
Samhandling uten 
felles språk 

Hvilke utfordringer gir ulike journalsystemer for 
samhandling i hverdagen? 





Ulike oppfatninger av verden? 

BILDE 

Haydns skisse W M  

handler om å se ting fra 

ulike perspektiver 

 

 

Evt. Ta på seg innbyggerbrillene :) 
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Dokumentasjon 

Profil 

Plenario 

Cosdoc 

Doculive 

CGM journal 

DIPS GBD 
Dips sykehjem 

Winmed 

Pasienten 
System X 
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Profil 
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Doculive 
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Winmed 

Pasienten 
System X 

Formål med dokumentasjon: 
 
- Vise observasjoner, 

vurderinger, beslutninger og 
konkrete handlinger 
  

- et verktøy i helsepersonells 
daglige arbeid 
  

- bidra til kontinuerlig 
kvalitetsforbedring og 
kontinuitet 
 

- en måte å kommunisere 
med de som har medansvar 
for oppfølging av pasienten 
 

- i ettertid kunne 
dokumentere hva som 
faktisk er skjedd 
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Sammendrag fra utredning:  
 
Dette dokumentet utgjør Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse 
sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan målene 
i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» kan 
realiseres.  
 
Realiseringen av «Én innbygger – en journal» er omfattende og vil gå 
over mange år, med et perspektiv frem til om lag 2040.  
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Kartleggingen 

Oppsummering 

av funn 
Resultater 

• Intervju med 
helsepersonell 
om bruk av 
journalsystemet  

• Fokus på hvor og 
hvorfor systemet 
er til hinder 

• Observasjoner av 
helsepersonells 
bruk av 
journalsystemet 

• Uttrekk fra 
journaler 

• Analyse av 
kvalitet på 
dokumentasjon 

Intervju  

Observasjon 

Journaluttrekk  
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1.Brukes ikke som hovedsystem 
Ingen av de undersøkte 
kommunene bruker journalsystemet 
som eneste system for 
dokumentasjon av planlagt og gitt 
helsehjelp 

 

2.Papir/muntlig dokumentasjon 
Utstrakt bruk av ulike papirbaserte 
systemer, og det meste av 
rapportering skjer muntlig 
 

3.Brukes ikke etter hensikten  
Ingen av kommunene bruker det 
oppsettet (kodeverket) de selv har 
laget, slik det var tenkt til å brukes 
 
  

 

4.Manglende retningslinjer   
Dokumentasjon baseres ofte på en 
skjønnsmessig vurdering, etter hva 
den enkelte anser som tilstrekkelig 

 

5.Ikke brukt som et verktøy i 
arbeidshverdagen 
Systemet brukes stort sett i 
vaktskiftene og er ikke en del av 
den daglige arbeidsflyten 

 

6.Videreføring av dagbokformat 
Utstrakt bruk av et 
«favorittområde» for rapportskriving 
og at dette viderefører den gamle 
tradisjonen med fortløpende rapport 
i dagbokformat 
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To hovedårsaker 

Mangler knyttet til interne 
forhold  
 

1. Ledelse 
2. Holdninger/kultur  
3. Opplæring 
4. Teknisk infrastruktur 

Mangler i journalsystemet 

1. Brukergrensesnittet 
2. Sykepleieprosess/fag 
3. Basisfunksjoner  
4. Dataflyt 
5. Intuitivitet 
6. Øvrige funksjoner 
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Forbedring av journalsystemene 

Gjøre nå 
1. Erkjenne situasjonen og den 

betydning det har for hver 
enkelt ansatt og hver enkelt 
pasient 
 

2. Øke intensiteten i arbeidet 
med nødvendige 
oppgraderinger i alle system  
 

3. Erkjenne at «neste versjon» 
er svaret på gårdagens 
utfordringer/ krav  

Starte nå 
1. Erkjenne behovet for en 

felles innsats  
 

2. Forkaste tankegangen med 
ETT journalsystem – over på 
moduler 
 

3. Etablere et «drømme-team» 
 

4. Bruke ressurser på reell 
behovskartlegging 

Dagens problemer kan ikke 
løses med samme tankesett 

som skapte dem 
A. Einstein 
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Takk for 
oppmerksomheten 

Lisbeth Remlo Abelsen 
Utviklingssenter for sykehjem i Troms 

 
 

lisbeth.remlo.abelsen@tromso.kommune.no 


