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Strukturering av journalen – 

reisverk eller tvangstrøye? 

Petter Hurlen 

AHUS 

Ønsket om økt strukturering fremmes - igjen 

”Økt bruk av strukturerte data kan bidra til bedre kvalitet 

på rapportering og enklere samhandling ved at 

informasjon kan deles og gjenbrukes i ulike 

sammenhenger hvor alle sitter med det samme 

informasjonsgrunnlaget. ” 
 

 Meld.st. 9 (2012-2013) ”En Innbygger – en journal” pkt. 3.4 
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Er det noen bivirkninger ved økt strukturering 

av journalen og økt gjenbruk av helsedata? 

 

 

Hva menes med struktur? 

 

Hva menes med struktur? 

  

• Rammeverk 

Definisjoner av informasjon som skal registreres, og 

hvordan den skal organiseres og sorteres.  

 

• Begrepsapparat 

Definisjoner av begreper som skal benytte for selve 

journalføringen.  
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Eksempler på Rammeverk 

• Problemorientering (SOAP) 

• Prosessorientering (for eksempel i pakkeforløp) 

• Skjemajournal  

• Datamodellering (for eksempel arketyper) 

• Kapittel-inndeling, (for eksempel Norgesjournalen) 

• Dokumenter (for eksempel DIPS og DocuLive) 

• Innkomstjournalen – like aktuell i dag 

• etc. 

Rasmussen 1955 

”Sykejournalen har en viss skjematisk oppbygning, men 

det bør med en gang være klart at dette skjema ikke er 

der for å hindre, men for å legge til rette for den 

systematiske gjennomgåelse av pasienten.”  
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Eksempler på Begrepsapparat 

• Tallfesting / måling 

• Klassifikasjoner (kodeverk) 

• Terminologier 
(Read codes, SNOMED, etc. Talegjenkjenning) 

• Lister 

• Standard-tekster 

• etc. 

 

Det finnes ikke noe slikt symptom, fru Hansen 
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Er det noen bivirkninger ved økt gjenbruk av helsedata? 

 

                 Behandling av høyt blodtrykk 
  

 

Kari Krank 

49 år 

Jobber med IT 

12/8-14 12/11-14 12/2-15 21/4 

145/90 160/100 140/90 Medisiner? 
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                         Blodtrykksmålinger 
  

 

 

 

• Systolisk ≥ 140 mmHg (<60 år) 

• Systolisk ≥ 150 mmHg (>80 år) 

• Diastolisk ≥ 90 mmHg (alle) 

 

 

12/8-14 12/11-14 12/2-15 21/4 

145/90 160/100 140/90 Medisiner? 

                         Blodtrykksmålinger 
  

Medisinsk informasjon avhengig av kontekst 

12/8-14 12/11-14 12/2-15 21/4 

145/90 160/100 140/90 Medisiner? 
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Gjenbruk av data 

• Berg & Goorman (1999): 

”The contextual nature of medical information” 

– Informasjon registrerer for et formål 

– Informasjon er ledd i en historie 

– Informasjon avhengig av forfatter 

 

• Gjenbruk mulig – men krever ressurser 

Verd å lese: 

Ammenwerth (2005): Bad Health Informatics Can Kill – 

is evaluation the answer? 

 

Borycki (2012): Technology-induced Errors 

 

Koppel (2009): Care Information Technology Vendors’ 

“Hold Harmless” Clause  
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Anbefalinger 

1. ”Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og 

krav til enkelhet, og ønsket gjenbruk av data.”  

 (Meld.st. 9 2012-2013 ”En Innbygger – en journal” pkt. 3.4) 

 

2. Helsepersonell må involveres mer – og vi må styrke forskning, 

kompetanse og kunnskapsformidling i klinisk informatikk  

      (Legeforeningen) 

 

3. Teknologien er kanskje ny – men metodene er til dels 

velprøvde 

       (Petter) 

TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN 


