
Bjørn Hveem

Lege ved Skadelegevakten OUS

Arkitektur & design i RKL (Regional klinisk løsning HSØ)

Hvorfor jobber jeg med IKT ved siden av 
pasientene ?



• Hvorfor er det viktig med bidrag fra klinikere ?

• Erfaringer fra prosjektarbeid i HSØ

• Hva trenger klinikerne å vite noe om ? 

• Hvordan engasjere klinikere i dette arbeidet ?
 veien videre 

Agenda  



• E - helse trenger klinikere

• Klinikere er viktige  på flere områder og nivåer
Kartlegging, utvikling, testing, oppfølging, forvaltning .m.m.

• Vi trenger å diskutere veien videre for «IKT- leger»
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• Gjøre arbeidshverdagen enklere, mer effektiv

• Bedre tilbud til pasientene

• Viktige egenskaper ved IKT
 Kvalitet på informasjon
 Tilgjengelighet
 Sikkerhet
 Nyttighet
 Brukervennlighet
 m.m.

Systemet må støtte klinikerne i møte med pasienten

*

* Tidsskriftet Dnlf, utgave 4, 20 feb 2018, intervju med Keith McNeil NHS (CCIO)
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Prosjekt har ulike faser
- bidrag fra klinikere har verdi i alle

Ulike oppgaver hvor klinikere bør bidra i hele forløpet

* Difi Prosjektveiviseren - En felles prosjektmodell for offentlig sektor



Fra behov til konsept
- en god problemforståelse er viktig for godt beslutningsgrunnlag

Aktiviteter
• Registrere og forstå behov
• Prioritere behov
• Forstå hva problemet er og hva vi vil oppnå
• Forstå  de positive og negative virkningene
• ……

Klinikerne vet oftest hvor «skoen trykker»
- brukerinvolvering



Hvilke prosesser skal vi prioritere ?
- eksempel fra legemiddelhåndtering (RKL)

En samlet oversikt over pasientens legemiddelbruk



Forståelse av det helhetlige bildet
- eksempel fra legemiddelhåndtering (RKL)

Forutsetninger for god legemiddelhåndtering



Planlegging

Aktiviteter
• Beskrive prosjektets leveranse (sikre 

ivaretakelse av behov)
• Beskrive behov for og konsekvenser av 

endringer i arbeidsprosesser og organisering
• Planlegge prosjektgjennomføringen
• ……

Klinikerne kjenner godt til egen arbeidshverdag og samhandling med andre yrkesgrupper i organisasjonen



Kartlegge arbeidsprosesser og forstå sammenhengen
- eksempel fra Skadelegevakten ved innføring av nytt EPJ ved OUS 2014



Kartlegge behov for ny elektronisk tavle
- (1/3)eksempel fra akuttmottaket ved Ullevål ifm innføring av nytt Epj
ved OUS 2014



Kartlegge behov for ny elektronisk tavle
- (2/3)eksempel fra akuttmottaket ved Ullevål ifm innføring av nytt Epj
ved OUS 2014



Fra tavleføringer til elektroniske liste
- (3/3)eksempel fra akuttmottaket ved Ullevål ifm innføring av nytt Epj
ved OUS 2014

* Pasientliste fra kursbase OUS, anonymiserte pasienter
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Gjennomføre

Aktiviteter
• Tilpasse løsning, test og verifisering
• Opplæring og innføringsaktiviteter, inkludert endringsarbeid
• Evaluering
• ……

Kontinuerlig forankring og eierskap av prosjekt overføres til brukerne
- klinikere som «brobyggere»



Tilpasse prosesstøtte på hensiktsmessig måte i 
brukerflaten
- eksempel fra Skadelegevakten OUS, skaderegistrering



Tilpasse pasientliste for god oversikt og 
kommunikasjon
- eksempel fra Skadelegevakten OUS

* Pasientliste fra kursbase OUS, anonymiserte pasienter



Tilpasninger av løsning -prioriterer endringer
- eksempel fra Skadelegevakten ved innføring av nytt EPJ ved OUS 2014
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Utfordringsbildet
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• Medisin (Klinikk)

• Pasientflyt

• Organisasjon

• IKT

• Kommunikasjon

• Annet

 Sammensatt kunnskap

Hvilken type kunnskap er dette ?



Klinisk informatikk

* Core content for the subspecialty of clinical informatics. Gardner and Overhage, et al.  JAMIA 2009 



Oppsummert kunnskap
Hovedelementer Områder/innhold (eksempler)

Klinikk Diagnostikk og behandling av pasienter

Arbeidsprosesser Kunnskap om pasientforløpene
Kunnskap om hvilke arbeidsprosesser som utgjør 
pasientforløpene

Organisasjons og ledelse Forstå hvordan organisasjonen fungerer med de ulike 
yrkesgrupper og roller
Prosjektmetodikk
Endringsarbeid

Informasjon og kommunikasjon Forstå hvordan kommuniserer med ulike 
yrkesgrupper, med ulike aktører og være brobygger 
mellom IKT og klinikk

Informasjonssystemer Kunnskap om hvordan IKT fungerer
Konfigurasjon
Infrastruktur
Sikkerhet
m.m.

* Core content for the subspecialty of clinical informatics. Gardner and Overhage, et al.  JAMIA 2009 

* A Core Curriculum for clinical fellowship training in pathology informatics. McClintock and Levy, et al.  JPI 2012 
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• Egne stillinger med fokus på klinisk informatikk ?
• Fulltid, deltid/kombinasjon
• Prosjekt

• Utdanning/kompetanseområde ?
• Egen utdanning  med definerte kunnskapsområder
• IKT nettverk - erfaringsutveksling

Vi trenger å synliggjøre en viktig kompetanse for å sikre gode 
løsninger, være brobyggere mellom IKT og klinikken

Det er viktig med helhetlig kompetanse for å være gode 
«bestillere»

Hva videre for «IKT- legen»?



Hva er spørsmålet ?



Spørsmål 



Bjørn Hveem

uxhvbj@ous-hf.no

Takk for oppmerksomheten

mailto:uxhvbj@ous-hf.no

