgaverne uafhængigt af hinanden.

Side 16

EPJ-Observatoriet

Metodehåndbog - Arbejdsgangsanalyser

Fig. 3.2 Samlende opgave afhængighed. (Hatch M.J.1997)

Et eksempel på en transformationsproces, hvor den samlede ydelse leveres af uafhængige
enheder er f.eks. klinisk biokemiske undersøgelser. Klinisk biokemiske laboratorier er oftest
opdelt i et antal special laboratorier, f.eks. hæmatologisk laboratorium, enzym laboratorim,
immunologisk laboratorium osv. Når blodprøverne ankommer til laboratoriet fordeles de til
personalet i de relevante speciallaboratorier, som uafhængig af hinanden udfører de rekvirerede analyser. Når analyseresultaterne foreligger i de enkelte speciallaboratorier, sendes de oftest, som et samlet svar pr. patient til den rekvirerende afdeling.
Gensidig (reciprocal) opgaveafhængighed forekommer i transformationsprocesser, hvor det er
nødvendigt at koordinere en eller flere eksperters viden for at kunne løse opgaven.

Fig. 3.3 Gensidig opgave afhængighed. (Hatch M.J.1997)

Et eksempel på en transformationsproces med gensidig opgave afhængighed i sundhedssektoren er beslutningsprocesser i forhold til iværksættelse af den rette behandling for patienten.
Denne beslutningsproces kan være afhængig af patologens mikroskopisvar, radiologens røntgenbeskrivelse, analyseresultaterne fra klinisk biokemisk afdeling, kliniske undersøgelser,
patientens ønsker, sygeplejerskens observationer osv. osv.
I forbindelse med arbejdsgangsanalyser kan det konstateres, at der eksisterer forskellige modeller for kliniske processer, men uanset dette så kan kompleksiteten i de enkelte processer
beskrives ved:
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antallet af informationsprocesser og kompleksiteten i disse
kompleksiteten i den enkelte medarbejders løsning af opgaverne
opgaveafhængigheder i den samlede proces.

Ved at sammenholde vores beskrivelse af teknologi-processer med teknologi-teknik, bliver
det muligt at illustrere samspillet mellem de enkelte delelementer i begrebet teknologi (fig.
3.4.)

Fig. 3.4. Samspillet mellem teknik og processer i begrebet teknologi.

3.2 Organisation
I den socio-teknologiske tilgang til teknologi betones den lokale kontekst, altså forhold vedrørende organisationen. Ved analyse af organisationer bør teknologi, omgivelser, fysiske strukturer, sociale strukturer og kultur inddrages (Hatch M.J.1997). Det bliver således relevant at
redegøre for disse fem kerneelementer i en sygehuskontekst samt deres betydning i forhold til
arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske processer. Kerneelementet teknologi er beskrevet ovenfor under pkt. 3.1.
3.2.1. Omgivelser
Enhver organisation indgår i nogle interaktioner med omgivelserne på en sådan måde, at organisationen påvirker omgivelserne og samtidig påvirker omgivelserne organisationen. Eksempler på personer/organisationer i omgivelserne, som interagerer med sygehusene er, pårørende, patientforeninger, sygehusforvaltningen i amtet, sundhedsstyrelsen, sundhedsministeriet, fagforeninger samt andre hospitaler i eller uden for eget amt. Som følge af denne gensidige
påvirkning kan en eller flere af disse aktører være eksterne interessenter i sundhedsinformatiske projekter. En af aktiviteterne i sundhedsinformatiske projekter består i at undersøge,
hvordan projektets formål, mål og succeskriterier kan gøres attraktive for de væsentligste interessenter. (Andersen, Ahrengot, & Olsson 1999) I denne interessent analyse kan man samtidig
danne sig et billede af de enkelte interessenters indflydelse på projektet, herunder hvordan de
kan påvirke de forudsætninger arbejdsgangsanalyserne udføres under. Fagforeningernes rolle
i forhold til de eksisterende faggrænser mellem det kliniske personale, krav om effektiviseringsgevinster fra sygehusforvaltningen, krav om dokumentation af kvalitet i behandling og
pleje, krav om ny registreringspraksis fra Sundhedsstyrelsen er bare nogle få eksempler på,
hvordan aktører i omgivelserne kan være med til at sætte dagsorden for arbejdsgangsanalyserne i sundhedsinformatiske projekter.
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En anden vinkel på projektets omgivelser er, andre aktiviteter/projekter i organisationen. Det
kunne f.eks. dreje sig om kvalitetsudviklingsprojekter, organisationsudviklingsprojekter og
medicinske teknologivurderingsprojekter. Disse aktiviteter bør sammentænkes med de
sundhedsinformatiske projekter, så der skabes mulighed for dels, at værksatte projekter arbejder i fælles retning og dels, at erfaringer og resultater fra andre projekter kan genanvendes.
3.2.2 Fysiske strukturer
Fysiske strukturer refererer til bygninger samt geografiske lokationer. De enkelte bygninger
kan være indrettet som små lukkede kontorer eller store åbne kontorlandskaber og endelig kan
virksomheden været samlet på en geografisk lokation eller spredt over flere geografisk adskilte lokationer. Dette har betydning for hvordan samarbejdsrelationer, kommunikation og opgaveløsningen kan varetages i virksomheden. (Hatch M.J.1997)
De danske hospitaler er bygget i en tid, hvor der ikke var tænkt på elektroniske patientjournaler. Det bevirker, at der ofte er problemer med at finde den fornødne plads til de elektroniske
kliniske arbejdspladser. Endvidere er nogle danske hospitaler spredt over flere geografiske
lokationer, hvilket i forhold til anvendelse af fælles IT-systemer, bl.a. stiller krav til hurtige
fiberforbindelser mellem de enkelte bygninger.
I forhold til arbejdsgangsanalyser bør de fysiske strukturer være en del af analysen, da de kan
være afgørende for, om de nye arbejdsgange rent faktisk kan realiseres. Eksempler på hvordan
forslag til nye arbejdsgange stiller krav til de fysiske strukturer fremgår af tabel 3.3.
Eksisterende arbejdsgang
Traditionel stuegang

Ny arbejdsgang
Patientsamtaler i dertil
indrettede lokaler

Traditionel stuegang

Stuegang med mobilt udstyr

Analoge EKG optagelser

Digitale EKG optagelser

Uddeling af medicin udfra
medicinkort

Uddeling af medicin udfra
elektronisk medicin modul

Krav til fysiske strukturer
Råder afdelingen over ledige
lokaler, som kan indrettes
med en elektronisk arbejdsplads og et samtale bord.
Er det muligt at etablere trådløst netværk
Hvor skal de elektroniske
EKG optagelser være tilgængelige og er det muligt at
etablere elektroniske arbejdspladser disse steder
Er der plads til en pc i
medicinrummet.

Skema 3.3 Relationer mellem arbejdsgange og fysiske strukturer.

3.2.3. Sociale strukturer
Sociale strukturer vedrører relationer mellem organisationens sociale elementer i form af
mennesker, deres positioner og hvilke organisatoriske enheder de tilhører. (Hatch M.J.1997)
Beskrivelser af de sociale strukturer vedrører bl.a. dimensionerne strukturel kompleksitet,
formalisering og centralisering.
Kompleksitet
Den strukturelle kompleksitet i organisationer beskrives på baggrund af organisationernes
størrelse samt den horisontale differentieringsgrad (antal funktionelle enheder) og den vertikale differentieringsgrad (antallet af beslutningsniveauer). Ved en høj vertikal differentieringsgrad taler man om hierarkiske organisationer, hvor der populært sagt er langt fra manden på
gulvet til ledelsen i toppen.
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En høj horisontal differentieringsgrad ses ofte i organisationer, hvor der forekommer mange
komplekse processer. I et forsøg på at mindske opgavekompleksiteten nedbrydes opgaverne i
mindre delopgaver, som varetages af højt specialiserede funktionelle enheder. På sygehusene
er opgavekompleksiteten løst ved at etablere funktionelle enheder på baggrund af de lægefaglige specialer. Indenfor den enkelte enhed er der, som følge af de forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper, en yderligere differentiering af opgaverne. Sygehusene er således et eksempel på en høj horisontal differentieret organisation.
I takt med differentieringen stiger, såvel horisontalt som vertikalt, bliver det vanskelligt at
sikre den interne kommunikation og koordinering. De processer, der iværksættes med henblik
på at sikre en fortsat sammenhængende organisation, benævnes integration.
I sundhedsinformatiske projekter vil de eksisterende sociale strukturer og informationsteknologien gensidigt påvirke hinanden. F.eks. er det tidligere nævnt, at der stilles store krav til
kommunikations- og koordinationsprocesserne i højt differentierede organisationer, som
f.eks. sygehusene. I dag søges denne koordinering varetaget ved hjælp af patientens journal(er) samt afholdelse af konferencer. Sidstnævnte finder sted både internt på den enkelte
afdeling (koordinering mellem faggrupperne) og eksternt med andre afdelinger (koordinering
på tværs af de lægefaglige specialer). I fremtiden kan anvendelse af informationsteknologi
give mulighed for mere hensigtsmæssige kommunikations- og koordineringsprocesser (højere
integrationsgrad), bl.a. som følge af, at elektroniske dokumenter kan være tilgængelige flere
steder på samme tid..
Formalisering
I hvor høj grad en organisation karakteriseres som værende formaliseret afhænger af, i hvilken udstrækning de organisatoriske aktiviteter er styret af regler, procedurer og politikker.
Akkrediteringen af hospitalerne i H:S kan ses, som et initiativ til at øge formaliseringsgraden
af det kliniske arbejde, da akkrediteringsprocessen har medført udarbejdelse af et stort antal
procedurer for udførelsen af kliniks praksis, job beskrivelser, regler for afholdelse af medarbejdersamtaler osv. osv.

Centralisering
Dimensionen centralisering vedrører i hvor høj grad beslutningsprocesserne er uddelegeret
eller ej. I en centraliseret organisation vil det således i høj grad være topledelsen, som træffer
beslutningerne, hvorimod det i den decentraliserede organisationer er medarbejderne. I forhold til at træffe beslutninger om den enkelte patients behandling og pleje må sygehusene
anses for at være decentraliserede organisationer, men på mange andre områder kan sygehusene karakteriseres som centraliserede organisationer. Det drejer sig f.eks. om iværksættelse
af nye behandlingsregimer, indkøb af nyt apparatur, indkøb af IT-udstyr, justering af
personalenormeringer og uddannelsesbudgetter. På sygehusene skal man endvidere være
opmærksom på, at der i organisationen eksisterer flere parallelle hierarkier, da de enkelte faggrupper har deres egne ledelseshierarkier. (Eriksen & Ulrichsen 1991)
På baggrund af ovenstående dimensioner, kompleksitet, formalisering og centralisering, kan
organisationer inddeles i tre forskellige organisationsformer, nemlig mekaniske, organiske og
bureaukratiske.

En sammenligning af dynamiske, mekaniske og bureaukratiske organisationer

Dynamisk organisation
Mekanisk organisation
Bureaukratisk

Kompleksitet
Lav
Høj
Høj

Formalisering
Lav
Høj
Høj

Skema 3.4. Organisationsformer - vores oversættelse. (Hatch M.J.1997)
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I praksis vil det ofte være vanskelligt entydigt at placere organisationer i skemaet ovenfor, da
en organisation f.eks. i nogle sammenhænge kan være bureaukratisk og i andre sammenhænge
dynamisk. Et sygehus kan f.eks. være en bureaukratisk organisation i forhold til at iværksætte
IT-projekter eller nye behandlingsregimer, men når det kommer til klinisk praksis, så er det i
højere grad den organiske organisationsform, der bedst kan beskrive de faktiske sociale strukturer.
Sociale strukturer er ikke statiske men derimod dynamiske, da bl.a. forandringer indenfor de
andre organisatoriske kerneelementer (omgivelser, fysiske strukturer, kultur og teknologi) kan
påvirke de sociale strukturer. Det betyder, at der i nogle tilfælde kan være et ønske om f.eks.
at forandre en mekanisk organisation til en dynamisk organisation og i andre tilfælde kan
samme forandring ske som følge af ændringer i en af de andre organisatoriske kerneelementer. F.eks. kan indførelse af kliniske guidelines ses som et initiativ til at forandre den organiske organisationsform af klinisk praksis til en mere bureaukratisk organisationsform.
Sociale strukturer kan influere på arbejdsgangsanalyser dels i forhold til hvem der kan træffe
beslutninger vedrørende de nye arbejdsgange og dels i forhold til hvilke muligheder, der er
for at designe de nye arbejdsgange. Eksempler på sidstnævnte kan være hvorvidt de nye arbejdsgange forudsætter:
• større beslutningskompetence hos medarbejderne
• større integration på tværs af faggrupperne
• ændret ansvarsfordeling mellem faggrupperne
• nye koordineringsmekanismer på tværs af de eksisterende fagspecifikke ledelseshierarkier.
3.2.4 Kultur
Begrebet kultur dækker over de antagelser, normer og værdier som organisationens medlemmer arbejder udfra. En kort definition af organisationskultur kunne være ”Den måde, som vi
gør tingene på her hos os”.(Hildebrandt 2001) Indenfor samme organisation kan der være
forskellige grupper, som hver især bygger på deres eget norm- og værdisæt. I sådanne tilfælde
taler man om organisationens sub-kulturer. Henrik Eriksen og Helle Ulrichsen har i 1991 undersøgt tre sub-kulturer på de danske sygehuse, nemlig lægegruppen, sygeplejerske gruppen
og administrationspersonalet. Deres undersøgelse viste, at ingen af de tre faggrupper har patienten som deres kernemission, men at læger i høj grad fokuserer på fremtidens patient og for
sygeplejersker er faktorer som tæt social kontakt og gruppetilhørsforhold vigtige for at kunne
yde optimal pleje (Eriksen & Ulrichsen1991).
Udover de subkulturer, som faggrupperne udgør, kan der være tale om andre subkulturer
f.eks. ledelseskultur og projektkultur og det enkelte medlem af en organisation kan derfor
tilhøre mere end en subkultur. De enkelte subkulturers værdier og normer kan dels supplere
hinanden, men der kan også være tale om modstridende normer og værdier. (Hatch M.J.1997)
I og med kultur vedrører det enkelte menneskes holdninger og værdier, kan det være yderst
vanskelligt at ændre på disse forhold (Hildebrandt2001), hvilket kan føre til konflikter mellem deltagerne i arbejdsgangsanalysen samt modstand mod de fremtidige arbejdsgange.
Hvis det på forhånd vides, at de nye arbejdsgange vil ændre på de værdier, som de nuværende
arbejdsgange bygger på, så kan det overvejes at gennemføre en kulturanalyse af de eksisterende subkulturer. En sådan analyse bør omfatte innovation, risikovillighed, samarbejde, ledelsesstil, delegering af ansvar, klart definerede forventninger til indsats og belønningssystemer. (Lorenzi N.M. 1995)
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Et eksempel på hvordan forskelle i subkulturers holdninger og værdier kan komme til udtryk i
forhold til arbejdsgangsanalyser, kunne være opfyldelsen af målet om bedre kvalitet i patientbehandlingen. En subkultur kan have den holdning, at de nye muligheder ved EPJ bør udnyttes til at fremme det tværfaglige samarbejde og derved sikre en bedre kvalitet i patientbehandlingen. En anden subkultur kan derimod antage den holdning, at EPJ kun kan bidrage i forhold til bedre kvalitet af patientbehandlingen ved at sikre mere hensigtsmæssige arbejdsgange
indenfor den enkelte faggruppe. Disse forskellige holdninger kan ligeledes bevirke, at der fra
start er uenighed om, hvorvidt arbejdsgangsanalyser skal gennemføres indenfor den enkelte
faggruppe eller som et tværfagligt samarbejde.
3.2.5 Organisation og arbejdsgangsanalyser
Gennemgangen af de fem kerneelementer, som indgår i en analyse af organisationer, har vist,
at forhold vedrørende en organisations teknologi, omgivelser, social strukturer, fysiske strukturer og kultur bør inddrages i arbejdsgangsanalyser. Dette kan illustreres på følgende måde:

Fig. 3.5 Arbejdsgangsanalysers relation til organisatoriske forhold.

Relationerne mellem de fem kerneelementer er dynamiske, hvilket betyder, at forandring i et
kerneelement dels vil påvirke de andre elementer og samtidig vil disse have betydning for,
hvilke muligheder der er i forhold til forandringen. I forhold til sundhedsinformatiske projekter betyder det, at implementering af et IT-system først og fremmest vil forandre teknologi
elementet, hvilket kan medføre ændringer i forhold til omgivelser, fysiske strukturer, sociale
strukturer og kulturen i organisationen. Omvendt så vil sidstnævnte påvirke mulighederne for
forandring i teknologi elementet, hvilket kan illustreres på følgende måde:

Fig. 3.6 Teknologiens (IT-system og processer) relationer til de organisatoriske kerneelementer.
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3.2.6 Organisationsforandring
Implementering af et IT-system vil, som beskrevet ovenfor, medføre ændringer i den måde
arbejdet udføres på, hvilket igen kan medføre forandringer i de andre organisatoriske kerneelementer. Der kan dog være stor forskel på i hvor høj grad implementering af et IT-system
vil forandre organisationen. Tilpasninger eller nye versioner af eksisterende IT-systemer kan
således i mindre grad forandre organisationen end f.eks. implementering af EPJ i en organisation, som hidtil har anvendt papirjournaler.
Graden af organisationsforandring kan inddeles i første orden forandringer (first-order change), middel orden forandringer (middle-order change) og anden orden forandringer (secondorder change). (Lorenzi N.M. 2002)
Første orden forandringer af organisationen er karakteriseret ved, at organisationen i store
træk er uændret, men udvalgte processer kan blive redefineret og der kan opstå nye måder at
opsamle de samme data på. (Lorenzi N.M.1995) Et eksempel på et IT-projekt, som kan resultere i første orden forandring af organisationen, er udskiftning af et eksisterende laboratoriesystem med et nyt, da laboratoriets kerneprocesser (analyse af blodprøver) i høj grad vil være
uændret, men de processer som vedrører modtagelse af prøver, afgivelse af svar og generering
af statistikker vil ændre sig. De udfordringer man kan støde på i arbejdsgangsanalyserne vil
oftest være overfladiske og relatere sig til de organisatoriske kerneelementer omgivelser, teknologi og fysiske strukturer.
Middel orden forandringer af organisationen har et stort omfang i organisationen, men organisationens kritiske succeskriterier og strategier ændres ikke. (Lorenzi N.M.1995)
Et eksempel på et IT-projekt, som kan medføre middel orden forandringer af organisationen
kunne være implementering af et elektronisk bookingsystem. For den enkelte medarbejder er
der tale om ændringer i en lille del af det samlede antal opgaver, men et stort antal medarbejdere vil blive omfattet af ændringen i måden at booke undersøgelser på. Udfordringen bliver i
forhold til arbejdsgangsanalyser større, da forandringen går på tværs af de sociale strukturer,
mange medarbejdere er omfattet af forandringen og endelig at der er tale om en radikal omlægning af den eksisterende praksis for booking af undersøgelser. Forhold vedrørende omgivelser, teknologi, fysiske strukturer og sociale strukturer får således betydning for gennemførelsen af arbejdsgangsanalyser.
Anden orden forandringer af organisationen er når selve organisationen ændrer sin måde at
drive virksomhed på. Det er således kerneprocesserne i organisationen som redefineres
(Lorenzi N.M.2002), hvilket i forhold til gennemførelsen af arbejdsgangsanalyser kan medføre betydelige udfordringer. Et eksempel på en anden orden forandring af organisationen kunne
være erstatning af flere fagspecifikke papirjournaler med én tværfaglig EPJ i tilfælde af, at
dette medfører anvendelse af fælles terminologier og begreber, nye samarbejdsrelationer samt
ændret opgavefordeling i de kliniske kerneprocesser, diagnostik, behandling og pleje. Dette
kan for den enkelte medarbejder betyde nye ansvarsområder, nuværende arbejdsopgaver forsvinder og nye kommer til, anvendelse af nye modeller for dokumentation af klinisk praksis,
hvilket kan lede til at den enkelte medarbejder på ny skal genfinde sin rolle i organisationen.
For nogle medarbejdere kan det betyde, at de mister deres nuværende status i organisationen.
Eksempelvis er et af problemerne med mange fagspecifikke papirjournaler er at koordinere de
aktiviteter, der foregår omkring patienten. Sygeplejerskerne fungerer derfor ofte, som patientens koordinator. Efter implementering af en tværfaglig EPJ vil alle faggrupper have adgang
til patientens data og derved få indsigt i de aktiviteter, der er planlagt i forhold til patienten.
Sygeplejerskens rolle, som patientens koordinator kan således blive væsentligt nedtonet eller
helt forsvinde. (Lorenzi N.M.2002)
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Ved anden orden forandring af en organisation kan forandringen gribe ind i alle fem organisatoriske kerneelementer. Da det er særligt vanskelligt at ændre organisationskulturen, kan man
i forbindelse med arbejdsgangsanalyserne i sundhedsinformatiske projekter støde ind i mange
problemer eller konflikter.
3.3. Projektets livscyklus
Organisationer er ofte indrettet med henblik på rationel drift og ikke på udvikling (Andersen,
Ahrengot, & Olsson1999). Derfor anvendes projektarbejdsformen til opgaver, der er nye for
organisationen, er særlig komplicerede, kræver tværfaglig indsats, har tværorganisatorisk interesse, har udviklingskarakter m.m. (Mikkelsen & Riis 1991). De nævnte opgaver har det til
fælles, at der er tale om midlertidige opgaver og at organisationen mangler viden og erfaring i
forhold til at løse opgaven. Udvikling og implementering af IT på sygehusene er et eksempel
på en midlertidig opgave, hvor organisationen mangler viden og erfaring i forhold til at løse
opgaven.
3.3.1. Projektfaser
For at skabe overblik over projektets aktiviteter opdeles projektet i et antal faser. I systemudviklingsprojekter inddeles projektet ofte i faserne analyse, design, implementering og evaluering. Vi har her valgt en mere generisk model for projekters livscyklus, da denne kan anvendes til både udviklings- og implementeringsprojekter. (Christensen & Kreiner1991; Mikkelsen & Riis1991)

Fig. 3.7 Et projekts livscyklus. (Christensen & Kreiner1991)

Målsætningsfasen
Målsætningsfasen vil være karakteriseret ved, at der eksisterer stor usikkerhed i forhold til,
hvad der kommer ud i den anden ende. (Andersen, Ahrengot, & Olsson1999) Aktiviteter i
målsætningsfasen gennemføres derfor med henblik på at opnå en større viden i forhold til
projektets indhold for derved at kunne beskrive, hvad der skal opnås gennem projektet
(Christensen & Kreiner1991).
I sundhedsinformatiske projekter kan aktiviteterne i målsætningsfasen blive iværksat med
henblik på at opnå større viden i forhold til hvordan teknologien kan understøtte de kliniske
arbejdsgange. På baggrund af denne viden kan der blive formuleret formål og mål for projektet. Endvidere kan fasen afsluttes med udarbejdelse af en kravspecifikation. En aktivitet i målsætningsfasen kunne således være en arbejdsgangsanalyse med henblik på at kortlægge hvordan informationsteknologien kan understøtte de kliniske arbejdsgange.

Planlægningsfasen
I planlægningsfasen iværksættes en række initiativer med henblik på at beskrive, hvordan
man kan opfylde projektets mål. Gennem informations- og kommunikationsprocesser opstår
der ny viden, som kan være årsag til, at nogle af de beslutninger, der blev truffet i målsætningsfasen, bliver ændret. Disse feedback mekanismer betyder at udvikling og implementering af IT er en iterativ lærerproces, hvor tidligere beslutninger løbende må revideres, som
følge at den videns tilvækst, der sker gennem projektforløbet. (Christensen & Kreiner1991)
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Formålet med planlægningsfasen er i høj grad at skabe et realistisk overblik over opgavens
omfang. I den forbindelse kan der være behov for, at leverandøren sammen med de kommende brugere laver arbejdsgangsanalyser med henblik på at kortlægge omfanget af systemudviklingsopgaven eller systemtilpasningsopgaven. Samtidig vil der tilføres viden i forhold til omfanget af de organisatoriske forandringer.
Gennemførelsesfasen
I gennemførelses fasen iværksættes de aktiviteter, der er specificeret i planlægningsfasen. Det
er i denne fase, at teknologien udvikles/implementeres og organisationsforandringen iværksættes. Afhængig af projektets omfang kan der, gå flere måneder eller år fra projektets start til
gennemførelsesfasen iværksættes. Organisationen kan således i mellemtiden have ændret sig
og det bør derfor undersøges, hvordan dette får indvirkning på projektet. Der kan være tale
om stor udskiftning af medarbejdere, iværksættelse af andre projekter, som f.eks. kvalitetsudviklingsprojekter, organisationsudviklingsprojekter, kompetenceudviklingsprojekter. Alene
af denne grund kan det være relevant atter at gennemføre arbejdsgangsanalyser, men et andet
argument er, at det er i gennemførelsesfasen, at alle medarbejderne bliver inddraget i projektet. Arbejdsgangsanalyserne bør således gennemføres med det formål at forankre forandringen
i organisationen. Arbejdsganganalyserne bør i denne fase gennemføres lokalt på de enkelte
afsnit/afdelinger, da måden at udføre arbejdet på vil være forskellig fra afsnit til afsnit og fra
afdeling til afdeling.

Evalueringsfasen
Evalueringsfasen gennemføres med henblik på at undersøge om målene for projektet er opnået og om projektets resultater er brugbare. Også i evalueringsfasen vil det derfor være aktuelt
at gennemføre arbejdsgangsanalyser med henblik på f.eks. at undersøge om det rent faktisk
lykkedes at indføre mere hensigtsmæssige kliniske arbejdsgange. Evalueringen bør være konstruktiv, så resultaterne kan anvendes i fremtiden med henblik på en yderligere udvikling af
teknologien og/eller organisationen.
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Sammenhængen mellem de faser man opererer med i projektplanlægningen og arbejdsgangsanalyser kan illustreres på følgende måde.

Fig. 3.8 Projektets livscyklus og arbejdsgangsanalyser.

I målsætnings- og planlægningsfasen vil arbejdsgangsanalyserne primært blive gennemført
med henblik på at opnå viden for at kunne specificere indholdet i projektet. I gennemførelsesfasen er det overordnede formål for arbejdsgangsanalyserne at forankre forandringen i den
lokale kontekst. Arbejdsgangsanalyser i evalueringsfasen gennemføres dels for at undersøge
om de ønskede mål er nået og dels for at kunne anvende den opnåede viden i forhold til den
videre udvikling af teknologien og/eller organisationen.
Projektplanlægningens dilemma
Dilemmaet i projektplanlægningen består i, at det på den ene side er nødvendigt at træffe nogle beslutninger tidligt i projektet, hvor den tilgængelige viden om projektets indhold er begrænset og på den anden side, at disse beslutninger ofte har stor betydning for projektets
endelige resultater. Sammenhængen mellem beslutningers betydning og den tilgængelige
viden i et projektforløb kan illustreres på følgende måde.

Fig. 3.9 Projektplanlægningens dilemma (Mikkelsen & Riis 1998)
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Ovenstående dilemma er baggrunden for, at man så vidt muligt bør planlægge projektet, som
en iterative proces, hvor det er muligt at revidere tidligere beslutninger i takt med der opnås
større viden i forhold til opgaven. Da arbejdsgangsanalyser i IT-projekter vil være underlagt
det samme dilemma, bør disse også planlægges, som en iterativ proces, hvor det bliver muligt
at ændre på tidligere beslutninger i takt med der opnås større viden i forhold til teknologien og
organisationen.
3.3.2 Teknologisk iværksættelse
En ting er, at den tilgængelige viden i projektet er lille i starten af projektet, en anden ting er,
at der kan være uenighed om målet for projektet. Karen Christensen har beskrevet fire mulige
iværksættelses strategier, som kan anvendes afhængig af, hvorvidt der enighed om målet samt
hvorvidt midlerne til at opnå målet er kendte eller ukendte (Christensen 1985).

middel

Mål
Kendt

Enighed
Standardløsninger

Uenighed
Forhandlinger

Ukendt

Eksperimenter

Søge-/læreprocesser

Skema 3.5 Iværksættelsesstrategier – vores oversættelse. (Christensen1985)

Standardløsninger kan anvendes som iværksættelses strategi når midlet til at opnå målet er
kendt og der er enighed om dette. Overført til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske
projektet, så betyder det, at der dels er enighed om målet for de nye arbejdsgange og samtidig
er det kendt, hvordan et informationssystem kan understøtte de kommende arbejdsgange. Designet af de nye arbejdsgange kan således umiddelbart iværksættes.
Eksperimenter: Midlet til hvordan teknologien kan understøtte de nye arbejdsgange er i denne
situation ukendt, men der er enighed om målet for de fremtidige arbejdsgange. En sådan situation kunne f.eks. være et projekt, hvor der er enighed om, at registrering af data til det Forløbsbaseret LandsPatientRegister (F-LPR) bør ske, som en integreret del af den kliniske dokumentation, men teknologien til at opnå dette er endnu ikke fuldt udviklet. Udgangspunktet
for gennemførelsen af arbejdsgangsanalyser kunne således være dels at eksperimentere med
teknologien ved at anvende mock ups eller prototyper og dels at eksperimentere med forskellige scenarier for, hvordan registrering af data kan falde naturligt ind i de kliniske arbejdsgange.
Forhandling: I denne situation er det kendt, hvordan teknologien vil kunne understøtte de
fremtidige arbejdsgange, men der er uenighed om målet. Det kunne f.eks. dreje sig om et projekt, hvor man har kendskab til et tværfagligt journalnotatmodul, som udover en tværfaglig
dokumentation også kan understøtte mere tværfaglige kliniske arbejdsgange. Hvorvidt sidstnævnte er målet for de fremtidige arbejdsgange, er der uenighed om. Udgangspunktet for arbejdsgangsanalyser i denne situation kan således være at iværksætte forhandlinger mellem de
involverede parter med henblik på at skabe enighed om målet for de fremtidige arbejdsgange.
Søge-/læreproces: når der er uenighed om målet med indførelse af teknologien og midlet til at
opnå målet samtidig er ukendt, så må der iværksættes søge-/læreprocesser for at bringe projektet i en af de ovenfor beskrevne situationer. (Nøhr 1994) Et eksempel på en sådan situation
kunne være at indføre et samlet klinisk informationssystem på et sygehus, som kan understøtte såvel kliniske som administrative processer. Denne teknologi er ikke fuldt udviklet og der
kan i organisationen være uenighed om, hvem der skal registrere informationerne, om den
kliniske del af systemet skal være problemorienteret eller kilde-/tidsorienteret, i hvor høj grad
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informationssystemet skal bygge på strukturerede data osv. osv. Udgangspunktet for arbejdsgangsanalyser i denne situation kan synes yderst vanskelligt og det bør således fra start af
understreges, at arbejdsgangsanalyserne i første omgang ikke udføres med henblik på at træffe beslutninger om de endelige fremtidige arbejdsgange, men derimod med henblik på at opnå
større viden i forhold til hvilke muligheder det elektroniske medie giver for at forbedre kerneprocesserne i organisationen.
3.4. Sammenfatning
I dette afsnit er der redegjort for, hvordan forhold vedrørende teknologien, organisationen og
projektets livscyklus har betydning for gennemførelsen af arbejdsgangsanalyser.
Disse forhold er samlet i nedenstående skema. Teknologi kan, som tidligere beskrevet, opfattes som et kerneelement i analyse af organisationer, men er i denne sammenhæng anført i en
selvstændig kolonne, da fokus i dette projekt er arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske
projekter.

Teknologi
Teknik
Processer

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Organisation

Kerneelementer

Organisationsforandring

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Projektets livscyklus

Projektfaser

Teknologisk iværksættelse

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser

Skema 3.6 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

Referencerammen kan således anvendes, som en checkliste for overvejelser, som bør indgå i
beslutningsprocessen for valg af metode til arbejdsgangsanalyse.
I det følgende vil der blive redegjort for de seks metoder til arbejdsgangsanalyser. Referencerammen vil her blive anvendt i forhold til de enkelte metoders styrker og svagheder ved arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter. Da rapporten er af stort omfang vises
referencerammen i forbindelse med hver enkel metode som reminder/fast navigering for både
os selv og læseren.
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4. Lærende organisationer
4.1 Baggrund og historie
Begrebet lærende organisationer blev først beskrevet af Chris Argyris og Donald A. Schön for
over 20 år siden i bogen ”Organizational Learning” (Argyris & Schön 1996), men først efter
Peter Senge skrev bogen ”The fifth discipline” i 1990, kom der for alvor et gennembrud for
begrebet lærende organisationer (Qvortrup 1998).
Den overordnede filosofi bag begrebet lærende organisationer er, at den vigtigste konkurrence
parameter for organisationer er viden, da organisationer skal kunne agere i et samfund, hvor
eksisterende viden hurtig forældes og erstattes af ny viden (Hildebrandt & Brandi 1998). Organisationer bør således for at kunne øge deres konkurrence evne være i stand til løbende at
forandre sig i takt med, at omgivelserne forandrer sig eller i bedste fald være på forkant med
udviklingen i omgivelserne. Konceptet bag den lærende organisation kan derfor ikke ses som
en afgrænset teori for, hvordan man kan gennemføre et forandringsprojekt i en organisation,
men må derimod opfattes som værende en uendelig rejse (Hildebrandt & Brandi1998).
Indenfor sygehussektoren kan konceptet bag den lærende organisation genfindes i nogle af de
projekter, som indgår i ”Samarbejde om udvikling på sygehusene” også kaldet SUSsamarbejdet (Philipsen et al. 2000). Endvidere har EvalueringsCenter for Sygehuse
(Christensen & Åkerman 2000), i deres rapport om evaluering af ledelse og organisation i
sygehusvæsenet, beskrevet den lærende organisation, som en egnet metamodel for evaluering
af sygehusenes ledelsesfunktioner (Christensen & Åkerman2000).
4.2 Beskrivelse af Den lærende organisation
Peter Senge definerer Den lærende organisation som:

Organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly
desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together (Senge
1994).

Peter Senges definitionen af lærende organisationer er oversat af Finn van Hauen til:

En organisation, hvor alle til stadighed øger deres evne til at skabe de resultater, som de virkelig ønsker at opnå – hvor organisationen opmuntrer til nye måder at tænke på, hvor den
kollektive vision om at skabe det bedste er sat på fri fod, og hvor alle til stadighed lærer,
hvordan man lærer sammen (van Hauen, Strandgaard, & Kastberg 1995) .

Udtrykket lærende organisationer giver indtryk af, at en organisation kan lære. Det kan den
ikke, men den kan lære gennem organisationens medlemmer (Hildebrandt & Brandi1998).
Lærende organisationer kan således ses som et bud på, hvordan man undgår fænomenet, at
organisationen bliver dummere og dummere på trods af, at organisationens medlemmer bliver
klogere og klogere.
Argyris og Schön beskriver sammenhængen mellem den individuelle læring og den organisatoriske læring som, at det er individet, der handler og lærer, men organisationen der sætter
rammen for, hvorvidt vekselvirkning mellem individuel læring og organisatorisk læring
hæmmes eller fremmes (Christensen, Keldorff, & m.fl. 1998).
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Det centrale element i lærende organisationer bliver således at fremme den individuelle læring
og skabe et koncept for, hvordan denne læring kan omsættes til organisatorisk læring. Dette
bl.a. kan ske gennem uddannelse, forskning, kundeanalyser, anvendelse af informationssystemer til at skabe et lager for den erhvervede viden (Hildebrandt & Brandi1998).
Til begrebet læring relaterer der sig mange forskellige indfaldsvinkler og teorier. Psykologen
Edward C. Tolman udtalte i 1949 om dette: ”Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at vores velkendte diskussioner om læring (måske) kan opløses, hvis vi kan blive enige om, at der faktisk
er et antal forskellige læringsprocesser. Så kan det nemlig vise sig, at den teori og de love,
der gælder for den ene slags, kan være meget forskellige fra dem, der gælder for andre”
(Berliner 1997). At der netop findes flere forskellige læringsprocesser genfinder man også i
teorierne om den lærende organisation. I 1978 beskrev Argyris og Schön, som de første,
hvordan organisationer kan lære gennem forskellige læringsprocesser, nemlig single-loop
læring, double-loop læring og deuterolæring (Morgan 1997).
Dette syn på organisatorisk læring kan relateres til Mads Hermansens beskrivelse af forskellige læringsniveauer hos det enkelte individ (se fig. 5.1) (Hermansen 1998).
Single loop læringsprocessen kan således relateres til læringsniveau 1, hvor læringen finder
sted, som en ubevidst proces og gennem mere eller mindre systematiske afprøvninger af forskellige muligheder.
Double loop læringsprocessen svarer til læringsniveau 2, hvor læring finder sted gennem refleksion over, hvordan opgaven kan løses. Derved bliver der tale om en bevidst læringsproces.
Deuterolæring er en parallel til læringsniveau 3, hvor individet reflekterer over, hvordan læringen finder sted eller sagt på en anden måde, at lære hvordan man lærer.

Fig. 4.1. Tre læringsniveauer for individuel læring (Hermansen1998).

I det følgende beskrives de tre læringsprocesser mere uddybende med fokus på den organisatoriske læring. Dette forsøges endvidere relateret til sygehuskonteksten ved at inddrage eksempler på de tre læringsprocesser i en obstetrisk afdeling (Davies & Nutley 2000).
Single loop læringsprocesser
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Single loop læring er den hyppigst forekomne læringsform og den består hovedsaglig i korrektion af fejl eller sagt på en anden måde at udjævne gabet mellem en aktuel situation og en
ønsket situation. Single loop læringsprocesser finder sted, når der er tale om en optimering af
eksisterende rutiner. Der reflekteres ikke over, hvorfor problemet er opstået og organisationens politikker og målsætninger forbliver uændret. Det centrale spørgsmål ved single loop
læring er, ”hvordan forbedrer vi den måde, vi til dagligt udfører vores job på?” (van Hauen,
Strandgaard, & Kastberg1995).
Eksempel på single loop læringsprocesser i en sygehuskontekst.
En obstetrisk afdeling afholder en klinisk audit og konstaterer, at den aktuelle kliniske praksis
på flere områder afviger fra de kliniske evidensbaserede guidelines. Derfor afholder personalet flere møder for at diskutere, hvordan afdelingens kliniske arbejdsgange og procedurer kan
tilpasses de gældende guidelines. Dette arbejde resulterer i, at de nødvendige ændringer af
nuværende praksis iværksættes. Der etableres endvidere et antal feedback-processer, med
henblik på at kontrollere, om afdelingen fortsat lever op til de kliniske guidelines. Ændringerne medførte, at flere patienter fik den nødvendige behandling og pleje til tiden (Davies & Nutley2000).
Double loop læringsprocesser

Double loop læring forudsætter, at der ikke kun er tale om optimering af eksisterende praksis,
men at der også reflekteres over denne. De politikker, værdier, antagelser og betingelser, der
ligger til grund for den nuværende praksis undersøges kritisk og om nødvendigt revideres
disse. Det vil sige, at der er tale om en læringsproces, hvor man ikke kun søger at besvare
spørgsmålet hvordan, men også søger at besvare spørgsmålet hvorfor processerne er organiseret, som de er. Double loop læring kan derfor være en pinefuld proces, da mange mennesker
vil have svært ved at skulle stille spørgsmålstegn ved de antagelser, som den nuværende praksis hviler på. Processen kræver derfor tålmodighed, systemtænkning (se senere) og kreativitet
(van Hauen, Strandgaard, & Kastberg1995).
Double loop læringsprocesser i sundhedssektoren forekommer primært internt i de enkelte
faggrupper. Eksempelvis må lægevidenskabens antagelser for diagnostik og behandling af
sygdomme løbende revideres, som følge af ny viden genereret gennem forskning.
Double loop læring finder således i høj grad sted i forhold til kerneprocesserne (diagnostik,
behandling og pleje) og i langt mindre grad (eller aldrig) i forhold til de organisatoriske processer, som går på tværs af faggrupper og funktionelle enheder (Nikula2001).
Eksempel på double loop læringsprocesser i en sygehuskontekst.
På den obstetriske afdeling viste patientinterviews, at flere kvinder bl.a. ønskede bedre sammenhæng i behandlingen, et tættere forhold mellem patient og det sundhedsfaglige personale
samt en bedre kvalitet i patientinformationen. For at prioritere disse ønsker blev der iværksat
en omfattende omstrukturering af de nuværende arbejdsgange. Dette indebar, at der blev etableret tværfaglige teams, hvor det enkelte team blev ledet af en jordmoder. De evidensbaserede
guidelines udgjorde fortsat grundlaget for den kliniske praksis, men gennem double loop læringsprocesser blev de indvævet i et nyt mønster af interaktioner og værdier for behandling af
patienterne (Davies & Nutley2000).
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Deutero læringsprocesser

Deuterolæring, også kaldet meta-læring, indebærer at der reflekteres over hvordan læring finder sted. Formålet med deuterolæring er at lære, hvordan single loop og double loop læringsprocesser kan optimeres samt hvordan denne viden kan anvendes af andre. Deuterolæring i
organisationer kan finde sted ved at reflektere over tidligere episoder for organisatorisk læring
og derigennem udvikle nye strategier for læring i organisationen (Hildebrandt & Brandi1998).
Eksempel på deutero læringsprocesser i en sygehuskontekst.
Deuterolæring på obstetrisk afdeling fandt sted ved at analysere de faktorer, som var årsag til
organisationsforandringen. Disse blev kommunikeret ud til resten af organisationen i form af
rapporter. Endvidere blev der etableret teams på tværs af klinikkerne samt skabt mulighed for
jobrotation. Således kunne den værdifulde læring, som fandt sted på afdelingen, overføres til
andre klinikker samt anvendes konstruktivt, da der var skabt et forum for refleksion over organisatorisk læring (Davies & Nutley2000).
Sammenfattende vil det sige, at der eksisterer tre måder, hvorpå organisationer kan lære og i
konceptet bag den lærende organisation er intentionerne, at alle tre former for læring bør finde
sted. En ting er hvilke læringsprocesser der bør finde sted, en anden ting er hvad der karakteriserer den lærende organisation. Der er mange fortolkninger af den lærende organisation,
som vi ikke vil komme nærmere ind på her. Nedenstående beskrivelse af den lærende organisation tager primært udgangspunkt i Peter Senges fortolkning af begrebet.
Peter Senge har beskrevet fem discipliner, som er centrale for lærende organisationer. Det
drejer sig om personligt mesterskab, fælles vision, teamlæring, mentale modeller og systemtænkning.

Personligt mesterskab
Den individuelle læring er en forudsætning for den organisatoriske læring og derfor er det
vigtigt, at organisationen skaber en ramme for medarbejdernes personlige udvikling og læring. For at skabe personligt mesterskab hos den enkelte medarbejder bør der skabes en kultur
i organisationen, hvor fejl er tilladt, hvor succeser fejres og hvor individet løbende opfordres
til at søge nye måder at tilegne sig viden samt nye måder at udføre arbejdet på. Medarbejderne
får således mulighed for at realisere deres egen personlige vision, såfremt denne er i tråd med
organisationens vision.
Et eksempel på tiltag i Sundhedssektoren, som kan fremme medarbejdernes evne til at formulere deres personlige vision, er afholdelsen af medarbejderudviklingssamtaler (van Bemmel &
Musen1997). Et element i MUS kan nemlig være, at medarbejderen inden samtalen formulerer sin personlige vision for arbejdslivet. Under samtalen aftaler lederen og medarbejderen,
hvilke tiltag der kan være med til at realisere denne vision og hvorvidt den er i tråd med organisationens vision. En forudsætning for, at MUS kan bidrage til personligt mesterskab er dog,
at der i sygehussektoren skabes en ramme for læring, som en integreret del af den kliniske
hverdag og at de nødvendige midler til uddannelsesaktiviteter afsættes i budgettet.
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Fælles Vision

Formålet med den fælles vision er, at alle organisationens medlemmer har et fælles billede af,
hvor man vil hen i fremtiden. Organisationens medlemmer skal ikke kun være informeret om
visionen, men også kunne forstå og engagere sig i at realisere denne. Derved kan der opstå et
samhørighedsforhold blandt organisationens medlemmer og visionen kan således blive en
kraft af imponerende styrke (Senge1994). Et ofte anvendt eksempel på en sådan fælles vision,
hvis realisering forudsatte omfattende læreprocesser samt et stort engagement hos de involverede personer, er John F. Kennedy’s vision om at sætte en mand på månen.
Hvis den fælles vision ikke er kendt og accepteret blandt organisationens medlemmer, er det
meget lidt sandsynligt, at den kan realiseres. Et eksempel på dette fandt Rolf Nikula, da han
undersøgte, hvorvidt organisationen forandres ved implementering af EPJ (Nikula2001). Hans
undersøgelse viste, at sygehusledelserne havde en vision om, at implementering af EPJ skulle
styrke processynet i organisationen samt skabe et bedre tværorganisatorisk samarbejde i forhold til patientprocesserne. Denne vision var dog hverken kendt og/eller accepteret blandt
store dele af personalet og resultatet blev da også, at visionen ikke blev realiseret.

Teamlæring
Teamlæring er forbindelsesleddet mellem den individuelle adfærd og gruppens adfærd i opfyldelsen af organisationens mål. Gennem teamlæring kan der opnås en synergi effekt af den
individuelle læring. En forudsætning for teamlæring er, at organisationens medlemmer kan
føre åben dialog og diskussion af såvel egne som andres antagelser. Det er gennem denne
dialog, at det bliver muligt at få øje på forsvarsmekanismer, som kan være hindrende for ny
læring. Først når forsvarsmekanismerne er kendt, kan der arbejdes med disse og banes vej for
nye mentale modeller (se senere). Begrebet teamlæring er i høj grad relateret til double loop
læringsprocesser.
Indenfor sundhedssektoren har teamlæringsprocesser primært fundet sted indenfor de enkelte
faggrupper. Øget fokus på tværfaglige teams, akkreditering, patientforløb og den tværfaglige
elektroniske patientjournal har i de senere år været medvirkende årsager til en øget interesse
for teamlæringsprocesser. Ifølge Davies og Nutley (Davies & Nutley2000) vil en forudsætning for substantielle forandringer i læringskapaciteten indenfor sundhedssektoren være, at
tværfaglige læringsprocesser fremmes og at læring ikke som hidtil afgrænses til monofaglige
læringsprocesser internt i de sundhedsfaglige professioner.
Erik Laursen fandt i et organisatorisk læringsprojekt på tre sygehusafdelinger i Nordjyllands
Amt, at forekomsten af de mange forskellige lægefaglige specialer og faggrupper i sundhedssektoren, samt disses forskellige kultur og traditioner, er hæmmende for udviklingen af organisatorisk læring. F.eks. fandt han, at der på de tværfaglige konferenser, hvor der burde være
rig mulighed for teamlæring, kun forekom single loop læringsprocesser. (Christensen,
Keldorff, & m.fl.1998)

Mentale modeller

Menneskets evne til at forstå omverden er relateret til de mentale modeller. Mentale modeller
skabes gennem tidligere oplevelser, eksisterende antagelser og generaliseringer. Hvordan vi
fortolker omgivelserne vil således afhænge af vores eksisterende mentale modeller. Til tider
gøres der nye iagttagelser og eksisterende mentale modeller må vige til fordel for nye mentale
modeller. Denne proces kan være yderst vanskellig. Tænk bare på Erasmus Montanus og hans
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anstrengelser for at overbevise venner og familie om, at jorden ikke er flad, men derimod
rund. På samme måde kan eksisterende mentale modeller blandt organisationens medlemmer
være hindrende for nye forslag og ideer. Mentale modeller bør således udfordres i vurderingen af nye forslag og i nogle tilfælde kan denne proces lede til dannelsen af nye mentale modeller og dermed nye fortolkninger af fænomener, processer og antagelser.
En vigtig forudsætning for double loop læringsprocesser er, at man er bevidst om de eksisterende mentale modeller (billeder, forestillinger) og at man om nødvendigt er åben for at aflære disse.
Indenfor de medicinske naturvidenskaber (læge, sygepleje, humanbiologi, genetik, osv.) må
eksisterende mentale modeller jævnligt aflæres og nye dannes, som følge af nye forskningsresultater. Et eksempel på dette er, da man indenfor lægevidenskaben måtte ændre den eksisterende mentale model for sygdomsårsag og sygdomsbehandling af mavesår, da ny forskning
indenfor området kunne påvise, at langt de fleste mavesår var forårsaget af en Helicobacter
infektion.
Når det drejer sig om det organisatoriske område indenfor sundhedssektoren, ser det ud til at
være langt sværere at udfordre eksisterende mentale modeller, men at det kan lade sig gøre,
fremgår af et projekt på en geriatrisk afdeling i Århus Amt. I dette projekt medførte refleksion
over, hvorfor organisationen havde problemer med anvendelsen af et tværfagligt dataark, ikke
til at afskaffe det tværfaglige dataark, men derimod til at sammenlægge faggruppernes journaler (Hildebrandt & Brandi1998). Dette kan ses som et opgør med tidligere antagelser om, at
journaler primært skal understøtte de monofaglige processer og at tværfaglige journaler er
uoverskuelige samt indeholder mange informationer, som er irrelevante for den enkelte faggruppe.
Systemtænkning

Systemtænkning er en omfattende teori, som oprindeligt blev udviklet af Niklas Luhmann og i
dag anvendes systemteorien indenfor mange forskellige felter. Det vil i denne forbindelse
være for omfattende i detaljer at redegøre for systemteorien, så i det følgende vil det kun være
de elementer, der er centrale i forhold til lærende organisationer, som vil blive beskrevet.
Systemtænkning er den vigtigste af alle disciplinerne, da den er en forudsætning for de andre
discipliner (Senge1994). Det er således først, når man er i stand til at se helheden, fokusere på
indbyrdes relationer og forandringsprocesser, at man har den nødvendige forståelse for at
kunne arbejde med de andre discipliner. Endvidere indebærer systemtænkning, at organisationsforandringer opfattes som cirkulære processer og ikke lineære årsagsvirkning kæder (Iles
& Sutherland 2001).
Indenfor sygehussektoren forekommer systemtænkning f.eks. i form af begrebet patientforløb,
hvor processerne på et sygehus ses på tværs af de organisatoriske enheder og udfra patientens
forløb gennem systemet. Dette er en mere helhedsorienteret tilgang til optimering af patientbehandlingen end den hidtil mere anvendte optimering af patientbehandlingen indenfor de
enkelte afdelinger/specialer/faggrupper.
Iflg. Rolf Nikula (Nikula2001) er det netop evnen til systemtænkning, som er vanskellig at
realisere indenfor sundhedssektoren. På øverste ledelsesplan kan man genfinde den ovenfor
beskrevne systemtænkning i forhold til patientforløb, men blandt personalet ses udvikling af
behandling og pleje fortsat som værende anliggender indenfor den enkelte afdeling og/eller
faggruppe.
I vores beskrivelse af den lærende organisation er ordene læring og forandring brugt lidt i
flæng, men iflg. Hildebrandt kan man da også opfatte det som værende to sider af samme sag.
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Læring kan ses som, at man er i stand til at ændre adfærd og organisationsforandring er jo
netop, at organisationen kan noget den ikke kunne tidligere. Når det er sagt, så skal man ikke
foranlediges til at tro, at den lærende organisation er en proces, der har et start og et slut tidspunkt. Den lærende organisation er derimod en fortløbende proces, en referenceramme og en
samling af begreber, hvor man konstant efterstræber en vision og et ambitiøst mål for en organisation og dens medlemmer. (Hildebrandt & Brandi1998)
Den lærende organisationer som metode til arbejdsgangsanalyser
Udvikling og implementering af IT-systemer i sygehussektoren organiseres typisk som et projekt, der har en start og et sluttidspunkt. Begrebet den lærende organisation har til gengæld
ikke et start og et sluttidspunkt, men er derimod en løbende proces. Denne forskel ændrer dog
ikke på, at læring er et centralt element i sundhedsinformatiske projekter og at det således kan
være relevant at inddrage elementer fra teoridannelsen bag lærende organisationer i forbindelse med arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter.
Udgangspunkt

Pedler m.fl beskriver forskellige udgangspunkter for at iværksætte konceptet for lærende organisationer, som f.eks. udarbejdelse af analyser, iværksættelse af kampagner, afholdelse af
virksomhedskonferencer osv. (Pedler, Burgoyne, & Boydell 1991). I forhold til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter, kan der således afholdes en konference for medarbejdere involveret i projektet. Konferencen anvendes til at introducere medarbejderne til konceptet bag den lærende organisation samt give medarbejderne mulighed for at fremsætte deres
meninger samt evt. problemer i forhold til metoden.
Personligt mesterskab
Ved rekruttering af personale til de arbejdsgrupper, som skal forestå arbejdsgangsanalysen,
bør det overvejes hvilke generelle kompetencer samt kernekompetencer medarbejderne bør
besidde. På denne baggrund kan man enten udpege medarbejdere til arbejdsgrupperne, eller
man kan opslå interne ”stillingsopslag”, som beskriver hvilke kompetencer man efterlyser.
Medarbejderne søger således selv om at deltage i arbejdsgangsanalyserne.
Endvidere bør der i organisationen skabes en ramme for, at medlemmerne af arbejdsgrupperne tilbydes relevant uddannelse.
Fælles vision

Der bør udarbejdes en strategi for projektet ved bred inddragelse af medarbejderne. Strategien
skal beskrive den fælles vision for, hvor man vil hen med projektet. I Danmark er der formuleret en fælles strategi for IT-anvendelse i sygehussektoren, hvoraf det fremgår, at EPJ forventes at forandre organisationen samt forbedre patientbehandlingen. Samme forventninger genfinder man i flere amtslige IT-strategier i Danmark. Det vil sige, at der på et overordnet niveau er forventning om, at implementering af IT i sygehussektoren ikke kun vil medføre transitoriske forandringer, men også transformatoriske forandringer. Transition betyder, at organisationen er synligt forandret, men grundlæggende er den uændret. Transformation dækker
over, at forandringen medfører en ny organisationsforståelse (Hildebrandt & Brandi1998).
Transformation sker gennem udviklings- og læringsprocesser, hvor der stilles spørgsmålstegn
ved grundlæggende antagelser i organisationen. Der er således i høj grad tale om double loop
læringsprocesser.
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Systemtænkning

Arbejdsgrupperne, der skal analysere arbejdsgangene, bør sammensættes, så de relevante faggrupper er repræsenteret. Ved relevante faggrupper forstås i denne sammenhæng, at det bliver
muligt at skabe den nødvendige tværfaglighed og helhedsforståelse i arbejdet med arbejdsgangsanalyserne. På denne måde kan man skabe grundlaget for systemtænkning og tænke
arbejdsgange i forhold til patientens vej gennem systement fra henvisning til udskrivning.
Arbejdsgangsanalysen vil således tage udgangspunkt i processerne og ikke i de enkelte afdelingers eller faggruppers funktioner. Endvidere er det netop gennem den tværfaglige tilgang,
at alle aspekter i forhold til et givet problem kan undersøges (Nikula2001).

Teamlæring
I arbejdet med arbejdsgangsanalyserne, bør der i de tværgrupper være en sådan kultur, at alle
tre læringsprocesser kan forekomme. Det vil sige samarbejdet skal bygge på en gensidig respekt, at det er tilladt at fejle og endelig at alle føler de kan give udtryk for deres ideer. Denne
kultur er en forudsætning for double looplæringsprocesser i teamlæringen.
Endvidere bør teamlæringen også omfatte deuterolæring. Arbejdsgrupperne bør derfor afsætte
tid til at reflektere over, hvordan single loop og double loop læringsprocesserne finder sted i
gruppen.
Denne viden kan anvendes til at optimere læringsprocesserne i det videre forløb.
Mentale modeller

Arbejdsgangsanalyserne bør gennemføres på en sådan måde, at der ikke kun stilles spørgsmål
til hvordan de fremtidige arbejdsgange kan designes, men også hvorfor. Dette fører til en
række refleksioner over nuværende praksis samt fremsættelse af forslag til nye arbejdsgange.
De eksisterende mentale modeller, hos medarbejderne i arbejdsgruppen, kan være årsag til, at
nogle af de fremsatte forslag anses for uanvendelige. Derfor bør eksisterende mentale modeller udfordres, så det bliver synligt, hvorvidt de er hindrende for nytænkning af de fremtidige
arbejdsgange.
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4.3 Den lærende organisation - arbejdsgangsanalyse af stuegang
Forudsætninger
Arbejdsgruppen, som skal analysere arbejdsgangene relateret til stuegang, skal først og fremmest være bekendt med begreberne i den lærende organisation. Dette kan finde sted ved at
afholde en temadag om lærende organisationer. Til temadagen bør såvel arbejdsgruppen, som
den beslutningsdygtige gruppe i EPJ-projektet inviteres. Formålet med temadagen er dels at
give medarbejderne en forståelse af begreberne i den lærende organisation og dels at forankre
konceptet bag den lærende organisation i projektorganisationen.
Etablering af projektorganisationen
Ved etablering af projektorganisationen bør man inddrage læger, sygeplejersker og lægesekretærer, som kan og vil søge nye måder at udføre stuegang på. Medlemmerne af arbejdsgruppen skal således være indstillet på at indgå aktivt i en tværfaglig læringsproces. Ledelsen
bør bakke op om projektorganisationen ved bl.a. at give projektorganisationens medlemmer
mulighed for personlig udvikling og læring. I etablering af projektorganisationen er det i høj
grad disciplinen personligt mesterskab, der bør indgå i ledelsens overvejelser, når medlemmer
til projektorganisationen skal udvælges.
Gennemførelse af arbejdsgangsanalysen
Arbejdsgangsanalysen vil omfatte såvel single loop som double læringsprocesser, men derudover bør arbejdsgruppen løbende reflektere over, hvordan læringsprocesserne finder sted, så
disse erfaringer kan anvendes i gruppens videre arbejde.
Fælles vision.
Uanset om der foreligger en strategi/vision for det overordnede EPJ projekt, bør projektgruppen starte deres arbejde med at formulere en fælles vision for de nye arbejdsgange relateret til
stuegang. Denne bør selvfølgelig være i tråd med den overordnede vision, hvis en sådan foreligger. Endelig bør den primært tage udgangspunkt i patienten og sekundært i interne forhold.
Baggrunden for at formulere en fælles vision for arbejdsgangsanalysen af stuegang er fra begyndelsen at skabe et samhørighedsforhold i gruppen og derved fremme det fornødne engagement i det videre arbejde. Der bør således afsættes tilstrækkelig tid til denne proces og man
bør sikre sig, at alle involverede læger, sygeplejersker og lægesekretærer har forstået og accepteret visionen, inden man fortsætter arbejdet med arbejdsgangsanalysen.
Et eksempel på en fælles vision for arbejdsgangsanalysen af stuegang kunne være:
De nye arbejdsgange i forbindelse med stuegang skal sikre:
•
•

at patienterne får tilstrækkelig information om deres sygdom samt det videre behandlings- og plejeforløb
at personalet i mødet med patienten er velforberedte og orienteret om patientforløbet.

Mentale modeller
Når gruppen har accepteret den fælles vision for stuegang, kan man fortsætte arbejdsgangsanalysen med at identificere de problemstillinger, der er ved den eksisterende stuegangsform.
I arbejdet med disse problemstillinger skal der ikke kun stilles spørgsmål til hvordan og hvornår problemerne opstår, men også hvorfor. I denne fase bør det understreges, at der er tale om
en læringsproces og at det er legalt også at undersøge, hvorvidt kulturforskelle blandt faggrupperne kan være årsag til problemerne.
Eksempler på nogle af de kendte problemstillinger ved den traditionelle stuegang er:
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Forekomsten af redundante data i sygeplejejournalen og lægejournalen.
Manglende tidstro opdatering af journalerne.

Ser man nærmere på den manglende tidstro opdatering af journalerne, så kan årsagerne til
problemstillingen dels være manglende lægesekretær kapacitet, uhensigtsmæssige arbejdsgange og/eller at lægerne ikke selv dokumenterer informationerne i journalen. Diskussionen
af sidstnævnte kan føre til følgende påstande:
• Lægernes ressourcer er knappe, hvorfor det ikke er muligt for lægerne at registrere informationerne.
• Registrering af informationerne kan for nogle læger betyde tab af status. F.eks. kan
ældre overlæger have vanskelligt ved at betjene en computer og være nød til at søge
hjælp hos andre medarbejdere på afdelingen.
Da eksisterende mentale modeller er afgørende for, hvad vi ser, gør og mener er muligt, bør
projektgruppen være bevidste om disse i den indledende proces, da eksisterende mentale modeller i det videre forløb, kan være barrierer for at realisere nogle af de nye forslag til arbejdsgange ved stuegang.
Systemtænkning og teamlæring
På nuværende tidspunkt vil der foreligge en beskrivelse af en række problemstillinger ved den
traditionelle stuegang med papirjournalen samt mulige årsager til disse. Arbejdet med at designe de fremtidige arbejdsgange omkring stuegang ved anvendelse af EPJ kan nu begynde.
I denne proces bliver systemtænkningen central, hvilket vil sige, at der skal tænkes i helheder
og på tværs af de nuværende funktioner. Det er også her, at visionen for den nye stuegang
bliver central og i højere grad styrende for processen end forhold som, hvem der plejer at gøre
hvad. Tværfagligheden bør vægtes i denne fase af arbejdsgangsanalyser. Der er selvfølgelig
mange gode grunde til, at behandling og pleje af patienterne er delt mellem forskellige faggrupper og lægefaglige specialer, men den tværfaglige tankegang bør inddrages for at sikre
sammenhæng i den service, der skal leveres i forhold til patienten. Således kunne personalet
evt. fremme den faglige koordinering samt patientens informationsbehov på tværs af faggrænser ved at se stuegang, som et teamarbejde. Patienterne kunne fordeles mellem teamene, hvilket for den enkelte læge og sygeplejerske gør det muligt at koncentrere sig om en mindre antal patienter. Derved vil personalet i højere grad kunne have overblik og indsigt i egne patienters sygdomsproblemer. Beslutninger vedrørende patienten bør så vidt muligt træffes i teamet
og i samarbejde med patienten.
Ved at inddrage systemtænkningen i udformningen af den nye stuegang, bør denne i højere
grad end den traditionelle ses som en cirkulær proces, hvor feedback processer tænkes ind i
arbejdsgangene, så der til stadighed sker en refleksion over kvaliteten i det udførte arbejde.
Et andet formål med at etablere tværfaglige teams i lærende organisationer er at sikre den
fortsatte teamlæring i organisationen. Ny viden og ideer til udvikling af stuegang bliver således ikke den enkelte faggruppes forehavende, men til gengæld en løbende proces for de enkelte teams. Tid til refleksion over eksisterende praksis samt formidling af ny viden til de andre i
teamet bør indarbejdes i planlægningen af arbejdet i afdelingen. Det er ved sådanne seancer,
at såvel single loop som double loop læringsprocesserne, finder sted med henblik på løbende
at udvikle arbejdsgangene ved stuegang.
Etablering af tværfaglige teams er, som det fremgår af ovenstående, næsten uundgåeligt hvis
man vil sikre såvel systemtænkning som teamlæring i de fremtidige arbejdsgange ved stuegang.
I analysearbejdet af problemstillingerne og design af de nye arbejdsgange bør arbejdsgruppens medlemmer være lydhør overfor hinanden og se bort fra de autoritetsforhold, der er melSide 38
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lem gruppens medlemmer i det daglige arbejde. I single loop og double loop læringsprocesserne bliver det således også legalt for den yngste lægesekretær på afdelingen, at stille
spørgsmål vedrørende forhold i lægekulturen, med henblik på at afdække om det er eksisterende mentale modeller, der er årsag til modstand mod et fremsat forslag.
Eksempelvis har projektgruppen tidligere identificeret problemstillingen med redundante data
i journalerne. Her vil det være naturligt at stille spørgsmålet, hvorfor der arbejdes med flere
journaler? Hvilke holdninger er årsag til, at man ikke kan anvende en fælles journal? Skyldes
det manglende tillid til andre faggruppers dokumentation eller er det frygt for en stor uoverskuelig journal? Når man besvarer disse spørgsmål bør man atter være bevidst om eksisterende mentale modeller. Er disse stadig relevante når papirjournalen erstattes af EPJ?
Det elektroniske medie giver jo dels mulighed for, at journalen fysisk kan befinde sig flere
steder og dels mulighed for avanceret filtrering af informationerne i journalen.
Rapporten om arbejdsgangsanalysen bør ikke kun indeholde en beskrivelse af de nye arbejdsgange, men også en beskrivelse af hvorvidt man har nået visionen samt hvilke valg der er
truffet undervejs og hvorfor. Herved synliggøres det, om f.eks. begrænsninger ved teknologien eller eksisterende mentale modeller har været årsag til, at nogle af ideerne er forkastet.
Gennem denne dokumentation kan projektgruppen, på et senere tidspunkt, anvende den læring som er fundet sted undervejs i processen. Endelig vil dokumentationen gøre det muligt at
udbrede læringen til andre medlemmer af organisationen.
Implementering af de nye arbejdsgange
Ideelt vil EPJ projektorganisationen have etableret feedback mekanismer fra resten organisationen, som en integreret del af arbejdet med arbejdsgangsanalysen. Dette kan ske ved løbende at informere og diskutere projektgruppens arbejde med resten af medarbejderne, så disse
får mulighed for at kommentere arbejdet og fremsætte ideer i forhold til de nye arbejdsgangene ved stuegang.
Ved implementering af de nye arbejdsgange bliver det vigtigt at gøre sig klart, om den lærende organisation skal udbredes til resten af organisationen eller om den kun tænkes anvendt i
EPJ projektet. I førstnævnte tilfælde vil det være nødvendigt at afholde interne kurser om den
lærende organisation for resten af medarbejderne i organisationen, inden de nye arbejdsgange
implementeres. I sidstnævnte tilfælde kan man afholde tværfaglige konferencer, hvor man
introducerer de nye arbejdsgange for medarbejderne. I begge tilfælde er det vigtigt at have
ledelsens opbakning i implementeringsprocessen.
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4.4 Den lærende organisation - styrker og svagheder

Teknologi
Teknik
Processer

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Organisation

Kerneelementer

Organisationsforandring

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Projektets livscyklus

Projektfaser

Teknologisk iværksættelse

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser

Tabel 3.6 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

4.4.1 Teknologi
Kerneprocesserne på et sygehus kan i mange tilfælde karakteriseres som komplekse processer
og hvordan disse kan forbedres ved anvendelse af informationsteknologi, er der ikke mange
erfaringer med. Det betyder, at læring bliver et centralt element i arbejdsgangsanalyserne,
hvor nytænkning og videreudvikling af arbejdsgangene vil forudsætte, at der også stilles hvorfor spørgsmål til den nuværende praksis. Disciplinen teamlæring i den lærende organisation
vil således være en styrke i forhold til arbejdsgangsanalyser af sygehussektorens kerneprocesser. Endvidere vil disciplinen systemtænkning kunne bidrage til, at kerneprocesserne i højere
grad ses i deres helhed og på tværs af organisationen.
4.4.2 Organisation
Der er både forventninger til og erfaringer med, at implementering af informationsteknologi i
sundhedssektoren kan føre til omfattende organisationsforandringer (Berg2001)
(Sundhedsstyrelsen2001; Travers & Downs Stephen M. 2000). Når en organisation grundlæggende ændrer sin måde at drive virksomhed får det betydning for organisationskulturen
(Hatch M.J.1997; Lorenzi N.M.2002). Disciplinen mentale modeller i den lærende organisation giver mulighed for at arbejde med organisationskulturen (værdier og holdninger) ved at
udfordre de eksisterende mentale modeller. Det bliver således muligt at diskutere forhold vedrørende de enkelte faggruppers kultur i arbejdsgangsanalyserne, hvilket bl.a. kan være aktuelt,
hvis de fremtidige arbejdsgange forudsætter et større tværfagligt samarbejde. Mentale modeller vil også kunne inddrages i vurderingen af fremsatte forslag, med henblik på at undersøge
om det er eksisterende mentale modeller, der er hindrende for, at man kan arbejde videre med
et forslag. Dette forudsætter dog, at arbejdsgruppens medlemmer er indstillet på at indgå i en
åben dialog om holdninger og værdier. Hvorvidt dette er muligt, er et af de kritikpunkter, der
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fremføres i forhold til teorien om den lærende organisation, da denne ikke nærmere beskriver,
hvordan konflikter skal håndteres (Christensen, Keldorff, & m.fl.1998).
I konceptet bag den lærende organisation tænkes organisationsforandring mere som bottomup processer end top-down processer. Arbejdet med de fem discipliner foregår i den lokale
kontekst og derved opstår der en risiko for at omgivelserne overses. I sundhedsinformatiske
projekter, hvor det samme IT-system skal udvikles og anvendes på tværs af organisationen,
kan der således være risiko for, at de enkelte afdelinger arbejder i hver sin retning, hvilket kan
føre til en ny ”AMANDA”. I AMANDA projektet var det bl.a. de mange krav, opstået i de
lokale kontekster, som forårsagede at IT-systemet blev uforholdsmæssigt kompliceret.
4.4.3 Projektets livscyklus
De indledende aktiviteter i et sundhedsinformatisk projekt vil ofte være i forhold til at formulere formål, mål og succeskriterier. I dette arbejde vil dimensionen en fælles vision med fordel
kunne inddrages. Det betyder, at medarbejderne inddrages i formuleringen af den fælles vision for projektet, så de ikke kun er informeret om denne, men rent faktisk forstår og engagerer
sig i at realisere den fælles vision. På samme måde vil den fælles vision kunne anvendes i
forbindelse med arbejdsgangsanalyser tidligt i projektet til at skabe en fælles mål for de fremtidige arbejdsgange. Senere i projektet, hvor informationsteknologien skal implementeres og
de nye arbejdsgange forankres i organisationen kan den fælles vision være med til at holde
arbejdsgangsanalyserne på rette kurs.
I forhold til de fire forskellige strategier for teknologisk iværksættelse, vil den lærende organisation være speciel anvendelig i situationen, hvor der er uenighed om såvel mål, som midler. Ved at anvende teoridannelsen bag den lærende organisation kan single loop- , double
loop- og deuterolæring indgå i de søge/læreprocesser, som bør iværksættes.
I situationer hvor der er enighed om målet samt midlerne til at nå dette, vil anvendelsen af den
lærende organisation, som metode til arbejdsgangsanalyser, til gengæld være mindre hensigtsmæssig. Dette skyldes, at der i denne situation ikke er det store behov for læringsprocesser og derfor vil de ressourcer, der skal bruges på at forankre konceptet, forsinke processen
unødigt.
Problemet med at anvende den lærende organisation til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter kan være, at det tager lang tid at indarbejde konceptet i organisationen.
Således formodes det at tage ca. 10 år at udbrede konceptet i den engelske sundhedssektor
(Davies & Nutley2000). På Rygcenteret, Sygehus Fyn, Ringe har man erfaret, at det første år
med den lærende organisation var en meget usikker og søgende periode. Først efter godt to års
arbejde med den lærende organisation begyndte fordelene at vise sig i form af engagement,
ansvarsfølelse og fælles læring blandt medarbejderne samt innovation i hverdagen og bedre
kvalitet i behandlingen af patienterne (Manniche & Thomsen 2001)
4.4.4 Delkonklusion
Vores analyse af Den lærende organisation viser, at denne metode i mange tilfælde vil være
anvendelig til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter, da implementering af
IT-systemer i sundhedssektoren forventes at medføre omfattende organisatoriske forandringer. Læringsprocesser og ændring af organisationskulturen bliver centrale elementer i sådanne
projekter.
Anvendelse af den lærende organisation til arbejdsgangsanalyser medfører, at det kliniske
personale får rig mulighed for at have indflydelse på de fremtidige arbejdsgange, men samtidig indebærer konceptet også, at der er tale om langvarige og kontinuerlige processer. Dette er
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i modsætning andre metoder, hvor de fremtidige arbejdsgange forventes at kunne designes
ved afholdelse af 3-4 møder.
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5. Business Process Reengineering
5.1 Baggrund og historie
Begrebet Business Process Reengineering blev introduceret i artiklen ”Re-engineering Work:
Don’t Automate, Obliterate” skrevet af amerikaneren Michael Hammer (Hammer 1990). Dette udtryk (automatiser ikke, tilintetgør) er senere hen nærmest blevet et slogan for BPR. Artiklen blev i 1993 fulgt op med bogen ”Re-engineering the Corporation”, som Hammer M. skrev
sammen med Champy, J. I årerne efter blev der skrevet et væld af bøger og artikler om BPR,
men Hammer, Champy og Davenport anses for at være ”stamfædrene” til BPR. Hammer blev
senere professor i computer science ved The Massachusetts Institute of Technology og er idag
chef for firmaet Hammer and Company.
Indenfor organisationsteori beskrives BPR, som en rationel ledelsesstrategi for, hvordan organisationer gennem forandring kan overleve ved at tilpasse sig de ydre krav og forventninger
(Dahlen Jon Erlend 1995) eller sagt på en anden måde ”en forandringsstrategi, der kan gøre
organisationen kampklar til at overkomme diverse trusler fra omverdenen” (Jens Holmgren
1999). BPR er således primært en metode til organisationsforandring indenfor og mellem organisationer, hvor ny og kreativ anvendelse af IT spiller en væsentlig rolle (Malhotra 1998).
5.2 Beskrivelse af Business Process Reengineering (BPR)
BPR defineres af Michael Hammer, som

”the fundamental rethinking and radical redesign of an entire business system – business processes, job definition, organizational structures, management and measurement systems, values and beliefs – to achieve dramatic improvements in critical measures of performance (cost, quality, capital, service, speed)” (Hammer & Champy
1994).

Begrebet business proces er iflg. Davenport et sæt af logisk relaterede opgaver, som udføres i
forhold til det definerede outcome. Processerne skal således ses på tværs af eksisterende organisatoriske strukturer og det er kundens ønsker samt forventninger til outcome, der er i fokus
(Malhotra1998). Det betyder, at man ved analyse og design af business processerne i høj grad
søger at se bort fra den vertikale struktur i organisationen og i stedet fokuserer på den horiensontale struktur.
Begrebet re-engineering dækker over en induktiv tankegang, hvilket her vil sige, at man først
analyserer sig frem til en powerful (stærk, kraftig) løsning og efterfølgende ser på, hvilke problemer denne kan løse. Dette er i modsætning til en deduktiv tankegang, hvor der tages udgangspunkt i et problem og efterfølgende analyseres/evalueres de mulige løsninger.
Ved en BPR gennemføres analysen på tværs af hele virksomheden og således kan arbejdsprocesser, værdinormer, arbejdsopdeling og strukturer samt ledelse- og vurderingssystemer forandres. Dette illustrerer Hammer og Champy ved virksomhedsdiamanten.
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Arbejdsprocesser

Arbejdsopdeling
og strukturer

Værdinormer

Ledelse og
vurderingssystemer
Fig. 5.1 Virksomhedsdiamanten:  1992 Hammer & Company. (Hammer & Champy1994)

De fire nøgleord i BPR er grundlæggende, radikal, markant og processer.
Grundlæggende: hermed menes, at der skal stilles hvorfor spørgsmål til de grundlæggende
forhold, som f.eks. hvorfor gør man, som man gør og hvor gør man det. Når disse spørgsmål
stilles er det vigtigt at se bort fra eksisterende antagelser, regler og processer.

Radikal betyder her, at der ikke er tale om overfladiske ændringer eller lappeløsninger. Derimod skal der tages fat om problemernes rod og i princippet bør virksomheden opbygges fra
grunden.
Markant vil sige. at resultatet af et BPR projekt er markante forbedringer og ikke finjusterringer, som f.eks. at reducere udgifterne med 10%.

Processer er det vigtigste nøgleord, da det bærende element i BPR er, at se på forretningsprocesser i stedet for funktioner. Sidstnævnte har været den typiske måde at analysere organisationer i industrisamfundet (Hammer & Champy1994).

Af definitionen og de fire nøgleord i BPR fremgår det, at BPR ikke er et spørgsmål om at suboptimere eksisterende processer eller afdelinger, men derimod om at ”starte på en frisk” og
iværksætte radikale ændringer af virksomhedens arbejdsprocesser. Sidstnævnte kan yderligere
synliggøres ved at sammenligne BPR med Business Process Improvement (BPI), som primært
består i optimering af eksisterende processer (Vendelhaven 2002) (Cooper 1994).

Grad af forandring
Udgangspunkt
Forandringsfrekvens
Nødvendig tid
Deltagelse
Typisk fokus
Risiko
Primær iværksætter
Type af forandring

BPI
Tilvækst, forøgelse
Eksisterende processer
Engangs / Løbende
Kort
Bottom-up
Indenfor funktionsenheder
Moderat
Statistisk kontrol
Kulturel

Skema 5.1 Forskel på BPI og BPR (Malhotra1998)
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Grad af forandring
BPI kan ses som en metode til at suboptimerer eksisterende processer, hvorimod BPR er en
radikal ændring af eksisterende processer.

Udgangspunkt
BPI tager udgangspunkt i eksisterende processer og analyserer disse med henblik på at finde
en mere hensigtsmæssig måde at udføre disse på. BPR derimod, betyder i sin rene form, at
man starter på en frisk og abstraherer fra eksisterende arbejdsgange og processer. Filosofien
bag dette er, at hensyntagen til og inddragelse af eksisterende processer kan være en hindring
for nytænkning.
Forandringsfrekvens
Af skemaet fremgår det, at BPR gennemføres én gang, hvorimod BPI er en løbende proces. I
løbet af en organisations levetid kan der dog forekomme flere BPR-projekter, hvis omgivelsernes krav og forventninger til virksomheden ændres.

Nødvendig tid
Gennemførelse af BPR projekter tager typisk længere tid end BPI, da såvel analyse som indførelse af de nye processer er langt mere omfattende.

Deltagelse
BPR er overvejende en top-down proces, da det er topledelsen, der på baggrund af en vision/handlingsplan iværksætter forandringsprocessen. BPI derimod iværksættes typisk af medarbejderne på baggrund af problemer eller uhensigtsmæssigheder i den eksisterende praksis.

Typisk fokus
Som tidligere nævnt kan et BPR projekt ikke afgrænses til en enkelt funktionel enhed i organisationen, da processerne skal anskues fra start (hvad kommer ind i organisationen) til slut
(hvad kommer ud på den anden side).
Risiko
I og med hele organisationen bliver inddraget og forandringerne gennemføres på en gang, er
der en høj risiko ved BPR projekter. Til gengæld skulle gevinsten ved et vellykket BPRprojekt være tilsvarende større end ved en gradvis forandring af organisationen.

Primær iværksætter
Af skemaet fremgår det, at den primære iværksætter er informationsteknologi, men rent faktisk forholder det sig således, at informationsteknologien i højere grad ses som en katalysator
i forandringsprocessen (Hammer & Champy1994). Den primære årsag til at iværksætte et
BPR-projekt er lige så ofte ønsket om en mere konkurrencedygtig og levedygtig organisation.
Hammer og Champy inddeler virksomheder i tre hovedkategoerier efter det primære incitament for at iværksætte BPR:
• Virksomheder, der er i store vanskelligheder og hvis eksistens er truet.
• Virksomheder, der endnu ikke er i vanskelligheder, men ledelsen er så fremsynet, at
den kan forudse fremtidige vanskelligheder for virksomheden.
• Virksomheder, der ikke er i vanskelligheder og formentlig heller ikke vil komme det,
men ledelsen er ambitiøs og ser BPR som et middel til at øge forspringet i forhold til
konkurrenterne.
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Type af forandring
BPR medfører radikale ændringer i eksisterende praksis, hvilket ofte vil påvirke organisationskulturen i virksomheden. Endvidere kan de nye arbejdsgange medføre nedbrydning af
eksisterende organisatoriske enheder, og altså medføre en strukturel forandring af virksomheden.

Resultatet af den omstrukturerede organisation, også kaldet den re-engineered organisation, er
en dynamisk og flad organisering af forretningsprocesserne, hvor ansvar, kompetence og
handlekraft er placeret hos de mennesker (empowered), der udfører arbejdet. Lederens traditionelle rolle som kontrollør, bliver erstattet af rollen som konsulent og teambuilder for medarbejderne.
Forskellen på en traditionel organisation og en re-engineered organisation er sammenfattet i
skemaet nedenfor.

Organisations struktur
Enheder
Arbejdets karakter
Ansattes involvement
Ledelses roller
Mellemlederens rolle

Værdier
Fokus for performance (ydelse) målinger
Forfremmelseskriterier

Traditionel organisation
Hierarkisk
Funktionelle afdelinger
Simple opgaver
Kontrolleret
Supervisor
Scorekeepers (regnskabsholdere)
Beskyttende
Aktiviteter

Re-engineered organisation
Flad
Process teams
Multidimentionelt arbejde
Empowered
Coach
Ledere

Performance (ydelse)

Ability (evner)

Produktiv
Outcome

Skema 5.2 Den traditionelle organisation i forhold til den re-engineered organisation. Kilde: Frit oversat fra (Iles
& Sutherland2001).

BPR som metode til arbejdsgangsanalyser
Gennemførelse af BPR kan inddeles i fire faser:
• Identifikation af de processer, der kan omstruktureres.
• Forstå processerne.
• Omforme processerne.
• Iværksætte omstruktureringen.
Identifikation af processer der kan omstruktureres (re-engineeres)
Når ledelsen har besluttet at iværksætte et BPR-projekt og projektorganisationen er udpeget,
skal virksomhedens eksisterende processer identificeres. I denne fase skal man tage ”kundebrillerne” på og forsøge at abstrahere fra den sædvanlige tankegang, hvor man tænker i funktioner. Herefter skal der laves diagrammer over processerne. Procestankegangen findes også
indenfor sundhedssektoren, som f.eks. tankerne omkring patientforløb, der jo netop er et forsøg på at se diagnose, behandling og pleje på tværs af de funktionelle enheder.

Når virksomhedens processer er identificeret, kan de processer, der skal omstruktureres, udvælges. På trods af at BPR fremhæves, som en metode til at gennemføre radikale ændringer,
så præciserer Hammer og Champy, at det er urealistisk at omlægge alle firmaets processer på
en gang. Udvælgelsen af processer bør foretages efter følgende prioritering:
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I. Processer der er brudt sammen.
II. Processer der har størst betydning for kunden.
III. Processer hvor omstrukturering vil give et godt resultat her og nu.
I. Processer, der er brudt sammen er bl.a. karakteriseret ved:
•
•
•
•
•

En voldsom udveksling af informationer (mundtligt eller små lapper) og/eller dataredundans.
Oprettelse af små lokale lagerbeholdninger, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt man kan
få de ønskede varer, når der er behov for dem.
Megen overvågning og kontrol. Dette er dyrt for virksomheden og et symptom på mistillid
eller mistanke om inkompetence.
Gentagelse af arbejdsopgaver, fordi det udførte arbejde ikke var det ønskede arbejde. Sådanne processer er typisk karakteriseret ved, at den nødvendige respons først finder sted
sent i processen.
Komplekse processer, hvor der forekommer mange undtagelser og særtilfælde. Den hyppigst forekomne situation beskrives først og herefter beskrives undtagelser og særtilfælde,
som underprocesser. Denne type processer finder man typisk i sygehussektoren, da de enkelte patientforløb adskiller sig fra hinanden som følge af diagnosen, hvor fremskreden
sygdommen er, andre samtidige sygdomme osv. osv.

II. Processer, der har størst betydning for kunden.
Disse processer kan være nogle, som har direkte betydning for kunden, men der kan også være tale om en mere indirekte betydning for kunden. Endelig kan det dreje sig om processer,
der har betydning for en intern kunde. I forsøget på at identificere disse processer foreslås det,
at man evt. kan inddrage kunden. I forhold til sygehussektoren vil de processer, der har størst
betydning for kunden være diagnostik, behandling og pleje. For yderligere at specificere dette
kan det overvejes at inddrage patienter eller patientforeninger.
III. Processer, hvor omstrukturering vil give et godt resultat her og nu.
Omstrukturering af mindre velafgrænsede processer vil ofte kunne give et godt resultat her og
nu. Processer, der har et stort omfang og involverer mange afdelinger vil ofte være vanskellige at omstrukturere og chancen for succes er dermed ringe. En anden hindring for succes kan
være omstruktureringer, som forudsætter store investeringer (f.eks. implementering af omfattende IT-systemer).
I forhold til sundhedssektoren vil processer, hvor omstruktureringen vil give et godt resultat
her og nu, være dem, der hurtigt kan resultere i en mere effektiv behandling af patienterne
(Iles & Sutherland2001).
Forstå processerne
Formålet med denne fase er at opnå en større viden om de processer, der skal omstruktureres.
Denne viden kan erhverves ved at interviewe medarbejderne eller endnu bedre at deltage i
eller observere arbejdsprocessen. Hammer og Champys argument for at foretrække observation, hviler på antagelsen om, at hvad folk siger de gør, sjældent er i overensstemmelse med,
hvad de rent faktisk gør (Hammer & Champy1994).
Der er ikke tale om dybdegående analyser af de eksisterende processer, men derimod om at
forstå, hvad der udføres i en given proces og hvorfor. Disse spørgsmål søges besvaret udfra
kundens synsvinkel.
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Omforme processerne
Der er nu en forståelse af, hvad der udføres i de processer, der skal omstruktureres, men i det
videre arbejde tages der ikke udgangspunkt i disse. Derimod udføres omstruktureringen på et
blankt stykke papir, for at sikre nytænkningen i de nye processer. I omstruktureringsarbejdet
er det vigtigt at abstrahere fra eksisterende regler og organisatoriske enheder samt at tage
kundebrillerne (patientens briller) på.
En af hovedreglerne i omstruktureringsarbejdet er, at de nye processer skal involvere så få
personer som muligt. Man kan evt. prøve at forestille sig, hvordan processen ville se ud, hvis
en person udførte hele processen. Endvidere skal man overveje, hvordan kreativ anvendelse af
ny teknologi kan gøre processen mere simpel.

Iværksætte omstruktureringen
Inden omstruktureringen gennemføres er det vigtigt, at alle medarbejderne er informeret om
de kommende ændringer. Informationsprocesserne iværksættes optimalt på dag ét i BPR projektet, så medarbejderne løbende kan blive orienteret om projektet. Ledelsen har ansvaret for
at formidle omstruktureringen til medarbejderne og i denne proces bør ledelsen tydeliggøre
nødvendigheden af forandringen samt hvor man vil hen med denne (strategi og/eller vision
for virksomheden).
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5.3 BPR - Arbejdsgangsanalyse af stuegang
Forudsætninger
Top-down processen er central i BPR og inden arbejdsgangsanalysen af stuegang iværksættes
bør topledelsen udarbejde en strategi, som synliggør visionen for og målet med at indføre
Elektronisk Patientjournal (EPJ).

Hvem involveres i arbejdsgangsanalysen
Der etableres en projektorganisation bestående af en overordnet styregruppe samt en proceskaptajn og en omstruktureringsgruppe for hver proces. BPR tænkes anvendt i en større sammenhæng, men for overskuelighedens skyld er projektorganisationen nedenfor kun illustreret
i forhold til stuegangs- og indlæggelsesprocessen.
Styregruppe

Proceskaptajn
”indlæggelse”

Proceskaptajn
”stuegang”
Omstruktureringsgruppe
”stuegang”

Omstruktureringsgruppe
”indlæggelse”

Styregruppen består af topledelsen (oversygeplejerske og den administrerende overlæge),
proceskaptajner og evt. andre ledelsesrepræsentanter (overlæger og afdelingssygeplejersker).
En repræsentant fra topledelsen er formand for styregruppen og valget bør falde på en person,
som er visionær og god til at motivere deltagerne.
Proceskaptajnen er ansvarlig for, at omstrukturering af arbejdsprocessen stuegang gennemføres samt håndtering af eventuelle konfliktsituationer. Proceskaptajnen bør være en engageret
medarbejder, som respekteres af sine kolleger, f.eks. en overlæge eller en afdelingssygeplejerske.
Omstruktureringsgruppen sammensættes repræsentativt i forhold til faggrupperne og består
optimalt af 5-10 medarbejdere. Nogle af repræsentanterne i omstruktureringsgruppen kan være eksterne, idet man efter behov kan lade medarbejdere fra andre afdelinger, repræsentanter
fra patientorganisationer, systemudviklere eller konsulenter være en del af gruppen. Eksempelvis kunne man ved omstrukturering af stuegang overveje at inddrage en konsulent med
erfaring i fremme kreative processer. Omstruktureringsgruppens opgave er at udføre arbejdsgangsanalysen af stuegang.
Identifikation af processer
Styregruppen og dermed ledelsen identificerer hvilke processer, der skal analyseres og om
disse evt. skal nedbrydes i delprocesser. Herefter kan det relevante antal proceskaptajner og
omstruktureringsgrupper udpeges. Inden omstruktureringsgruppen starter arbejdsgangsanalysen, bør alle medlemmerne være bekendt med EPJ-strategien samt have accepteret indholdet i
denne.
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Forstå processen
Den traditionelle stuegang er en kompleks proces, hvor der dels sker en stor udveksling af
informationer såvel mundtligt som skriftligt og dels forekommer mange undtagelser og særtilfælde. For at minimere kompleksiteten i arbejdsgangsanalysen tages der udgangspunkt i den
typiske stuegang og først på et senere tidspunkt inddrages undtagelser og særtilfælde.

For at fremme forståelsen af stuegang kan der indledningsvis gennemføres et observationsstudie af stuegangsprocessen, for at afdække eventuelle forskelle i hvad medarbejderne siger
de udfører og hvad der rent faktisk udføres.
Et væsentligt element i designet af de nye arbejdsgange er patienternes forventninger og ønsker til stuegang, hvorfor det kan overvejes om der skal iværksættes en interviewundersøgelse
blandt patienterne.
I denne fase af arbejdsgangsanalysen skal der opnås en dyb forståelse af stuegangssituationen,
set udfra patientens synspunkt. Det samlede materiale udsendes til medlemmerne af omstruktureringsgruppen, så alle har den nødvendige indsigt i stuegangssituationen inden selve omstruktureringen af arbejdsgangene påbegyndes.
Omforme processerne
Omstruktureringsgruppen mødes nu med henblik på at omstrukturere arbejdsgangene. Formålet med arbejdsgangsanalysen i denne fase er at beskrive den optimale proces for en typisk
stuegang set udfra patientens synspunkt. I princippet anvendes et blankt stykke papir, så omstruktureringsgruppen ikke begrænses af de nuværende teknologiske og/eller organisatoriske
forhold.
Arbejdsgangsanalysen indledes med spørgsmålet hvorfor gås der stuegang, altså hvad er outcome. Mulige svar på dette spørgsmål kan inddeles i to kategorier efter hvem, der skal anvende outcome. Den ene kategori beskriver således outcome for patienten og den anden kategori,
outcome for personalet. Der kan være mange svar på spørgsmålet hvorfor gås der stuegang,
så nedenstående svar skal kun ses som nogle få eksempler på de mulige svar.
Patienten:
• At få svar på tidligere undersøgelser.
• Kunne stille spørgsmål om sygdommen .
• At blive informeret og inddraget i beslutninger om det videre forløb.
• At kunne diskutere egne iagttagelser i forhold til sygdommen.
Personalet:
• Koordinering af behandlings- og plejeplaner.
• Justering af behandlings- og plejeplaner.
• Prioritering af patienterne – arbejdsplanlægning.
• Klinisk vurdering af patienten.
• Indsigt i andre faggruppers informationer om patienten.
• Diskutere patientens problemstillinger med egen eller andre faggrupper.
• Ordination af medicin, prøver, undersøgelser og behandlinger.
De mulige svar på spørgsmålet hvorfor gås der stuegang diskuteres og konkretiseres, så der
opnås enighed om outcome af stuegangen.
Det næste trin i arbejdsgangsanalysen af stuegang er fremsættelse af forslag til nye arbejdsgange. I denne proces skal omstruktureringsgruppen tænke kreativt og ikke lade sig begrænse
af nuværende praksis. Brainstormings teknikken kan evt. anvendes, da formålet med denne
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fase er at generere så mange nye ideer, som overholdet muligt og ikke at vurdere om de er
realistiske. Det kan være vanskelligt at starte brainstormingen og i sådanne tilfælde kan følgende spørgsmål evt. anvendes:
• Hvordan ville stuegangssituationen se ud, hvis en person varetog hele arbejdet.
• Hvordan minimeres antallet af personer involveret i stuegang.
• Hvordan kan teknologien anvendes i stuegangssituationen.
Nogle medarbejdere kan mene processen kan forbedres ved at etablere tværfaglige teams,
andre at man kan opnå en bedre kvalitet af journalen, hvis personalet selv registrerede informationerne og atter andre at lægen ikke nødvendigvis behøver tilse alle patienter hver dag.
Brainstormingen kunne således resultere i følgende forskellige forslag:
• En kontaktsygeplejerske og en kontaktlæge til hver patient.
• Erstatning af faggruppernes journaler med en fælles journal – patientens journal.
• Behandlings- og plejeplaner justeres undervejs i samtalen med patienten.
• Der udpeges en person, som er ansvarlig for stuegang
• Nye informationer, ordinationer m.m. registreres af det kliniske personale under samtalen
med patienten
• Lægen registrerer ordinationer af nye prøver og undersøgelser.
• Sekretæren deltager i stuegang og registrerer nye informationer og ordinationer.
• Sygeplejersken går stuegang hos de patienter, som ikke behøver at blive tilset af en læge.
• Sygeplejersken udvælger de patienter, som har behov for en lægelig undersøgelse/samtale.
De opstillede forslag skal nu vurderes med henblik på at identificere den ”ideelle” arbejdsgang. Nogle af forslagene vil måske placere sig tæt op af de eksisterende arbejdsgange, men i
BPR er det essentielt ikke at forfalde til at vælge de letteste løsninger (finjusteringer af den
eksisterende stuegang). Derimod skal der arbejdes målrettet mod at vælge den bedste løsning
set udfra patientens synspunkt.
Diskussionen kan eventuelt struktureres ved først at kortlægge evt. sammenhænge mellem de
opstillede forslag. Efterfølgende kan fordele, ulemper og forudsætninger for de enkelte forslag diskuteres og vurderes. Forslaget om at Lægen registrerer ordinationer af nye prøver og
undersøgelser vil her blive anvendt til at illustrere, hvordan der kan arbejdes med fordele,
lemper og forudsætninger.
Fordele: set udfra patientens synspunkt er det en fordel, at risikoen for fejl ordinationer reduceres. Erfaringer viser, at jo flere personer, der er involveret i en proces, jo større er risikoen
for forekomsten af fejl.
Ulempe: når lægen skal anvende mere tid på ordination af prøver og undersøgelser, så bliver
der mindre tid til patienterne, hvilket er en ulempe, set udfra patientens synspunkt.
Forudsætning: Et IT-system, som muliggør nem og hurtig ordination af prøver og undersøgelser.
Vurderingen af de fremsatte forslag indebærer endvidere en kritisk undersøgelse af, om de
nye arbejdsgange leder til nye suboptimeringer.
Forudsætningerne for de opstillede forlag kan være meget forskellige. Der kan således være
tale om forudsætninger i forhold til teknologi, kompetenceløft af udvalgte faggrupper, udviskning af eksisterende faggrænser, uddelegering af ansvar m.m.
I nogle tilfælde kan det være en fordel at indhente viden hos eksterne parter, når et forslag
skal vurderes. F.eks. kan man til forslaget Behandlings- og plejeplaner justeres undervejs i
samtalen med patienten, kontakte praktiserende læger, eller sygehusafdelinger, som har indført EPJ, med henblik på at opnå større viden i forhold til denne arbejdsgang.
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I diskussion og vurdering af forslagene kan der opstå konflikter blandt gruppens medlemmer.
Håndtering af sådanne konflikter bør ske med udgangspunkt i EPJ-strategien, samt fastholdelse af den bedste løsning for patienten. Lykkedes det ikke at løse konflikten på denne måde,
bør sagen foreligges styregruppen, som træffer den endelige beslutning om, hvilket forslag
der skal arbejdes videre med.
Når omstruktureringsgruppen har fundet frem til den ”ideelle” stuegang, skal såvel de nye
arbejdsgange, som forudsætningerne for at implementere disse (teknologi, uddannelse, nye
ansvarsområder osv.) beskrives. Det samlede materiale afleveres til styregruppen, da den endelige beslutning om, hvorvidt forslaget til de nye arbejdsgange skal realiseres, er placeret hos
topledelsen.
Iværksætte omstruktureringen
I denne fase skal forslaget til den nye stuegang forankres i organisationen. Størstedelen af
personalet har jo ikke deltaget i arbejdsgangsanalysen og de kan derfor have spørgsmål til
og/eller give udtryk for utilfredshed med de nye arbejdsgange ved stuegang. I BPR projekter
varetages disse problemstillinger ved, forud for omstruktureringen, at iværksætte en omfattende informationsproces, hvor EPJ-strategien inddrages for at synliggøre nødvendigheden af
forandringerne.

De nye arbejdsgange ved stuegang kan have skabt nye ansvarsområder for dele af medarbejderne og her er det vigtigt, at ledelsen rent faktisk uddelegerer dette ansvar og tilbyder medarbejderne det nødvendige kompetenceløft.
Da BPR ikke kun er en finjustering af den eksisterende stuegang, men derimod en radikal
ændring af denne, er det vigtigt, at alle medarbejderne har forstået og accepteret de nye arbejdsgange inden disse implementeres i organisationen. På samme måde bør forudsætningerne for den nye stuegang (f.eks. uddannelse, implementering af IT-systemer) være gennemført
inden implementeringen finder sted.
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5.4 BPR - styrker og svagheder

Teknologi
Teknik
Processer

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Organisation

Kerneelementer

Organisationsforandring

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Projektets livscyklus

Projektfaser

Teknologisk iværksættelse

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser

Skema 3.6 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

5.4.1 Teknologi
Anvendelse af BPR til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske projekter medfører, at
der i højere grad fokuseres på processer end funktioner og opgaver. Denne tilgang kan genfindes på de danske sygehuse, da der forekommer spredte procesorienterede initiativer, som
f.eks. tværfaglige teams og det gode patientforløb. Procestankegangen i BPR anses da også af
flere forfatter, som værende ny og værdifuld for mange organisationer, herunder sygehussektoren (Berg2001; Dahlen Jon Erlend1995; Jens Holmgren1999; Vendelhaven2002).
Et eksempel på et succesfuldt BPR projekt i sygehussektoren er omstrukturering af arbejdsgange relateret til den diagnostiske test i neurologisk ambulatorium, The Leicester Royal Infirmary, Storbritannien. Gennem dette BPR projekt lykkedes det at nedbringe antallet af ambulatoriebesøg, hvorved de administrative omkostninger blev reduceret med 40% (Daguerre,
Norris, & Melhuish 1997).
På den ene side kan procestankegangen i BPR bidrage til en mere helhedsorienteret opfattelse
af processerne i sygehussektoren. På den anden side kan det være vanskelligt at identificere
og afgrænse kerneprocesserne på sygehusene, da patientprocesser er fragmenteret og har multiple proces variationer (Iles & Sutherland2001). Et andet forhold er, at kerneprocesserne består af flere integrerede informationsprocesser (kommunikations-, biologiske- og beslutningsprocesser) og samtidig er der mellem faggrupperne tale om en gensidig opgaveafhængighed.
Der er således tale om yderst komplekse processer med multiple variationer, hvilket gør dem
vanskellige at omstrukturere. BPR er derfor ikke specielt velegnet til analyse af kerneprocesserne i sygehussektoren og bør derfor kun anvendes i forbindelse med arbejdsgangsanalyser
af forudsigelige og standardiserede processer (Berg2001).
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5.4.2 Organisation
Et sygehus er, som tidligere beskrevet, en både vertikal og horisontal højt differentieret organisation. Dertil kommer, at man i sundhedssektoren ikke er specielt ”forretningsorienteret” og
at mange opgaver fortsat udføres, uden at der stilles spørgsmål til, hvorfor de udføres og om
de kunne udføres mere effektivt (Daguerre, Norris, & Melhuish1997).
Proces tilgangen i BPR giver mulighed for at ændre højt differentierede og bureaukratiske
organisationer til mere dynamiske organisationer (Jens Holmgren1999). Dette forudsætter
dog, at ledelsen i forbindelse med omstruktureringen er i stand til at tage det nødvendige
skridt væk fra den hierarkiske organisationsmodel og således udøve mindre kontrol samt i
højere grad uddelegere ansvaret til medarbejderne. Dette har vist sig vanskelligt i flere danske
BPR projekter (Jens Holmgren1999). En undersøgelse af BPR projekter i Storbritannien har
på samme måde vist, at en væsentlig hindring for at opnå succes med et BPR projekt er, at de
organisatoriske strukturer er meget fastlåst til den traditionelle hierarkiske model (Daguerre,
Norris, & Melhuish1997).
Den radikale og revolutionære tilgang til organisationsforandring har i BPR projekter indenfor den engelske sundhedssektor vist sig at stride imod eksisterende traditioner, kultur og politik (Iles & Sutherland2001). I forhold til andre organisationsforandringsteorier bygger BPR i
højere grad på, at de udløsende faktorer kommer oppefra (Dahlen Jon Erlend1995). At gennemføre organisationsforandringer som en top-down proces har været et af de tilbagevendende kritikpunkter af BPR (Malhotra1998) (Berg2001) (Brosveet 2000) (Iles & Sutherland2001). I forhold til implementering af ny teknologi er denne tilgang yderligere problematisk i Skandinavien, hvor der i sådanne projekter skal tages hensyn til samarbejdsaftaler og
teknologiaftaler (Brosveet2000). Dertil kommer at de sundhedsprofessionelle faggrupper er
magtfulde aktører, som man ikke bare kan pådutte en hel ny måde at gøre tingene på
(Berg2001).
Ovenstående er en af årsagerne til, at der i dag tales om anden generations BPR, hvor organisationsudviklingen ses mere fremadrettet og inddrager perspektiver fra den lærende organisation (Hein-Sørensen 2000).
Sammenfattende tyder meget på, at BPR i sin oprindelige form vil være uanvendelig til anden
orden organisationsforandringer i sygehussektoren. Årsagen til dette er, at kultur elementet er
centralt i anden orden forandringer af organisationen og når der, som i sygehussektoren samtidig er tale om stærke fag kulturer, vil det næppe være muligt ved en top-down proces at
ændre på de enkelte faggruppers holdninger og værdier.
5.4.3 Projektets livscyklus
Der har været flere bud på metoder til udvikling og implementering af IT, hvor en af de mere
anvendte har været ”Struktureret analyse og design” (SAD). Denne metode er dog blevet anklaget for i høj grad at være fikseret på funktioner og brugergrænseflader og i mindre grad på,
hvordan IT bedst kan anvendes til at understøtte og forbedre virksomhedsprocesserne. I forhold til SAD er BPR en mere nuanceret metode, som forsøger at inddrage den kontekst informationsteknologien skal anvendes i (Daguerre, Norris, & Melhuish1997) (Dahlen Jon Erlend1995). Ved udvikling af EPJ kan BPR således bidrage til, at der i højere grad tages udgangspunkt i den kontekst teknologien skal implementeres i. Derved bliver det i arbejdsgangsanalyser muligt at fokusere på, hvordan teknologien kan understøtte arbejdsgangene og
ikke hvordan arbejdsgangene kan tilpasses teknologien.
I forhold til de fire strategier for teknologisk iværksættelse vil top-down processen være et
problem, hvis søge/læreprocesserne omfatter organisationskulturen. Omvendt kan BPR ved
første- og middel orden forandringer af organisationen formentlig fremme nytænkningen i
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søge/læreprocesserne. BPR tager udgangspunkt i procestankegangen samt i hvilke arbejdsgange, der vil give det bedste resultat for patienten, hvilket fortsat er en ny måde at tænke
arbejdsgange på i sygehussektoren.
5.4.4 Delkonklusion
Sammenfattende mener vi, at processynet i BPR er en styrke, da det giver mulighed for nytænkning og sætte spørgsmålstegn ved den eksisterende praksis i sygehussektoren. Derved
kan BPR bidrage til, at patientforløbs tankegangen inddrages i sundhedsinformatiske projekter. Omvendt er det en svaghed ved BPR, at den som metode til arbejdsgangsanalyser ikke
tager fat i organisationskulturen. Forandringerne tænkes derimod forankret ved en top-down
proces.
BPR vil således kunne anvendes som metode til arbejdsgangsanalyser i sundhedsinformatiske
projekter, hvor der er tale om første orden eller middel orden forandringer og mindre komplekse processer. Endvidere har BPR sin styrke ved arbejdsgangsanalyser i starten af projektforløbet, hvor aktiviteterne iværksættes med henblik på at skabe nytænkning og indhold i projektet.
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6. Use Cases
6.1 Baggrund og historie
Teorierne bag metoden Use Cases placerer sig blandt systemudviklingsteorierne. Herunder
finder man den objektorienteret tilgang til systemudvikling, som opstod i starten af 90’erne.
Baggrunden for den objektorienteret systemudvikling var i højere grad at kunne håndtere udvikling af store komplekse IT-systemer. I dag er Objektorienteret Analyse og Design (Ham
1998) den mest anvendte metode indenfor systemudvikling og sideløbende med udbredelsen
af konceptet bag OAD udvikledes et fælles notationsværktøj, nemlig Unified Moddeling Language (UML). En svaghed ved OAD var, at den oprindeligt manglede en metode til at beskrive anvendelses området. Dette var baggrunden for, at svenskeren Ivar Jacobsen supplerede
den objektorienterede systemudvikling med use case konceptet. Siden hen er use cases blevet
en del af såvel OAD som UML. (Jacobson et al. 1992)
6.2 Beskrivelse af Use Cases
I gennem mange år har man forsøgt at strukturere og monitorere systemudviklingsprocessen
ved at nedbryde den i en analyse-, design-, test og implementering-, integration- og vedligeholdelse fase (Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992). Antallet af faser kan variere, men fælles for alle er, at systemudviklingsprocessen blev opfattet som værende en lineær
proces. Dette er baggrunden for, at den også blev kaldt for vandfaldsmodellen.

Fig. 6.1 Vandfaldsmodellen – vores gengivelse. (Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992)

Efterhånden som kompleksiteten i IT-systemerne voksede, blev det vanskelligere at gennemføre vandfaldsmodellen og en af svaghederne ved metoden var bl.a. antagelsen om, at man
allerede i analysefasen kan fastlægge alle krav til systemet. Den øgede kompleksitet i ITsystemerne og dermed også i systemudviklingsprocessen skabte et behov for en metode, hvor
systemudvikling kunne ske som en iterativ og inkrementel proces. Iterativ vil sige at systemudviklingsprocessen anskues som flere cirkulære processer. Der er altså mulighed for at gå
tilbage og eventuelt revidere tidligere trufne beslutninger vedrørende kravene til IT-systemet.
Inkrementel betyder gradvis stigende og filosofien bag en inkrementel systemudvikling er, at
et IT-system kan udvikles stykvis, men på en sådan måde at sammenhængen til det samlede
system bevares. Den objektorienterede systemudvikling er netop en metode, som kan rumme
de ovenfor beskrevne krav til udvikling af komplekse IT-systemer. Dette er i modsætning til
vandfaldsmodellen, hvor man først fastlægger alle krav og herefter designer ITsystemet.(Oestereich 1999)
I den objektorienterede systemudvikling bliver det altså muligt at starte nogle aktiviteter inden
de forudgående er afsluttet eller sagt på en anden måde ”vandet kan flyde opad” (Jacobson,
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Christerson, Jonsson, & Övergaard1992). Der bliver således et overlap mellem de forskellige
faser i systemudviklingsprocessen, hvilket kan illustreres på følgende måde.

Fig. 6.2 Arbejdsindsats i systemudviklingsaktiviteterne over tid. Vores gengivelse. (Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992)

Ovennævnte figur viser, at systemudviklingsprocessen ofte er karakteriseret ved, at en mindre
gruppe mennesker er involveret i analyse og design og der arbejdes iterativt på disse aktiviteter. Efterhånden som man bevæger sig ind i implementering og test aktiviteterne bliver flere
personer involveret. Sideløbende med aktiviteterne i implementering og test faserne kan der
fortsat forekomme aktiviteter i analyse og design fasen, enten som følge af at andre dele af
systemet er iværksat senere (inkrementel) eller at der er opstået problemer eller ny viden, som
gør man må revidere tidligere beslutninger (iteration). (Jacobson, Christerson, Jonsson, &
Övergaard1992) Samme forfattere angiver, at systemudviklingsprojekter specielt i starten er
temmelig kaotiske og at metoderne derfor må have det sigte at skabe stabilisering hurtigst
muligt. På den ene side skal man arbejde så længe med analysen, at man har forstået hele ITsystemet, men på den anden side skal man ikke arbejde så længe med aktiviteten, at den
kommer til at omfatte detaljer, som kan løses i design aktiviteten.
Det optimale mål for systemudvikling er selvfølgelig at designe et godt system, men hvad er
et godt system? Et godt system kan anskues udfra to synsvinkler, nemlig brugernes og systemudviklernes. Brugerne vil formentlig mene, at et godt system kan levere de ønskede data
pålideligt og hurtigt, er nemt at anvende og hurtigt at lære. Fra en systemudviklers synspunkt
er et godt system nemt at vedligeholde og videreudvikle, nemt at forstå og giver mulighed for
senere at genanvende dele i systemet. (Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992)
Målet for udvikling af et godt system bliver således, at de to synsvinkler kan sammentænkes,
hvilket forudsætter at brugere og systemudviklere kan kommunikere og opnå en fælles forståelsesramme af anvendelses området. Udformning af konceptuelle modeller er en metode, som
har været anvendt indenfor flere discipliner til at analysere et system eller en organisation.
Indenfor systemudvikling er formålet med konceptuelle modeller ikke kun at beskrive et system eller en organisation, men også at kunne anvende den konceptuelle model til at producere andre modeller f.eks. analysemodeller, designmodeller, implementeringsmodeller.
(Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992)
Inden man starter arbejdet med at analysere arbejdsopgaver og processer i anvendelsesområdet er det vigtigt, at systemudviklerne får indsigt i anvendelsesområdet. Dette kan bl.a. ske
ved interview af brugerne, observationsstudier, læsning af strategier/visioner, procedurer
m.m. eller ved simpelthen at inddrage brugerne fra den første dag i projektet. (Mathiassen et
al. 1998)
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På samme måde bør brugerne sættes ind i relevante områder indenfor systemudvikling. Dette
kunne f.eks. være karakteristika ved systemudviklingsprojekter, relevante metodikker og beskrivelsesværktøjer.
I OAD anvendes use cases til at analysere arbejdsopgaver i anvendelsesområdet. (Mathiassen,
Munk-Madsen, Nielsen, & Stage1998) Formålet med at anvende use cases er at fastlægge
sammenhænge mellem IT-systemet og anvendelsesområdet. Identifikation og beskrivelse af
use cases er en af de første aktiviteter i systemudviklingsprocessen og det samlede antal use
cases udgør en råskitse over krav til systemet. Use cases udformes i et samarbejde mellem
fremtidige brugere og systemudviklere og på en sådan måde, at use casene fremmer forståelsen af anvendelsesområdet og skaber overblik hos alle involverede parter. Use cases bør ikke
kun anvendes til at fastlægge krav til systemet, men også til at dokumentere nye forslag, ændringer m.m. Anvendelse af use cases på denne måde kan understøtte den iterative proces.
Når use cases identificeres og afgrænses får man samtidig indsigt i, hvordan systemet kan
opdeles i delsystemer og derved skabes grundlaget for en inkrementel systemudvikling.
(Oestereich1999)
Sammenhængen mellem systemudviklingsprocessen og use cases har vi forsøgt at illustrere
nedenfor.

Use Cases
Fig. 6.3 Use Cases som en gennemgående dokument i systemudviklingsprocessen.

Use cases bliver derved et dokument, som anvendes i hele systemudviklingsprocessen, analyse-, design-, implementerings- og test-fase, med henblik på at holde de udarbejdede løsningerne op mod kravene til IT-systemet. Denne måde at anvende use cases på forudsætter, at de
løbende revideres i takt med nye ideer og løsninger dukker op. Fordelen er til gengæld, at
man løbende kan holde ændringerne i IT-systemet op mod hvilken indvirkning de får i organisationen. (Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992)
Undervejs i IT-projekter vil der ofte opstå nye ideer og dermed vokser kravene til ITsystemet. Use cases kan i disse tilfælde anvendes til at holde projektet på rette spor ved at
sammenholde use case beskrivelserne med strategi og mål for projektet og derved udgøre
grundlaget for den nødvendige prioritering af nye forslag. (Cockburn 1997)
Der findes mange forskellige definitioner af use cases og dette skyldes blandt andet, at der
blandt forfatterne indenfor use cases er defineret flere forskellige typer use cases, hvilket vil
blive nærmere beskrevet.
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En meget overordnet definition af en use case er:
• En sekvens af handlinger (Vendelhaven2002)
En anden og mere præcis definition af use case:
• Et mønster for en afgrænset interaktion mellem et edb-system og aktører i anvendelsesområdet. (Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen, & Stage1998)
En aktør kan defineres som:
• En rolle, omfattende brugere eller andre systemer, der har de samme brugsmønstre.
(Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen, & Stage1998)
Et use case diagram viser:
• Sammenhænge mellem de identificerede aktører og use cases.
I use case diagrammer illustreres en aktør ved en mand og en use case ved en oval cirkel. Såvel aktørens som use casens navn skrives nedenunder symbolerne. Denne notation er valgt for
at undgå, at nogle use cases laves store pga. et langt navn og derved kan give indtryk af, at
denne use case har større betydning end andre use cases. (Jacobson, Christerson, Jonsson, &
Övergaard1992) Mellem aktører og use cases placeres pile for at vise hvilke aktører, der er
involveret i en given use case, samt om aktøren er igangsætter af use casen eller om aktøren er
bruger af use casens resultat.

Aktør

Use case

De enkelte use cases skal beskrive, hvad systemet forventes at kunne gøre, men ikke hvordan.
Selve use casen beskrives ved koncis formulering af struktureret tekst. Use cases må ikke have karakter af vandtætte detaljerede beskrivelser, men bør formuleres på en sådan måde, at
use casen kan skabe den nødvendige forståelse samtidig med at overblikket kan bevares.
(Oestereich1999) En use case behøver ikke at forløbe ens fra gang til gang. De forskellige
forløb en use case kan dække over betegnes scenarier. Der kan således høre flere forskellige
scenarier til en use case. (Vendelhaven2002)
Som tidligere nævnt findes der forskellige typer use cases, hvoraf nogle går igen blandt forfatterne og andre kun beskrives af en enkelt forfatter. Vi har her valgt at beskrive is-, should-be-,
forretnings-, system-, extend- og inklude use cases.
Is use cases og should-be use cases er beskrevet af Östereich og refererer til use cases, som
beskriver den nuværende situation og use cases, som beskriver den ønskelige fremtidige situation. (Oestereich1999) Baggrunden for dette er, at brugerne ofte vil beskrive nu-situationen og
supplere denne med kritiske bemærkninger samt forslag til forbedringer. Derfor kan det være
hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i is use cases samt brugernes bemærkninger og forslag
når should-be use cases skal udarbejdes med henblik på at beskrive, hvordan det kommende
IT-system kan afhjælpe eksisterende uhensigtsmæssigheder ved den nuværende situation. En
anden mulighed er at supplere use case teknikken med workflow diagrammer og hændelsesanalyse når der på baggrund af is use cases skal udarbejdes should-be use cases.
(Vendelhaven2002) Workflow diagrammer beskriver hvilke medarbejdere, der er involveret i
løsningen af de enkelte opgaver i forretningsprocessen. Hændelsesanalysen tager udgangspunkt i workflow diagrammet og identificerer slip i forretningsprocessen, f.eks. når en opgave
skifter hænder (handoffs). Det vil ofte være i netop disse situationer, at virksomheden har
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mulighed for at forbedre forretningsprocessen og derved kan workflow diagrammerne og
hændelsesanalysen give input til overgangen fra is use cases til should-be use cases.
Is use cases og should-be use cases udarbejdes svarende til det Therese Vendelhaven betegner
forretnings use cases. Forretnings use cases defineres som:
En forretnings use case er hele reaktionen på én og kun en forretningshændelse.
(Vendelhaven2002)
Forretnings use cases betegnes sådan, fordi de hænger sammen med forretningsprocesserne i
organisationen. Derfor bør disse use cases være teknologi neutrale, da de skal beskrive sammenhænge til organisationen og ikke til systemet. Forretning use cases er en procedure, som
ideelt set kan udføres kontinuerligt, hvis forudsætningerne er til stede. I forretnings use cases
inddrages alle aktører, som er involveret i processen også dem, der ikke har direkte kontakt
med systemet. Eksempelvis kan en patient være aktør i en forretnings use case. Forretnings
use cases besvarer altså i højere grad spørgsmål om, hvad handlingen omfatter end spørgsmål
om hvordan handlingen skal udføres. (Oestereich1999)
Hvordan en handling skal udføres i forhold til IT-systemet beskrives i en system use case.
I system use cases beskrives kun aktører, som har direkte kontakt med systemet. En patient vil
således ikke være en aktør i system use cases, da de jo på nuværende tidspunkt ikke har adgang til EPJ. I fremtiden vil man dog kunne forestille sig patienterne som aktører i forhold til
IT-systemet. F.eks. kunne patienter fra hjemmet have adgang til EPJ via Internettet eller indlagte patienter kunne selv indtaste informationer om deres symptomer, helbredsmæssige problemer, spørgsmål osv.
Beskrivelsen af system use cases kan kort sagt ses som en ekstraktion af de forhold i forretnings use cases, som vedrører de systemmæssige handlinger.
Forskellen på forretnings use cases og system use cases har vi forsøgt at illustrere i nedenstående figur.

Fig. 6.4 Forretnings- og system use cases anvendelse.

Forretnings use cases og system use cases er således forskellige med hensyn til hvad de beskriver, men fælles for begge er, at de: (Vendelhaven2002)
• Udfører en opgave for en aktør
• Er en afsluttet sekvens af handlinger, som kan foregå uden afbrydelse
• Har en trigger (igangsætter), som kan være
• En ekstern hændelse
• En intern hændelse
• En betingelse eller
• Et tidspunkt
• Har et eller flere veldefinerede slutkriterier
• Kan dække flere scenarier.
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I beskrivelsen af system use cases vil der opstå tilfælde, hvor kun dele af use casen skal udføres, hvis visse betingelser er opfyldt eller at dele af en use case går igen i flere use cases. Disse situationer kan beskrives i extend og include use cases.
En Extend use cases udføres kun hvis visse betingelser er til stede. (Vendelhaven2002) Det vil
sige, at en extend use case kan opfattes som en afbrydelse i en system use case. Eksempelvis
kan man i en system use case for ”Dan epikrise” indsætte en extend use case ”Send epikrise
elektronisk”. Extend use casen vil kun blive udført, hvis betingelsen ”Patientens praktiserende
læge kan modtage elektroniske epikriser” er opfyldt. System use casen gennemløbes indtil
den når positionen, hvor extend use casen er indsat. Hvis betingelsen er opfyldt gennemløbes
extend use casen og efterfølgende gennemløbes den oprindelige system use case til ende.
(Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992) En extend use case har altså en betingelse
som trigger.
En include use case kan med fordel benyttes, hvis en del af use casen anvendes i flere use
cases.(Vendelhaven2002) Et eksempel på dette kan være ”Print dokument”. En given system
use case gennemløbes indtil positionen ”Print dokument”. Denne interne hændelse trigger
udførelsen af inklude use casen ”Print dokument”. Når denne er løbet til ende returneres til
system use casen. (Jacobson, Christerson, Jonsson, & Övergaard1992)
Nedenfor har vi forsøgt at lave en oversigt over de beskrevne use case typer.

Fig. 6.5 Oversigt over use case typer.

Figuren skal læses som, at man enten kan beskrive Forretnings use casen direkte eller først
beskrive en Is use case og derefter Should-be use casen. System use casen beskrives med udgangspunkt i Forretnings use casen eller Should-be use casen og alt efter behov kan system
use casen suppleres med Extend- og/eller Include use cases.
Use cases i forhold til arbejdsgangsanalyser
Forudsætningerne for at kunne anvende use cases til arbejdsgangsanalyser er, at systemudviklerne har tilstrækkelig indsigt i anvendelsesområdet og at brugerne har tilstrækkelig indsigt
i, hvordan man basalt set gennemfører systemudviklingsprojekter samt metodikken bag use
cases. Det er ligeledes vigtigt, at såvel systemudviklere som brugere er bevidste om, at use
cases ikke kun skal anvendes til at identificere og definere krav til systemet, men også til
hvordan systemet kan understøtte og evt. forandre arbejdsgange/processer i organisationen.
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Det kan i starten være vanskelligt at identificere use cases og i sådanne tilfælde kan man udvide metoden med udarbejdelse af workflowdiagrammer, som giver en oversigt over hvilke
opgaver/hændelser og aktører, der er involveret i en given proces. (Vendelhaven2002) Endvidere kan følgende spørgsmål være en hjælp til at identificere forretnings use cases.
• Hvilke arbejdsopgaver findes i anvendelsesområdet?
• Hvordan er arbejdsdelingen?
• Hvordan foretages afgrænsningen mellem forskellige arbejdsopgaver?
En anden hjælp til at identificere forretnings use cases kan være den scenari drevet tilgang,
(Ham1998) hvilket i dette tilfælde vil sige at tage udgangspunkt i konkrete sygehistorier.
Det samlede antal forretnings use cases indtegnes i et use case diagram og ved hjælp af pile
illustreres det, hvorvidt aktørerne er igangsætter eller aftager use casene.
De enkelte forretnings use cases skal beskrives og en hjælp til dette kan være at stille følgende
spørgsmål til brugerne:
• Hvilke handlinger er involveret?
• Vil aktøren læse/skrive/redigere informationer i systemet?
• Hvad er resultatet af forretnings use casen?
Use case skal som tidligere nævnt beskrives i struktureret tekst. Nedenfor ses Therese Vendelhavens Hvem Hvad Hvor skemaer, som er en skabelon til beskrivelse af forretnings use
cases. Hvem Hvad Hvor skemaerne kan downloades på www.therese.dk.

1. Use case navn

2. Use case langt navn

Hvem Hvad Hvor

3. Hændelse

Udfyldt af

4. Igangsættende aktører
Ekstern:
Intern:

5. Formål og afgrænsning

6. Datagrundlag

7. Startbetingelser

8. Handlinger

9. Slutresultater
Hvem:

Hvad:

10. Uddata

Hvor:

Skema 6.1 Hvem Hvad Hvor skemaer. (Vendelhaven2002)
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I beskrivelsen af forretnings use cases er det vigtig at forholde sig kritisk til, om de relevante
oplysninger er medtaget samt hvorvidt de beskrevne arbejdsgange forudsætter ændringer i
eksisterende praksis. En måde at synliggøre ændringerne i arbejdsgangene på er udarbejdelsen
af både en is use case og en should-be use case i stedet for kun én forretnings use case.
Når brugerne i samarbejde med systemudviklerne har beskrevet det relevante antal forretnings
use cases kan arbejdet med at ekstrahere de informationer fra forretnings use casene, som er
relevante i system use case beskrivelserne iværksættes. Det skal her bemærkes, at fokus nu
flyttes fra arbejdsgangene/anvendelsesområdet til selve IT-systemet.
System use case beskrivelsen bør indeholde følgende informationer: (Oestereich1999)
• Navn: skal være unikt
• Aktører: hvem anvender systemet
• Forudsætninger: systemet status før use casen.
• Postcondition: systemets status efter use casen.
• Ufravigelige krav: betingelser som i use casens kontekst altid skal opfyldes
• Ikke funktionelle krav: platform, omgivelser, respons tid m.m.
• Proces beskrivelse: struktureret i punkter
• Undtagelser og fejlsituationer: som kan forekomme i use casens kontekst. Variationer:
afvigelser fra den normale proces
• Regler: forretningsregler, valideringsregler.
• Kontakt partnere: liste over hvem der har udarbejdet use casen
• Noter/åbne spørgsmål: kort dokumentation af hvilke muligheder man har diskuteret og
hvorfor en given løsning er valgt.
• Dokumenter, referencer m.m.: hvilke dokumenter har været anvendt ved udarbejdelse
af use casen.
• Diagrammer: Henvisninger til evt. klasse-, aktivitets-, aktørdiagrammer m.m.
Beskrivelserne af system use casene bør sammenholdes med forretnings use casene, for at
sikre sammenhængen mellem IT-systemet og arbejdsgange/anvendelsesområdet. Det kan dog
være vanskelligt at gennemskue disse sammenhænge alene på baggrund af system use case
beskrivelserne. Det kan derfor overvejes at udarbejde mockups eller prototyper, som supplement til system use case beskrivelserne.
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6.3 Use Cases - arbejdsgangsanalyse af stuegang
Forudsætninger
Inden arbejdsgangsanalysen iværksættes bør medarbejderne introduceres til begreberne og
notationsformen i use cases. Systemudviklere og konsulenter bør orientere sig om anvendelsesområdet inden mødet med brugerne.

Etablering af projektorganisation
Projektorganisationen kan etableres på traditionel vis med en styregruppe og et antal projektgrupper, men når projektgruppen skal lave arbejdsgangsanalysen vil det ske i samarbejde med
systemudviklere og evt. konsulenter.
Gennemførelse af arbejdsgangsanalysen
Forretnings use cases.
Projektgruppen og konsulenterne begynder arbejdsgangsanalysen med at identificere antallet
af forretnings use cases. Hver forretnings use case bør omfatte hele reaktionen på en forretningshændelse. Der burde således i forhold til stuegang kun være tale om en forretnings use
case, da alle aktiviteterne i forhold til stuegang relaterer sig til en forretningshændelse, nemlig
stuegang. I praksis er dette dog vanskelligt at gennemføre, når der er tale om mere komplekse
forretningshændelser og i sådanne tilfælde nedbrydes den i et antal afgrænsede del forretningshændelser.
Forretnings use casen vise hvilke aktører, der udfører hvilke opgaver og ikke i hvilken rækkefølge aktiviteterne udføres. Til beskrivelse af sidstnævnte kan der udarbejdes et workflowdiagram.

Når forretnings use case diagrammet skal udarbejdes bør det overvejes, hvorvidt det er nødvendigt først at beskrive den eksisterende situation i en ”is” use case eller om det er muligt at
gå direkte til beskrivelsen af den fremtidige situation for stuegang, ”should be” use casen.
Fordelen ved først at udarbejde ”is” use case er, at brugerne undervejs vil fremsætte de problemer, der er i forhold til den eksisterende situation. Ulempen er på den anden side, at fokus
på den eksisterende situation bliver hæmmende for nytænkningen.
Såfremt projektgruppen mener at have den fornødne kompetence i udarbejdelse af use case
diagrammer, kan de vælge at beskrive ”is” use case diagrammet for stuegang inden mødet
med konsulenterne. Use case diagrammerne kan udarbejdes ved at anvende papir og blyant
eller elektroniske hjælpeværktøjer. Programmet Metamil er et eksempel på sidstnævnte og det
er muligt at downloade en gratis evalueringsversion på www.metamill.com.

Uanset om man vælger at starte med ”is” eller ”should be” use case diagrammet, så kan projektgruppens medlemmer finde det vanskelligt at identificere use cases. En hjælp til denne
proces kan være først at tegne workflowdiagrammer eller udarbejde hændelseslister. For brugerne er det ofte nemmere at identificere hændelser og disse vil i mange tilfælde relatere sig
til en use case. Hændelser kan være funktioner, som varetages af en medarbejder eller processer. Eksempler på hændelser til en ”is” use case for den eksisterende stuegang med papirjournal er:
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Use case

Indskriv lægenotater
Sorter papirer

Interessent

Igangsætter betingelser
Lægediktat foreligger
Nye svar og målinger er udskrevet
Rapportaflæggelse
med natsygeplejersken

Slutresultat

Opdater lægejournal
Klargør lægejournal
Opsaml mundt- Opdater sygeplelig og skriftlig jejournal
rapport fra kolleger
Opsaml nye
Noter nye inforinformationer
mationer

Sekretær
Læge
Sekretær
Læge
Sygeplejerske

Opdater
medicinering
Klinisk
Undersøgelse
Opdater
ordinationer
Opdater
Planer
Osv.

...

...

Morgenkonference Papirlap med de
vigtigste informationer.
...
...

...

....

....

....

...

...

...

...

...

...

...

...

Læge

Opdateret lægejournal
Lægejournal klar
til stuegang
Opdateret sygeplejejournal

Skema 6.2 Hændelsesliste for stuegang.

Efter behov kan stuegang opdeles i selvstændige processer og i sådanne tilfælde skal der udarbejdes hændelseslister for de enkelte processer. F.eks. kunne medicinering være en selvstændig proces.
Hver use case beskrives i et Hvem Hvad Hvor skema og kendte problemstillinger ved de nuværende arbejdsgange noteres nederst i feltet Handling. Nogle af problemstillingerne ved den
traditionelle stuegang med papirjournaler er:
• Forekomsten af redundante data.
• Manglende datatilgængelighed, som følge af at papirjournalen kun kan være et sted.
• Manglende tidstro opdatering af journalen.
• Der anvendes megen tid på mundtlig at informere andre faggrupper.
De enkelte problemstillinger beskrives i de relevante use cases og kan således fremgå af flere
use cases på forskellige måder. Nedenfor er vist, hvordan problemstillingen Tidstro opdatering af data kan genfindes i beskrivelsen af use casen Opdater Lægejournal.
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1. Use case navn
Opdater lægejournal

2. Use case langt navn
Skriv nye informationer ind i
Lægejournalen

Hvem Hvad Hvor

3. Hændelse
Lægediktat foreligger

Udfyldt af
Pia Kopke

4. Igangsættende aktører
Ekstern:
Intern: Lægesekretær

5. Formål og afgrænsning
At opdatere patientens journal med nye informationer dikteret af lægegruppen
6. Datagrundlag
Lægediktat

7. Startbetingelser
Bånd dikteret af læge

8. Handlinger
Kontroller om der er nye bånd
Skriv lægens diktat i Word
Find den sidste side i kontinuationer
Læg denne i printeren
Udskriv nyt diktat
Læg udskriften i lægejournalen under fanebladet
Kontinuationer.

9. Slutresultater
Hvem:
Lægen

Kendte problemstillinger:
Lægejournalen er inkonsistent mellem kl. 15 og
07, da der ikke er sekretærer til at skrive nye
bånd, dikteret af lægerne.

Hvad:
Opdateret kontinuation

Sekretæren når ikke altid at skrive alle
dikterede bånd inden stuegang.

10. Uddata
Lægediktat

Hvor:
Lægejournalen under fanebladet kontinuationer

Skema 6.3 Hvem Hvad Hvor skema for use casen, Opdater lægejournal.

På baggrund af hændelseslisten og Hvem Hvad Hvor skemaerne udarbejdes det samlede forretnings use case diagram.
I det videre arbejde med ”should be” use case diagrammet for stuegang undersøges det, hvordan de nuværende problemer ved stuegang kan løses, herunder hvordan EPJ kan understøtte
arbejdsgangene ved stuegang. Det er altså i denne fase af arbejdsgangsanalysen, at nytænkning skal finde sted og mulighederne ved EPJ skal identificeres, med henblik på at opnå bedre
arbejdsgange ved stuegang. Her bør man lede efter use cases, hvor der er mange aktører involveret og/eller udførelsen af en opgave er splittet op i mange hændelser. Hvis der er udarbejdet workflowdiagrammer kan der også tages udgangspunkt i handoffs, da disse ofte er årsag til problemer forbundet med forretningshændelsen.
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Det vil her være for omfattende at udarbejde ”is” og ”should be” use case diagrammer for
hele stuegangen, hvorfor teknikken kun vil blive beskrevet i forhold til opdatering af patientens medicinordinationer.

Fig. 6.6 ”Is” use case for medicinering.

Af use case diagrammet fremgår det, at en enkelt ændring i en patients medicin involverer
mange aktører, nemlig lægen, sygeplejersken og sekretæren. Forekomsten af redundante data
fremgår også af use case diagrammet, da den nye ordination dels registreres som et lægenotat
i lægejournalen og dels registreres på medicinlisten. Endvidere er der risiko for, at lægen ikke
får videregivet den nye ordination til sygeplejersken, som derfor ikke får opdateret medicinlisten, hvilket får den konsekvens, at patienten ikke får den rette medicin.
På baggrund af disse problemstillinger kan personalet ønske mere simple arbejdsgange i fremtiden og konsulenterne eller systemudviklerne kan bidrage til denne diskussion ved at oplyse
om hvilke nye muligheder, der er i forhold til EPJ. Analysen af den del af stuegang, som vedrører medicinering kan således resultere i følgende ”should be” use case diagram:

Fig. 6.7 ”Should be” use case for medicinering.

Den nye use case Opdater medicinering beskrives i et Hvem Hvad Hvor skema. Use casen
Giv medicin er uændret i dette tilfælde, hvorfor Hvem Hvad Hvor skemaet fra ”is” use casen
kan genbruges.
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På baggrund af forretnings use case diagrammet og use case beskrivelserne, udarbejdes system use case diagrammet og de tilhørende use case beskrivelser. I denne fase foretages en
afgrænsning i forhold til forretnings use cases, da system use cases kun beskriver opgaver,
som involverer IT-systemet (EPJ) og brugernes interaktion med dette. Således vil system use
casen Giv medicin kun beskrive sygeplejerskens interaktion med EPJ i varetagelsen af denne
opgave og ikke hvordan medicinen gives til patienten. På baggrund af system use casene kan
der udarbejdes mock ups eller prototyper med henblik på at undersøge, om de nødvendige
informationer og funktioner er til rådighed i EPJ på en sådan måde, at EPJ rent faktisk understøtter de nye arbejdsgange ved stuegang.
Såfremt der foretages ændringer i den videre systemudviklingsproces, er det vigtigt at opdatere de beskrevne forretnings use cases, da dette er projektets centrale dokument i forhold til
arbejdsgangsanalysen. Det er jo forretnings use case diagrammet og de tilhørende use case
beskrivelser, som viser hvilke konsekvenser eventuelle systemændringer vil få for de fremtidige arbejdsgange ved stuegang.
Implementering af de nye arbejdsgange
Når de nye arbejdsgange skal implementeres i organisationen, kan man med fordel anvende
forretnings use case diagrammet til at præsentere de nye arbejdsgange ved stuegang. For hver
use case kan man vise, hvordan EPJ er tænkt at skulle understøtte udførelsen af opgaven. Det
vil sige, at man i sin præsentation hele tiden skifter mellem forretnings use case diagrammet
og EPJ, så brugerne får en forståelse for hvornår og hvordan EPJ skal anvendes i de nye arbejdsgange ved stuegang. Endvidere kan man udarbejde scenarier/sygehistorier for at synliggøre de nye arbejdsgange efter implementering af EPJ.
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6.4 Use Cases – styrker og svagheder

Teknologi
Teknik
Processer

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Organisation

Kerneelementer

Organisationsforandring

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Projektets livscyklus

Projektfaser

Teknologisk iværksættelse

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser

Tabel 3.6 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

6.4.1 Teknologi
I beskrivelsen af use cases tager man udgangspunkt i det typiske forløb for en given proces.
De afvigelser der kan forekomme i det typiske forløb beskrives efterfølgende. Derfor kan det
være vanskelligt at beskrive use cases for processer, hvor den enkelte medarbejders opgaver
kan karakteriseres, som værende ikke-rutine opgaver og hvis sammenhængen mellem medarbejdernes opgaver er af typen gensidig opgaveafhængighed. Det kan således blive nødvendigt
at beskrive flere use cases, for at synliggøre kompleksiteten i processen, men derved risikerer
man at miste overblikket. Alistair Cockburn nævner også denne problemstilling ved use case
metoden generelt, da det i takt med antallet af use cases og antallet af niveauer vokser, bliver
vanskelligere og vanskelligere at bevare overblikket. (Cockburn1997) Et andet problem ved
use cases, som fremhæves af samme forfatter er, at der i praksis kan opstå tvivl om, hvordan
use cases skal beskrives og hvordan de skal struktureres. (Cockburn1997) Ved at supplere
use case metoden med workflow diagrammer og hændelseslister kan nogle af problemerne
relateret til at bevare overblikket afhjælpes. (Vendelhaven2002)
Et vigtigt forhold i systemudvikling er, at det udviklede IT-system rent faktisk vil kunne understøtte de fremtidige arbejdsgange og skal man lykkedes med dette er det vigtigt, at brugere
og udviklere har et fælles sprog. Use case metoden er netop et fælles værktøj for såvel brugere som udviklere og samtidig muliggør det at de fremtidige arbejdsgange og IT-systemet
sammentænkes, som følge af at system use case beskrivelserne tager udgangspunkt i forretnings use case beskrivelserne. Endvidere er use case beskrivelserne et gennemgående dokument i hele systemudviklingsprocessen og i takt med nye ideer opstår og disse findes anvendelige opdateres use case beskrivelserne. Det kan medvirke til dels at holde systemudviklingen på rette kurs og dels at bevare overblikket i en iterative systemudviklingsproces, da use
case beskrivelserne er et dynamisk dokument.
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Notationen i use cases er en del af UML, hvilket muliggør at eksterne interessenter med indsigt i metoden vil kunne forstå og anvende de beskrevne use cases. Der er således en potentiel
mulighed for at udveksle erfaringer indenfor de sundhedsinformatiske projekter, hvilket Masuda G. et al også har peget på. De understreger vigtigheden af denne erfaringsudveksling ved
at foreslå et XML baseret udvekslingsformat for use cases. (Masuda et al. 2001) Det er ovenfor beskrevet, hvordan det indledningsvis kan være vanskelligt at identificere de relevante use
cases. Adgang til use cases fra andre sundhedsinformatiske projekter kunne være en hjælp til
at starte processen og samtidig være en inspiration i forhold til de fremtidige arbejdsgange.
6.4.2 Organisation
En svaghed ved use case metoden til arbejdsgangsanalyser er, at metoden i høj grad er rettet
mod IT-systemet og i mindre grad mod omgivelser og arbejdsprocesser (Mathiassen, MunkMadsen, Nielsen, & Stage1998), men arbejdet med at udforme use cases giver dog anledning
til kritisk at forholde sig til eksisterende rutiner. Metoden bør formentlig kombineres med
andre metoder, som har fokus på design af arbejdsopgaver og organisationer (Mathiassen,
Munk-Madsen, Nielsen, & Stage1998) Implementering af IT-systemer bør optimalt give anledning til innovativ tænkning i forhold til de eksisterende arbejdsgange og dette kunne eksempelvis fremmes ved at supplere use case metoden med BPR eller workflow diagrammer i
kombination med hændelses- og handoffs analyser. (Vendelhaven2002)
Use case metoden vil endvidere være vanskellig at anvende i forbindelse med 2. orden forandringer af organisationen, da der ikke arbejdes bevidst med organisationskultur. På samme
måde kan forhold vedrørende de sociale strukturer kun i ringe grad inddrages i arbejdsganganalysen.
6.4.3 Projektet livscyklus
Use case metoden er hidtil hovedsaglig anvendt i systemudviklingsfasen (her gennemførelsesfasen) i IT-projekter, men som følge af, at kravspecifikationsfasen er en af de mest diskuterede faser og samtidig den mindst velbeskrevne fase, anvendes use case metoden nu ofte i denne fase. (Ham1998) Use case metoden kan som ovenfor anført ses som et fællessprog for brugere og udviklere og kan således bidrage til, at leverandørerne kan danne sig et bedre overblik
over opgavens omfang og kompleksitet på baggrund af use case beskrivelser i kravspecifikationen. I en udbudssituation vil kunden på samme måde have et bedre værktøj til at vurdere
leverandørernes løsninger, da leverandørernes forretnings use cases kan sammenholdes med
organisationens forretnings use cases. Use case metoden vil således ikke kun kunne anvendes
i systemudviklingsprojekter, men også i IT-projekter, hvor man går efter en standardløsning.
I forhold til teknologisk iværksættelse vil use case metoden være mindre egnet i situationer,
hvor der er uenighed om målet, da metoden ikke beskriver hvordan uenigheder i projektet
skal håndteres. I sundhedsinformatiske projekter, hvor midlet til at opnå målet for de fremtidige arbejdsgange er ukendt, vil use case metoden være et stærkt værktøj i forhold til at udføre eksperimenter i forhold til såvel IT-systemet som arbejdsgangene.
6.4.4 Delkonklusion
Use case metoden tager primært fat i teknologi elementet og kun i mindre grad i de andre organisatoriske kerneelementer. Det medfører bl.a. at metoden primært vil kunne bringe viden
og indhold i projektet og kun sekundært vil kunne anvendes til at forankre projektets resultater i organisationen.
Use case metoden kan med fordel anvendes i de faser af projektet, hvor arbejdsgangsanalyserne skal anvendes af såvel systemudviklere som fremtidige brugere. Endvidere vil use case
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metoden være mest velegnet ved 1. orden og middel orden organisationsforandringer samt til
arbejdsgangsanalyser af processer uden for mange undtagelser og høj kompleksitet.
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7. Total Quality Management
7.1 Baggrund og historie
Indenfor sygehusvæsenet er der arbejdet med kvalitets udvikling/sikring gennem de sidste 1015 år. I den Nationale National Strategi for Kvalitetsudvikling 1993 blev nedenstående 5 fokus områder formuleret. Der er i de senere år sket nationale tiltag indenfor Sundhedsinformatik, i den Nationale Strategi for IT i Sygehusvæsenet 2000-2002 er 5 fælles mål for sygehusvæsnet beskrevet:
Kvalitetsudvikling 1993

-

høj professionel standard
effektiv ressourceudnyttelse
minimal patientrisiko
høj patienttilfredshed
helhed i patientforløbet

IT i Sygehusvæsnet 2000-2002

- høj sundhedsfaglig kvalitet
- effektiv ressourceanvendelse
- bedre information om service og kvalitet
- høj brugertilfredshed
- klar besked og korte ventetider

Ordlyden/indholdet i de 2 strategiers målsætning er ikke helt ens, alligevel er der stort sammenfald i målene og kvalitets områderne.
Fyns Amt har siden 1995 udgivet et årsskrift om kvalitetssikringen i amtet og på mange sygehuse er der arbejdet med kvalitetssikring eller indført Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV)
på forskellige afdelinger. Fælles for alle disse kvalitets tiltag indenfor sygehusvæsnet er, at de
fokuserer på isolerede emner, ofte anført af ildsjæle. At forfølge en mere helhedsorienteret
tilgang kunne være et patientforløb på tværs igennem hele organisationen/sygehuset, som
f.eks. Den Nationale IT-strategi lægger op til. Dette er indtil videre forsøgt i et begrænset antal referenceprogrammer (f. eks ”Referenceprogram om hoftebrud 1999”).
En mere helhedsorienteret måde at arbejde med kvalitetssikring vil være at anvende Total
Quality Management (Krøll 1995), der eksisterer begrænset erfaring med denne metode indenfor sygehusvæsenet. Ringkøbing Amt har gennem adskillige års erfaring med kvalitetssikring, udvidet arbejdet til at omfatte indførsel af Total Quality Management/kontinuerlig kvalitetsudvikling indenfor Ringkøbing Amt.

7.2 Beskrivelse af Total Quality Management
TQM- tilhængerne (Lund & Knudsen 1994) præsenterer selv TQM som en ledelses strategi/filosofi, hvor kvalitets udvikling skal sættes i fokus på alle niveauer. Lund & Knudsen mener, at der ikke kan gives en entydig definition på TQM, men har følgende budskab omkring
TQM:
”Der findes ikke en entydig definition af, hvad TQM er og hvad TQM indeholder. Der findes ingen facitlister på, hvordan man implementerer TQM som ledelsesfilosofi. Der er dog en række
elementer, som går igen i alle virksomheder, der arbejder med TQM. Det vigtigste er, at hver enkel virksomhed gør sig 100% klart, hvad man vil lægge i TQM.

Flere organisations teoretikere og TQM tilhængere, som professor Jens J. Dahlgaard og professor Kai Kristensen (Hildebrandt & Johnsen 1994), præsenterer Total Quality Management
som en holistisk ledelses filosofi, der fokuserer på nedenstående 5 egenskaber. Vibeke Krøll
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(Krøll1995), som er en af de førende indenfor kvalitetsudviklingsarbejdet indenfor det danske
sundhedsvæsen har formuleret 6 sygehusrelevante terminologier:
5 Egenskaber for TQM
ledelsesfilosofi
(Dahlgaard og Kristensen)(Hildebrandt & Johnsen1994)
Ledelsens engagement
Fokus på kunden og medarbejderen

Løbende forbedringer
Fokus på facts
Alles deltagelse

6 Karakteristikker for TQM
ledelsesfilosofi indenfor sundhedsvæsnet
(Krøll1995)

Ledelsens involvering og engagement
Fokus på kunder (interne og eksterne) og
medarbejdere
Kontinuerlig kvalitetsudvikling
Fokus på facts
Teamwork

Grænseløs organisation
Organisationen kan ofte ikke afgrænses til adskilte sundhedsprofessionelle grupper, afdelinger
eller blot et enkelt sygehus, når der arbejdes udfra TQM. Arbejdet omkring den enkelte patient organiseres mellem flere systemer indenfor organisationen. Forløbet for den enkelte patient bør betragtes på tværs af disse systemer, således at medarbejderen opfatter organisationen
som værende grænseløse.
TQM medfører en sammenkobling mellem ledelses strategi, ledelses adfærd og metoderne
som anvendes til at implementere TQM. Arbejdsgangsanalyserne kan understøtte denne
sammenkobling og skabe en synergi effekt for organisationen.
Historisk baggrund for TQM

Lund & Knudsen anfører 4 kvalitetsteoretikere, som har været med til at skabe rammerne for
udviklingen af TQM, de 4 er W. Edvards Deming, Joseph M. Juran, Philip B Crosby og Michael E. Porter. (Lund & Knudsen1994)
Fokus på kvalitet, med den efterfølgende strategi og metode udvikling, startede under og lige
efter den 2. verdenskrig. Den amerikanske fysiker og statistiker W. Edvards Deming fandt ud
af, at løbende forbedringer kunne gennemføres ved medinddragelse af alle medarbejdere, stort
ledelses engagement og oplæring i brug af kvalitets værktøjer (Hildebrandt & Johnsen1994)
(Lund & Knudsen1994).
Deming fokuserede på de vestlige ledelsers inkonsekvente holdning til kvalitetsarbejdet. Ledelsen glemte sit eget ansvar for kvalitetsprocessen, der lagde for stor vægt på medarbejdernes rolle. Joseph M. Juran sagde direkte, at uddannelse i kvalitetsforbedringsarbejdet skal
omfatte virksomhedens øverste ledelse, der forårsager de fleste kvalitetsproblemer” (Lund &
Knudsen1994).
Crosby fokuserer en del på monitorerings mulighederne gennem et 14 punkts program, ligesom han lancerede begreberne ”nul fejl standard” og ”kvalitetsvaccine”. Michael E. Porter var
en af de første teoretikere indenfor Business Proces Reengineering (BPR). Porter udviklede et
grundlæggende værktøj til at analysere og forstå virksomhedens nøgleaktiviteter, dette værktøj benævnes ”Værdikæden” og Porter har opstillet en model for denne.
Kvalitets fokusering fik en banebrydende succes i Japan, hvor anvendelse af kvalitetscirkler
startede allerede tilbage i 1960’erne. Kvalitets vurderingsprocessen udføres ved hjælp af P-USide 73
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C-K princippet. P-U-C-K princippet svarer til W. Edvards Deming kvalitetscirkler, som han
anvendte med stor succes sammen med de japanske ledere (Sørensen 1999).
Kvalitetssikring via P-U-C-K princippet
Planlægge

Udføre

Korrigere

Checke
Figur 7.1: Kvalitetssikring af det valgte udviklings/forbedringsprojekt via P-U-C-K princippet.
(Den Danske Kvalitets Pris 1996 s.81)

TQM og kvalitetssikring

Op gennem 1980’erne og 1990’erne er der blevet arbejdet med kvalitets udvikling, både indenfor den offentlige og private sektor. ISO 9000 certificering har specielt været udbredt indenfor den private sektor, mens kvalitetssikring og Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV)
har haft sin udbredelse indenfor sygehusvæsnet.
Der har udviklet sig kvalitets bevægelser både nationalt og internationalt og i Danmark blev
foreningen Den Danske Kvalitets Pris etableret i 1993. Foreningen Den Danske Kvalitets Pris
er medlem af The European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.). Foreningen har
til formål at udbrede kendskabet og anvendelse af TQM. Deres definition af TQM er følgende:
En virksomhedskultur, der er kendetegnet ved forøget kundetilfredsstillelse gennem
løbende forbedringer, hvor alle medarbejdere i virksomheden deltager aktivt (Den
Danske Kvalitets Pris 1996 s.81).

Som det kan ses i definitionen, lægges der stor vægt på kulturen, ledelses engagement opfattes
som en forudsætning for at kunne opbygge virksomhedskulturen. Der skal opstilles mål for at
sikre løbende forbedringer. Målene virkeliggøres ved at indarbejde dem i personaleledelse,
politikker, strategier, ressource udnyttelsen og tilrettelægningen af processer. De løbende forbedringer skal tydeliggøres i produktudviklingen, serviceydelser, arbejdsprocesser, skabe aktive medarbejdere med kunden i centrum, samtidig foretages kontinuerlige dataindsamling til
årsagsanalyser.
Vibeke Krøll, som er en af de førende eksperter indenfor kvalitetsarbejdet i det danske sundhedsvæsen, beskriver kvalitetsudvikling på følgende måde:
Kvalitetsudvikling er en ledelsesfilosofi, som medinddrager alle medarbejdere og
har kvalitet, der tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov, som sit ypperste
mål. Kvalitetsarbejdet er derfor i sit udgangspunkt et tværfagligt anliggende (Krøll
1995 s.79).
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Vibeke Krøll opfatter kvalitet som et nøglebegreb indenfor sundhedsvæsenet, da kvalitet
handler om troværdighed både overfor brugere/patienterne, organisationens interessenter,
organisationens medarbejdere og de sundhedsfaglige professioner. At arbejde med troværdigheden kan sikre ansatte og andre interessenter, at der arbejdes med målsatte aktiviteter og med
synliggørelse/dokumentation af, hvorledes dette arbejde udføres.
TQM og Sygehusvæsenet

Lund & Knudsen beskriver i 1994, hvordan de forestiller sig TQM fortsat kan udvikle sig som
ledelses strategi. Som det vil fremgå af det nedenstående skema, arbejdes der aktivt på en
række områder indenfor sygehusvæsnet, som svarer til nogle af de punkter som Lund &
Knudsen beskriver (Lund & Knudsen1994).
Fokusområder for TQM i fremtiden
Ifølge Lund og Knudsen
Oprettelse af kvalitets indekser

Benchmarking
Best practice

Kvalitetsmålinger i LIS-systemer
Kundetilfredshedsundersøgelser

Fokusområder for sygehusvæsnet
(egen oplistning)
Ventelister tilgængelige for borgeren giver
overblik i.f.m. frit sygehus valg
Nationale kvalitetsdatabaser
Patienten/borgere kan eventuelt anvende dette i.f.m. frit sygehusvalg
Kvalitets databaser kan opfattes som intern
benchmarking
Evidensbaseret behandling og pleje tilstræber
best practice
Kvalitetsmålinger i LIS-systemer
Patient tilfredshedsundersøgelser

Der er således mulighed for, at TQM kan anvendes som en ledelses strategi indenfor sygehusvæsnet, Ringkøbing Amt har anvendt TQM principperne i deres kvalitetsarbejde (Krøll
1996).
For at opnå de nationale mål indenfor kvalitetsudvikling og for at processen bliver gennemført vellykket på de enkelte arbejdspladser, skal ledelsen nytænke for at gennemføre kontinuerlig kvalitetsudvikling. Følgende opstilling er foretaget af Lund & Knudsen & Broby i 1987
og tilpasset sundhedsvæsnets terminologi af Vibeke Krøll.
Kvalitetsprocestænkning (det nye syn)
Traditionel tænkning (det gamle syn)
1. Kvalitet defineres
1. Kvalitetsdefinition er usynlig
2. Patient orientering
2. Afdelings- eller systemorientering
3. Støttende og involverende samarbejde
3. ”vi-dem” relation
4. Fokus på arbejdsprocesser
4. Fokus alene på resultat
5. Forebyggende system
5. Reaktivt system
6. Nul fejl – attituder
6. Acceptabelt kvalitetsniveau
7. Ledelse på facts
7. Ledelse på fornemmelser
8. Styrkelse og inddragelse af medarbej8. Medarbejderkontrol
dere
9. Hele organisationen har ansvaret
9. Kvalitetsafdeling har ansvaret
10. Kontinuerlig forbedring og fornyelse
10. Status quo og vedligeholdelse af målet
er målet
Figur 7.2: At lede efter kontinuerlig kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. (Krøll 1995 s.79).
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Kvalitetsudviklingen indenfor sundhedsvæsnet har gennemlevet forskellige faser, Vibeke
Krøll (Krøll1995) illustrerer udviklingen indenfor kvalitetsarbejdet ved hjælp af nedenstående cirkel
Håndværks
modellen

Total kvalitetsledelse
(organisationsbaseret)

Kvalitetssikring
(inspektørmodellen)
Kvalitetskontrol

Kontinuerlig kvalitetsforbedring
(afsnitsbaseret)

Figur 7.3 : Kvalitetshistoriens perioder og tilgange. (Krøll 1995 s.79) gengivet i egen tilvirkning.

Håndværk:

kvalitet blev betragtet som direkte afhængig af den enkeltes kompetence

Kvalitetskontrol: specialisering, standardisering og opdeling af arbejdsopgaverne under industrialiseringen, inspektion blev udført tilfældigt
Kvalitetssikring: statistisk kontrol og sandsynlighedsberegning, målet var generalisering og
ensartethed.
Kontinuerlig:
kvalitetsforb.

mere komplekse processer, kvalitet betragtet i produktionscyklusen og med
kunde orientering, aktive medarbejders engagement en nødvendighed. kvalitetscirkler opstod.

Total kvalitets:
ledelse

behov for koordinering og helhedssyn, fokus skiftet fra metode og teknologi
til ledelsens som drivkraft for kvalitetsarbejdet og medarbejderne som ansvarlige for kvaliteten. Kvaliteten har udgangspunkt i brugerens/patientens
ønsker og behov.

Vibeke Krøll anfører, at sygehusvæsenet er ved at indføre Total kvalitetsledelse, således at
medarbejderne bliver aktører frem for passive tilskuere til kvalitetsudviklingsprocessen. De
sundhedsprofessionelle har haft ansvaret for kvaliteten, men der har ikke været bindende led
mellem organisationens aktører og den administrative ledelse , således at ledelsens rolle har
været begrænset (Krøll1995).
Skabelsen af et fælles grundlag for de forskellige sundhedsprofessioner og skabelsen af en
ramme for kontinuerlig kvalitetsudvikling er forudsætninger for kvalitetsarbejdet, ansvaret for
dette er hos ledelsen.
Anvendelse af kvalitetsprincipperne indenfor sundhedsvæsenet er foregået gennem flere år.
Kvalitetscirklen har været anvendt indenfor sygeplejen, hvor kvalitet accepteres som et relativt og subjektivt begreb, som opstår i mødet med patienten. Dette har medført, at kvalitetssikringen blev udført monofagligt. Lægevidenskaben har arbejdet med kvalitetssikring som en
monofaglig og videnskabelig disciplin, hvor objektivitet og genrealiserbarhed har været centrale termer.
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Kontinuerlig kvalitetsudvikling kræver tværfaglig samarbejde, hvor der arbejdes udfra et fælles værdigrundlag og hvor den enkelte faggruppes specielle ekspertise udnyttes bedst muligt
(Krøll1995).
I Sundhedsstyrelsens seneste version af Grundstruktur for EPJ (Sundhedsstyrelsen2001) forefindes kvalitetssikringscirklen udtrykt som ”Den Kliniske Proces”. Der er både mulighed for
at arbejde i de traditionelle kontinuerlige kvalitetsudviklingsprocesser, men der er også åbnet
op for at ledelsen kan anvende modellen i Total kvalitetsledelse ved at indføre anvendelse af
fælles begreber og dokumentations metoder.
Indenfor sygeplejefaget er ”Sygeplejeprocessen” blevet anvendt gennem flere årtier som lærings- og dokumentations værktøj. Indtil videre har sygeplejeprocessen hovedsagligt været
anvendt monofagligt som kontinuerlig kvalitetsforbedring på afdelings/afsnitsniveau.
Nedenfor er de forskellige variationer af kvalitetscirklerne gengivet i egen rekonstruktion.
Den kliniske proces

Sygeplejeprocessen
Vurdering

Evalu-

Diagnostisk vervejelse

ering

Planlægning
Evaluering

Diagnoser

Mål

Resultater

Udfør-

Plan-

Udførelse

læg-

Figur 7.4 De overordnede komponenter i sygeplejeprocessen (Lærebog for sygeplejestuderende, Sundhedsog sygepleje I. 1991 s. 84)

Pla-

else

Figur 7.5 Den kliniske proces. (Sundhedsstyrelsen
2001 s. 67)

Fælles for disse to modeller er, at de fungerer på et metaplan, hvor kvalitetssikring anbefales,
mens de konkrete metoder til gennemførelse af dette beskrives ikke nærmere.
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Vibeke Krøll har opstillet en model for kvalitetsudvikling som proces i Total kvalitetsledelses
arbejdet. Pilene i modellen illustrerer, at kvalitetsudvikling er en konstant kontinuerlig proces, der indgår som et fast element i sygehusets/afdelingens arbejde, arbejdet må ikke begrænses til projekt perioder.

Kvalitetsudvikling som en proces
Kvalitetsforudsætninger

Udarbejdelse af kvalitetsmål

Er kvalitetsmålene i overensstemmelse med praksis?

Kvalitetssikring

Kvalitetsvurdering
Årsagsanalyse

Figur 8.6 Kvalitetsudvikling som proces.
Udviklingsinitiativer
Korrigerende handlinger

Krøll 1995 side 29

Betingelser for at TQM kan anvendes i organisationen

Foreningen Den Danske Kvalitets Pris (Den Danske Kvalitets Pris 1996) anbefaler at arbejde
gennemførligt med kommunikationsformidling. Dette kan gøres via interne arbejdsgrupper og
kvalitetskonsulenter, arbejdsgrupperne kan anvende en ordbog, hvor centrale begreber beskrives. Arbejdsgruppen bør ligeledes beskrive hvorledes en god dialog/kommunikations proces
kan etableres (f.eks. via nyhedsbrev, info-møder, studiekredse, intern elektronisk post og
workshops) for at sikre fælles beslutningsgrundlag.
Medarbejder involvering er påkrævet, dette bør ske samtidig med uddelegering af ansvar og
beføjelser. Når organisationen/virksomheden har startet kvalitetsforbedringsprocessen, skal
processen kontinuerligt monitoreres. Dette kan gøres via spørgeskema eller interview til en
detaljeret analyse, når status for virksomhedens eller organisationens kvalitetsforbedringsproces skal fortages.
Endvidere kan der foretages audit som en del af slutvurderingen af kvalitetsforbedringsprocessen. Audit kan være ekstern eller intern, i ”Den store danske encyklopædi” beskrives audit
som en metode til kvalitetssikring i sundhedsvæsnet, hvor kvaliteten af sundhedsvæsenets
ydelser vurderes på grundlag af konkrete patientforløb. Audit er blevet anvendt i TQM og
ISO 9000, måske før eller samtidig med, at Sundhedsvæsenet tog denne metode i anvendelse.
Ved audit i TQM og ISO sammenhæng pointeres, at audit skaber mulighed for dialog og debat.

Side 78

EPJ-Observatoriet

Metodehåndbog - Arbejdsgangsanalyser

7.3 TQM - arbejdsgangsanalyser af stuegang
På nationalt niveau lægges der op til at arbejde med kvalitetsudvikling, samt tilstræbe en
tværfaglig orienteret journal hvor registreringsdata knyttes til patientforløb frem for isolerede
kontakter/hændelser. Der er således signaler om at ændre hele måden at planlægge patientforløb samt registreringen af data omkring patienten.
De nye metoder vil kunne implementeres ved hjælp af en strategi for teknologisk- og forandringsorienterede projekter, som er udarbejdet efter TQM-principperne. Dette skyldes at
TQM er en holistiskorienteret ledelsesmetode, hvor der lægges stor vægt på involvering på
alle niveauer. At iværksætte TQM svarer til at starte en kvalitetsudviklingsproces på alle niveauer i organisationen med et gennemført ledelses ansvar for processen.
TQM er en helhedsorienteret, strategisk ledelsesfilosofi med fokus på kvalitets udvikling.
Når anvendelsesområdet indsnævres til at være arbejdsgangsanalyser, er det nødvendigt at
gennemføre arbejdsgangsanalysen, således at både måden de udføres på og at målet er i overensstemmelse med den overordnede ledelses strategi. Virksomhedskulturen er et bærende i
kvalitetsudviklingsarbejdet.
Karakteristikker for TQM :
Ledelsen er ansvarlig for gennemførsel af hele kvalitetsudviklings processen og dette skal til
stadighed have en synlig og afsmittende effekt i hele organisationen. Ledelsen er tovholder
for at de nedenstående perspektiver fastholdes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

ledelsens involvering og engagement på alle niveauer
fokus på patienten og medarbejderen
kontinuerlig kvalitetsudvikling
fokus på facts
etablering af team
grænseløs organisation
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Ledelsesmæssig strategisk beslutning

Anvendelsen af TQM i arbejdsganganalysen vil være en oplagt mulighed at gøre, samtidig
med en igangværende kvalitetsudvikling eller hvis dette er formuleret som et strategisk mål at
gennemføre kvalitetsudvikling. Netop fordi TQM har så stærkt et fokus på kunder (patienter
og medarbejdere) anses det som en relevant metode.
Den øverste ledelse skal beslutte at anvende Total Quality Management som deres ledelsesstrategi, dette vil medføre involvering af samtlige ledere og medarbejdere i organisationen for
at sikre fælles tilgang til kvalitetsforbedringsprocessen.
Identificering af problemområder, som ønsket forbedret i forhold til stuegangen foretages af
ledelsen, herefter skal ledelsen og medarbejderne formulere operationelle mål og sørge for at
målene kommunikeres ud til medarbejderne. Det skal være synligt i målene på hvilken måde
patienten kommer til at opleve kvalitetsforbedringerne, da alle kerneydelserne under en stuegang har effekt på patientens oplevelses af behandling og pleje.
Fokusområder/mål kunne være reducering i antallet af fejl i medicinerings processen og i antallet af kontaktpersoner til patienten. Andre mål kunne være at forbedringer i pleje- og behandlingsmetoder skal dokumenteres og de afgørende parametre for forbedringer gøres tilgængelig for andre. Andre kunne være tiden, der anvendes til stuegang og antallet af trin i
hele processen. Og det kunne være medarbejdertilfredshed. Ledelsen vil gerne kunne identificere redundante data og synliggøre i hvilken kontekst de optræder, samt finde metoder til at
reducere forekomsten, samt generelt gøre adgangen til data lettere.
Ledelsen og teammedlemmerne skal have overblik over de mange typer opgaver personalet
udfører for at kunne udføre kvalitetsforbedringsprocessen (ikke nødvendigt, da ledelse og
medarbejdere sammen i teamet kortlægger processen), således at processen kan rumme de
fokusområder, som er prioriteret højt. Opgaverne er komplekse, da de involverer andre aktører og kan kræve personlig udvikling af de ansatte. Personalet skal have reel mulighed for at
løse disse opgaver, men det samlede outcome af alle ydelser skal til medvirke til at sikre patientens interesser.
For at sikre at ledelse og personale kan følge udviklingen i kvalitetsforbedringsprocessen skal
der opstilles monitoreringspunkter for processen. Koordinering af hele kvalitetsforbedringsprocessen foregår gennem hele ledelsessystemet, men en stor del af gennemførselsarbejdet
foregår på afdelingsniveau, afdelingsledelsen får derfor en central rolle, som både formidler af
og ansvarlig for gennemførsel af processen.
For at gennemføre arbejdsgangsanalyser, som en del af en TQM baseret strategi, kræves en
bevidst strategi for hele kvalitetsudviklingsprocessen. For at sikre gennemførelsen af TQM
ideologien skal der nedsættes tværgående teams på flere niveauer i organisationen.
Tværfaglige Teams

Etablering af kvalitetscirkler, som er opbygget krydsfunktionelle, dvs. grupper etableret både
på tværs af faggrupper og specialer/afsnit. Kvalitetscirklerne, som kaldes teams indenfor
sundhedsvæsnet (Krøll1995), vil understøtte skabelsen af et fælles beslutningsgrundlag. Teams som tager sit udgangspunkt i de arbejdsgange, der skal beskrives og analyseres. Teamene
kan nedsættes, ophører eller forsætte kontinuerligt. Teamene skal sammensættes på tværs af
afdelinger og sammensætningen afgøres af den arbejdsgang, der skal beskrives. Arbejdet i
teamene er afgørende for en vellykket kvalitetsforbedringsproces.
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Deltagerne er i første omgang de centrale aktører omkring selve stuegangen, det vil sige læge/sygeplejerske/sekretær. Efter behov kan teamet udvides ad hoc med repræsentanter fra
andre afdelinger eller funktioner på sygehuset.
Det enkelte team bør maksimalt bestå af 12 medlemmer. Teamet kan vælge en formand/teamleder, en sekretær, som tager sig af referat og praktiske opgaver, endvidere kan
teamet benytte sig af en tidtager/keeper for at sikre planerne holder. En facilitator/katalysator
kan støtte gruppen ved at stille ”hvorfor-spørgsmål” til teamet.
Et afgørende faktor vil være at sørge at for samtlige læger/sygeplejersker/sekretærer involveres i kontinuerlig kvalitetsudvikling, således medarbejderne arbejder aktivt med mål og i fællesskab afgør, hvorledes de vil gennemføre målene. Samtlige medarbejdere skal være med til
at bidrag med ideer og monitoreringspunkter.
Monofaglige kvalitetscirkler
Traditionelt arbejder personalet indenfor sygehusvæsnet ud fra fælles retningslinier, ofte med
mulighed for individuel fortolkning. Dette kan forekomme rimeligt i nogen udstrækning, men
hvis der er meget store forskelle i måden at prioritere og udføre opgaverne på, kan hensynet
til den individuelle arbejdsmetode blive for stor, således at udførslen af f.eks. stuegangen
medfører for dårlig ressourceudnyttelse og giver for mange unødvendige ekstra arbejdsgange.
Vanskeligheden kan være, at de forskellige fagrepræsentanter taler deres egen personlige interesse i kvalitetscirklen, da den enkelte fagrepræsentant har både individuelle opgaver og opgaver som skal udføres i tværfaglig sammenhæng. Det vil derfor være en fordel, hvis der afklarede holdninger og fælles opfattelse af, hvilke opgaver der er væsentlige at få udført for
hver enkel faggruppe.
En mulighed kan derfor være at lade hver faggruppe mødes monofagligt, således en fælles
opfattelse af opgaver og holdninger skabes. Der må ikke ske en fastfrysning af holdninger i de
monofaglige holdninger, de monofaglige kvalitetscirkler kan anvendes som værktøj af ledelsen til at formidle mål og arbejde med eventuelle konflikt interesser.
De monofaglige kvalitetsgrupper må ikke få en central rolle, de skal fungere som forberedende arbejde til de centrale tværfaglige kvalitetsgrupper, hvor stuegangen analyseres og planlægges.
Medarbejderinvolvering, uddannelse og kommunikation

Der skal ske en reel uddelegering af ansvar og beføjelser for at medarbejdere kan udnytte disse muligheder, skal der et fælles kendskab/viden om, hvilke kvalitets værktøjer er anbefalet
og besluttet i forhold til den fælles strategi om gennemførslen af kvalitetsudviklingen.
Medarbejderinvolveringen sikres ved, at der ved sammensætningen af de tværgående teams
inddrages de medarbejdere, som til dagligt er involveret i arbejdsgangen. Men igen med en
kraftig ledelsesinvolvering som garant for, at de forandringer, teamet kommer med, også gennemføres.
Det er væsentligt at få starte processen, medarbejderne skal være med til at etablere kommunikationskanaler, finde de rette løsninger og være med til at monitorere processen.
Monitorerings resultaterne og erfaringer opstået omkring kvalitetsforbedringsprocessen skal
anvendes af både ledelse og medarbejdere. Dette både for at sikre vedvarende udvikling i proSide 81
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cessen og i medarbejder involveringen. Systematisk selverkendelse sker gennem monitoreringen og møderne i de tværfaglige kvalitetscirkler.
Ledelsen på alle niveauer skal have en fælles tilgang til kvalitetsudviklingsprocessen og skal
kunne anvende de hensigtsmæssige værktøjer. Medarbejderne skal lige ledes have indsigt i og
forstå anvendelsen af de valgte kvalitetsværktøjer
Konstant kommunikationsformidling fra de ansvarlige medarbejdere er en forudsætning for at
kvalitetsforbedringsprocessen kan lykkes. Der skal være ressourcer til dette, samtidig med at
både ledelse skal udarbejde og optimere kommunikations systemer/værktøjer
Systematisk selverkendelse

Kvalitetsforbedringsprocessen skal kunne følges og der skal udvælges kvalitetskrav og - kriterier, således at en kontinuerlig selvevaluering kan foretages. Der kan nedsættes kvalitetsråd,
som kan rådgive under processen og sørge for at kvalitetsforbedringer fortsætter i en kontinuerlig proces.
Patienten i centrum

Det kan være en udfordring for personalet at sikre, hvorledes patientens interesser bliver varetaget. Personalet optræder ofte selv som patientens repræsentant, dette er en naturlig del af
sygehuspersonalets arbejde og bør ligge i deres professionalisme. Et grundigt kvalitetstjek af
arbejdet udført under og omkring stuegangen vil være direkte at monitorere dette i samarbejde
med patienten. Patienten kan inddrages i kortlægningen af stuegangen enten via konkret deltagelse eller via spørgeskemaer eller interviews.
Kvalitetsforbedringsprocessen omkring patienten kan enten moniteres i en afgrænset periode
for at finde den hensigtsmæssige stuegangsmetode. Eller hele stuegangsarbejdet kan forsøges
gennemført med patienten som den centrale aktør.
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7.4 Total Quality Management - styrker og svagheder

Teknologi
Teknik
Processer

Organisation
Kerneelementer

Organisationsforandring

Projektets livscyklus
Projektfaser

Teknologisk iværksættelse

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser

Skema 3.6 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

7.4.1 Kritik af TQM
Det diskuteres, om der overhovedet er nogen nye metoder eller budskaber i TQM eller metoden blot er ny indpakning for kendt viden, andre har den opfattelse, at konceptet er for bredt
og vanskeligt at implementere og uden økonomisk styring. Nogle kritikere mener, at metoden
er den totale implementering af scientific management, hvor medarbejderne presses til at yde
sit yderste i en vedvarende proces (Hatch M.J.1997).
Hatch præsenterer TQM som en forlængelse af Scientific Management/Fordism , da TQM har
stor fokus på operationelle mål og handlinger, dette viderefører Scientific Management/Fordism brug af management kontrol og målinger af medarbejdernes præstationer.
En gentagen kritik af TQM består i, at TQM ikke forholder sig til risikoen for konflikter eller
modsætnings fyldte situationer. Redskaber til at løse konflikter eller metoder til at foretage
organisatoriske forandringer anføres heller ikke direkte. Dette kan forekomme paradoksalt,
når der lægges vægt på kulturen i virksomheden/organisationen.
Gareth Morgan (Morgan1997) opfatter TQM som en væsentlig metode til at gøre op med de
stive og rigide mekanistisk organisationsformer, som blev udfordret af de nye ledelses teorier,
som dukkede i 1980’erne og 1990’erne, hvor fleksibilitet og team arbejde kom i fokus.
Morgan opfatter TQM som en af de bevægelser, som anvender dobbelt loop læring, kvalitets
cirkler og selvorganiserende processer, hvor kulturel forandring er nødvendig for at opnå målene. Morgan påpeger samtidig, at der er risiko for TQM bliver et tomt program, hvis ledelsen
ikke kan gennemfører en reel udvikling af organisationens kulturen. Ledelsen kan vælge at
vedtage en strategi med dobbelt loop læring, men organisation fortsætter i single loop processer.
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Morgan pointerer, at det er en krævende proces at få ændret de bureaukratiske strukturer, der
skal kulturelle tiltag, samtidig med at kvalitets redskaberne skal anvendes målrettet.
Der kan derfor ikke være tvivl om at de ovennævnte forfattere har forskellig opfattelse af
TQM. Dette afspejler vældig godt, at TQM er et bredt favnende begreb, som kan tolkes og
anvendes med forskellig vægtning. Den anvendelse af TQM som Ringkøbing Amt tilstræber
i deres kvalitetsudvikling, består af lærende og selvorganiserende processer, redskaber til
gennemførsel af processerne er beskrevet. TQM er således blevet gjort operationel og dokumenteret som metode indenfor sundhedsvæsnet.
7.4.2 Teknologi
TQM anvendes i mange sammenhæng og et teknologibegreb er ikke beskrevet i materialet,
TQMs styrke i forhold til indførsel af informationsteknologi/IT-systemer er, at indførslen kan
gøres med samtænkning af andre kvalitets tiltag og IT. Teknologi vil i sammenkædning til
TQM give en økologisk teknologiopfattelse.
7.4.3 Organisation
En fordel ved TQM er en kraftig opfordring til at sammenkoble ledelses strategi/mål og
iværksættelse af kvalitetsforbedringsprocessen. Ledelsens/virksomhedens modenhed, evne og
vilje til selvevaluering , samt vilje til planlagt opfølgning skal vurderes da ledelsens evne til
at gennemføre TQM skal være afklaret (Lund & Knudsen1994).
Det nævnes ofte i TQM anbefalingerne, at både ledelse og medarbejdere skal uddannes og
motiveres. Alle skal have kendskab til kvalitets værktøjerne ,selv om disse værktøjer sjældent
beskrives nærmere. Værktøjer som brainstorming, årsags-virkningsdiagrammer, paretodiagrammer, affinitydiagrammer, audit, procesanalyser, patienttilfredshed og medarbejdertilfredsheds undersøgelser og flowcharts foreslås på generelt plan. Metodevalget afhænger af
problemstillingen, men specielt procesanalysen er et centralt værktøj.
En total gennemførsel af TQM forekommer at være en både omfattende og i perioder en tidskrævende proces. I forhold til sygehus verdenen kræver dette commitment over tid hos ledelsen, samt tilstrækkelig indsigt i de ressourcer, som bør allokeres til projektet. Omstrukturering
og politisk indgreb i sygehus verdenen kan gøre det vanskeligt at gennemføre et langsigtet
proces med mindre alle parter er blevet ”Taget i ed”.
De mange parter/interessenter, som findes indenfor sygehus verdenen, kan give interesse konflikter. TQM lægger op til forandring og præsenterer sig som en virksomhedskultur, men
TQM forholder sig ikke konkret til de konflikter, modsætninger og politiske processer, som
let kan opstå. At processen kræver involvering på alle niveauer er en klar fordel i forhold til
indføre nye arbejdsmetoder.
Det kan være vanskeligt at bedømme TQM effekten på det kulturelle område, da selve kultur
begrebet ikke defineres og operationaliseres. TQM tilhængerne opfatter måske selve kvalitetsforbedringstiltagene som værende kulturbærende i sig selv, men kultur dimensionen indarbejdes ikke som direkte tiltag. TQM kan således have svær ved at gennemføre 2. ordens forandringer, da den ikke indeholder læringsprocesser, men vil være velegnet til middel orden forandring.
De 5 principper for TQM (ledelsens engagement på alle niveauer, fokus på patienten og medarbejderen, løbende forbedringer, fokus på facts, alles deltagelse) er bredt formuleret. ForSide 84
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tolkning af hvordan kvalitetsforbedring på disse områder skal monitoreres, kan blive meget
orienteret på o-fejlsidealer med fokus på let målbare parametre. 0-fejl kan med fordel anvendes til at forebygge fejl og rationalisering af uhensigtsmæssige arbejdsgange.
7.4.4 Projektets livscyklus
For at kunne arbejde fælles med kvalitet, skal fælles mål være formuleret. Ved anvendelse af
TQM er fælles målsætning omdrejningspunktet, derfor vil TQM være specielt velegnet i målsætningsfasen. Gennemførsel af TQM bør med føre formulering af mål i hver projektfase,
således at udførsel af ledelsesfilosofien medfører en rød tråd i alle projektfaserne.
I forhold til de fire forskellige strategier for teknologisk iværksættelse vil TQM være mest
anvendelig, når der enighed om målet ved indførsel af ny teknologi. Der vil være plads til at
eksperimentere med den nye teknologi eller en standardløsning kan bearbejdes i forhold til
egne målsætninger.
7.4.5 Delkonklusion
Ovenstående gennemgang viser, at der hos TQM konsulenterne/tilhængerne er stort fokus på
TQM som en ledelses metode, hvor fokus ligger i forklare hvordan TQM -strategien implementeres. Organisations teoretikerne (Hatch M.J.1997; Morgan1997) mener, at TQM som
ledelses strategi kan medføre kulturelle forandringer, konsulenterne/tilhængere nævner ikke
kultur begrebet, men fokuserer på mål og metoder.
Hatch kan have ret i at TQM er meget præget af Scientific Management/Fordism , da TQMkonsulenter fokuser på operationelle mål og pointstyret vurderinger. Samtidig er det via disse
metoder, at de mere konkrete anbefalinger til gennemførsel af TQM findes, mens den mere
kultur-orienterede opfattelse af TQM risikerer at være for overordnet og bred i sin formulering og uden reel gennemslagskraft i organisationens hverdag.
Da TQM netop er en ledelses filosofi kan der udmøntes meget forskelligt tilgange og hvor
anvendelige de vil være viser sig først i den aktuelle situation. I forhold til arbejdsgangsanalyser nævnes der mange værktøjer til gennemførslen og hvis ledelsen forstår at anvende disse,
samtidig med at der arbejdes med lærings- og forandringsprocesser, kan både kvalitetsforbedringer som er direkte målbare og organisatoriske forandringer gennemføres.
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8. Medicinsk Teknologivurdering
Finn Børlum Kristensen, Institutleder for MTV, definerer Medicinsk Teknologivurdering således (Kristensen, Hørder, & Poulsen 2001):
En medicinsk teknologivurdering (MTV) er en forskningsbaseret, anvendelsesorienteret
vurdering af relevant foreliggende viden om problemstillinger ved anvendelse af en teknologi i relation til sundhed og sygdom.
MTV omfatter analyse og vurdering af en række områder, hvor brugen af medicinsk teknologi kan have konsekvenser. For at skabe overblik kan disse områder samles under de fire
hovedelementer: teknologien, patienten, forvaltning og organisationen, økonomien.

Sundhedsbudgetterne og den hastige teknologiske udvikling, som bør vurderes kritisk både
ressourcemæssigt og etisk, er med til at skabe et behov for at kunne analysere konsekvenserne
af en eksisterende eller ny teknologi.
MTV metoden indebærer, at en analyse foretages på et videnskabeligt eller evidensbaseret
niveau med belysning via de 4 ovennævnte hovedelementer – teknologi, patient, organisation
og økonomi. De 4 hovedelementer sikrer, at der sammenhæng i ressourceforbrug og udvikling
hos de fagdiscipliner, som skal anvende en ny teknologi, samtidig skal den nye teknologi
være meningsfuld at indføre set fra både lokalt, amtslig og national niveau. Der skal kunne
træffes beslutninger omkring prioritering, planlægning, styring, ledelse og praksis på alle niveauer (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000).
8.1 Baggrund og historie
MTV har siden 1980’erne været et etableret begreb indenfor sundhedsvæsnet i Danmark,
Sundhedsstyrelsen (SST) udgav den først vejledning i MTV metoder i 1984. I 1997 blev Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering oprettet som en selvstændig enhed under SST.
År 2001 blev Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering lagt sammen med Evaluerings Center for Sygehus til Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
(www.cemtv.dk ) (2001b; Lisberg Management 1999; Sundhedsstyrelsen 1994). Gennem
årene er MTV metoderne blev anvendt, analyseret , udbygget og opdateret med nye udgaver
af MTV vejledninger. Hensigten med MTV er stadigvæk den samme, den hastige teknologiske udvikling har skærpet behovet for overblik og få et skabt et dækkende beslutnings grundlag i forbindelse med indførsel af ny teknologi.

8.2 Beskrivelse af Medicinsk Teknologivurdering
Fire hovedelementer i MTV
Beskrivelserne af de 4 hovedelementer i vejledningerne ”Medicinsk Teknologivurdering –
Hvorfor?/Hvad?/Hvornår?/Hvordan?” (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering2000) og ”Metodehåndbogen 2001” (Kristensen, Hørder, & Poulsen2001), udgør det nyeste vejledningsmateriale fra MTV-instituttet. Begreberne/elementerne beskrives i overensstemmelse med tidligere beskrivelser fra MTV-instituttet, samtidig har metodehåndbogen
udvidet forståelses- og anvendelses rammen i forhold til det organisatoriske element.
Teknologi

Teknologi begrebet omfatter procedurer og metoder til undersøgelse, behandling, pleje og
rehabilitering af patienter, inklusiv apparatur, lægemidler og forebyggelse.
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Teknologi beskrivelsen fokuserer på undersøgelse af effekt/virkning af en behandling eller
undersøgelsesmetode. Teknologien vurderes ud fra forskningsmetoder indenfor lægevidenskaben, såsom risiko-/sandsynlighedsvurdering, randomiserede forsøg, case-kontrol og validering.
Litteratur studier anbefales at udføre grundigt, de mange medicinske teknologier sættes i
handling på et svagt videnskabeligt grundlag og baggrundsanalyse. Ved litteratur review indenfor medicinsk litteratur arbejdes der efter følgende opdeling:
-

Grundforskning
En epidemiologiske forskning eller årsagsforskning
Den kliniske forskning, effekter af behandling, pleje og omsorg
Systemforskning eller sundhedstjenesteforskning

Epidemiologiske, kliniske og sundhedstjenesteforskning nævnes som mest væsentlige i forhold til MTV.
Patienten

Muligheden for at inddrage patienten/borgeren aktivt i MTV-analyser anvendes i nogen udstrækning . Der findes forskellige metoder til inddragelse af patienten, disse kan være åbne,
ikke-styrede, dialogorienterede design eller være i lukkede, fast strukturerede form:

Åben
metode

Felt
arbejde

Interview

Spørge
skemaer

Sundedsstatus
målinger

Lukket
metode

Fokus
grupper

Figur 8.1: Forskningsmetoder til belysning af patient-elementet. (Kristensen, Hørder & Poulsen 2001, side 35).

Patient/bruger perspektivet kan belyses ud fra om patienten opfattes som individ, medlem af
en gruppe eller medlem af et samfund. Der nævnes følgende metoder til at undersøge patientelementet:
Metode anvendelses perspektiv
Feltarbejde/deltagerobservation:
Interview:
Fokusgruppe interview:
Spørgeskemaundersøgelser, surveys:
Prospektive metoder:

kan anvendes til dybdegående analyser af patient/borger udsagn og adfærd.
kan foretages ustruktureret eller med temaguide til at
analyse/belyse patient/borgers livs verden perspektiv
kan anvendes til at overordnet tema, der er mulighed
for at opnå gruppedynamik
kan anvendes til klassificerbare fænomener og mulighed for at nå en stor gruppe
kan anvendes til at afdække holdninger eventuelt via
Delfi-metoden eller fremtidsværksted
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Metoderne opfattes ikke som værende enten kvalitative eller kvantitative, da de ofte bær supplere hinanden. Metoderne kræver refleksion omkring teori – metode – empiri, således forskeren kan uddrage den ønskede viden.
Parametre som:

- patientens oplevelse af at være velorienteret
- uden unødvendige oplevelser af angst og ubehag

kan anvendes til at undersøge, om patienten oplever at have en følelse af kontrol og medindflydelse. Dette opfattes som en forudsætning for, at patienten kan acceptere en nye teknologi.
Ved at belyse disse parametre kan man få et indtryk af, hvorledes patienten oplever en ny teknologi.
Forvaltning og organisation

Når et organisatorisk projekt startes op, er der mange forskellige politiske og forvaltningsmæssige interesser involveret i projektet. For at projektet kan afvikles, indgås kompromiser
og skiftende aftaler undervejs i projektet og i mellem disse forekommer konfliktafklaringer/forhandlinger.
Det anbefales at være opmærksom på, at fokusfelt og analysedimensionerne er foranderlige
størrelser ved organisatoriske og forvaltningsmæssige projekter. Det er vanskeligt at måle
konkrete output effekter, det vil have større mening at belyse de forskellige procesdimensioner, som fremstår ved samspillet mellem teknologi og organisatorisk adfærd. En organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV vil kunne skabe en bedre beslutningsgrundlag for vurdering af
valgmuligheder og deres konsekvenser ved større organisatoriske forandringsprojekter.
Et centralt spørgsmål for organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV er:
”Hvordan påvirkes og kontrolleres adfærd og ressourceforbrug relateret til et sæt af givne
aktiviteter/mål opfyldelse?”
Spørgsmålet tydeliggør, at der skal arbejdes med både adfærd og mål i en strategisk kontekst,
adfærdsændring er en forudsætning for mål opfyldelse.
Der er en del emner, som kan belyses i en organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV. Der kan
fokuseres på valgfrihed, autonomi, beslutningskompetence, personalebehov, uddannelse, videns-udvikling, trivsel, adfærdspåvirkning knyttet til samspil mellem behandler, patient og
teknologi.
Det er således afgørende at få afgrænset analyseenheden for at kunne vælge fokusområder,
når konsekvenserne for samspil mellem eksisterende processer og mellem forskellige dele
organisationen ønskes belyst, ved indførsel af en ny teknologi. Overordnet kan man sige, at
forvaltningsanalyser er tæt forbundet med styringsperspektiver og organisatoriske analyser
beskæftiger sig med forandringer relateret til den udførende funktion.
At forholde sig til forvaltning og organisation kræver overvejelserne omkring analyseenheden, hvilken del af organisationen og aktørerne vil man analysere. Hvilken kombinationseller synergieffekt er tilstede.Ved indførsel af en omfattende teknologi, som f. eks Elektronisk
Patient Journal(EPJ), bliver teknologien mere kompleks. Den organisatoriskforvaltningsmæssig MTV arbejder med 4 niveauer i teknologi begrebet:
- Enkelt behandlingselement
- Behandlingsprogram
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Organisatorisk/strukturel forandring af behandlingsområde
Strukturel reform af væsentlig dele af sektoren

En teknologi som elektronisk patient journal må opfattes som en teknologi indenfor de 2 sidste niveauer, da EPJ’en medfører forandring både indenfor et enkelt speciale/afdeling og for
hele organisationen og dennes omgivelser. Ved indførsel af EPJ, som må opfattes som et en
større organisatorisk forandring, kan følgende uddrag fra flere forskellige MTV skemaer være
med til at skabe overblik over relevante analyse perspektiver og struktureringsmetoder.
-

Organisatorisk-forvaltningsmæssigt
element anskues i forhold til

Struktureringsmetoder til indsamling af
information

-

-

-

-

Metoder til at understøtte indsamling af
information

-

-

Konkrete metoder til dataindsamling

-

-

-

Politisk og forvaltningsmæssig kontekst
Mål og prioriteringer
Struktur, koordination, styring
Forandring i struktur, proces og kultur
Beskrivelse af formelle organisationsstruktur og forholdet mellem organisation og eksterne parter
Udarbejdelse af arbejdsflowdiagrammer og beskrivelse af samspilsrelationer
Udarbejdelse af ressourceflow oversigter
Edderkop-metode
Afdække eksisterende beskrivelser og
diagrammer og foretage en kortlægning
Iterativ proces med interview, deltagerobservation og studie af organisationselementer
Tage udgangspunkter i nøgleinformanter og foretage i systematisk udvidelse
til aktører, netværk og meningsstrukturer
Deltagerobservation og feltstudier. Detaljeret beskrivelse af organisatoriske
processer.
Interview og spørgeskemaundersøgelser
Litteraturstudier og analyser af organisatoriske forandringsprocesser i andre
organisationer/systemer/netværk
Pilotstudier

Figur 8.2.Oversigt over informations indsamlingsmetoder i organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV (egen tilvirkning)
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Da det er vanskeligt at få beskrevet målrettede outputs, vil beskrivende, fortolkende og kvalitative vurderingsmåder være nødvendige for at skabe et dækkende beslutningsgrundlag. Dette
fordrer prioritering af at beskrive hvilke valg og fokusfelter, som er prioriterede. det er hermed også vanskeligt at skabe genrealiserbare vurderinger, men foretagne vurderinger bidrager
alligevel til et fælles udgangspunkt for vurderinger.
Under studiet og analysen arbejdet skal man være opmærksom på, at aktørernes interesse og
livsverden kan forandre sig, dette har indflydelse på deres adfærd og fortolkninger.
Valg af løsning
I forbindelse med valg af løsning kan de forskellige organisatorisk-forvaltningsmæssig interesser blive synlige, da der kan være ønske om flere forskellige teknologier. For at sortere/analysere sig frem til en hensigtsmæssig løsning kan følgende kriterier anvendes til at foretage en afgrænsning:

Mulige politisk/forvaltningsmæssig/organisatorisk kriterier (Kristensen, Hørder, &
Poulsen2001):
-

Kontrol med udgifter
Gennemsigtighed og administrativt håndterbar løsning
Politisk legitimitet/accept i offentligheden
Lighed (forbrug og adgang). Retfærdighed
Effektivitet (forskellige måle dimensioner)
Koordination og samspil (intern og eksternt)
Kvalitet (forskellige måledimensioner)
Vidensudvikling/forskning
Trivsel og medarbejderindflydelse
Personaleudvikling. Tiltrækning og fastholdelse af personale
Ledelses kompetence
Service (ventetider, information)
Balance mellem forebyggelse og behandling. Primær/sekundær/tertiær sektor.
Robusthed (systemet kan klare forskellige belastningsgrader. Ingen svage led i kæden)
Valgfrihed? Fleksibilitet for patient og behandlere
Planlægningskapacitet

Herudover de økonomiske (omkostningseffektivitet), klinisk-medicinske og patientmæssige dimensioner fra den øvrige del af MTV-analysen.

Kriterierne gennemgås og de mest relevante udvælges. Herefter er der mulighed for at foretage en politisk afvejning i forhold til valg af løsning og de forskellige interessenters ønsker.
For at kvalificere løsningsvalg yderligere kan andre implementeringsdimensioner overvejes,
da de konkretiserer ”anvendelses perspektivet” for en ny teknologi. Implementeringsdimensionerne anbefales endvidere til analyse af behandlingsflow før og efter indførsel af en ny
teknologi.
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Implementeringsdimensioner. Forvaltning. (Kristensen, Hørder, et al. 2001).
-

Strukturer for beslutningstagning og planlægning
Koordination mellem forvaltningsniveauer og på tværs af enheder om indførsel
Centralisering/decentralisering af beslutningstagning om teknologi
Koordination med andre sektorer og forvaltningsområder
Struktur for økonomisk styring af teknologi
Struktur for kommunikation og koordination af brug af teknologi
Struktur for kontrol og evaluering

-

Modstand. Kulturelle og interessebaserede barrierer
Kompetence eller vidensmæssige barrierer
Flaskehalse (personale, udstyr, tid mv.)
Uklarhed

Hovedspørgsmål: hvordan styres brugen af teknologien? Skal der etableres særlige strukturer for koordination, afregning, kontrol mv.? hvem træffer endelig beslutning om indførsel af ny teknologien? Er det
nødvendigt/ønskeligt med koordination på tværs af administrative enheder og niveauer? Hvordan følges
op på resultater? Kan der identificeres særlige forvaltningsmæssige barriere eller flaskehalse for indførsel?

Der findes således meget grundige og udførlige anbefalinger i forhold til det organisatoriskforvaltningsmæssig perspektiv indenfor MTV rammen.
Det forvaltningsmæssige niveau er ikke nærmere defineret i ”Metodehåndbogen 2001”, følgende afgrænsning/paralleldragning kan foretages i forhold til sygehusverdenen:
Forvaltningsniveauet svarer til den del af ledelsen indenfor sygehus verdenen, som i daglig
tale ofte omtales som den administrative ledelse. Dette skyldes, at der skelnes mellem den
ledelse gruppe, som har kliniske/direkte patient relaterede opgaver samtidig med at de har
ledelses opgaver og den ledelses gruppe, som udelukkende udfører administrative/forvaltningsmæssige opgaver.
Den organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV metode rummer dermed en mulighed for kobling mellem den administrative ledelses strategi og ”resultatet” af denne ude i den kliniske del
af organisationen. Når der f.eks. indføres en klinisk teknologi som en EPJ, er et sådant projekt
afhængig af den administrative ledelses opbakning (ressourcer m.m.) og den administrative
ledelse forventninger (mål) til EPJ’en/teknologien.
For at kunne påvise procesforandringer i organisationen anbefales at udføre en kortlægning af
arbejdsflow/patientflow. På dette område findes der i ”Metode håndbogen 2001” en række
”Dimensioner for beskrivelse og ex ante af organisatorisk tilpasning delt op i proces/struktur/kultur, se nedenstående figur.

Proces

Dimensioner for beskrivelse og ex ante af organisatorisk tilpasning
Beskrivelse af teknologien f.eks. via udarbejdelse af workflow diagram

a). Arbejdsflow
Hvordan anvendes teknologien konkret? Beskriv patientflow og arbejdsprocesser
Hvordan påvirkes eksisterende patientflow og arbejdsprocesser?
Hvordan sikres løbende kontrol og evaluering?
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b). Personale, uddannelse og ressourcer
Hvilke aktører deltager og hvilke ressourcer har de brug for til at anvende den nye
teknologi?
Kræves der ekstra personale?
Kræves andet personale eller efteruddannelse?
Hvem beslutter hvilke patienter der skal gennemløbe behandlingen? På hvilket grundlag?

c). Samspil og kommunikation
Samspil med andre dele af strukturen (andre behandlingsenheder og tværgående funktioner som f.eks. økonomistyring). Redegør for konsekvenserne for andre behandlinger og andre behandlingsenheder i og udenfor afdelingen.
Samspil og kommunikation med patienter og pårørende. Redegør for ændringer og
nye krav.
Samspil med eksterne aktører (andre sygehuse, praktiserende læger, apoteker, tekniske konsulenter osv.) redegør for ændringer
Kræves ændring i økonomisk rapportering og betalingsstruktur?
Kan der identificeres potentielle flaskehalse (personale, penge, viden/information) i
arbejdsprocessen?
Struktur a). Centralisering/decentralisering. Spredning af teknologi.
Hvor placeres behandlingen organisatorisk? Hvem har ledelse og ansvar?
Hvor placeres behandlingen fysisk?
Hvem træffer beslutning om spredning og organisatorisk indretning?
Hvem styrer kontrol og evaluering?

Kultur

b). Økonomi.
Kræves ændringer i betalingsordning, tekster mv.?
Indebærer teknologien en væsentlig merudgift, som må dækkes ved nedprioritering af
andre behandlingstyper?
Hvilke incitamentsstrukturer (økonomiske, karrieremæssige, arbejdsprocesmæssige,
behandlingsmæssige mv.) etableres med den nye teknologi for behandlingspersonalet,
patienter og henvisende instanser (praktiserende læger)?
Hvilke incitamenter etableres for de enkelte amter, sygehuse, afdelinger og enheder?
Attitude og normer blandt personale og patienter.
Er det sandsynligt at behandlingen vil blive accepteret eller vil den møde modstand?
Hvordan passer behandlingen sammen med eksisterende rutiner og traditioner i organisationen?
Er der behov for ændring i opfattelser og forståelse af behandlingssituationen?
Opfattes teknologien som havende fordele eller ulemper af forskellige personalegrupper (arbejdsforhold og arbejdsmiljø).

Samtidig med at relevante dimensioner udvælges og anvendes i analysen, anbefales litteratur
studier i forberedelsen. Undervejs i arbejdsprocessen kan der være behov for at anvende forskellige modelløsninger, dette kan ofte skyldes organisatoriske strukturelle forandringer og
gør sammenligninger meget vanskelige. For at få et billede af hvilke processer, der er aktuelle
kan man vælge at gennemføre et pilotstudie.
Gennemførslen af en organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV vil ofte komme til at forløbe
over en længere tidsperiode og både organisation og teknologien kan forandre sig, førend der
er gennemført en fuld implementering af den nye teknologi. MTV’en bør derfor betragtes som
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en løbende evalueringsproces, hvor der gøres forsøg på at vælge ”best practice” og en form
for monitorering og opsamling af projektets procesforløb.
Organisatorisk analyse
En naturlig tilgang for analyse af procesforandringer, som opstår ved en ny organisationsforandrende teknologi, vil være at foretage en kortlægning af arbejdsflow/patientflow. De organisatoriske valg kan tydeliggøres ved at arbejde med begreberne proces, struktur og kultur.
Ved at kortlægge disse kan fokusområder i den organisatorisk tilpasning identificeres.
Proces
Udarbejdelse af workflow
diagram indeholdende:
- arbejdsflow
- personale
- uddannelse
- ressourcer
- samspil
- kommunikation

Struktur
- centralisering/decentralisering. - spredning af teknologi
- økonomi

Kultur
- attitude og normer
blandt personale og patienter

Ved at gå i dybden med analyse af faktisk adfærd og konkrete opfattelse blandt forskelige
aktører kan mulige barriere og flaskehalse påpeges. Specielt kan afvigelser i aktøradfærden ift
opstillede forudsætninger identificeres og et billede af samspilsrelationerne kan skabes. Normer, vaner og traditioner kan samtidig afdækkes.
Erfaringsudveksling mellem aktørerne anbefales, således at MTV bliver realiseret som en
iterativ proces og vedkommende for aktørerne (benchmarking, ”best practice”)
Teknologien som værende stabil eller dynamisk/variabel
En teknologi kan være exogen eller endogen og udbredes via diffusions- eller oversættelsesprocesser. Hensigten er at gøre opmærksom på at de forskellige tilgange findes og at man i
MTV projekterne bør tage stilling til mulighederne.
Opfattelsen af at teknologi og organisation som adskilte størrelser har været fremherskende,
distinktionen har skullet gøre det muligt at tale om exogene og endogene teknologier, men
denne opfattelse stemmer ikke med organisatoriskteoretiske perspektiver, hvor teknologien
opfattes som en del af den organisatoriske proces.
Nedenstående 2 oversigter viser, hvorledes teknologien opfattes som værende en del af henholdsvis stabile eller variable kontekst.
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Antagelse 1 :
Teknologi som exogen og stabil
entitet
Teknologien afgrænses og vurderes
som uafhængigt defineret i forhold
til en organisatorisk praksis (essentielt)
Organisationen afgrænses og vurderes som det ”ikke-teknologiske”:
struktur, personale, miljø. Denne
grænse er givet af distinktionen
mellem teknologi og organisationen.
Teknologihistorien er eksternaliseret i forhold til organisatorisk praksis. Teknologiens dynamik kan forklares ud fra exogent skabte teknologiske spring og spordannelser.
Organisationens dynamik kan vurderes og forklares i form af teknologiens ”impact”.
Vurdering og spredning af teknologier

Antagelse 2:
Teknologi som endogen og variabel entitet
Teknologien afgrænses og vurderes som
defineret i og gennem en organisatorisk
praksis (performativt).

Organisationen afgrænses og vurderes
gennem interaktionen mellem mennesker
og ikke-mennesker (teknologi). Grænsen
er ikke givet, men kan omdefineres i og
ved hjælp af praksis.

Teknologihistorien skabes i og gennem
organisatorisk praksis. Teknologiens dynamik kan vurderes og forklares gennem
organisatorisk praksis.

Organisationens dynamik kan vurderes og
forklares via interaktionen mellem mennesker og teknologi.
Analyse af teknologiens skabelse i organisatorisk praksis
Oversættelsesmodellen

Innovations - diffusionsmodellen

Tabel 8.3 Metodologiske konsekvenser af to forskellige antagelser om teknologi
s.87 (Kristensen, Hørder, et al. 2001).
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Innovations - diffusionsmodellen

Oversættelsesmodellen

Teknologi som exogen og stabil entitet

Teknologi som endogen og variabel
entitet

Hvilke organisatoriske effekter (impact”) har en medicinsk teknologi?
Hvilke modstande vil der være mod
anvendelse af teknologien?
Hvilke forandringsstrategier bør anvendes hvis teknologien skal udbredes?

Hvilket organisatorisk potentiale har
en medicinsk teknologi? Hvor mange ressourcer (materielle entiteter,
tid, penge, mennesker, etc) må mobiliseres og organiseres for at producere tilfredsstillende resultater af en
medicinsk teknologi?
Analyse af de processer hvori ressourcer mobiliseres og organiseres.
Identifikation af hvilke muligheder,
der realiseres, og hvilke, der fravælges gennem processen.
Analyse af den formning af teknologien og dennes virkninger, der sker
gennem processen.
Diskussionen af muligheden for at
overføre erfaringer eller generalisere
til andre kontekster.
Samtaler med og observationsstudier
af relevante aktører efter princippet
”følg aktørerne” Studier af praksis,
af interaktionen mellem mennesker
og teknologi. Resultatet bliver en
case, som rekonstruerer teknologiens
introduktionsproces som et hændelsesforløb.

Primær ana- Måling af teknologiens konsekvenser
lytisk tilgang mht. udvalgte aspekter af en eller flere
af dimensionerne struktur, aktør og
kultur.
Identifikationen af mulige kilder til
modstand mod forandring.
Argumentationen for hvilken forandringsstrategi, der vil fremme teknologianvendelsen med de ønskede resultater.

Primær em- Casestudier eller survey.
Interview, indsamling af kvantitative
pirisk tildata, analyse af sekundær data.
gang
Identifikation af relevante undersøgelser

Tabel 8.4 Metoder og modeller for MT: en opsummering og konkretisering
s. 92 (Kristensen, Hørder, et al. 2001 s. 92).
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Økonomien

MTV bør rumme en samfundsøkonomisk analyse, men økonomi analysen kan også begrænses til sundhedssektoren. Alternativ omkostningsbegrebet anvendes ofte, det vil sige at et
sundhedsprogram opfyldelse udgøres af de gevinster fra andre sundhedsprogrammer, som
man går glip af. Økonomi analysen kan detaljeres til en kasseøkonomisk analyse, som kan
bearbejdes videre til en driftsøkonomisk analyse, hvor omkostningerne på afdelings- eller
sygehus niveau gøres op.
Økonomi elementet udredes ikke nærmere her, selvom indførsel af EPJ med tilhørende organisatoriske forandringer er en dyr affære, er der traditionelt ikke taget højde for dette i organisatoriske analyser. Der påpeges højt ressourceforbrug, forvaltning og projekt-ansvarlige bør
være opmærksom på dette. Samtidig er organisatoriske forandringer en iterativ proces, som er
vanskelig at dokumentere økonomien omkring, ressourcer til personalefrikøb og implementerings processer vil dog altid være tilstede enten ved mindre produktion eller med vikardækning.
Forskning, MTV og kvalitetsudvikling

Forskning, MTV og kvalitetsudvikling er alle med til at forbedre og fastholde kvaliteten i
sundhedsvæsnets ydelser, det er derfor vigtigt at se disse metoder i sammenhæng , fordelingen mellem de 3 metoder er følgende (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering2000):
-

Forskning har til formål at søge efter og producere ny viden
MTV har til formål at klarlægge, på hvilke måder forskningsresultaterne kan omsættes til
daglig praksis
Kvalitetsudvikling følger op på og sikrer, at den viden, der er resultatet af MTV, bruges
rigtigt
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MTV-rapport med fokus på organisation og teknologi

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering har bestilt en analyse og kortlægning
af de eksisterende bookingsystemer i DK. Hensigten med analysen har været at evaluere brugen af elektronisk booking i det danske sygehusvæsen og kortlægge muligheder og barriere i
brugen af bookingsystemer i forhold til den organisatoriske udvikling i sygehusvæsnet
(Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 2002).
De 4 MTV elementer er anvendt som referencerammer for kortlægningen og analysen. Rapporten har fokuseret på følgende 3 konsekvens forhold ved anvendelse af elektronisk booking:
- konsekvenserne for arbejdsgange
- konsekvenser for ressourceplanlægning/-udnyttelse
- konsekvenser for patienterne
Teknologien i forskellige booking systemer er beskrevet, der er gjort status på, hvilken type
booking systemer, der findes og udbredelsen af dem. Spørgeskemaer, casestudier, review på
beskrivelser, møder med grupper af fagpersonalet og forum diskussion er anvendt til dataindsamling.
Rapporten understreger at, implementering af et IT-system/system til elektronisk booking
medfører, at ledelsen skal iværksætte både et teknisk og organisatorisk udviklingsprojekt.
Der er påvist en del tekniske barriere, samt afgørende organisatoriske barriere. Fokus elementerne struktur og proces fra den organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV en anvendt til analyse og beskrivelse af de organisatoriske barrierer. Kultur elementet er mere indirekte beskrevet, men nævnes i forbindelse med faggrænser.
Medicinsk Teknologi Vurdering og sygehusvæsnet

Medicinsk Teknologi Vurdering er en generel metode, som kan anvendes til konsekvens
vurdering af teknologier indenfor sundhedsvæsnet. Teknologien kan være en
behandlingsmetoder, apparatur eller et medicinsk præparat. De nævnte teknologier er
velafgrænsede , operationelle teknologier, som kan have en indflydelse på organisationen og
dens aktører. En vurdering af en velafgrænset teknologien er forholdsvis overskuelig, da det
er muligt at opstille entydige før/efter scenarier i forbindelse med indførsel af teknologien.
Medicinsk Teknologi Vurdering anvendes også i de tilfælde, hvor teknologien er mere kompleks og omfattende , såsom et nyt bookingsystem eller en elektronisk patient journal. De 4
hovedelementers forskellige indfaldsvinkler anvendes stadigvæk, men det organisatoriske
element bliver udbygget, da organisatoriske forandringer er væsentlige parametre i forbindelse komplekse og omfattende systemer.
Organisatoriske forandringsprocesser foregår over tid, det er derfor vanskeligt at påvise konkrete forandringsårsager. Frem for at beskrive alle specifikke forandringer med tilhørende
årsag, kan en beskrivelse af forandringerne være med til at referere erfaringselementer, skabe
ny viden og indsigt i projektplanlægningen eller implementeringen af teknologi typen.
Udbygningen af det organisatoriske element rummer både det organisatoriskforvaltningsmæssig perspektiv og det mere direkte organisatorisk perspektiv, hvor fokus rettes mod teknologiens endogene eller exogen natur. Synliggørelse af organisations forandringsområder kan kortlægges ved at anvende elementerne proces/struktur/kultur, således at
en afklaring opnås med hensyn til hvilken perspektiv, der er dominerende.
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Perspektiver i forhold til IT indenfor sundhedsvæsnet
MTV kan anvendes i den forberedende projektplanlægning, da analysen kan give et overblik
over, hvor omfattende og ressourcekrævende et IT-projekt kan være. Den organisatoriskforvaltningsmæssig MTV metode medfører kortlægning af arbejdsgange, dette kan gøres ved
analyse af workflow, interview, observation, feltstudie og litteratur søgning.

Samtidig kan MTV-vurderinger foretages løbende under projekt forløbet, der kan moniteres
på de forventninger/aftaler, som er aftalt under forberedelsen, for at se om processen følger
planen. Når/hvis der sker afvigelser fra det forventede, skal fokus ikke nødvendigvis være at
rette processer ind til den oprindelige plan, tværtimod består læringsprocessen i at synliggøre,
hvorledes processerne udviklede sig.
Da Medicinsk Teknologi Vurdering er en omfattende metode, som konkretiseres i den aktuelle kontekst, er det vanskeligt at definere nogle få hovedopgaver. Metoden rummer en del retningslinier. Følgende opgave områder bør overvejes i forbindelse med ændring af f. eks stuegangsprocessen.
-

Forandringsprojekter bør rumme udbygningen af det organisatoriske element, exogen eller
endogen
Organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV: struktur/proces/kultur
Udvælgelse af konkrete metoder skal sammenholdes med projektets mål
Patient perspektivet bør være direkte eller indirekte repræsenteret
Økonomi perspektivet bør være afklaret, både hvor omfattende omkostninger forventes at
blive, samt om der økonomisk konsekvenser i andre strukturer
Litteraturstudier, videnssøgning hos lignende projekter bør udføres for generere baggrundsviden
Teknologi:
indførsel af EPJ medfører
behov for ændring af
arbejdsgangen: stuegang

Ændret
stuegangs
metode
Forvaltning :
ændring af strukturelle og
formelle og kulturelle
forhold

Organisation :
en dynamisk
proces
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8.3 Medicinsk Teknologi Vurdering - arbejdsgangsanalyse af stuegang
MTV kan anvendes på 2 niveauer i forhold til arbejdsgangsanalyser. Enten som en del af et
omfattende analyse arbejde før indførelse af teknologien ”Elektronisk Patient Journal”, Der
foregår mange forandringsprocesser under indførsel af en EPJ, en afdelingsledelse eller en
projekt ledelse kan vælge at foretage MTV på en af disse forandringsprocesser.
Eller en enhed (et afsnit eller et speciale) i organisationen ønsker at gennemføre en MTV, da
MTV kan anvendes til at belyse konsekvenserne af indførsel af en ny teknologi for netop
denne enhed. Evaluering af teknologiens konsekvenser kan undersøges eller et proaktivt scenarie kan skabes.
Stuegangsprocessen vil blive påvirket af en EPJ, afdelingsledelsen eller projektledelsen kan
vælge at lade selve stuegangsprocessen være teknologien i en MTV med et organisatoriskforvaltningsmæssig fokus. MTV arbejdet kan anvendes til en kortlægning af, hvorledes stuegangen foregår og beskrivelse af, hvilke forandringsprocesser, der skal understøttes ved indførsel af EPJ.
Metoder i forhold til stuegang

Der foregår konstant en søgen og opdatering af data omkring patienten, disse data danner
grundlag for stuegangsprocessen. Et fokus område i MTV-analysen kunne være at analysere
stuegangsprocessen med fokus på at sikre:
-

Datatilgængelighed
data tilstedeværelse (tidstro registrering)
reducering af tid på mundtlig information og data redundans
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Der er både ledelsesmæssige og faglige interesser, som skal tilgodeses i forbindelse med omlægning af stuegangsprocessen, disse interessenters forventninger skal afdækkes og prioriteres. For at sikre at relevante interessenter er imødekommet kan en tjekliste fra MTV Metodehåndbogen være til hjælp til at foretage en prioritering:

Mulige politisk/forvaltningsmæssig/organisatorisk kriterier (Kristensen, Hørder, &
Poulsen2001):

-

Kontrol med udgifter
Gennemsigtighed og administrativt håndterbar løsning
Politisk legitimitet/accept i offentligheden
Lighed (forbrug og adgang). Retfærdighed
Effektivitet (forskellige måle dimensioner)
Koordination og samspil (intern og eksternt)
Kvalitet (forskellige måledimensioner)
Vidensudvikling/forskning
Trivsel og medarbejderindflydelse
Personaleudvikling. Tiltrækning og fastholdelse af personale
Ledelses kompetence
Service (ventetider, information)
Balance mellem forebyggelse og behandling. Primær/sekundær/tertiær sektor.
Robusthed (systemet kan klare forskellige belastningsgrader. Ingen svage led i kæden)
Valgfrihed? Fleksibilitet for patient og behandlere
Planlægningskapacitet

Herudover de økonomiske (omkostningseffektivitet), klinisk-medicinske og patientmæssige dimensioner fra den øvrige del af MTV-analysen.
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Analyser i organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV for stuegangsprocessen

Når stuegang betragtes som teknologi, bliver teknologien til en endogen, dynamisk teknologi,
som skal bearbejdes i sin organisatoriske kontekst. Dette medfører et behov for at arbejde
med elementerne struktur/proces/kultur.
Proces:

stuegangsprocessen kortlægges ved hjælp af workflow beskrivelser, både på de
eksisterende og de fremtidige. Kortlægningen skal rumme overvejelser omkring,
hvorledes fagressourcer udnyttes og om dette kunne foregå mere hensigtsmæssigt.
Under kortlægningen afdækkes de formelle kommunikations og beslutnings
regler, samt hvorledes disse fungerer.

Kultur:

attitude og normer blandt personale og patienter kan kortlægges gennem observationsstudier, som bliver fulgt op af interviews. Flere af problemområderne og
styrke områder vil være synliggjort gennem kortlægningen af kommunikationsog beslutnings-processerne.

Struktur:

struktur konsekvenser både for egen afdeling og samarbejdspartnere. Afdækning
af området kan gøres ved at anvende relevante dimensioner i nedenstående boks
, her markeret med *.

Implementeringsdimensioner. Forvaltning. (Kristensen, Hørder, et al. 2001 s. 92).
-

Strukturer for beslutningstagning og planlægning*
Koordination mellem forvaltningsniveauer og på tværs af enheder om indførsel*
Centralisering/decentralisering af beslutningstagning om teknologi*
Koordination med andre sektorer og forvaltningsområder*
Struktur for økonomisk styring af teknologi
Struktur for kommunikation og koordination af brug af teknologi*
Struktur for kontrol og evaluering*

-

Modstand. Kulturelle og interessebaserede barrierer*
Kompetence eller vidensmæssige barrierer*
Flaskehalse (personale, udstyr, tid mv.)*
Uklarhed*

Hovedspørgsmål: hvordan styres brugen af teknologien? Skal der etableres særlige strukturer
for koordination, afregning, kontrol mv.? hvem træffer endelig beslutning om indførsel af ny
teknologien? Er det nødvendigt/ønskeligt med koordination på tværs af administrative enheder og niveauer? Hvordan følges op på resultater? Kan der identificeres særlige forvaltningsmæssige barriere eller flaskehalse for indførsel?

Litteraturstudier og vidensøgning hos lignende projekter

For at genere viden inden for området og for at undgå gentagelse af andres arbejde og fejl, bør
de projektansvarlige i samarbejde med afdelingsledelsen og repræsentanter fra medarbejderne
forberede sig til at udføre MTV vurderingen. Viden bør generes både i forhold til teknologien/at ville ændre stuegangsmetoden og i forhold til kunne håndtere et projekt med kultur og
læringsprocesser. Studiebesøg og videns udveksling med ressourcepersoner bør udføres.
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Patient perspektivet bør være beskrevet, direkte eller indirekte repræsenteret

Hele stuegangen har som formål at foretage status på patientens tilstand og den tilhørende
behandlings- og plejeplan. Det vil være et spændende perspektiv at inddrage patienten direkte
i analysen af stuegangsprocessen, dette vil kvalificere stuegangsprocessen til at blive en interaktiv proces mellem læge/sygeplejersken og patienten. De nævnte metoder og parametre beskrevet under patient elementet vil være direkte anvendelige i en sådan proces.
Stuegangens funktion som arbejdsgang for læge/sygeplejersken vil uundgåeligt komme til at
beskrive patient elementet, men patientens interesser og muligheder vil kun være indirekte
repræsenteret. De fleste MTV har den indirekte patient repræsentation i deres analyser, men
fremtidens patient, som vil fokusere på individuel behandling/pleje og være orienteret via
Internettet, forventer medindflydelse på behandlingen/plejen. Patientens som direkte aktør i
MTV analyser bør gennemføres på grund af stuegangens centrale funktion.
Økonomi perspektivet

Økonomi perspektivet bør være afklaret, både hvor omfattende omkostninger forventes at
blive, samt om der økonomisk konsekvenser i andre strukturer. Dette element bliver ofte ikke
behandlet grundigt nok i forbindelse med sygehus projekter, dette kan skyldes tradition og
vanskeligheden ved at monitorere omkostninger i komplekse strukturer.
Økonomien er en afgørende faktor for at kunne gennemføre projekter og den mangelfulde
analyse af dette element medfører ofte kuldsejling, justering af projektmål til et lavere niveau
og frustrationer på grund af manglende opfyldelse af forventede nytteværdi.
Det økonomisk element bør være kortlagt i en udstrækning, så det bliver muligt at lave en
omkostningsberegning og forholde til sig, om der er andre enheder i organisationer, som får
påvirket deres økonomiske grundlag.
De ovennævnte analyser og kortlægninger foretages i samlet kontekst, herefter udarbejdes
afsluttende beskrivelser af stuegangsprocesserne. De afsluttende beskrivelser bør gennemlæses og kommenteres af MTV projektet repræsentanter og de direkte involverede medarbejdere.
Herefter kan en implementering af teknologien planlægges som projekt for hele afdelingen.
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8.4 Medicinsk Teknologi Vurdering – styrker og svagheder

Teknologi
Teknik
Processer

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Organisation

Kerneelementer

Organisationsforandring

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Projektets livscyklus
Projektfaser

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Teknologisk iværksættelse
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser
Tabel 3.6 Referenceramme for arbejdsgangsanalyser.

8.4.1 Teknologi
Hvorvidt Elektronisk Patient Journal (EPJ) skal opfattes som en medicinsk teknologi eller om
EPJ er mange nye teknologier på en gang kan formodentlig starte mange diskussioner blandt
de mange interessenter. Det vanskelige omdrejningspunkt kan bestå i, at hvis EPJ opfattes
som en samlet teknologi, kan analysen blive for overordnet og upræcis for at rumme de mange forskelligheder. Omvendt kan en for mangetydig teknologi opfattelse give nyt liv til dyrkelse af interesse forskelle.
MTV relateres til sundhed og sygdom, dette er for snæver en ramme i forhold et nyt ITsystem. Samtidig er der risiko for at MTVs naturvidenskabelige baggrund og den lægefaglige
naturvidenskabelige metode opfattelse får for stor indflydelse på MTV-metoden. MTV’en kan
fokusere på kvantitative og snævert videnskabelige analyse metoder per tradition, frem for de
mere beskrivende, procesorienterede metoder indenfor MTV.
Der findes eksempler på, at der forsøgt at foretage sammenlignelige før- og efteranalyser ud
fra randomiserede metoder (DSMI årsmøde 2002). Randomiserede undersøgelser/metoder
kan ikke rumme kompleksiteten i omfattende/gennemgribende teknologier som
EPJ/RIS/Bookingsystemer. Sundhedstjenesteforskning nævnes som væsentlig i forhold til
MTV, dette rummer et hensyn til de komplekse teknologier, men der er stor tradition for at
arbejde med velafgrænsede medicinske teknologier og dette afspejler sig i publikationsmaterialet om MTV metoder.
8.4.2 Organisation
MTV forekommer at være en oplagt metode til at kunne håndtere de mange forskellige projekt - interessenters interesser, da der gennem de 4 hovedelementer sikres en bred tilgang.
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Anvendelse af en organisatorisk-forvaltningsmæssig MTV kan være med til at sikre en grundig forberedelse af et forandringsprojekt.
Ledelsen, både den forvaltningsmæssige/administrative og den kliniske ledelse må være bevidste og målrettede i deres politiske overvejelser. Samtidig må de ikke fastlåse projektet af
principielle grunde, men være opmærksom på at foretage de hensigtsmæssige beslutninger
under forandrings processerne.
8.4.3 Projekt livscyklus
Den organisatoriske del af MTV kan anbefales som forberedende øvelse for beslutningstagerne i forbindelse med EPJ-strategi fastlæggelse. Ved at operationalisere proces/struktur/kultur i
forhold til den konkrete teknologi foretages en kortlægning og beskrivelse af de forventede
krav til forandring.
Hvis MTV udføres som en dynamisk proces, kan MTV fungere som referenceramme for en
løbende evaluering, men kan også anvendes som en tilbageskuende evaluering.
8.4.4 Delkonklusion
MTV organisations elementet rummer god mulighed for at foretage en forberedelses-/før analyse af IT-systemer indenfor sygehusvæsnet. Skønt gennemgangen sprogligt kan bære præg
af en apparatur præget og snæver lægefaglige tilgang, er der rig mulighed for at finde støtte til
organisatoriske analyse del, hvis der tages udgangspunkt i det organisatoriske element, som er
beskrevet i ”Metodehåndbogen 2001”.
At anvende MTV som løbende evalueringsproces kan med fordel gøres under monitorering af
et omfattende IT-projekt. Hele arbejdet med at gennemføre en MTV kræver ressourcer, samtidig med at metoden kan forekomme at være en langstrakt og tidskrævende proces, hvis der
skal producere hurtige data, kræver dette formodentlig meget stram styring. Der kunne med
fordel startes med et pilotprojekt for genere data og erfaring.
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9. Computer-Supported Cooperative Work
Udviklingen af computer systemer og brugergrænseflader sker til stadighed med større forståelse for, at anvendeligheden af et system eller et hardware produkt ikke kun er afhængig af
produktets egen funktionalitet. Anvendeligheden at et produkt bliver først endelig synlig i den
daglige anvendelse og den kontekst, som produktet bliver anvendt i. Tidligere fokuserede der
meget på systemudvikling til den individuelle bruger, i dag dominerer behovet for at udvikle
systemer til kooperativt arbejde udtrykt som Computer-Supported Cooperative Work/CSCW
(Bardram J. 2000).
En nærmest epokegørende udvidet funktionalitet indenfor computer teknologien er udbredelse
af Internet, Intranet og avancerede mail-systemer, PDA og trådløs kommunikation, hvor muligheden for fælles udnyttelse af teknologierne giver nye samarbejdsformer.
Computer-Supported Cooperative Work er et forskningsområde indenfor computer teknologien, som undersøger, hvorledes teknologien kan understøtte samarbejdende/cooperative processer, samt hvorledes brugerne af teknologien opfatter og udnytter teknologien.
9.1 Baggrund og historie
Bannon og Schmidt beskriver i 1989 CSCW som et paraply begreb, da der findes mange forskellige definitioner på CSCW og mange forskellige begreber/ anvendes i forbindelse med
CSCW. Dette gør sig stadigvæk gældende, selvom der er en tendens til at grupperinger indenfor begrebet. Interesse områderne indenfor CSCW afspejler følgende grupperinger (Bannon &
Schmidt 1989) (Brask & Adrian 1998):
-

Interesse for de tekniske udfordringer ved at skabe et CSCW produkt
Interesse for rationaliseringsmuligheder ved at indføre CSCW teknologier
Interesse for søger forståelse og en definering på selve det cooperative aspekt

Bannon havde i 1988 følgende beskrivelse af CSCW (Bannon & Schmidt1989):
What at first sight might appear to be a weakness of the field, having such a diversity of
backgrounds and perspektives, is seen by us as a potential strenght, if utilized properly.
We believe that for the moment the name CSCW simply serves as a useful forum for a
variety of reachers with different backgrounds and technicks to discuss their work, and
allows for the cross-fertilization of ideas, for the fostering of multi-disciplinary perspektives on the field that is essential if we are to produce applikations that really are usefull.
(Bannon og Schmidt)

Der er stadigvæk flere forskellige typer forskere, som beskæftiger sig med CSCW for at sikre
anvendeligheden af et CSCW produkt. Samarbejde mellem software udviklere, psykologer,
etnografer, designere, ingeniører m.fl. er til stadighed befordrende for at belyse alle aspekter i
anvendelse af nye teknologier. Bannons paraply begreb er derfor stadigvæk relevant og dækkende.
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Indenfor Human-computer Interaktion (Preece 1994) defineres CSCW som en hensigt om at
optimere selve teknologien og måden den bruges på, når mennesker samarbejder.
Definition på Computer-Supported Cooperative Work:
the sharing of software and hardware among groups of people working together so as to
optimize the shared technology for maximum benefit to all those who use or are affected
by it (Preece 1994 s. 101).

Fokuset i CSCW i denne rapport bliver på Cooperative Work, den cooperative kontekst, som
en ny teknologi skal anvendes i, da hensigten er at belyse, hvorledes CSCW og arbejdsgangsanalyser kan kobles sammen. CSCW præsenteres af Preece som en forskningsmetode, som
forholder sig til de organisatoriske ændringer, som opstår ved anvendelsen af ny fælles teknologi.
Der kan fokuseres på det tekniske aspekt i CSCW ved at anvende begrebet groupware. En
grovere opdeling indenfor CSCW kunne således være at sige: CSCW er mennesker, groupware er teknologien.
Begrebet cooperative kan dække over flere forskellige tilgange såsom collaborative work,
collective work, group work ,og cooperative work. Det kan være vanskeligt at afklare om der
er tale om opgaver, som skal udføres i fællesskab (kollektivt) eller om der er tale om opgaver,
der skal udføres koordineret. Ofte er der måske tale om både/og, når mennesker samarbejder
og begrebet cooperative kan eventuelt være et dækkende begreb for dette. Cooperative work
udføres ifølge Bannon, når multiple personer samarbejder om at producere en service eller et
produkt (Bannon & Schmidt1989).
9.2 Beskrivelse af CSCW
To vigtige momenter i CSCW systemer nævnes, når folk i organisationer har behov for at
kunne arbejde sammen og være understøttet af teknologi. Muligheden for interaktion og geografisk fordeling af brugerne er afgørende for anvendelsen af en teknologi , nedenstående
boks viser mulighederne.
Klassifikation indenfor CSCW systemer i følge Preece:
Samme tid
Samme sted
Face to face
( classroms, meeting rooms)

Forskellige steder

Synchronous disbributed
( shared editors, video windows)

Forskellige tidspunkter
Asynchronous interaction
(projekt schedulling, coordination tools)
Asynchronous distributes
(e-mail, bulletin boards, conferences)

Figur 9.1(Preece1994) side 326.

De ovennævnte klassifikationer indenfor CSCW skal opfattes som muligheder, en del af analyse arbejdet består således i at finde ud af, hvilke type er mest relevant i en given kontekst. Et
interessant aspekt i forhold til hospitals verdenen vil formodentlig være, at de forskellige aktiviteter som klinikere udfører, eventuel skal kommunikeres på forskellige måder, al efter aktivitetens kontekst.
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Brask m.fl. præsenterer i deres rapport en oversigt over groupware typologier, som er udarbejdet af Grudin. Grudins typologi er mere detaljeret end Preece’s og er mere anvendelig i
forhold til CSCW analyse og komplekse arbejdsopgaver/processer (Brask & Adrian1998).
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Kommunikation – koordination – kooperation

Samtidig med en afklaring af i hvilken tidsmæssig og geografisk sammenhæng teknologien
skal benyttes, vil der fremtræde et mønster omkring, hvilken form for samarbejde, der er mest
behov i den aktuelle situation. Samarbejdet kan være enten koordinerende/kommunikerende/cooperativ præget. Sauter har lavet en model, hvor teknologien kan
placeres i forhold til den samarbejdsform, som teknologien bedst understøtter.
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Figur 9.3. Groupware typologi . (Brask & Adrian1998) side 74

De viste kategoriseringsskemaer og trekantsmodellen kan være en hjælp til at tydeliggøre,
hvilken form for teknologi, der bør vælges. Preeces kategoriseringsskemaerne kan hjælpe til
at vælge teknologi form, mens trekantsmodellen er med til at tydeliggøre hvilken form for
samarbejde, der skal understøttes.
CSCW og organisatoriske overvejelser

CSCW teknologier er skabt til at blive anvendt af flere mennesker og ofte fungerer disse
mennesker/brugere i den samme organisatoriske kontekst. Det vanskelige ved at indføre en ny
CSCW teknologi er, at brugerne ikke har samme opgaver og dermed interesser. F.eks. kan et
Instant Message System være til fordel for nogle ved at tilbyde en hurtig og uformel kommunikations mulighed, mens andre opfatter systemet som stressende og forstyrrende (2000)
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Key point:
It is important that organizationel issues, such as distribution of work and who benefits from
the introduction of new technology, are taken into account in the design and implementation
of CSCW systems. Otherwise, disparties can arise, resulting in systems not being used and
maintained effectively. (Preece 1994 s. 101).

Preece påpeger at detaljerede analyser af, hvordan folk arbejder i organisationen, skal sættes i
relation til hvorledes en CSCW applikation kommer til at blive anvendt, for at en anvendelig
CSCW applikation kan udvikles. Jakob Bardram introducerer 4 vinkler til at anskue den organisation (organizational overview/person-oriented record/object-oriented record/settingorientes record), som skal anvende et kommende CSCW-system, de 4 vinkler danner til sammen et analyse grundlag for et organisatorisk overblik (Bardram J. 1998).
CSWC fremmer data sharing, dette kan medføre forbedringer i organisation, hvis arbejdsopgaver/fordeling og forventede gevinster er kortlagt og aftalt. Data sharing kan medføre opgaveglidning og dermed en omfordeling af magt/autoritet, som ofte kan være en positiv gevinst
for en organisation.
Både teknologiske og beslutningsmæssige valg i en organisation vil medføre forandringer,
det er naturligvis afgørende for brugerne, om opgaverne bliver mere rutinepræget eller beriget. Bliver arbejdet kun effektiviseret med fokus på simpel opgaveløsning eller understøtter
CSCW systemet teknologien til medarbejdernes behov.
Key point:
Conventions and etiquette for using a CSCW system tend to arise from a given cultural and
task background. When people using the same technology come from different organizational or cultural contexts, user’s expectations may clash (Preece 1994 s.101).

De behov og interesser, som de enkelte brugere giver udtryk for, skal være i overensstemmelse med den organisatoriske kontekst, som brugeren arbejder i. interesser og konflikter kan
blive synlige under CSCW analyser.
Kerneområder for CSCW .
ifølge Bannon og Schmidt findes der følgende kerneområder (Bannon & Schmidt1989):
- artikulering af cooperative work
- deling af information område/space
- adaption af teknologien til organisationen og vice versa
Artikulering af cooperative work

Tidligere havde designerne af computer systemer en formodning om, at de kunne skabe et
system, som fuldt u d støttede eller ligefrem automatiserede rutiner opgaver. Dette var navnlig
tydeligt indenfor udviklingen af kontorprogrammer, samme mønster kan iagttages omkring
visse 1. generation EPJ’er (Norman 1998).
At arbejde ikke blot kan reduceres til rutiner blev tydeligt, når programmerne kommer i drift,
der dukker opgaver op, som der ikke er taget højde for og en kompleksitet i udførslen af selve
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opgaven bliver synlig. Mange rutine opgaver bliver udført, men kun på forsvarligvis, når udøveren af opgaven sørger for at tilpasse til den aktuelle situation.
Dette ses ofte indenfor hospitals verden omkring medicin givning, stuegang, udførsel af standard målinger (puls. BT, temperatur og EKG). Alle udøvere omkring disse opgaver kender
deres rutiner opgaver, men sørger for at tilpasse opgaven til den enkelte patients tilstand og
behov.
At opgaver ofte ikke blot kan udføres efter rutiner og regler bliver meget tydeligt, når forskellige medarbejdere netop vælger at ”arbejde efter reglerne”, der sker hurtigt en effektivitets
forringelse med utilfredsstillende service i udførslen af opgaven.
Der foregår således en del uformel interaktion under udførslen af opgaver, som kan beskrives
ved et support netværk for mennesker mellem mennesker. Dette netværk mellem mennesker
eksisterer ved siden af de aftalte regler og rutiner.
I den udstrækning arbejdsopgaver er kendte og mulige at planlægge og koordinere, gøres dette under udarbejdelse for et nyt computer system. Den mest udfordrende opgave er at give
rum for de arbejdsopgaver, som udføres på menneske netværksplan med forhandling og dynamisk koordinering mellem mennesker.
Bannon og Schmidt præsenterer en mulighed for at arbejde med 2 niveauer i sproget/ kommunikationen, som kan hjælpe med at støtte både formelle og uformelle arbejdsprocesser. De
to niveauer benævnes som henholdsvis det formelle sprog, som udgør en fælles referenceramme for brugerne og det kulturelle aspekt i sproget, som muliggør en individuel tilpasning.
Det formelle sprog støtter de logistiske funktioner i en CSCW applikation, mens det kulturelle
sprog skal hjælpe brugeren til at kunne forhandle og vælge mellem multiple muligheder i
handling.
Uformel kommunikation

Preece beskriver vanskelighederne med at inddraget det uformelle sprog i udnyttelsen af
CSCW systemer. Mange informationer og problemer løses over den uformelle kaffe snak,
som finder sted i korridorerne, denne form for kommunikation har betydning for samarbejdet
i organisationen.
Nedenstående oversigt viser forskellen mellem formel og uformel kommunikation/sprog.
Formel

Uformel

Planlagt i forvejen

ikke planlagt

Aftalte deltagere

tilfældige deltagere

Pre-set agenda

ikke arrangeret agenda

Ensvejs

interaktiv

Begrænset indhold

rigt indhold

Formelt sprog

uformelt sprog

Figur 9.4. The informal and formal dimensions of communication (Fish et al. 1990) (Preece 1994
s.101)
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Det uformelle sprog/møde kan ikke planlægges, men der foregår en vigtig informations udveksling under den uformelle samtale. Det er en udfordring for udviklerne af CSCW applika
tioner at skabe rum og mulighed for det uformelle sprog. Nardi har beskrevet (2000), den sociale og arbejdsfremmende effekt de uformelle kommunikations muligheder har for brugerne
af CSCW applikationer. Brugerne oplever en hurtigere og mere hensigtsmæssig form for opgave løsning, samtidig med at de kan etablere sociale aftaler og give udtryk for glæde/undren/irritation.
Deling af information område/space

Cooperativt arbejde kan foregår på forskellige tidspunkter og på forskellige fysiske lokationer, men arbejde kan også udføres kollektivt og direkte. Brugerne er i interaktion med forskellige mål, viden og erfaring, konceptuel tilgang og foretrækker at have forskellige arbejdsmetoder.
Så der bør designes et multibruger system, som kan håndtere de forskellige typer udøvere/brugere.
Brugerne søger validering af informationen hos kollegaer, for kunne gøre dette med informationen i et computer system skal informationen være tilgængelig/gennemsigtig. Informationen
skal kunne ses og være muligt at diskutere/forhandle informationen med kollegaerne, samtidig med at den kontekstuelle sammenhæng for informationen skal fremstå, således misforståelser kan forebygges.
Information, som er skabt og er tilgængelig i en organisation, skal kunne bruges konstruktivt,
men der er risiko for at information kan blive misbrugt. Medlemmerne i organisationen er
individer med forskellige interesser og metoder, der kan derfor opstå konflikter, skabelsen af
information kan derfor blive ”forstyrret” af de forskellige kontekstuelle interesser og motiver.
Fuld gennemsigtighed over information kan derfor være vanskelig at bevare i den videre brug
og bearbejdning af informationerne. Derfor skal den oprindelige skaber af informationen være
synlig. Samtidig skal det være muligt at se af hvem, hvornår og på hvilken måde informationen er blevet anvendt/hentet.
Den samlede organisations holdning og brug af information har derfor betydning for måden
information anvendes og bygges op, dette bør der tages hensyn til, når et system designes.
Adaption af teknologien til organisationen og vice versa

eller designing Computer-Supported Cooperative Work applikations. Opgaver ændres ved
indførsel af teknologi, dette har både ledelse og ansatte/brugerne formodninger om, disse
formodninger skal være kendte for designeren, da CSCW applikationen vil få indflydelse på
arbejds organisationen.
1. Designeren i CSCW systemer skal derfor have en viden om, hvad der reelt foregår på
arbejdspladsen for at designeren kan skabe et system som bliver accepteret og anvendt
2. Der skal skabes en referenceramme som hjælp til at forstå interaktionerne mellem det
tekniske system og den arbejdende organisation. Designeren må opfylde krav om at
forstå opgavernes omgivelser.
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Den aktuelle organisation skal analyseres ud fra følgende spørgsmål:
-

hvad er grunden for allokeringen af netop denne opgave
kan opgavens bidrag optimeres eller har den mere hæmmende konsekvenser
hvilken baggrund er der til dette krav – juridisk/fagforening/af kunden
kan opgaven løses indenfor eksisterende muligheder for kommunikationsdeling
skal metoden til løsning af opgaven ændres

Designere af CSCW applikationer bør være i stand til at forholde sig til følgende:
-

de typer af interaktioner som finder sted og kortlægge om de ressourcerne bag er menneskelige eller tekniske
organisatoriske rammer for interaktion
kundens oplevelse af fordele og ulemper omkring allokationen af opgaven
institutionens måde at udtrykke og regulere interesse konflikter
måden social kontrol udføres på
allokeringen af magt og autoritet
den indflydelse som design projektets funktioner kommer til at have på det socialøkonomiske system
den indflydelse som arbejdsmarkeds struktur og tilstand vil have

Scenario-based design er en metode som anvendes til at beskrive rige billeder af menneskers
aktiviteter. Udviklere og fremtidige brugere mødes og beskriver eksisterende arbejdsgange for
at kunne beskrive, hvad der skal foregå på en anderledes måde både i forhold til et eksisterende computersystem og fremtidige collaborative arbejdsgange (Bardram J.2000). Der anvendes
forskellige teknikker til beskrivelse af arbejdsgangene, så som interview, observation/feltarbejde, activity maps, møder og konferencer.
Scenario-based design er en iterativ proces metode, som kan anvendes både under beskrivelse/undersøgelse af arbejdsområdet, udarbejdelsen af kravspecifikationer, prototyper og under
evalueringsprocessen.
CSCW og Activity theory

Definition på activity theory
a theoretical framework, originating from Soviet psychology, that has been adapted to analyse organizational and users’ needs
(Preece 1994 s.101)

Activity theory tager udgangspunkt i arbejds/proces-analyse metoder, som blev udviklet under Sovjet staten, disse metoder er senere blevet anvendt til analyse af brugergrænseflade og
CSWC. Det er menneskets aktiviteter som analyseres, da disse bliver udført i en given kontekst med relationer, som fremstår under vejs.
En aktivitet udføres på grund af forskellige behov/nødvendigheder, da folk gennem udførsel
af disse aktiviteter søger at opnå bestemte mål. Aktiviteten udføres ved hjælp af værktøjer
eller artefakter (kan f.eks. være et computersystem). Aktiviteterne udføres samlet af en gruppe
mennesker, således en arbejdsproces er færdiggjort. Designet og anvendeligheden af et værktøj/artefakt betragtes ud fra, hvorledes denne benyttes i praksis, både for gruppen og for det
enkelte gruppe individ.
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Der skelnes mellem 3 lag af aktiviteter/handlinger:
Operationer: de individuelle handlinger, som udføres relativt ubevidst, således at en bruger
ikke skal bevidst overveje, hvilke handlinger der er relevante, da de relevante
handlinger skal dukker frem i situationen
Handlinger: henviser til individets bevidste handling med henblik på specifikke intentioner
Aktiviteter: henviser til det kollektive arbejde/indsats af forskellige grupper
For at brugeren kan udføre sit arbejde let og ubesværet skal værktøjet/artefaktet være udviklet
til operationsniveauet.
Activity theory kan anvendes, når en virksomhed eller f.eks. en hospitalsledelse ønsker at
automatisere eller forbedre en procedure i forbindelse med en ny computer applikation. Hvis
dette ønskes, søger activity theory analytikeren at finde de ”breakdowns” eller ”contradictions”, som forhindrer virksomheden/organisationen i at få den ønskede effekt af en given
teknologi.
Breakdowns opstår, når der er en konflikt mellem, hvad der forventes at ske og hvad der reelt
sker, denne diskrepans forsøges afdækket. Contradictions/selvmodsigelser opstår, når virksomheden/organisationen bevæger sig i en ond cirkel, som forhindrer dem i at bryde ud af en
ineffektiv eller ikke ønsket praksis (f.eks. selvmodsigelser omkring, at hospitals personalet
skal være mere effektive ved at afkorte tidsforbruget i de forskellige arbejdsopgaver, samtidig
med at de skal levere kvalitets pleje og behandling).
For at løse breakdowns og contradictions skal brugeren/den ansatte selv være med til at løse
problemet ved at forstå problemets natur og sammenhæng. Brugeren/den ansatte skal være
med til re-conceptualisere aktiviteterne i deres eget arbejde.
Cooperative processer indenfor sygehusvæsnet

Der har gennem længere tid været tiltag til at indføre team arbejde indenfor det kliniske arbejde i sygehusvæsnet. Dette for at styrke samarbejdet og opnå mere optimale patientforløb,
forstået således, at der både kan være ressourcemæssige og patient oplevede fordele.
Antagelsen har været, at den viden og information, som de forskellige faggrupper besidder,
kan udnyttes bedre ved at øge samarbejdet og koordineringen faggrupperne i mellem. Denne
opfattelse har været udtrykt af både ledelse og de kliniske ansatte. Læger og sygeplejersker
har forsøgt at etablere teams omkring forskellige funktioner/opgave både for at udnytte hinandens viden bedre, undgå dobbeltarbejde og dataredundans i deres dokumentation.
Indførsel af teknologi på sygehusene, som kræver aktiv udnyttelse af klinisk ansatte er i gang.
Elektronisk Patient Journal, Røntgen Informations Systemer, bedre udnyttelse af Patient Administrative Systemer, avanceret undersøgelses apparatur koblet på netværket, kliniske databaser, telemedicin, Intranet, interne booking- og mail-systemer er ved at blive en del af den
kliniske hverdag. Udnyttelsen af disse teknologier kan kobles sammen med team tanken og
give personalet nye muligheder.
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Hvis principperne for CSCW tages med i de strategiske overvejelser vil dette kunne være med
til at skabe overblik over, hvilke teknologier der er anvendelige i hvilken kontekst. ComputerSupported Cooperative Work er en metode til at undersøge, hvorledes brugerne understøttes
af teknologien via øget mulighed for kommunikation/samarbejde (Preece1994).
At finde ud af hvilke opgaver, der udføres og er cooperative kan søges afklaret ved at anvende
principperne i activity theory. Activity theory analyserer hvilke aktiviteter brugeren/den ansatte udfører under sit arbejde og i hvilken sammenhæng at arbejdsprocesserne ikke fungerer
hensigtsmæssigt.
Activity-Based Computering

Donald Norman bemærker, at der for den almene bruger af IT anvendes for fremmedartede
udtryk/termer indenfor Informations Teknologien. Samtidig påpeger Norman, at computeren
endnu ikke er blevet et brugs redskab, men stadigvæk er et produkt som bliver designet og
udviklet til teknologi tilhængere. Norman skelner mellem teknologi produkter, som kan afsættes til en teknologi tilhænger og produkter, som opfattes som en hverdags genstand. Produktet
må ikke kræve kompliceret, specifik viden, men skal kunne læres relativt hurtigt, hvis produktet skal opfylde normerne for et hverdags produkt.
Der er stadigvæk for mange termer, som adskiller brugerens dagligdags verden og de termer
som anvendes omkring computerens funktionaliteter, dette fastholder en fremmedgørelse.
Bruger er mest interesseret i at kunne arbejde med enkle funktionaliteter, som kan kombineres
efter brugerens eget behov. Dette behov genkendes ved udsagn fra klinisk personale, de opfatter ikke computere og de tilhørende software programmer, som et fokusområde i deres arbejde. Klinisk personale opfatter computere/teknologier som støtteredskaber, som skal hjælpe
dem i deres egentlige arbejde, at pleje og behandle patienten. Personalet er dog meget interesseret i at få et redskab som kan støtte dem i håndteringen af de mange informationer, som
genereres omkring patienten.
Personalet ønsker, at softwaren kan understøtte deres aktiviteter, dette ønske har Donald
Norman forsøgt at imødekomme ved at indføre Activity-Based Computering (ABC). Målet
var at brugeren skulle tilbydes værktøjs pakker, hvor relevante værktøjer står til rådighed,
samtidig med at bruger hurtigt og uproblematisk kan skifte til andre redskaber/værktøjer.
CSCW og sygehusverdenen

De fleste IT-systemer som indføres på sygehusene har indflydelse på flere forskellige personalegruppers arbejde, således at ikke kun den faggruppe/speciale/enhed, som har valgt et nyt
system/teknologi bliver bruger af teknologien, andre faggruppers arbejde bliver ligeledes påvirket ved indførsel af de nye teknologier.
F.eks. kan en enhed som hospitalskøkkenet, som rummer flere forskellige faggrupper, vælge
at indføre en CSCW applikation for at optimere deres interne arbejdsgange. Da køkkenet er
leverandør af en væsentlig ydelse til de kliniske afdelinger, skal personalet på de kliniske afdelinger formodentlig til at bestille mad ud fra en nye kontekst. Samtidig skal de ofte udføre
bestillingerne på en anden måde (f.eks. via computer, hvor der tidligere blev anvendt papirblanketter og telefon). Det vil sige, at de mere indirekte brugere af køkkenets CSCW applikation også skal ændre arbejdsgange.
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Andre CSCW applikationer kan indføres i enheder med meget begrænset effekt for de kliniske afdelinger, det kan f.eks. være depotsystemer eller en sterilcentrals kvalitetsmonitorerings
system. Højt specialiserede systemer, så som anæstesi-systemer, CT-scannere eller ultralydsapperatur, anvendes af en lille brugergruppe, men alligevel kommer der ofte et ønske om at
anvende informationer/data fra disse systemer i andre sammenhæng.
For de kliniske afdelinger vil næsten enhver form for ny teknologi påvirke flere faggruppers
arbejde. For at sikre alle flere faggrupper kan have reel effekt af en ny teknologi bør teknologien ikke kun kunne opfylde funktionalitets krav fra den enkelte faggruppe, teknologien skal
også understøtte faggrupperne samarbejde og behov for koordinering.
En af de nyttegevinster, som ofte forventes at blive opfyldt ved at indføre teknologi på sygehusene, er at samarbejdet mellem de kliniske personalegrupper øges samtidig med, at data
redundans undgås.
En forudsætning for at opfylde en sådan nyttegevinst vil være at få kortlagt, hvilken form for
samarbejde der skal understøttes, endvidere skal den nye teknologi tilpasses de arbejdsopgaver, som personalet udfører. Teknologien skal virke understøttende og ikke afbrydende for
samarbejdet (Bannon & Schmidt1989).
Computer-Supported Cooperative Work applikationer arbejder netop med at levere support
via teknologi til samarbejdsprocesserne i organisationen. Principperne fra CSCW bør derfor
overvejes under hele udviklingen af en ny teknologi. Brugere og designerne bør have CSCW
principperne med i deres analyse af funktionaliteten i en ny applikation. Måske bør enhver ny
teknologi indenfor sygehus verdenen opfattes som en CSCW applikation, da anvendeligheden
af en EPJ, et RIS-system eller et booking-system først er fuld tilfredsstillende for brugeren,
når brugeren kan anvende data som værende meningsfuld i brugerens aktuelle kontekst, uafhængig af den kontekst data er skabt i .
Principper for metoden
Udarbejdelse af en CSCW applikation foretages af designeren/programmøren, men da designeren skal have indsigt i brugeren aktuelle og ønskede arbejdsprocesser, skal udvikleren af en
CSCW applikation møde brugerne og undersøge arbejdets kontekst.

Følgende principper findes indenfor CSCW:
- Søge for forståelse for det cooperative aspekt på den aktuelle arbejdsplads
- Anvende cross-fertilization of ideas både blandt udviklere/designere og blandt brugerne
- Sharing software and hardware er grundkonceptet for CSCW
- Afklare hvilken type CSCW applikation/teknologi er relevant
- Kortlægge eventuelle organisatoriske interesse konflikter
Bannon’s 3 fokus områder kan fungere som hovedopgaver. Fokusområderne kan opfattes
som en 3-trins proces, hvor indholdet på hvert trin er med til danne basis for udviklingen af en
aktuel CSCW applikation. Indholdet skabes i iterative processer.

Side 115

EPJ-Observatoriet

Metodehåndbog - Arbejdsgangsanalyser

Adaption af teknologien til organisationen og vice versa
Deling af informations områ-

Artikulering af cooperative
work

de/space

Artikulering af cooperative work vil kortlægge arbejdsopgaverne, den største udfordring er
dog at få identificeret de uformelle processer. Uformelle processer har som tidligere nævnt
både en social betydning og en afgørende betydning for at komplekse opgaver kan udføres.
Deling af informations område/space er en oplagt mulighed i CSCW applikationer. For at
kunne dele informationsområdet, skal organisationens holdninger til kommunikation og håndteringen af information være kendt.
Adaption af teknologien til organisationen og vice versa. Designeren skal have reel viden om
arbejdsopgaverne og deres kontekst/omgivelser, samtidig skal brugerne have indsigt og forståelse i deres egne arbejdsprocesser og de forskellige teknologiers muligheder. Brugerne skal
opleve fleksibel funktionalitet i teknologien, da komplekse arbejdsopgaver skal kunne løses
med forhandling og dynamik.
Designeren kan udføre observationsstudier, interviews, afholde møder, udføre arbejdsgangsanalyser og afprøve prototyper i samarbejde med brugerne. Arbejdsgangsanalyser må nærmest betragtes som en uundgåelig del af CSCW analyser.
SAIK projektet – et eksempel på re-design af PAS-system

Jakob Bardram har været med til at redesigne et PAS-system (Bardram J.2000), hvor 5 hospitaler deltog i et 2 års projektet. Dette projekt havde fra start stort fokus på at de fremtidige
brugere og systemudviklerne skulle beskrive og videreudvikle arbejdsgange og systemfunktionalitet i fællesskab i en iterativ proces.
For at sikre indsigt og forståelse for hospitalsverdenens kommunikations og funktions processer blev arbejdsstederne studeret og analyseret ved hjælp af etnografiske metoder og design
processen blev udført med brugerdeltagelse.
Hele dokumentationen for projektet blev samlet i kategorierne organisatorisk overblik og scenarier for arbejds aktiviteterne (work activity scenarios/WAS). Aktivitets kortlægning blev
anvendt til at få overblik over afhængigheds eller modsætningsfyldte forhold. For at identificere de collaborative processer anvendtes en tjekliste for skabelse af collaborative scenarier.
I design og udviklingsprocessen, hvor brugerne var involveret i hele processen, blev der arbejdet i iterative proces scenarier med fokus på henholdsvis udforskning – design - eksperimentere.
Udforsknings scenarier:
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aktivitets scenarier anvendt til beskrive de organisatoriske forhold og de nuværende arbejdsgange og analytiske scenarier for centrale arbejdsgange.
Design scenarier:
her generes ideer til det fremtidige computer-system og gennem fremtids scenarier beskrives
hvorledes arbejdsgange ønskes og hvorledes de kan understøttes af computeren.
Eksperimenterende:
hele systemet testes både med henblik på brugervenlighed og scenarier funktionalitet i forhold
til arbejdsdomænet og organisatoriske forhold.
De forskellige scenarier bearbejdes løbende under system udviklings processen og er med til
at skabe forestillinger omkring, hvorledes arbejdet skal organiseres ved brug af den nye computer teknologi. Scenarierne kan således være fungere som mediator for implementering og
diffundering af computer teknologien ind i organisationen.
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9.3 CSCW - Arbejdsgangsanalyse af stuegang
En analyse foretaget udfra CSCW principperne er ideel at foretage i forbindelse med arbejdsgangen stuegang. Stuegang udføres af flere faggrupper i en fælles arbejdsgang, stuegangen er
kompleks, der mange opgaver, som udføres med uformel kommunikation mellem lægen og
sygeplejersken. Samtidig er der formelle rutine opgaver som udføres undervejs.
Faggrupperne har en fælles interesse i at forberede samarbejdet ved indførslen af en ny teknologi, udfordringen bliver at kortlægge samarbejdet og finde den relevante teknologi.

Søge for forståelse for det cooperative aspekt på den aktuelle arbejdsplads

Den første udfordring kan være, at læge/sygeplejersken bliver afklaret i deres holdning til
begrebet cooperative work. Dels skal de identificere hvilke cooperative processer, som foregår under en stuegang, samtidig skal de være enige om deres opgavefordeling og finde ud af,
hvordan denne skal være efter indførslen af en CSCW applikation.
Personalet skal forsøge at forstå og definere samarbejdets natur, hvorledes skal et teamwork
fungere, hvorledes muliggøres opsamling og deling af information, således at arbejdet kan
udføres mest hensigtsmæssigt.
Under en stuegang findes både koordinerende opgave og samarbejdsopgaver. For at identificere hvilke type opgaver, der udføres, kan personalet blive mere afklaret ved at placere opgave indenfor følgende trekant.
Kommunikation

Koordination

Cooperation

Hvis personalet ikke kan blive enige om hvilke opgaver/aktiviteter, der er fælles og hvilke der
primært skal koordineres, kan designeren hente hjælp til sin analyse ved at anvende aktivitets
typologien som anvendes indenfor Activity Theory. Følgende typologier er nævnt:
Operationer:
de individuelle handlinger, som udføres relativt ubevidst, således at en bruger ikke skal
bevidst overveje, hvilke handlinger der er relevante, da de relevante handlinger skal dukker
frem i situationen
Handlinger:
henviser til individets bevidste handling med henblik på specifikke intentioner
Aktiviteter:
henviser til det kollektive arbejde/indsats af forskellige grupper
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Designeren kan analysere de forskellige samarbejdsmønstre, som observeres/identificeres og
præsentere denne analyse for brugerne for at illustrere hvilken aktivitet bør understøttes af
CSCW applikationen.
Hele den ovennævnte proces er en arbejdsgangsanalyse, hvor både nuværende arbejdsgange
og fremtidige ønsker/krav identificeres og kortlægges.

Afklare hvilken type CSCW applikation/teknologi er relevant

Når typen af opgaver er identificeret kan denne viden anvendes til at finde ud af, hvilken form
for CSCW applikation vil være hensigtsmæssig at bruge. Der kommer ofte ønsker frem om at
anvende trådløs kommunikation, PDA’er og bærbare computere, brugerne efterlyser således
teknologier som de kan ”tage med sig”, det er vigtigt at teknologien ikke begrænser deres frie
bevægelighed.
For at finde ud af om en bærbar pc er hensigtsmæssig, skal brugerne forholde sig til om deres
cooperative opgaver bliver understøttet og de skal have styr hvem der er ansvarlig for hvilke
opgaver.
Designerens analyse af samarbejdsprocesserne skal medinddrages for at sikre en realistisk
valg af applikation/teknologi, samtidig kan designeren bidrage med observationer, som ikke
er synlige for brugerne selv. Designeren kan støtte et bedre valg og en bedre udnyttelse af
applikationen/teknologien. Afprøvning af prototyper vil være med til at tydeliggøre forskellige opfattelser af arbejdsgange og begreber.
Anvende cross-fertilization of ideas blandt udviklere/designere og blandt brugerne

Som det fremgår af de 2 første punkter skal brugere og designere arbejde sammen i en dynamisk proces, dette princip gør sig gældende i alle CSCW sammenhæng. Ideer og forslag skal
opfattes som en videre inspiration i udviklings- og analyse arbejdet, dette gør sig gældende
uanset om en ide anvendes direkte i produktet eller om ideen er med til at sikre at alle punkter
i referencerammen er gennemarbejdet.
Afdelinger, som samarbejder med en afdeling, som er ved at indføre en ny teknologi, kan
komme med aspekter, som de direkte brugere ikke har opdaget, dette kan f.eks. gøres ved at
lade dem se og kommentere en prototype. Ledelsen kan ligeledes opdage aspekter, som er
relevante i forhold til den større organisatoriske kontekst.
Sharing software and hardware er grundkonceptet for CSCW

Om brugerne opfatter en EPJ eller et RIS-system som shared software, vil blive synligt under
de cooperative diskussioner. Udfordringen for designeren består i, at en EPJ under stuegang
både skal kunne honorere nogle monofaglige funktionaliteter (f.eks. ordination, registrering af
data som forberedelse til udskrivning), samt understøtte den fælles udnyttelse af de registrerede data.
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Kortlægge eventuelle organisatoriske interesse konflikter

Dette vil nærmest uundgåeligt for en CSCW designer, at eventuelle interesse konflikter vil
blive synlige under observation eller under samtale/diskussion med brugerne.
Det er væsentlig i denne sammenhæng at få identificeret, hvornår disse tilløb til konflikter,
kaldet breakdowns i Activity Theory, opstår, samt at få medinddraget brugerne i analysen af
breakdowns, således at de får forståelse for problemets kontekst og er med til at finde en løsning på problemet.
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9.4 Computer-Supported Cooperative Work – svagheder og styrker

Teknologi
Teknik
Processer

Organisation
Kerneelementer

Organisationsforandring

Projektets livscyklus
Projektfaser

Teknologisk iværksættelse

IT-systemer
Informationsprocesser
Opgavetyper
Opgaveafhængigheder

Omgivelser
Sociale strukturer
Kultur
Fysiske strukturer
Første orden
Middel orden
Anden orden

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Standardløsninger
Forhandlinger
Eksperimenter
Søge-/lærerprocesser

9.4.1 Teknologi
CSCW vil være aktuel ved indførsel af ny teknologi indenfor sygehus verdenen. Indførsel af
teknologi giver mulighed for forandring, men effekten bliver kun synlig, hvis på opgave type
og collaborative arbejdsprocesser er blevet kortlagt og relateret til funktionaliteten i den nye
teknologi. I en CSCW proces kortlægges både enkle og komplekse arbejdsgange gennem etnografiske teknikker.
Flere forskellige etnografiske teknikker anbefales og må udvælges i den aktuelle kontekst. I
en artikel samlinger fra konference om CSCW beskrives mange forskellige etnografiske teknikker til at undersøge, hvorledes mennesker anvender en CSCW teknologi og samarbejder
via CSCW teknologier. Brugerne bør være medansvarlige for identificering og udvikling af
relevante teknologier.
9.4.2 Organisation
CSCW forholder sig til eksistensen af uformelle processer og deres betydning, specielt i forhold til komplekse opgaver, dette muliggør anden ordens forandringer. Anden orden forandringer kan gennemføres via work activity scenarios, hvor både uformelle processer og organisatoriske analyser gennemføres sammen med andre systems udviklings aktiviteter. Medinddragelse og samarbejde med brugeren nævnes som en forudsætning for at kunne gennemføre
en CSCW analyse, men hvorledes en designer kan fremme indsigt og læreprocesser i forbindelse med analysen nævnes ikke. Brugerne risikerer at få den passive bruger rolle, hvor brugeren er blevet spurgt, observeret og analyseret, men brugeren er ikke en ligeværdig aktør i
forbindelse med udviklingsarbejdet. Hvis dette er tilfældet befinder de organisatoriske forandringer sig på 1 orden eller middel orden niveau
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CSCW nævner risikoen for interesse konflikter, da der arbejdes i en organisatorisk kontekst,
men CSCW har ingen bud på hvorledes disse konflikter kan håndteres. Hvis en CSCW analyse gennemføres uden styring af eventuelle konflikter, kan hele processen ende i en blind gyde.
Hvis uafklarede konflikter fortsætter eller hvis der er ikke forståelse for CSCW principperne,
risikerer udviklingen af et nye system/teknologi at fokusere på den tekniske del af CSCW
applikationen, dette kan forekomme hos både designer og bruger. De tekniske krav og detaljer
anvendes således til at camouflere de reelle problemer.
9.4.3 Projekt livscyklus
CSCW har stort fokus på identificering og kortlægning af eksisterende og fremtidige arbejdsgange for at kunne gennemføre design og udvikling af computersystemer. CSCW er primært
anvendelig i projektets målsætningsfasen, planlægningsfasen og design fasen.
I forhold til teknologisk iværksættelse lægger CSCW op til eksperimenterende metoder, læreprocesser kan eventuel iværksættes via work activity scenarios.
9.4.4 Delkonklusion
CSCW må betragtes som en oplagt mulighed for at sikre collaborativ udnyttelse af en ny teknologi. Som tidligere nævnt må mange applikationer i dag opfattes som værende en form for
CSCW applikation, da der er multiple brugere med forskellige formål, som samtidig forsøger
at anvende teknologien til fremme af samarbejdet.
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Bilag. Beskrivelse af den traditionelle stuegang
Indledning/formål med eksemplet
I denne rapport er metoderne Total Quality Management, Business Proces Reengineering,
Medicinsk Teknologi Vurdering, Computer Supportet Cooperative Work, Lærende Organisationer og Use Cases beskrevet, da metoderne er blevet anvendt i forbindelse med arbejdsgangsanalyser i eksisterende EPJ-projekter.
De ovennævnte 6 metoder gennemgås i forhold til et konkret eksempel på en arbejdsgang,
eksemplet beskriver et stuegangsforløb. Hver enkel af de 6 beskrevne metoder gennemgås i
forhold til eksemplet, således at eksemplet udgør en fælles referenceramme. Ved at anvende
det samme eksempel synliggøres forskelle, som findes i de 6 metoder.
Stuegang
Stuegangen er en omfattende arbejdsgang som involverer flere personer med forskellige opgaver, samtidig er der indbyrdes afhængige handlinger. I denne fremstilling af arbejdsgangen
fokuseres på de proces opgaver, som fagpersonerne udfører samtidig med de fælles opgaver
beskrives.
Der findes forskellige stuegangsformer (Støvring 2000), som kan kombineres efter behov
eller stuegangen kan udføres efter samme ”faste” metode. Det kan være forskelligt om både
læge og sygeplejerske deltager i stuegangen. Følgende stuegangsformer er de mest anvendte:
Stuegangsform
Traditionel stuegang medbringende papirjournal

Konsultationsstuegang

Kombination af traditionel stuegang og konsultationsstuegang

Kontorstuegang

Kort beskrivelse af stuegangsformen
hver enkel patient tilses, hvor patienten ligger
i sin hospitalsseng eller sidder ved siden af
sengen, lægen/sygeplejersken medbringer
papirjournal.
Patienten kommer til samtale med lægen/sygeplejersken i et samtale rum.
Stuegangen foretages endvidere efter behov,
dette betyder at der ikke nødvendigvis gås
dagligt hos den enkelte patient
Stuegang foretages efter behov og mødet mellem lægen/sygeplejersken kan enten foregå i
et samtalerum eller hvis patienten ikke kan
flyttes, foregår stuegangen ved patientens
seng
Stuegangsbehovet vurderes ud fra oplysninger
omkring patienten eller patienten er ikke
kontaktbar/bevidstløs

Valget af stuegangsform afhænger af den enkelte afdelings og patienters behov og krav. Lokaler, traditioner og holdninger kan også have indflydelse.
Det er stadigvæk den traditionelle stuegang med papir journal, som er den mest udbredte, det
er derfor også denne form, som er beskrevet i casen. Om både læge og sygeplejersken deltager i stuegangen er som nævnt meget forskelligt. Det afhænger af hvilke typer opgaver, lægen
og sygeplejersken har i forhold til stuegangen, hvor vidt sygeplejersken skønner sin deltagelse
nødvendig.
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På nogle afdelinger har lægen og sygeplejersken aftalt et team arbejdet, således stuegangen
opfattes som en fælles opgave både overfor patienten og for faglig koordinering, hvor videns
udnyttelse mellem faggrupperne er mulig. Ved team stuegang opfattes fælles udførelse af
stuegang som en forudsætning for godt samarbejde.
Den traditionelle stuegang, hvor både læge og sygeplejerske deltager, er valgt som eksempel
på analyse af en arbejdsgang. Denne arbejdsform er til stadighed meget udbredt og afspejler
derfor den daglige arbejdsgang på mange sygehuse.
Sekretærerne, som arbejder sammen med lægen og sygeplejersken, har mange forskellige
typer opgaver som udføres som forudsætning for, at de kan arbejde så effektivt som muligt i
forbindelse med stuegangen. Sekretæren er ikke nævnt som et direkte medlem af stuegangsteamet, da sekretæren ikke har en klinisk kontakt med patienten, men sekretærens samarbejde
og support til stuegangsteamet foregår efter behov under stuegangen.
Indførsel af elektronisk patient journal kan byde på helt nye arbejdsmetoder/muligheder, hvor
traditionelle metoder/rutiner ændres radikalt eller forsvinder helt. Mødet mellem fagpersonale
og patient skal finde sted, således at menneskelig kontakt og klinisk vurdering kan foretages.
Derfor vil der formodentlig eksistere en stuegangslignende situation efter indførsel af ny teknologi. Dette møde bør understøttes af den nye teknologi.
At stuegangs situationen er en central funktion bekræftes af, at de fleste arbejdsgangsanalyser
(Herning Centralsygehus 2000; Støvring2000; Udviklingskontoret Fyns Amt 2001) har haft
denne funktion med, samtidig er det ofte i forbindelse med denne funktion, der opstår mange
diskussioner. Mødet mellem faggrupperne/patient og den status vurdering, som foretages af
patientens situation i mødet, medfører at alle informationer om patienten skal være tilgængelige. Derfor er denne situation ofte en udfordring i forbindelse med indførslen af ny teknologi.
Dette er yderligere en begrundelse for at vælge stuegangen som arbejdsgangsanalyse eksempel.
For at afgrænse eksemplet beskrives en stuegangs situation, som foregår tidligt på dagen, da
det er på denne stuegang, der gøres dagligt status for alle patienter. Endvidere er det her den
langsigtede planlægning af patientforløbet foregår. De fleste afdelinger praktiserer også aftenstuegang, oftest som konsultationsstuegang og med fokus på akutte problemer.
Eksempel på arbejdsgang i 3 faser:
1: Forberedelse til stuegang
I forbindelse med stuegangen på X-købing Sygehus forbereder de forskellige faggrupper sig
til at gå stuegang, sekretæren systematisere/rydder op i journalen, udfører bestillinger, finder
svar og beskrivelser frem til lægen og sygeplejersken. Sygeplejersken sørger for at være
ajourført i patientdata, herunder at have udvekslet oplysninger med patienten. Lægen orienterer sig via konference og journal om relevante oplysninger er tilstede, samt opsøger manglende oplysninger. Samtidig har både læge og sygeplejerske mulighed for at konferere med både
egen og andre faggrupper.
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Forberedelse til stuegang for hver enkel faggruppe (LEC 2000; PLS RAMBØLL Management A/S 2000; SHIFT-EPJ 1997):

Sekretær
Opdatere journal ved at indskrive ny svar og målinger

Systematisere og sortering af
journal papirerne
Klaring til dagens brug af
journaler og svar

Bestille prøver og undersøgelser
Medvirker til udfyldelse af
stuegangsskema

Evt. fremskynde svar

Sygeplejerske
Opsamling af mundtlig og
skriftlig rapport fra både kollegaer og patient
Tjekker og opdatere medicinlister/kort og andre ordinationer
Foretager målinger og vurderinger hos patienten

Kontakt til pårørende, hjemmepleje og andre afdelinger
Udfyldelse af stuegangsskema, prioritering i.f.t. patientens tilstand, tilgængelige
ressourcer, andre opgaver
Bestille prøver og undersøgelser

Klar til konference før stuegang

Læge
Opsamling af rapport og deltagelse i konferencer

Etablering af aftaler med kollegaer eller andre afdelinger/sygehuse
Gennemgang af journaler på
afdeling med henblik på planlægning og justeringer
Ordination af medicin, prøver
og undersøgelser
Udførsel af akutte opgaver/forespørgsler

Klar til konference før stuegang

Inden der gås stuegang på den enkelte patient afholder læge og sygeplejerske en lille konference, hvor de afklarer, hvilke problemstillinger patienten har og lægger en videre behandlingsplan. Dette fælles planlægningsmøde foregår hver morgen, den fælles planlægning er en
forudsætning for at undgå dobbelt arbejde og mangelfuld information. Samtidig er der fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen for andre pressende opgaver (akut arbejde, høj prioritering af
andre afdelingers patienter, ambulante patienter).
På det fælles planlægningsmøde diskuteres den enkelte patient, lægen og sygeplejersken sikrer sig, at data omkring patient er tjekket igennem. Samtidig foretages en prioritering af hvilke
patienter, der skal tilses først, dette gøres under hensyn patientens tilstand og om der er undersøgelser eller andre arrangementer omkring patienten ( såsom tilsyn, hjemmebesøg, overflytning/udskrivelse), som der skal tages hensyn til. Ofte har sygeplejersken foretaget denne prioritering på forhånd, da hun har kendskab til disse oplysninger. Endvidere har sygeplejersken
på denne måde haft mulighed for, at informere patienten om det forventede stuegangstidspunkt.
Hvis lægen eller sygeplejerske allerede nu kan bestille nye undersøgelser eller give pressende
besked til andre fagpersoner (fysioterapeut, andre afdelinger, hjemmepleje) gøres dette.
2: Stuegangen
Der gås stuegang hos patienterne i den prioriterede rækkefølge medmindre der opstår uforudsete situationer/ændringer. Læge og den enkelte patients kontakt- eller gruppe sygeplejerske
følges ad og møder patienten inde ved patientens seng eller om muligt i et samtalerum. Både
læge og sygeplejerske er interesseret i at imødekomme patientens ønske om at møde så få
personaler som muligt, samtidig skal patienten sikres kvalificerede tilsyn.
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Patient og læge informerer indbyrdes hinanden om patientens situation, samtidig med den
planlagte pleje og behandling fremlægges og justeres efter behov. Sygeplejersken sørger for
at samle op på både patientens og egne spørgsmål, såvel planlagte som spontane. Under stuegangen ajourføres sygeplejersken i de aftaler og planer, som lægen aftaler med patienten. Det
tilstræbes, at der er tid til dialog og spørgsmål, hvis der er spørgsmål, som ikke kan besvares i
situationen, aftaler parterne at enten lægen eller sygeplejersken vender tilbage for at følge op
på spørgsmål og eventuelt andre uklarheder.
Undervejs i stuegangen opstår der ofte behov for, at lægen skal undersøge eller tjekke patienten fysisk. Data opstået i forbindelse med dette registreres og anvendes af personalet i den
videre behandling og pleje, samtidig foretager lægen de ordinationer, som er relevante.
Ved afslutningen af stuegangsmødet med patienten foretages en opsummering af behandlingsog plejeplanerne.
Undervejs i stuegangen er både lægen og sygeplejerske på skift blevet kaldt ud til andre opgaver, som ikke kunne vente, dette har givet afbrydelser, forsinkelse og er til irritation for
fagpersonalet, en enkel patient måtte vente under en aktuel stuegang, indtil lægen kom tilbage.
Opgaver for hver enkel faggruppe under stuegang: (LEC2000; PLS RAMBØLL Management
A/S2000; SHIFT-EPJ1997):

Læge
Gennemgang af nye patienter
med tilhørende handlingsplan
på nye patienter
Vurdere og evt. justere behandlings- og undersøgelsesplaner
Informere patienten om planer
og status på forløb
Notere/diktere og videregive
ordinationer
Samtaler med patient og pårø- Foretage fysiske undersøgelrende omkring undersøgelses- ser eller indgreb
svar, behandlingsplaner og
diagnose
Informere om plejebehov og
Samtaler med patient og pårøplan, udvise aktiv omsorg
rende omkring undersøgelsessvar, behandlingsplaner og
diagnose
Etablere aftaler med patient,
pårørende, hjemmepleje
Aftale kontrol tidspunkter

Sygeplejerske
Bidrager med oplysninger ud
fra patient- og plejeoplysninger, samt indkomne svar
Kan blive forespurgt om svar Notere ordinationer og væog andre manglende papir
sentlige oplysninger på memoseddel

Sekretær
Deltager ikke i selve stuegangen hos patienten

3: Efter stuegang
Efter stuegangen samtaler lægen og sygeplejersken omkring eventuelle spørgsmål og muligheder, lægen og sygeplejersken går i gang med andre opgaver, som de også varetager, samtidig skal de sikre sig at få opdateret data omkring patienten og få nedskrevet nye aftaler, undersøgelser og ordinationer. Nogen patient problemer bliver taget med til konferen-
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ce/fællesmøde og andre patient problemer diskuteres og konfereres med ressource personer
indenfor egen faggruppe.
Opgaver for hver enkel faggruppe efter stuegang (LEC2000; PLS RAMBØLL Management
A/S2000; SHIFT-EPJ1997):

Sekretær
Indskriver lægenotater i journal og opdaterer journalen
med nye svar
Informerer klinisk personale
om nye svar
Rekvirer prøver og undersøgelser, dokumenter fra andre
specialer/ afdelinger/sygehuse
Bestilling af transport
Forsendelse af breve og andre
papirer
Besvare telefonforespørgsler
Formidle kontakt til klinisk
personale
Ajourføring af data i diverse
systemer
Transport af diverse dokumenter

Læge
Sygeplejerske
Konferer og koordinerer med Skriver eller dikterer notater
lægen
og ordinationer

Iværksætter og udfører ordinationer

Udfylder rekvisitioner

Ajourfører sygepleje dokumenter og medicinlister

Konferer og koordinerer med
sygeplejersken

Følger op på information til
patient, pårørende, hjemmepleje og andre faggrupper,
afdelinger
Rekvirer prøver og undersøgelser

Følger op på uafklarede problemstillinger
Konferer med kollegaer,
eventuelt andre afdelinger
Koordinerer og udveksler
viden på fælles konferencer

Stuegangsforløbet er først endelig afsluttet, når der ikke er flere åbne spørgsmål i forhold til
patientens videre behandlings- og plejeplan, personalet arbejder derfor videre med de forskellige problemstillinger.
De opgaver og funktioner, som lægen/sygeplejersken/sekretæren for at overskueliggøre fremstillingen. Mange af opgaver handler om at sikre, at det er de nyeste og mest aktuelle oplysninger/svar/informationer, som der ordineres og planlægges ud fra. Dette medfører et stort
behov for at opsøge og koordinerer disse oplysninger, personalet bruger derfor en del tid på
at ajourføre hinanden.
Kendte problemstillinger som personalet ønsker at forbedre:
På X-købing Sygehus har personalet flere gange diskuteret, hvorledes de kan ændre nogle af
de problemstillinger, som er tilbagevendende i det daglige arbejde i forbindelse med stuegang.
Personalet registrer ens data flere steder, da de skal sikre adgang til data/informationerne.
F.eks. registreres data omkring medicin og indgift af denne både på lister, i kardex og journalen. Det samme gælder målinger som BT, puls, temperatur, blodsukker m.m..
Endvidere kan sociale og fysiologiske status oplysninger genfindes både i læge journalen og
sygeplejerskernes kardex.
Der opstår let flaskehalse omkring journalen, da mange skal anvende de samme oplysninger
og journalen kan fysisk ikke være tilgængelig for flere personer. Journalen kan også være
udlånt eller forsvundet i perioder. Dette har konsekvenser både for læse adgang og for hvornår lægen/sygeplejersken/sekretæren har mulighed for at opdatere journalen.
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Ventetiden på svar fra prøver og undersøgelser bliver forlænget udover det nødvendige, da
svarene skal beskrives og lægges ind i journalen, når journalen er tilgængelig. Endvidere kan
svarene ligge i diverse sorterings- og post bakker før end de når frem til journalen/lægen/sygeplejersken.
Lægen/sygeplejersken og patienten har en fælles interesse i have kontinuitet i pleje og behandling, dette kan være vanskeligt at gennemføre på grund af personalets skiftende vagter og
fravær af fælles retningslinier i arbejdsplanlægningen.
Fokus områder, som personalet gerne vil arbejde videre med er følgende:
-

Redundante data
Sikring af datatilgængelighed (ventetid, tab/fravær af papir)
Tidstro opdatering af data
Sikring af faglig kvalitet
Gentagen mundtlig information er tidskrævende at formidle
Sikring af kontinuitet af kontaktpersoner til patienten

Personalet har holdt flere afdelingsmøder for at løse de nævnte problemer. På møderne er arbejdsgange, holdninger til kontinuitet og metoder i behandling og pleje blevet diskuteret. Fælles vagt- og arbejdsplanlægning, reference programmer, guidelines og standard plejeplaner er
blevet diskuteret som løsnings forslag, men personalet har både svært ved at blive enige og få
taget konkrete tiltag til at komme videre.
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