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Kliniske løsninger



E-kurven i Helse Vest (CPOE)



Områder e-kurven 
dekker i dag



E-kurven i Helse Vest (CPOE)

• På 5 år: 85 % av 15 000 brukere (!)

• Forsinkelser, overraskelser, 
merkostnader, gjentatte 
replanlegginger, tilbaketrekking, ..



Høyrisikoarbeid

UTSETTELSE

«Setbacks and failures in the

implementation of clinical

information systems are all too

common» 

(Rauwerdink, et al. 2019)



1. Vi lærer ikke, gjentar de samme feilene 



2. Avvik mellom systemstøtten og reelle 
behov



«Vi overvurderte hvor godt løsningen passet, 
noe som gjorde at vi undervurderte det arbeidet 
som lå foran oss..

..så det ble nesten som en tsunami som kom 
etterpå.» 

(e-kurve Helse Vest)



Hvor krevende vil tilpassing og videreutviklingen 
bli? 

• Størrelse og kompleksitet i området 
som skal løses (en standardapplikasjon 
vil trolig ikke være like god på alt)

• Hvor godt man kjenner løsningen (risiko)

• Hvor stort avviket mellom hva 
applikasjonen kan støtte og 
organisasjonens behov vurderes til å være 

• Hvor konfigurerbar løsningen er

• I hvilken grad er leverandøren villig til å 
utvikle i selve applikasjonen 

• Ved åpenbare mangler: Har 
leverandørens andre kunder samme 
behov for videreutvikling?

• Er løsningen implementert med suksess, 
på flere (ulike) sykehus, eller kun det 
sykehuset løsningen er laget for?

• Modenhet for å ta i bruk en 
standardløsning på det aktuelle området 
vurderes: Hvor fragmentert 
arbeidsprosesser, teknisk og 
begrepsmessig, kunnskap er 
organisasjonen på området som 
skal støttes? 



3. Undervurdering av kompleksitet og risiko 



«Prosjektene undervurdere kompleksitet og 
risiko, i kombinasjon med å overvurdere egne 
evner. 

Dette gjør det vanskelig å beregne
tilstrekkelige nivåer for de generelle 
suksessfaktorene»            

(Jørgensen, 2015)



• Lederinvolvering

• Sluttbrukerinvolvering

• Godt kommunikasjonsarbeid

• Tverrfaglige prosjektgrupper med nok kompetanse, og 
riktig kompetanse

• Lang nok prosjektvarighet

• Fange opp erfaringer og håndtere endringer underveis

• God opplæring

Generelle suksessfaktorer



4. Uheldig standardiseringsarbeid



• Sørge for et hensiktsmessig nivå for standardisering av henholdsvis den 
tekniske og den sosiale verden, og deretter sørge for en «løs kobling» 
mellom disse. (Hamre og Monteiro, 2013)

Del opp komplekse områder

Den sosiale verden: 
Arbeidsprosesser, praksis 

prosedyrer, roller, 
kunnskap

Den tekniske 
verden



..vær forsiktig med å bygge en spesifikk 

praksis inn i løsningen 

(Hamre og Monteiro, 2013)



5. Vi tar ikke behovet for brukervennlige og 
effektive løsninger på alvor.  Farlig og dyrt.



Hovedanbefaling



Forbedringsprosjekter

IKT-innføring



• Måler du suksess etter antall brukere, har du ikke et 
forbedringsprosjekt

• Hva tjeneste/oppgave er det du først og fremst skal 
forbedre? Først når det er løst, gå videre

Fra IKT-innføringer til reelle forbedringsprosjekter



• Tenker ulike typer tiltak for å bedre problemområdet, ikke IKT 
alene

• Kartlegger avhengigheter og forutsetninger for å lykkes nøye, 
og jobber med disse også 

• Vet at kunnskap- og beslutningstøtte handler om kunnskap, 
dernest teknologi, og at IKT er en potent aktør som også kan 
forverre situasjonen

• Har gode metoder for å måle forbedring (evt. forverring) i 
tjenesten(e) før man påstår at man har lykkes

Forbedringsprosjekter



eva.cathrine.backer@helse-vest.ikt.no

Bruk av standardløsninger i kliniske virksomheter 

- En beskrivelse av hovedutfordringer ved implementering av kliniske 

standardapplikasjoner i spesialisthelsetjenesten og anbefalinger for veien videre, Link.

- Kortversjon LINK

Pågående arbeid: Legers erfaringer med e-kurve på sengepost (Backer/Grødem)

Kontakt

mailto:eva.cathrine.backer@helse-vest.ikt.no
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2504403
https://www.linkedin.com/pulse/hva-er-det-med-ikt-løsninger-i-helsevesenet-som-gjør-innføring/
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