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SAMMENDRAG  

Virksomhetskritiske kliniske informasjonssystemer er i dag innført på alle nivå i norsk helsetjeneste og 
de er godt innarbeidet i alle helseforetak, primærhelsetjenesten og helsestasjoner. Det er imidlertid få 
systematiske undersøkelser der helsepersonell eller pasienter og pårørende kommer til orde med sine 
erfaringer om utvikling og bruk av kliniske informasjonssystemer og EPJ.  Hensikten med denne 
undersøkelsen var å kartlegge hvordan sykepleiere opplever bruk av kliniske informasjonssystemer, som 
regel Elektronisk Pasientjournal (EPJ)-systemer, i sitt daglige arbeid. Vi sendte spørreskjema til 6.996 
sykepleiere i NSFs eget respondentpanel. 2.427 svarte på undersøkelsen, noe som betyr en svarprosent 
på 35. Utvalget er representativt mht. sykepleieres kjønnsfordeling og alderssammensetning. Over 50 % 
arbeidet i spesialisthelsetjenesten, og mer enn en tredjedel i kommunehelsetjenesten. 99 % av 
sykepleierne svarte at de brukte EPJ i sin daglige yrkesutøvelse. 
Undersøkelsen viser at sykepleiere stort sett er fornøyd med den opplæringen de tilbys i EPJ-systemene, 
og 90 % opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til å benytte EPJ-systemene på arbeidsplassen. 80 
% av sykepleiere mener også de har tilgang på nødvendig brukerstøtte, som regel fra kollegaer, og i 
noen tilfelle systemansvarlige og superbrukere. I tillegg sier 90 % at de selv yter brukerstøtte til 
kollegaer.  
Samtidig viser undersøkelsen at sykepleiere har hatt svært liten innflytelse på valg og utvikling av EPJ-
systemet de bruker. 90 % av respondentene sier de ikke har hatt innflytelse på valg av hvilket system 
man bruker, og 80 % sier de ikke har hatt innflytelse på hvordan EPJ-systemet ble implementert på 
arbeidsplassen. Dette synes å ha klare konsekvenser for systemenes brukbarhet i klinisk praksis. Over 
halvparten mener det ikke tas hensyn til behovene i en klinisk hverdag, og at EPJ-systemet derfor ikke 
samsvarer fullt ut med deres behov for arbeidsstøtte. Respondentene er delt i synet på om EPJ-
systemet gir støtte til beslutninger omkring helsehjelp. Likevel mener 60 % at EPJ-systemet bidrar til 
effektive arbeidsprosesser. Nesten 60 % mener at EPJ-systemet bidrar både til å effektivisere og 
forenkle helsehjelpen, og to av tre mener det bidrar til å gjøre helsehjelpen sikrere. Oppsummert er 
nærmere 70 % av sykepleierne fornøyd med kvaliteten på dokumentasjonen i EPJ. Likevel rapporterer 
70 % at helsehjelp og informasjon om pasienten dokumenteres flere steder i journalen, noe som kan 
gjøre opplysninger vanskeligere å finne. I tillegg kan dobbelføring øke risikoen for feil ved at endringer 
hos pasienten dokumenteres et sted, men ikke et annet. 
Undersøkelsen gir inntrykk av at det er mye positivt knyttet til de kliniske informasjonssystemene man 
introduseres til. Det er imidlertid også flere negative forhold som skaper dårlig arbeidsflyt for 
sykepleierne. Det er noen utfordringer med av- og pålogging i systemet. Selv om flertallet mener at 
deres EPJ-system er brukervennlig, opplever så mange som 30 % feil ved pålogging hver måned eller 
oftere. Problemer ved avlogging forekommer sjeldnere. Dette er kilde til frustrasjon, tar tid bort fra 
pasienten, og gjør at informasjon blir vanskeligere tilgjengelig. Videre opplever 75 % å hindres i 
arbeidet på grunn av treghet og lange responstider i EPJ-systemet, og mange plages av forsinkelser 
grunnet gamle og for få PCer. Over 90 % har opplevd at hele EPJ-systemet er nede, men dette 
forekommer heldigvis ikke så hyppig.  Slike utfordringer medfører i sum at tid tas fra direkte 
pasientbehandling. På tross av problemene mener 80 % at introduksjon av elektronisk pasientjournal 
har bidratt til å bedre kvaliteten og sikkerheten på den helsehjelpen pasienten mottar.  
Bare litt over halvparten av sykepleierne mener det er lett å få oversikt over pasientenes status i EPJ-
systemet, selv om et stort flertall mener de har tilgang på den informasjonen de har behov for. Til tross 
for opplevelser med tekniske problemer og varierende brukervennlighet er mange respondenter stort 
sett fornøyde med EPJ. Tilgang på nødvendig og relevant informasjon for å ivareta kontinuitet, 
pasientsikkerhet og kvalitet i helsehjelp fremheves. Dessverre er det fravær av nødvendig tilgang til 
relevant informasjon som også skaper flest negative opplevelser for sykepleierne, og flere av disse 
negative opplevelsene har hatt alvorlige konsekvenser for pasientene.  
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1.0 INNLEDNING  

Kliniske informasjonssystemer er i dag innført på alle nivå i norsk helsetjeneste og godt innarbeidet i 

praksis i helseforetak, primærhelsetjeneste og helsestasjoner. Dette er i dag virksomhetskritiske IT-

systemer. Systemene er i noe grad tilpasset behovene på det enkelte tjenestestedet og i de praksiser der 

de brukes. Informasjonsflyt og tilgjengelig helserelatert informasjon i alle ledd er for eksempel en 

sentral premiss for samhandlingsreformen i norsk helsetjeneste. EPJ-systemene utveksler derfor til en 

viss grad informasjon med hverandre gjennom standardiserte meldinger for å lette koordinering, 

fremme kontinuitet og kvalitet i tjenestene.  Vi vet også at videre utvikling og innføring av nye systemer 

og funksjoner er en del av det bildet som trekkes opp i nasjonale planer og visjoner for utvikling i 

helsetjenesten. Det er imidlertid få systematiske undersøkelser der de store brukergruppene; 

helsepersonell så vel som pasienter og pårørende, kommer til orde med sine erfaringer om utvikling og 

bruk av kliniske informasjonssystemer og EPJ.   

 

Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge hvordan sykepleiere opplever bruk av kliniske 

informasjonssystemer, som regel Elektronisk Pasientjournal (EPJ)-systemer, i sitt daglige arbeid. Vi 

ønsket å få et bilde av deres erfaringer med slike systemer, og hvilken betydning EPJ-systemet har for 

utførelse av sykepleieres kliniske arbeid. Gjennom denne rapporten ønsker vi å synliggjøre hvordan 

bruk av elektronisk pasientjournal i helsetjenesten påvirker arbeidsdagen til norske sykepleiere og 

kvaliteten på pasientbehandlingen.  
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2 .0 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN  

Siden ”mer helse i hver bIT”, den første nasjonale strategiplanen for IKT i norsk helsetjeneste fra 

1996, har det vært arbeidet med innføring av IKT i stor skala i helsevesenet. Det har også vært uttalte 

forventinger om at kliniske informasjonssystemer skal bidra til mer effektive arbeidsprosesser, 

forenkling og modernisering samt kvalitativ god helsehjelp. Utvikling og innføring har tatt tid, men i 

dag, 20 år senere, er det god spredning og utstrakt bruk av ulike kliniske informasjonssystemer på alle 

nivå i norsk helsetjeneste. De kliniske informasjonssystemene kan være tverrfaglige, elektroniske 

pasientjournaler der man akkumulerer en persons mottatte og/eller planlagte helsehjelp, det kan være 

kliniske – administrative fagsystemer og spesialsystemer. Det benyttes mange ulike IKT-løsninger i de 

forskjellige selvstendige virksomhetene innen helsetjenesten, og systemene og informasjonen som 

lagres i systemene er institusjons- eller virksomhetsspesifikk. Det har ikke vært mulig eller tilrettelagt 

for at nødvendige helseopplysninger er tilgjengelig på tvers av løsninger. Derfor har mange pasienter 

flere journaler Dette påpekes spesielt i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én 

journal», og det fremgår av meldingen at man ønsker flere felles IKT-løsninger for helse- og 

omsorgssektoren.  De overordnede målene er at pasient- og brukeropplysninger skal være tilgjengelig 

for helsepersonell ved behov, å gi pasientene eller brukerne tilgang til og sikre digitale tjenester, samt 

at viktig data skal samles og være lettere tilgjengelig både som styringsverktøy, for kvalitetsforbedring, 

generell helseovervåking og forsking (1). I Stortingsmeldingen «God kvalitet - trygge tjenester» som 

kom ut samme år presiseres det igjen at helsevesenet har behov for mer helhetlige EPJ-system for å 

fremme kvalitet og pasientsikkerhet gjennom enkel og sikker tilgang på avgjørende informasjon (2). 

 

Vi vet imidlertid ikke så mye om helsepersonells erfaringer med eksisterende EPJ og kliniske 

informasjonssystemer. Våren 2015 publiserte også Den norske legeforening en undersøkelse om bruk 

av Elektronisk pasientjournal bland sine medlemmer i spesialisthelsetjenesten. Denne undersøkelsen 

viste at respondentene opplevde å ha liten innflytelse i prosesser omkring valg og utforming av EPJ-

system. Legene mente at EPJ-systemene ikke var optimalt utformet og ikke tilrettelagt deres behov i 

en klinisk hverdag. Selv om EPJ-systemet ble oppfattet som relativt brukervennlig i seg selv, er det i 

svært liten grad tilrettelagt for samhandling og informasjonsutveksling mellom ulike helseinstanser, 

og svært mange opplevde å hindres i arbeidet på grunn av problemer med EPJ. Mange har opplevd at 

dette får negative konsekvenser for pasientene - de fleste mindre alvorlige, men også noen svært 

alvorlige konsekvenser har forekommet. Undersøkelsen konkluderte med at legene brukte mye ekstra 

tid på problemer med EPJ, tid de mente ellers kunne vært brukt til pasientbehandling (3). Vi har fått 

anledning til å gjenbruke flere av temaene i denne undersøkelsen for å se om sykepleiere har lignende 
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erfaringer med, og opplevelse av EPJ-systemene. Det er gjort en undersøkelse blant sykepleiere i 

USA der man har etterspurt syn på og erfaringer med bruk av kliniske informasjonssystemer (4). 

Denne undersøkelsen viste blant annet at sykepleiere i klinikk sjelden ble tatt med på råd i prosesser 

rundt innkjøp og utforming av EPJ-system. De kliniske informasjonssystemene underlettet i liten 

grad deres informasjonsarbeid – faktisk mente kun 26 % (n=14.000) at dagens EPJ-system bidro til å 

øke kvaliteten på pasientinformasjonen. EPJ systemer som var lite tilpasset deres arbeids- og 

informasjonsprosesser førte ofte til mye ekstraarbeid, og sykepleierne måtte til stadighet ta i bruk 

”kreative løsninger” for å kompenser for tungvinte arbeidsprosesser eller håndtere feil i systemet. 

Dårlig fungerende EPJ-system førte videre til stor misnøye blant sykepleierne, og mange av 

respondentene valgte arbeidsplass ut i fra hvor velfungerende EPJ-systemet var (4). Flere spørsmål i 

denne undersøkelsen har derfor samme tematisk innhold som denne amerikanske undersøkelsen. 

 

Det er ikke bare opplevd brukervennlighet og kvalitet på EPJ-systemet i seg selv som er avgjørende 

for om EPJ er et nyttig arbeidsverktøy for sykepleierne. Vel så viktig er det at man underletter 

arbeidsprosesser og at man i bruk unngår menneskelige feil. Opplæring, introduksjon og god tilgang 

til brukerstøtte er avgjørende.  

 

En pilotstudie fra 2009 utført i kommunehelsetjenesten pekte på en tendens til at den opplæringen 

sykepleiere får i forhold til EPJ er oppgavespesifikk, og lite systematisk. I tillegg savnes opplæring og 

introduksjon i grunnleggende ferdigheter og kunnskap om IKT og informasjonsforståelse (5). 

Helsedirektoratet gjorde i 2014 en undersøkelse omkring elektronisk pasientjournal i 

omsorgstjenesten. Her fokuserte de på innhold og funksjonalitet i de tre største EPJ-systemene 

kommunehelsetjenesten; Profil, CosDoc og Gerica, og de så spesielt på hvordan helsepersonell 

benyttet disse systemene i sitt daglige arbeid.  Rapporten konkluderer med at selv om systemene 

dekker et bredt spekter av funksjoner, så er de ikke godt nok utviklet for å kunne møte behovene til 

ulike grupper helsepersonell. EPJ-systemene må videreutvikles for å møte stadige endringer i pasient-

grunnlag og utvikling av primærhelsetjenesten (6). Betydningen av slike funn er ikke mindre nå, fordi 

informasjonsflyt innen og mellom tjenestenivåene og mellom helsepersonell og pasientene øker i takt 

med at pasientgrunnlag endres, flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og primærhelse-

tjenesten rustes kompetansemessig til å yte helsehjelp til pasienter med mer sammensatte behov.  

 
Fokusområder i denne undersøkelsen: 

1) EPJ i bruk på arbeidsplassen; her søkte undersøkelsen informasjon om hvilket system man 

bruker, hvor lenge man har brukt EPJ, hva slags datautstyr man bruker, tilgjengelighet på datautstyr, 
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tilbud om opplæring, vurdering av egen kompetanse i EPJ-systemet, tilbud om brukerstøtte og om 

man yter brukerstøtte til andre.  Dette er faktorer antas å fange informasjon om hvordan sykepleierne 

evaluerer EPJ systemet og nytten de opplever av å bruke systemet. I tillegg ga det oss også mulighet 

for å sammenligne resultater med pilotstudien fra 2009 (5). 

2) Innflytelse på valg og utforming av EPJ-system; her søkte vi informasjon om man har hatt 

innflytelse på enten valg av EPJ-system, innføring av EPJ-system, eller utforming av EPJ-system, og 

om man opplever at det tas hensyn til sykepleiernes behov i den kliniske hverdagen når EPJ-system 

skal velges. Disse spørsmålene er hentet fra undersøkelsen som Den norske legeforening gjorde (3), 

for å kunne sammenligne funnene fra den undersøkelsen med funn fra sykepleiere. 

3) Sykepleiernes vurderinger av EPJ-systemet; her søkte vi informasjon om hvorvidt systemet 

samsvarer med sykepleiernes opplevde behov for arbeidsstøtte, bidrar til effektive arbeidsprosesser, 

gir beslutningsstøtte, gir sykepleiere tilgang til all nødvendig informasjon og benyttes sammen med 

pasient/pårørende, og hvordan sykepleierne vurderer kvalitet på dokumentasjonen, om det enkelt gir 

en oversikt over pasientens status og behov for helsehjelp, hvorvidt man mener helsehjelpen blir 

sikrere, forenklet eller effektivisert gjennom EPJ-systemet og om man har opplevd at problemer med 

EPJ-systemet har fått negative konsekvenser for pasientene. Disse områdene er valgt fordi det 

nettopp er effektivitet, enkel tilgang og oversikt som er mål man søker å realisere gjennom innføring 

av et EPJ-system, men der tidligere studier har vist disse systemene ikke alltid fungerer som antatt. 

4) Systemtekniske problemer; her søkte vi informasjon om hvorvidt EPJ-systemet er 

brukervennlig, om det oppstår feil ved pålogging eller avlogging, eller om en hindres i arbeidet fordi 

systemet er tregt, har lange responstider eller er nede. Dette er også tema som er valgt for å kunne se 

funn fra en undersøkelse blant sykepleiere i forhold til det som kom frem i undersøkelsen til Den 

norske legeforening (3). 

5) En helhetlig vurdering av systemet; her søkte vi informasjon om det brukes mye tid på 

problemer med EPJ-systemet, om det går på bekostning av pasientbehandlingen, og om man mener 

at bruk av EPJ samlet sett bidrar til økt kvalitet og sikkerhet.  
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3.0 BESKRIVELSE AV UTVALGET  

Denne spørreundersøkelsen ble sendt ut til 6.996 sykepleiere gjennom et tilfeldig utvalg fra NSFs 

eget respondentpanel. Dette respondentpanelet ble etablert i 2013, som et forum for gjennomføring 

av ulike medlemsundersøkelser. Antall sykepleiere som svarte på undersøkelsen var 2.427, det betyr 

en svarprosent på 35. Dette er ingen spesielt høy responsrate, men lave tall som dette er ikke uvanlig 

for denne typen web-baserte undersøkelser (7). Blant respondentene var det 371 som ikke hadde 

direkte pasientkontakt i sitt daglige arbeid og 26 som ikke hadde tilgang til elektronisk pasientjournal. 

Gitt formålet med undersøkelsen var de utenfor målgruppen for undersøkelsen, og deres svar er 

derfor ikke med i analysene. Dermed satt vi igjen med 2030 respondenter som fylte 

inklusjonskriteriene; sykepleier, i klinisk arbeid, bruker EPJ på arbeidsplassen. Det er svarene fra disse 

respondentene som er gjenstand for analyse i denne rapporten. På tross av at dette er et relativt lavt 

antall respondenter, vil svarene kunne si noe om generelle tendenser i sykepleiergruppen i forhold til 

hvor fornøyde de er med dagens EPJ-system og hvilke utfordringer de møter. Oversikt over 

respondentene blir presentert i Tabell 1 i form av kjønn og alder.  

Tabell 1: Bakgrunnsopplysninger om utvalget 

Variabler Antall  Prosent 

Kvinner 
Menn 

1806  

224  
n=2030 

89 % 

11 %                      

Aldersfordeling: 
Under 25 år 
25 – 34 år 
35 – 44 år 
45 – 54 år 
55 – 64 år 
Over 65 år  

 

55  
456  
534  

529  
428  
28  

n=2030 

 

2,7 % 
22,5 % 
26,3 % 

26,1 % 
21 % 
1,4 %   

                  

 

Respondentgruppen i denne undersøkelsen besto av 11 % menn og 89 % kvinner (n=2030). Dette er 

godt i samsvar med kjønnsfordelingen blant sykepleiere generelt, hvor kvinneandelen klart størst. Tall 

fra Statistisk Sentralbyrå forteller at i 2014 var antall sysselsatte sykepleiere fordelt på 11,2 % menn og 

88,8 % kvinner (8).  

 

Respondentene ble spurt om hvor de i hovedsak hadde sin daglige yrkesutøvelse. Her var det flere 

kategorier, men oversiktens del har vi kategorisert arbeidssted som: spesialisthelsetjeneste, 
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kommunehelsetjeneste, helsestasjon og annet. Kommunehelsetjenesten omfatter intermediære 

tjenester, sykehjem, hjemmesykepleie og helsehus. 

Tabell 2: Arbeidssted 
Variabler Antall  Prosent 

Arbeidssted: 
Spesialisthelsetjenesten 
Kommunehelsetjenesten  
Helsestasjon 
Annet 

 
1051  

735  
116  

128  
n=2030 

 
52 % 
36 % 
6 % 
6 %                             

 

Som vi ser av Tabell 2 arbeider vel halvparten av respondentene i spesialisthelsetjenesten og denne 

gruppen er best representert i undersøkelsen. En tredjedel jobber i kommunehelsetjenesten, mens 

kun noen få av respondentene jobber på helsestasjon eller et annet sted i helsetjenesten. Etter en 

gjennomgang av svarene fra de som hadde oppgitt «annet» (n=128), så vi at mange av disse jobbet 

innen psykisk helse og rus, flere oppga at de jobbet ved sykehjem, lindrende enheter eller 

korttidsavdelinger, noen jobbet med rehabilitering eller palliasjon, og en del jobbet på tildelings-

/inntakskontor. I tillegg var det noen som arbeidet i en privat virksomhet. 

 

 
  

Oppsummert	 så	 består	 utvalget	 i	 denne	 undersøkelsen	 av	 en	 tiendedel	menn	 og	 resten	
kvinner.	 Utvalget	 er	 jevnt	 fordelt	 utover	 aldersgruppene,	 men	 flest	 respondenter	 var	
mellom	35	 og	 44	 år.	Mer	 enn	 halvparten	 arbeidet	 i	 spesialisthelsetjenesten,	 og	 over	 en	
tredjedel	arbeidet	i	kommunehelsetjenesten.		
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4.0 EPJ  I BRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN  

Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en fellesbetegnelse for kliniske informasjonssystemer med 

journalføringsfunksjonalitet for dokumentasjon av planlagt eller ytt helsehjelp, tilgjengelig via en 

datamaskin. Det finnes svært mange ulike system i bruk i Norge i dag. De er gjerne tilpasset for den 

type praksis de er utviklet for og skal fungere i. Det har vært tradisjon for at enhver kommune eller 

sykehus har valgt det systemet de syntes passet best i forhold til sine spesifiserte behov og 

prioriteringer. Spesialisthelsetjenesten var tidligere ute enn kommune-helsetjenesten til å ta i bruk EPJ 

i sykepleietjenesten. Vi ønsket derfor å vite hvilke EPJ systemer respondentene benyttet, hvor lenge 

de hadde benyttet EPJ, hva slags datautstyr som ble benyttet og hvorvidt datautstyr var tilgjengelig 

ved behov. 

 

Figur 1: oversikt over hvilke EPJ-systemer sykepleierne benytter i sitt daglige arbeid:

 
 

Av Figur 1 ser vi hvor stor prosentandel som har rapportert at de bruker de ulike EPJ-systemene. 

DIPS og Doculive er mye brukt som EPJ i spesialisthelsetjenesten. Profil, Gerica og CosDoc er de 

mest benyttede EPJ-systemene i kommunehelsetjenesten, mens Helsestasjoner oftest bruker HsPro 

eller Winmed 3.  
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Tabell 3: EPJ-bruk, datautstyr og tilgjengelighet 
Variabler Antall (prosent) 

Hvor lenge har du benyttet EPJ-systemer i jobben: 
Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 
Kommunehelsetjenesten (n=735) 
Helsestasjon (n=116) 
Annet (n=128) 

> 1 år 1-5 år 5 år < 
66 (6%) 
34 (5%) 
1 (1%) 
6 (5%) 

293 (28%) 
213 (29%) 
12 (10%) 
25 (19%) 

692 (66%) 
488 (66%) 
103 (89%) 
97 (76%) 

Hva slags datautstyr som benyttes på arbeidsplassen  
(flere svar mulig) 

Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 
Kommunehelsetjenesten (n=735) 
Helsestasjon (n=116) 
Annet (n=128) 

Stasjonær 
PC 

Bærbar PC Nettbrett, 
mobil o.a. 

1047 (100%) 
718 (98%) 
111 (96%) 
123 (96%) 

247 (24%) 
154 (21%) 
60 (52%) 
49 (38%) 

130 (12%) 
270 (37%) 
51 (44%) 
47 (37%) 

Datautstyr er tilgjengelig ved behov: 
 

Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 
Kommunehelsetjenesten (n=735) 
Helsestasjon (n=116) 
Annet (n=128) 

Delvis enig 
/Enig 

Verken enig 
eller uenig 

Delvis uenig 
/Uenig 

848 (81%) 
624 (85%) 
110 (95%) 
113 (88%) 

31 (3%) 
16 (2%) 
1 (1%) 
2 (2%) 

172 (16%) 
95 (13%) 
5 (4%) 

13 (10%) 

 

Av Tabell 3 kan vi se at to tredjedeler av respondentene (n=2030) har brukt EPJ i over fem år. De 

aller fleste respondentene var derfor godt kjent med bruk av EPJ i sin arbeidshverdag. Vi kan også se 

at sykepleiere fra alle deler av helsetjenesten har flere års erfaring med bruk av EPJ. Nesten alle 

sykepleierne benytter stasjonære datamaskiner i sitt daglige arbeid. Bærbare datamaskiner benyttes av 

en fjerdedel, og en fjerdedel bruker også nettbrett, mobiltelefon eller annet på sin arbeidsplass. I 

denne undersøkelsen sier et flertall av respondentene at datautstyr er tilgjengelig ved behov, men for 

noen er dette med tilgjengelighet et problem. Når man benytter stasjonære datamaskiner på 

arbeidsplassen har ofte mange behov for å bruke disse samtidig, dersom det ikke er nok maskiner til 

alle kan det bli et problem. Enkelte opplever dette lite tilfredsstillende: 

«Det  som er  den  s tør s t e  u t fo rdr ingen  på jobb er  fo r  få  PCer .   Vi skul l e  hat t  ne t tbre t t  t i l  

a l l e .  Vi må vente  på hverandre  fo r  å  få  skreve t  rappor t ,  og  der fo r  b l i r  ikke a l t  g jo r t  nøye  

nok.»   

«Det  e r  b egr ense t  t i l gang  t i l  l ed ig e  maskiner  i  per ioder .  J eg  bruker  mye  t id  på vent ing  og  

s tad ig  nye  inn logg inger  i  l øpe t  av  arbe idsdagen i  og  med a t  f l e r e  bruker  samme maskin .  

Det t e  e r  en  t ids tyv .»  

Konklusjonen vi kan trekke ut av dette er at tilstrekkelig tilgang på datamaskiner eller annet datautstyr 

varierer fra en arbeidsplass til en annen, og selv om flertallet sykepleiere i denne undersøkelsen synes 

de har tilfredsstillende tilgang til utstyret, peker noen av kommentarene på problemer for tidsbruk og 

kvalitet i dokumentasjonen når det ikke er slik. 
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4.1 OPPLÆRING OG KOMPETANSE 
For å kunne benytte et EPJ-system på en hensiktsmessig og effektiv måte er det en forutsetning at 

det følger med opplæring slik at man har tilstrekkelig med kunnskaper om systemet. For å oppnå 

denne kompetansen er det viktig med introduksjon og opplæring i nye informasjons- og 

dokumentasjonssystemer som tas i bruk.  

 

Tabell 4: Opplæring og kompetanse 

Variabler Antall (prosent) 

 Delvis enig 

/Enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

/Uenig 

Det tilbys opplæring i EPJ-systemene på arbeidsplassen: 
 

 

876 (83%) 

569 (77%) 

98 (84%) 

88 (69%) 

 

 

64 (6%) 

41 (6%) 

7 (6%) 

15 (12%) 

 

 

111 (11%) 

125 (17%) 

11 (10%) 

25 (19%) 

Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 

Kommunehelsetjenesten (n=735) 

Helsestasjon (n=116) 

Annet (n=128) 

Jeg har tilstrekkelig kompetanse til å bruke EPJ-systemet: 
   

Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 

Kommunehelsetjenesten) (n=735) 

Helsestasjon (n=116) 

Annet (n=128) 

934 (89%) 

639 (87%) 

106 (91%) 

112 (87%) 

58 (5%) 

35 (5%) 

4 (3%) 

4 (3%) 

59 (6%) 

61 (8%) 

6 (5%) 

12 (10%) 

 

Som vi ser av Tabell 4 så bekrefter sykepleierne at de i stor grad blir tilbudt opplæring i de EPJ-

systemene som benyttes på arbeidsplassen. Ser vi litt nærmere på de ulike gruppene så er likevel en av 

ti av respondentene fra spesialisthelsetjenesten, og nesten en av fem av respondentene fra 

kommunehelsetjenesten uenige i at de tilbys opplæring i EPJ-systemene. Tabell 4 illustrerer også 

tydelig at de aller fleste respondentene opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til å bruke EPJ-

For	 å	 oppsummere	 kort	 så	 er	 det	 i	 hovedsak	 EPJ-systemene	 DIPS,	 Gerica,	 Profil	 og	
Doculive	 som	 benyttes	 blant	 respondentene.	 Nesten	 alle	 bruker	 stasjonære	
datamaskiner	på	arbeidsplassen,	selv	om	mobile	løsninger	også	brukes	der	det	er	behov	
for	det.	Et	flertall	av	respondentene	mener	at	de	har	datautstyr	tilgjengelig	ved	behov.	
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systemet på arbeidsplassen. Eksempler på kommentarer fra respondenter som ikke er så tilfredse 

med opplæringen er:  

«Når nye  sy s t emer  b l i r  sa t t  opp får  e t  par  ko l l egaer  gå  på kurs ,  r e s t en  er  avheng ig  av  h j e lp  

f ra  dem, even tue l t  andre .  Det  e r  ikke a l l t id  a t  kursopp lær t e  e r  på vakt .  Det t e  kan enke l t e  

ganger  skape f rus t ras jon  og  s topp i  arbe ide t .»  

«Det  e r  ingen  forme l l  opp lær ing  i  EPJ-sys t emet  t i l  nyansat t e .  Ingen  opp lær ing  ved  endr inger  

i  programmene he l l e r .  Man må f inne  u t  t ing  på eg enhånd.»  

Dette peker i retning av at det mange steder er en form for «superbruker» tilnærming til 

introduksjonen av EPJ-system, noe som både har sine fordeler og ulemper. Selv om flertallet mener 

de får tilbud om opplæring er det altså en del som ikke mener at de får et slikt tilbud. Dette kan føre 

til at unødvendig mye tid brukes på selv å skulle forsøke å finne ut hvordan programmet virker.  

 

4.2 BRUKERSTØTTE 

Uansett hvor god opplæring man har fått i EPJ-systemene vil det fra tid til annen dukke opp 

konkrete problemer med et IKT-system, eller nye spørsmål og situasjoner som man ønsker 

veiledning eller hjelp til å løse. Derfor er det viktig at man har mulighet til å få brukerstøtte når man 

har behov for det. Vi ba derfor respondentene gi graderte svar ut i fra hvor enige de var i enkelte 

påstander om brukerstøtte.  

 

Tabell 5: Brukerstøtte 

Variabler Antall (prosent) 

 Delvis 
enig 

/Enig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 
uenig 

/Uenig 
Jeg har tilgang til den brukerstøtten jeg har behov for:    

Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 

Kommunehelsetjenesten (n=735) 

Helsestasjon (n=116) 

Annet (n=128) 

885 (84%) 

548 (75%) 

87 (75%) 

93 (73%) 

83 (8%) 

84 (11%) 

7 (6%) 

15 (12%) 

83 (8%) 

103 (14%) 

22 (19%) 

20 (15%) 

Jeg yter brukerstøtte til andre:    

Spesialisthelsetjenesten (n=1051) 

Kommunehelsetjenesten (n=735) 

Helsestasjon (n=116) 

Annet (n=128) 

750 (71%) 

583 (79%) 

80 (69%) 

90 (70%) 

162 (15%) 

82 (11%) 

19 (16%) 

16 (13%) 

139 (13%) 

70 (10%) 

17 (15%) 

22 (17%) 
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Vi kan lese ut fra Tabell 5 at flertallet av respondentene er enige i at de har tilgang på brukerstøtte 

ved behov. Det kan se ut til at tilgangen på brukerstøtte er noe bedre for dem som jobber i 

spesialisthelsetjenesten enn for de andre gruppene. Tabellen viser også at tre av fire respondenter 

også selv yter brukerstøtte til andre, og at det er flest respondenter fra kommunehelsetjenesten som 

oppgir at de yter brukerstøtte til kollegaene.  

 

 

Respondentene ble spurt om hvem som ga dem brukerstøtte, og her var det mulig å sette flere kryss. 

Figur 2 viser at flest respondenter oppga at det var kolleger som ga dem brukerstøtte. Deretter ble 

systemansvarlig, superbruker, leder og til sist leverandør oppgitt å være de man kunne henvende seg 

til. Enkelte respondenter har kommentert at de ikke får brukerstøtte fra noen. 

 

  
 

Figur 2 

Figur 3 
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Som vi kan lese av Figur 3 ovenfor så oppgir over ni av ti sykepleiere at de gir brukerstøtte til sine 

kollegaer. Noen få oppgir også å gi brukerstøtte til sin leder eller andre personer. Overraskende få 

sykepleiere oppgir at de ikke gir brukerstøtte til noen. Det ser altså derfor ut til å være svært vanlig at 

sykepleiere bruker tid på å gi brukerstøtte eller diskutere og avklare spørsmål om bruk av EPJ med 

sine kollegaer. Vi spurte ikke om omfang av slik brukerstøtte eller typiske spørsmål, slik at det er ikke 

mulig å kvalifisere eller kvantifisere dette nærmere basert på funnene i denne undersøkelsen. 

 

 

 

 

Undersøkelsen	viser	at	4	av	5	sykepleiere	tilbys	opplæring	i	de	EPJ-systemene	som	benyttes	
på	arbeidsplassen,	men	her	er	det	 variasjon	mellom	spesialist-	og	kommunehelsetjenesten.	
Nærmere	9	av	10	opplever	at	de	har	tilstrekkelig	kompetanse	til	å	benytte	EPJ-systemene	på	
arbeidsplassen.	4	av	5	 sykepleiere	mener	også	de	har	 tilgang	på	den	brukerstøtten	de	har	
behov	for.	Sykepleiere	mottar	oftest	brukerstøtte	fra	kollegaer,	men	også	systemansvarlige	
og	superbrukere	blir	benyttet.	I	tillegg	oppgir	over	9	av	10	at	de	selv	også	yter	brukerstøtte	til	
andre	–	i	stor	grad	til	kollegaer.		
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5.0 VALG AV EPJ-SYSTEM  

For at helsepersonell skal ha et EPJ-system som dekker deres behov, og som fungerer effektivt i en 

travel hverdag, er det viktig at de tas med på råd når nye EPJ-system utvikles, og når det skal gjøres 

valg i forhold til innføring av nye EPJ-system på arbeidsplassen. Dette er prosesser som har vært, og 

er fortsatt, regulert av arbeidsmiljøloven og avtalene i arbeidslivet. Dersom man involverer 

sykepleiere i slike valg, vil man lettere sikre at EPJ-systemet inneholder funksjonalitet som støtter 

sykepleieres arbeidsprosesser og samsvarer med deres behov.  Vi spurte derfor respondentene 

hvorvidt de hadde deltatt i eller hatt innflytelse på valg av EPJ-system på arbeidsplassen, på innføring 

av EPJ-systemet eller på utvikling av EPJ-systemet. Funn fra denne undersøkelsen viser at 9 av 10 

(n=2030) respondenter ikke har hatt innflytelse på valg av EPJ-system på arbeidsplassen. Drøyt 4 av 

5 respondenter oppgir at de heller ikke har hatt noen innflytelse på innføring av EPJ-systemet på 

arbeidsplassen, og like mange oppgir at de ikke har hatt noen innflytelse på utvikling av EPJ-

systemet. (Se vedlegg for detaljer om disse spørsmålene.) Dette er kanskje ikke overraskende 

resultater tatt i betraktning av at utskiftning av EPJ-system skjer relativt sjelden på en arbeidsplass. 

Samtidig fant denne undersøkelsen sted kort tid etter at det største norske helseforetaket hadde 

harmonisert sine EPJ-systemer og bare brukte ett system. Tilsvarende resultater kom også frem i 

undersøkelsen som legeforeningen gjorde (3). Fordi helsepersonell i liten grad er med på utforming 

av EPJ-systemer er det interessant å finne ut hvorvidt EPJ-systemet svarer til behovene sykepleierne 

har i sin kliniske hverdag. Figur 4 illustrerer hva respondentenes svar. 

 

 

 Figur 4 
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Over halvparten av respondentene mente ikke at det ble tatt hensyn til behovene i deres kliniske 

hverdag når EPJ-system skulle velges. En fjerdedel av respondentene var usikre, og kun 1 av 5 mente 

at det ble tatt hensyn til behovene deres. Flere av respondentene fortalte om dette i kommentarfeltet. 

Dette er hva en respondent skriver: 

«Vi har  ingen  påv irkning  på EPJ,  og  e t t e r som persona le t  t i l  enhver  t id  e r  så  pres s e t  på 

jobbres surser  så  beny t t e s  EPJ t i l  å  t i l f r edss t i l l e  krav  om dokumentas jon  -  men g i r  ikke e t  

god t  b i lde  av  brukerne .  Det  e r  ikke mul ig  å  y t e  p l e i e/behandl ing  baser t  på in formas jonen i  

EPJ.»  

Det respondenten her sier er at dersom ikke EPJ-systemet er godt nok tilpasset sykepleiernes behov, 

blir det heller ikke et verktøy for dokumentasjon av sykepleieres helsehjelp og at dokumentasjonen 

ikke gir et godt nok bilde av planlagt eller ytt helsehjelp i forhold til pasientens behov.  

 

 

  

Oppsummert	så	mener	9	av	10	respondenter	at	de	ikke	har	hatt	innflytelse	på	valg	av	EPJ-
system	på	arbeidsplassen.	4	av	5	 respondenter	har	 ikke	hatt	 innflytelse	på	 innføring	av	
EPJ-system,	 eller	 på	 utviklingen	 av	 EPJ-systemet.	 Over	 halvparten	 mener	 det	 ikke	 tas	
hensyn	til	behovene	i	deres	kliniske	hverdag	ved	valg	av	EPJ-system.	
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6.0. VURDERING  AV EPJ-SYSTEM  I DAGLIG ARBEID  

I dette kapitlet presenteres hvordan respondentene evaluerte EPJ-systemet de benyttet i sin 

arbeidsdag. Eksempelvis ble de bedt om å evaluere den støtten EPJ-systemet ga dem i deres arbeid i 

forhold til effektive arbeidsprosesser og beslutninger som skal tas. De ble også bedt om å vurdere 

systemets kvalitet i forhold til dokumentasjon og tilgjengelighet på informasjon, samt hvordan EPJ-

systemet påvirker den sykepleien og helsehjelpen pasientene mottar. 

6.1 ARBEIDSSTØTTE 
Et EPJ-system skal være til hjelp for sykepleiere og annet helsepersonell i løpet av arbeidsdagen, og 

bidra til at å finne informasjon, gi informasjon, bidra til rett behandling og sykepleie, samt 

dokumentere helsehjelp og lage individuelle planer foregår på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

 

 

 

Figur 5 viser at respondentene svarer veldig spredt på dette spørsmålet. Dette gjelder for alle 

gruppene. Flest respondenter, litt over 2 av 5, svarer at de er enige i at EPJ-systemet samsvarer med 

deres behov for arbeidsstøtte. Så mange som 1 av 4 svarer at de verken er enige eller uenige i 

påstanden, mens 3 av 10 respondenter faktisk er uenige i at EPJ-systemets funksjoner samsvarer med 

deres behov. Dette underbygger til en viss grad funnene vist i Figur 4 hvor flertallet mente at det ikke 

ble tatt hensyn til behovene i deres kliniske hverdag når EPJ-system skal velges.  

Figur 5 
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Som vi kan se av Figur 6 er det totale flertallet, 3 av 5 respondenter, enige i at EPJ-systemet bidrar til 

effektive arbeidsprosesser. Omtrent en fjerdedel svarte at de var uenige i dette, mens resten var 

verken enige eller uenige. I tillegg til å bidra til effektive arbeidsprosesser skal EPJ-systemene være 

bygget opp slik at man lett finner den informasjonen man trenger for å kunne ta beslutninger 

omkring pasienten og hans behov for helsehjelp. Respondentene ble derfor spurt om å oppgi om de 

var enige i at EPJ-systemet ga støtte til beslutninger omring helsehjelp. 

 
Figur 7 

Figur 6 
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Det kommer tydelig frem av Figur 7 at det er en stor uenighet blant respondentene om hvorvidt EPJ-

systemet gir beslutningsstøtte. Totalt sett er 2 av 5 enige, 1 av 4 verken enige eller uenige, og litt over 

1 av 3 uenige i påstanden om at EPJ gir denne støtten. Dette betyr at svært mange opplever 

manglende beslutningsstøtte gjennom EPJ-systemet de bruker på arbeidsplassen.  

 
Figur 8 

Av Figur 8 kan vi se at så mange som 3 av 4 respondenter mener de har tilgang på den informasjonen 

de behøver for å kunne utføre arbeidet sitt. Kun litt over 1 av 10 er uenige i dette. Dette betyr at for 

de aller fleste er EPJ-systemet et velfungerende verktøy for å finne informasjon.  

Noen av respondentene kommenterte dette slik: 

«Data som verktøy  e r  he l t  super t  når  a l t  fungerer ,  men j eg  har  dessverr e  e r far t  a t  de t  ikke 

a l l t id  funger er .»  

«Jeg  har  ikke a l l t id  t i l gang  på a l l  nødvendig  in formas jon om en pas i en t  hv i s  den  har  vær t  

inn lag t  i  anne t  he l s e fo r e tak før  den b l e  over f l y t t e t  t i l  o s s .  Da de t  ikke er  en  f e l l e s  

e l ektron isk journa l  på pas i en t en ,  har  v i  kun t i l gang  t i l  d en  munt l i g e  og  skr i f t l i g e  

in formas jonen som kom i  lag  med pas i en ten .»  

«Hos oss  har  v i  l e s e t i l gang  t i l  a l l e  andre  faggruppers  dokumentas jon -  noe  som g jør  

samarbe ide t  bedre .»  

Vi forstår kommentarene slik at EPJ-system har potensiale til å kunne gi god tilgang på nødvendig 

informasjon om pasientene, men at systemtekniske problemer, mangel på felles journalinformasjon 

utenfor egen institusjon og manglende tilganger innenfor EPJ-systemet kan påvirke nytteverdien.  
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Figur 9 

Figur 9 viser at kun en fjerdedel av den totale andelen respondenter benytter EPJ i samarbeid med 

pasienten eller pårørende. Her ser vi at respondenter ved helsestasjon i større grad enn andre bruker 

det kliniske informasjonssystemet sammen med pasient og pårørende. Det er kanskje også naturlig da 

deres pasienter i stor grad er barn som har med seg pårørende ved besøk på helsestasjonen, og man 

ofte har tilgang til EPJ under konsultasjonen. En forklaring på at mange ikke benytter EPJ sammen 

med pasienter eller pårørende kan være at man benytter en stasjonær PC som står på et vaktrom og 

ikke kan tas med inn til pasienten. En sykepleier har kommentert dette slik: 

«Når en  jobber  ved  en  s tas jonær pc ,  e r  sy s t emet  l i t e  e gne t  t i l  samarbe id  -  de t  b l i r  prakt i sk 

vanske l i g .»  

Ut fra dette kan man tenke seg at innkjøp av mobilt datautstyr vil kunne påvirke 

brukermedvirkningen i positiv retning.  

Oppsummert	så	svarer	under	halvparten	av	respondentene	at	EPJ-systemet	samsvarer	
med	deres	behov	for	arbeidsstøtte.	6	av	10	mener	at	EPJ-systemet	bidrar	til	effektive	
arbeidsprosesser.	Respondentene	er	derimot	svært	uenige	i	om	EPJ-systemet	gir	støtte	
til	 beslutninger	 omkring	 helsehjelp.	 Et	 stort	 flertall	 mener	 at	 de	 har	 tilgang	 på	 den	
informasjonen	de	har	behov	 for.	Det	 samarbeides	 sjelden	med	pasient	og	pårørende	
omkring	bruk	av	EPJ,	men	Helsestasjonene	gjør	dette	noe	mer	enn	andre.		
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6.2 DOKUMENTASJON OG OVERSIKT 
EPJ-systemets viktigste oppgave er å være et sted hvor man kan samle all dokumentasjon om 

pasienten og hans situasjon på en måte som gir god oversikt og mulighet for å danne seg et oppdatert 

bilde av pasientens situasjon og behov for hjelp, samt hvilke tiltak som er satt i verk tidligere. På den 

måten skal man sikre at helsepersonell innehar de opplysningene om pasienten som er nødvendige 

for å yte optimal helsehjelp.   

 

 
Figur 10 

Som vi kan se av Figur 10 så er flertallet, 2 av 3 respondenter, enige i at kvaliteten på den 

dokumenterte helsehjelpen i EPJ-systemet er god. Det er imidlertid også her en del som mener at den 

ikke er av tilfredsstillende kvalitet. En respondent uttrykker det slik: 

«For å  kunne s ikre  pas i en t ens  p l e i e  og  omsorg  fag l i g  avhenger  de t t e  av  a t  a l l e  har  

kompetanse  og  t id  t i l  å  no t er e  i  EPJ-sys t emet .  Dessverr e  e r  de t  s l ik  a t  mye  overbr inges  

munt l i g  og  noe  g l emmes ,  dermed tapes  mye  in fo  og  noen ganger  går  de t t e  u tover  pas i en t enes  

p l e i e  og  opp fø lg ing .»  

Det er altså fremdeles slik ved enkelte arbeidsplasser at ikke all nødvendig informasjon blir 

dokumentert i EPJ-systemet. Dermed blir ikke kvaliteten på dokumentasjonen tilfredsstillende.  

 

Det er velkjent at helsehjelp ofte dokumenteres flere steder i journalen. Dette betyr at det brukes mer 

tid enn nødvendig på dokumentering av hva man har gjort. Vi spurte derfor sykepleierne om det er 

slik på deres arbeidsplass at helsehjelp blir dokumentert flere steder i journalen, og 7 av 10 



 

 24 

rapporterte at det ble det. 7 av 10 sykepleiere var også enige i at informasjon om pasienten ble 

dokumentert flere steder i journalen(se vedlegg for mer informasjon). 

 
Figur 11 

Når informasjon dokumenteres flere steder i journalen kan det bety at det er vanskeligere å vite hvor 

man skal lete for å finne den informasjonen man trenger for å få oversikt over pasientens status. Figur 

11 viser at det totalt sett kun er litt over halvparten av respondentene som mener at det er lett å 

skaffe seg oversikt over pasientenes status gjennom EPJ-systemet, mens 3 av 10 er uenige i dette. Det 

betyr at selv om flertallet synes det er enkelt å finne opplysninger, er det også relativt mange som 

opplever det vanskelig å få en oversikt over pasientens status. Noen respondenter uttrykker dette slik: 

«Ger i ca  som j eg  bruker  e r  tungv in t ,  ikke så  over s ikt l i g  fo r  bruk i  en  akt iv  hverdag  hvor  en  

t r enger  pas i en topp ly sn inger  hur t i g  og  e f f ekt iv t ,  og  ikke åpne/lukke mapper  og  l e t e .»  

 «Ger i ca  e r  ikke e t  l e t t  sy s t em for  å  f inne  de t  som er  aktue l t  fo r  pas i en t en .  Vi g jø r  de t  

fo r sk je l l i g  og  der fo r  b l i r  de t  uover s ikt l i g .»  

For at det skal være enkelt å få oversikt over pasientens status må altså EPJ-systemet være oversiktlig 

bygget opp og enkelt i bruk uten rom for ulike tolkninger. 
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6.3 EPJ OG HELSEHJELP 
Sykepleiere benytter pasientjournalen både til å finne informasjon om pasienten og hans behov for 

helsehjelp, og til å dokumentere. Det er derfor en fordel dersom EPJ-systemet bidrar til at man lett 

kan danne seg en oversikt over pasientens behov, til å forenkle helsehjelpen, og til å gjøre 

helsehjelpen både sikrere for pasienten og mest mulig effektiv. 

 

 
Figur 12 

 

Som vi kan se av Figur 12 svarer bare litt over halvparten av sykepleierne at det er lett å få oversikt 

over pasientenes behov for helsehjelp i EPJ-systemet, og 3 av 10 sykepleiere er uenige i dette. Dette 

Oppsummert	 så	 er	 2	 av	 3	 sykepleiere	 fornøyd	med	 kvaliteten	 på	 dokumentasjonen	 i	
EPJ.	7	av	10	rapporterer	at	helsehjelp	og	informasjon	om	pasienten	dokumenteres	flere	
steder	 i	 journalen.	 Bare	 litt	 over	 halvparten	 av	 sykepleierne	 mener	 det	 er	 lett	 å	 få	
oversikt	over	pasientenes	status	i	EPJ-systemet.		
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samsvarer med funnene fra Figur 11 som viste at bare litt over halvparten mente det var enkelt å få 

oversikt over pasientens status. Disse funnene henger begge tett sammen med hvor oversiktlig man 

opplever at EPJ-systemet er. Noen sykepleiere utdyper dette slik: 

«Jeg  ønsker  e t  mer  d i f f e r ens i e r t  sy s t em for  å  kunne gruppere ,  f o r  l e t t e r e  å  f inne  f ram t i l  

u l ike  t i l tak uten  å  måt t e  skro l l e  g j ennom dag l i g  dokumentas jon fo r  å  l e t e  de t  opp .»   

«Da v i  beny t t e t  papirbaser t  j ourna lsy s t em var  sp l -d iagnosene  beskreve t  per  ark.  Altså  e t  

fo r  sår ,  e t  f o r  h j e r t e sv ikt  osv .  og  løpende  rappor t e r ing  b l e  g jo r t  på samme arket  og  s ikre t  en  

over s ikt l i g  dokumentas jon .  I  dag  e r  de t  vanske l i g  å  få  god  over s ikt  og  kunne fø l g e  

dokumentas jonen for  hver  d iagnose .  Altså  en  svekkel s e  av  dokumentas jonen e t t e r  mi t t  syn .»  

Det kan altså i enkelte journalsystem være vanskelig å finne tilbake til tiltak som er laget for 

pasienten, samt å følge en utvikling i pasientens tilstand i forhold til problemområdene. Dette viser at 

noen av EPJ-systemene ikke er godt nok tilpasset sykepleiernes behov i deres kliniske hverdag. 

 

Figur 13 
 
Sykepleierne ble også spurt om de var enige i at EPJ-systemet bidrar til å forenkle helsehjelpen til 

pasientene. Som vi kan ser av Figur 13 var nesten 3 av 5 enige i dette, mens 1 av 5 var uenige. 

Dersom EPJ-systemet gir enkel og rask tilgang på nødvendig informasjon om pasienten, vil den 

kunne være med på å forenkle helsehjelpen, men er EPJ-systemet tungvint og tidkrevende så vil det 

ikke ha denne funksjonen.  
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Figur 14 

Figur 14 viser at så mange som 2 av 3 respondenter mener at EPJ-systemet bidrar til å gjøre 

helsehjelpen sikrere, mens bare litt over 1 av 10 er uenige i dette. Det er altså tydelig at svært mange 

sykepleiere opplever at EPJ-systemet bidrar til sikkerhet for den helsehjelpen pasientene mottar. På 

hvilken måte det bidrar til økt sikkerhet kan det være ulike oppfatninger om, og kanskje handler det 

ikke bare om EPJ-systemet i seg selv, men også om hvordan det blir brukt. 

«Pas i en ts ikkerhe t en  med EPJ er  avheng ig  av  a l l e  o s s  som bruker  sy s t emet .  Det  kreves  godt  

dokumenter t e  d iagnoser ,  hende l s e r  og  behandl ing .»  

Det denne respondenten peker på er at for at EPJ-systemet skal kunne øke sikkerheten på 

helsehjelpen må det benyttes på en hensiktsmessig måte. 

 
Figur 15 
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Respondentene ble spurt hvorvidt de var enige i at EPJ-systemet bidrar til å effektivisere 

helsehjelpen. Vi kan se av Figur 15 at under 3 av 5 av respondentene totalt (n=2030) er helt eller 

delvis enige i at EPJ-systemet bidrar til å effektivisere helsehjelpen, mens 1 av 5 er uenige i dette. Det 

kan være flere ting som bidrar til at EPJ-systemet ikke oppleves som effektivt. At det benyttes mange 

ulike datasystem i helsetjenesten er pekt på som en av årsakene til ineffektivitet og manglende 

oversikt. 

«Dersom man hadde hat t  e t t  god t  EPJ-  sy s t em hvor  a l l e  som hadde  kontakt  med pas i en t en  

kunne dokumenter e ,  hadde  de t  kunnet  b idra  t i l  en  mer  e f f ekt iv  arbe idshverdag ,  s tø rr e  

pas i en t s ikkerhe t  og  mer  t id  t i l  pas i en t en .»  

  

Oppsummert	så	er	kun	halvparten	av	sykepleierne	enige	i	at	det	er	enkelt	å	skaffe	seg	
oversikt	over	pasientenes	behov	for	helsehjelp	via	EPJ-systemet.	Nesten	tre	av	fem	mener	
at	EPJ-systemet	bidrar	både	til	å	effektivisere	og	forenkle	helsehjelpen,	og	to	av	tre	
mener	det	bidrar	til	å	gjøre	helsehjelpen	sikrere.	
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7.0 PROBLEMER  MED EPJ  -  KONSEKVENSER FOR PASIENTEN  

Vi spurte sykepleierne hvorvidt de hadde opplevd at problemer med EPJ-systemet hadde fått 

negative konsekvenser for pasientene. Dersom de svarte ja på dette ba vi dem spesifisere hvilke 

konsekvenser dette handlet om. Her fikk vi mange interessante tilbakemeldinger fra sykepleierne som 

vi ønsker å presentere i dette kapitlet, før vi i neste kapittel går inn på de spesifikke systemtekniske 

problemene som kan oppstå. 

 
Figur 16 

Som Figur 16 viser så rapporterer nesten 1 av 3 at de har opplevd negative konsekvenser for 

pasientene på bakgrunn av problemer med EPJ. Under halvparten rapporterer at de ikke har opplevd 

slike konsekvenser. Av de 618 som oppga at de opplevde at problemer med EPJ-systemet har gitt 

negative konsekvenser for pasientene så har 2 av 3 oppgitt at det har handlet om mindre alvorlige 

konsekvenser. 1 av 3 oppga at det hadde fått ganske alvorlige konsekvenser, mens kun noen få 

(27/618) oppga at problemene hadde hatt svært alvorlige konsekvenser for pasientene. Sykepleierne 

ble bedt om å gi en kort beskrivelse av disse situasjonene hvor problemer med EPJ-systemet har fått 

negative konsekvenser for pasientene, og spesifisere hva slags konsekvenser det fikk. Ut fra 

sykepleiernes uttalelser har vi laget fem kategorier av årsakene – hvilke problemer med EPJ som førte 

til negative konsekvenser for pasienten. Kategoriene var: 1) Nedetid i EPJ-systemet (enten planlagt 

grunnet oppgradering/vedlikehold, eller uventet), 2) Manglende tilgang til pasientens journal, 3) 

Mangelfull/feil dokumentering (menneskelig feil/lite opplæring), 4) Feil i EPJ-systemet, 5) Ulike EPJ-

system som ikke kommuniserer med hverandre. Felles for alle årsakene er at de gjør at sykepleierne 

mangler viktige opplysninger om pasienten.  
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Tabell 4: Årsaker til problemer med EPJ og konsekvenser for pasienten 
Årsaker: 

Nedetid i EPJ-
systemet 

Manglende 
tilgang til 
pasientens journal 

Mangelfull /feil 
dokumentering  

Feil i EPJ-systemet Ulike EPJ-
system som ikke 
kommuniserer 

Mindre alvorlige konsekvenser: 

EPJ lå nede, fikk 
ikke hentet ut 
nødvendig 
informasjon i 
forkant av et 
operativt inngrep. 
Brukte unødig 
tid på å innhente 
informasjon. 

Kom ikke inn i 
journal for å sjekke 
prøvesvar, og 
pasient ble 
liggende lenge på 
isolat uten at det 
var nødvendig. 
Psykisk belastende. 

Vanskelig å finne 
tilstrekkelig 
informasjon om 
f.eks. kateterskift. 
Blir da byttet for 
ofte eller for 
sjeldent. 

Oppgradering av 
systemet førte til 
"kollaps" slik at vi 
ikke fikk ut 
nødvendige 
opplysninger om 
pasientprosedyrer. 
Oppstart av 
prosedyrer måtte 
utsettes. 

Ikke tilgang på 
journal når 
pasienten har vært 
på flere sykehus. 
Tilfeldig hvilken 
informasjon som 
følger videre. 

Ganske alvorlige konsekvenser: 

Vanskelig å få 
tilgang på 
informasjon om 
pasienten hvis 
systemet "henger" 
eller er ute av drift. 
Resultater som 
ikke kommer på 
tiden kan påvirke 
at pasienten ikke 
får rett 
behandling. 

Datanettet krasjet 
og på grunn av 
manglende 
informasjon om 
pasienten måtte 
viktige 
operasjoner og 
prosedyrer avlyses 
til problemet var 
løst. Det ble også 
vanskelig å yte 
forsvarlig helsehjelp 
til ø-
hjelpspasienter. 

Lite eller ingen 
dokumentasjon i 
EPJ gjør at ting blir 
oversett. I verste 
fall ender 
pasienten på 
sykehus. 

Flere brukere som 
ikke fikk sitt 
planlagte besøk pga. 
feil når systemet kom 
opp igjen - besøkene 
ble borte fra listene, 
akkurat som om en 
kollega hadde tatt 
besøket for deg. 

Pasienter som bor 
andre steder i 
landet og som blir 
akutt innlagt. Vi 
har ingen 
tidligere 
opplysninger 
eller tilgang til 
journal. Ved f.eks. 
kjent alvorlig 
hjertesykdom er vi 
helt avhengige av 
å lese tidligere 
journal. 

Svært alvorlige konsekvenser: 

Systemet var nede, 
og viktige cave var 
ikke å finne.  
Pasienten var ute 
av stand til å tale 
egen sak og ingen 
pårørende visste 
noe om cave. 
Kunne vært 
livstruende. 

Brukeren fikk ikke 
nødvendig 
helsehjelp og døde. 

Manglende notat 
om 
medisinopptrapping 
førte til usikkerhet 
omkring epilepsi-
behandling, og 
forsinket 
opptrapping. 
Ekstra dager med 
mange kramper 
for spedbarn. 
 
(Vurdert av 
sykepleier selv som 
mindre alvorlig) 

Alvorlig allergi mot 
medikament kom ikke 
frem. Pasienten 
påført allergisk 
reaksjon som var 
behandlingstrengende. 

Det ble bestilt 
blod til en pasient 
via EPJ-systemet 
pga. alvorlig 
blødning. Men 
dette EPJ-
systemet snakket 
ikke med 
blodbanksystemet. 
Feil blod ble 
hengt opp, men 
ble oppdaget 
under ett minutt 
etter det ble gitt. 
Pasienten fikk en 
liten reaksjon men 
den kunne vært 
dødelig. 
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I Tabell 4 illustrerer vi eksempler på uttalelser sykepleierne har kommet med innenfor de fem 

forskjellige kategoriene av årsaker. Fordelingen av hva som ses på som mindre alvorlige, alvorlige og 

svært alvorlige konsekvenser er gjort på bakgrunn av hvordan sykepleieren selv har vurdert 

alvorlighetsgraden av tilfellet, bortsett fra for én uttalelse som vi fremhever som svært alvorlig fordi 

det gikk utover et spebarn, selv om situasjonen i seg selv ikke var livstruende (se tabell). Selv om 

mange hendelser er rapportert til å få mindre alvorlige konsekvenser, er det åpenbart at det i mange 

tilfeller er tilfeldigheter som har gjort at hendelsene ikke har fått mer alvorlige konsekvenser for 

pasienten. 

 

Konsekvensene beskrevet her tydeliggjør hvor viktig det er at sykepleiere alltid har tilgang til 

nødvendige opplysninger om pasienten. Det er svært sårbart å ha alle pasientopplysninger lagret i et 

datasystem dersom systemet plutselig svikter og man ikke har noen back-up. Også ved planlagte 

nedetider for EPJ-systemet grunnet vedlikehold og oppgradering rapporteres det om mange uheldige 

konsekvenser for pasientene.  
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8.0 SYSTEMTEKNISKE UTFORDRINGER  MED EPJ  

For at EPJ systemet skal fungere som et godt verktøy og bidra til effektivitet er det svært viktig at det 

er brukervennlig slik at sykepleierne enkelt forstår hvordan det skal benyttes, og ikke bruker 

unødvendig mye tid på å finne informasjon eller på å dokumentere. Er systemet tungvint og 

vanskelig øker faren for at det ikke benyttes til fulle og/eller at dokumentasjonen blir mangelfull. 

Oppleves det i tillegg mange feil, treghet i systemet eller at systemet til stadighet er nede vil dette sette 

kvaliteten på dokumentasjonen og pasientsikkerheten ytterligere i fare.  I dette kapitlet vil vi 

presentere hvordan sykepleiere har vurdert brukervennligheten til EPJ-systemet på arbeidsplassen og 

hvorvidt de har opplevd spesielle problemer i forhold til pålogging, avlogging, treghet i systemet eller 

at EPJ-systemet har vært nede. 

 

 
Figur 17 

Figur 17 viser hvorvidt sykepleierne oppfatter EPJ-systemet som brukervennlig eller ikke. Flertallet av 

respondentene, 2 av 3, er enige i at EPJ-systemet er brukervennlig, mens 1 av 5 oppfatter det ikke 

slik. Vi undersøkte hvorvidt de som ikke oppfattet EPJ-systemet som brukervennlig benyttet de 

samme EPJ-systemene på arbeidsplassen. Det viste seg at det blant alle EPJ-system var sykepleiere 

som mente at systemet ikke var brukervennlig. Blant de største EPJ-systemene (de som ble brukt av 

flest respondenter) var dette prosentandelen som var helt eller delvis uenige i at systemet var 

brukervennlig: Profil – 32% (n=323), Gerica – 27% (n=341), Doculive – 20% (n=204) og DIPS – 

14% (n=860).  
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Figur 18 

Vi kan se av Figur 18 at 1 av 10 sykepleiere opplever ukentlig å hindres i arbeidet på grunn av feil ved 

pålogging. En 1 av 3 opplever feil ved pålogging hver måned eller oftere. Totalt sett er det bare litt 

over 1 av 10 som sier at de aldri opplever problemer med pålogging. Vi spurte også om sykepleierne 

ble hindret i jobben sin på grunn av problemer med avlogging.  Figur 19 viser at 4 av 10 aldri ble 

hindret i sitt arbeid på bakgrunn av dette. Svært få opplevde slike problemer med avlogging ukentlig 

eller oftere.  

 
Figur 19 
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Trege datasystemer kan føre til unødvendig mye bruk av tid på å finne opplysninger om pasienten, 

eller på å dokumentere. Denne tiden kunne heller ha vært brukt på direkte pasientkontakt. Vi spurte 

derfor sykepleierne om de hadde opplevd at de ble hindret i arbeidet sitt fordi systemet var tregt.  

 

 
Figur 20 

Som vi kan se av Figur 20 er det så mange som over 3 av 4 som opplever månedlig eller oftere at de 

hindres i arbeidet fordi datasystemet er tregt. En tredjedel av alle respondentene opplever dette 

daglig. Kun noen ytterst få rapporterer at de aldri blir hindret pga. treghet i EPJ-systemet. Dette 

gjenspeiles også i kommentarene som sykepleierne kommer med i undersøkelsen: 

 «Jeg  bruker  o f t e  t id  på å  ven te  på t r eg e  datasys t emer  som henger  s eg  opp .»  

«Det  s tør s t e  prob l emet  i  hverdagen er  t r eg t  datasys t em.  Spes i e l t  v ed  vaktski f t e r  når  mange  

e r  logge t  opp t i l  s e rver ,  tar  de t  lang  t id  å  logge  s eg  på ,  sk i f t e  "s ide" og  få  godkjen t  de t  en  

har  skreve t .  Det t e  sk jer  også  t i l  andre  t id er  på døgne t .»  

«EPJ er  e t  v e ld ig  godt  sy s t em,  men t r eghe t en  i  sy s t emene  e r  t i l  å  b l i  g råhåre t  av .  Vi bruker  

så  mye  t id  på å  ven te  på å  komme inn og  l i gnende .  Det t e  går  s e lv sag t  på bekos tn ing  av  

pas i en t ene .  S l ik a t  de  får  mindre  t id .»  

Blant alle fritekstkommentarene som sykepleierne har kommet med i undersøkelsen var det 126 

kommentarer som omhandlet treghet i systemet. Det er altså svært mange sykepleiere som opplever 

dette som en frustrasjon og et hinder i arbeidshverdagen.  
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Sykepleierne rapporterte at også lange responstider i EPJ-systemet er vanlig. Nesten halvparten av 

alle respondentene (n=2030) opplever ukentlig at dette hindrer dem i arbeidet. Akkurat som forrige 

spørsmål, handler også dette om treghet i systemet. Disse spørsmålene går tett i hverandre, og vi har 

derfor valgt ikke å presentere resultatene fra dette spørsmålet i en figur her. For mer utfyllende 

detaljer – se vedlegg.  Videre ble sykepleierne spurt om de hadde opplevd å bli hindret i arbeidet fordi 

EPJ-systemet var nede. Av Figur 21 kan vi lese at over 9 av 10 har opplevd dette, men at det i de 

fleste tilfellene forekommer 6 ganger i året eller sjeldnere. Dette er altså ikke et hyppig 

forekommende fenomen, men det hender hos de aller fleste.  

 
Figur 21 

Sykepleierne ble også spurt om det var andre tekniske problemer med EPJ de opplevde som 

forhindret dem i arbeidet, og om de kunne spesifisere disse. Det mange nevnte her var at de hadde 

gamle datamaskiner og/eller tregt nettverk generelt på arbeidsplassen noe som gjorde at EPJ-

systemet ble tregt i bruk. Det ble også nevnt av flere at det ikke var mange nok maskiner i forhold til 

personer på jobb og at man dermed ble logget av PCen hele tiden og måtte bruke 10 minutter på å 

logge på igjen, eller eventuelt at man måtte vente på at en PC ble ledig for å få kommet inn i 

journalen. Det var også mange som rapporterte om PCer som henger seg opp, at man kastes ut av 

systemet, og at journaler blir låst for dokumentasjon fordi andre jobber i samme journal.  
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Oppsummert	forteller	resultatene	at	flertallet	mener	at	deres	EPJ-system	er	brukervennlig.	
Mange	opplever	feil	ved	pålogging,	og	så	mange	som	1	av	3	opplever	dette	hver	måned	
eller	 oftere.	 Problemer	 ved	 avlogging	 forekommer	 også,	 men	 noe	 sjeldnere.	 Imidlertid	
opplever	så	mange	som	3	av	4	at	de	hver	måned	eller	oftere	hindres	i	arbeidet	på	grunn	
av	 treghet	 i	 systemet	og	mange	 rapporterer	også	 om	 lange	 responstider	 i	 EPJ-systemet	
som	hindrer	dem	i	arbeidet.	Over	9	av	10	har	opplevd	at	hele	EPJ-systemet	er	nede,	men	
dette	forekommer	heldigvis	 ikke	så	hyppig.	 	 Ellers	plages	mange	av	 forsinkelser	grunnet	
gamle	og	for	få	PCer.	
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9 .0 HELHETLIG VURDERING  

Avslutningsvis ble sykepleierne stilt to oppsummerende spørsmål omkring bruk av elektronisk 

pasientjournal. Det første var om de var enige i at de brukte en del tid på problemer med EPJ-

systemet som gikk på bekostning av pasientbehandlingen.  

 

 
Figur 22 

Som vi ser av Figur 22 rapporterer over halvparten av respondentene at de bruker mye tid på 

problemer knyttet til EPJ-systemet. Totalt sett er det kun 1 av 3 respondenter som uenige i at de 

bruker mye tid på dette. Mange respondenter har kommentert på dette med tidkrevende problemer 

med EPJ-systemet, men ikke alle mener det går utover pasientbehandlingen: 

«Prob lemer  med dokumenter ing  og  he l e  datasys t emet  g jø r  a t  de t  b l i r  mye  mindre  t id  t i l  å  

være  t i l  s t ede  hos  pas i en ten .»  

«Ja ,  v i  har  mange  prob l emer  med EPJ-sys t emet  som tar  mye  t id .»  

«Pas i en t en  går  a l l t id  fø r s t  -  da taprob l emer  får  j e g  ta  når  de t  b l i r  t id  t i l  over s  e l l e r  om noen 

ko l l egaer  kan h j e lpe  t i l .»  

Det kan altså se ut til at det er svært vanlig å oppleve problemer knyttet til EPJ-systemet, men at dette 

ikke bestandig går på bekostning av pasientene. 
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Figur 23 

Til slutt ble sykepleierne spurt om de var enige i at introduksjon av elektronisk pasientjournal samlet 

sett har bidratt til å bedre kvaliteten og sikkerheten i helsehjelpen. Totalt sett var så mange som 4 av 5 

enige i dette. Svært få var uenige. Det ser altså ut til at selv om mange opplever problemer knyttet til 

EPJ-systemet så mener de at overgang fra papir til elektronisk pasientjournal er en positiv ting. En 

sykepleier uttrykker det slik: 

«Elektron isk pas i en t journa l  e r  svær t  ny t t i g ,  j e g  v i l  ikke t i lbake t i l  "gamle  måten" .  Har 

hat t  en  de l  prob l emer  med programmet  v i  beny t t e r ,  de t t e  e r  k i lde  t i l  f rus t ras jon  i  en  t rave l  

hverdag .»  

 

 

Oppsummert	 så	 er	 den	 helhetlige	 vurderingen	 fra	 sykepleierne	 at	 over	 halvparten	
opplever	problemer	med	bruk	av	elektronisk	pasientjournal	som	medfører	at	tid	brukes	på	
det	 i	 stedet	 for	 direkte	 pasientbehandling.	 På	 tross	 av	 problemene	 mener	 4	 av	 5	 at	
introduksjon	av	elektronisk	pasientjournal	samlet	sett	har	bidratt	til	å	bedre	kvaliteten	og	
sikkerheten	på	den	helsehjelpen	pasienten	mottar.		
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10 .0 DISKUSJON  

Denne undersøkelsen har gitt oss mye innsikt og kunnskap om hvordan EPJ-systemer fungerer i 

praksis, sett fra sykepleiernes ståsted. Undersøkelsen gir inntrykk av at det er mye positivt knyttet til 

de kliniske informasjonssystemene man introduseres til. Det er imidlertid flere negative forhold som 

skaper frustrasjon og dårlig arbeidsflyt for sykepleierne, spesielt knyttet til utforming av EPJ-

systemene og erfarte problemer med de systemene og det datautstyret man har tilgjengelig. Vi vil her 

diskutere disse funnene nærmere i forhold til tidligere undersøkelser og funn der vi har opplysninger 

om dette.  

 

10.1 OPPLÆRING 

For at man skal kunne benytte EPJ så rasjonelt som mulig i hverdagen og vite både hvor man finner 

opplysninger og hvor man lagrer nye opplysninger er god opplæring i bruk av systemet helt 

nødvendig. I denne undersøkelsen svarte 4 av 5 sykepleiere at de ble tilbudt opplæring i det/de EPJ-

systemene som benyttes på arbeidsplassen, noe som er en høy andel. Det er imidlertid stor forskjell 

fra arbeidssted til arbeidssted. For eksempel svarte 1 av 5 ansatte i kommunehelsetjenesten at de ikke 

tilbys opplæring i EPJ-systemet på arbeidsplassen. Sett i forhold til at det er i kommunehelsetjenesten 

man har minst erfaring med EPJ-systemer (6), så er dette uheldig. Sammenlignet med resultatene fra 

undersøkelsen til legeforeningen, hvor 1 av 3 svarte at de i liten grad ble tilbudt opplæring i EPJ-

systemet (3), ser det ut til at sykepleiere generelt tilbys opplæring i EPJ på arbeidsplassen oftere enn 

legene.  

 

Selv om man har fått opplæring i et datasystem vil det ofte oppstå situasjoner man ikke har vært oppe 

i tidligere for eksempel at man skal utføre en ny oppgave eller det oppstår et ukjent problem. Da vil 

man ha behov for en eller annen form for brukerstøtte. Det finnes som regel superbrukere man kan 

kontakte i slike situasjoner, og man kan også kontakte den systemansvarlige ved behov. Superbrukere 

har vist seg å fylle en viktig rolle som mediatorer mellom sluttbrukere og utviklere, som betyr mye for 

en vellykket implementering av datasystem i en ikke-teknologisk omgivelse (9). I denne 

undersøkelsen var det kun 2 av 5 som rapporterte å få brukerstøtte fra superbrukere. Det interessante 

var at de aller fleste (7 av 10) oppga at de spurte kolleger når de hadde behov for brukerstøtte. Dette 

samsvarte med at mange oppga at de også selv ga brukerstøtte til kolleger. Det kan være at dette har 

med tilgjengelighet å gjøre da kolleger ofte er tilstede når utfordringen oppstår, og sannsynligheten 

for at de har vært oppe i en lignende situasjon tidligere er stor. Det kan også være at det er få 

superbrukere og systemansvarlige tilgjengelige, eller at de er utilgjengelige i visse tidsrom. At kolleger 
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hjelper hverandre på denne måten er i seg selv ikke noe problem, så lenge det ikke tar tid vekk fra 

direkte pasientrettet arbeid. Vi vet lite om årsaker til dette, hva som er typiske spørsmål man spør om 

eller blir spurt om, eller hvor mye tid og ressurser som går med til slike aktiviteter. Det er en svakhet i 

undersøkelsen at vi ikke spurte eksplisitt om dette, og dette er spørsmål som bør inkluderes i 

fremtidige undersøkelser.   

 

10.2 DELTAKELSE OG MEDBESTEMMELSE  

Elektroniske pasientjournalsystemer er utviklet for mange formål og ulike grupper helsepersonell. For 

at EPJ skal være et nyttig verktøy for sykepleierne er det viktig å ta hensyn til og inkludere 

funksjonalitet som støtter de behovene som sykepleierne har i sin kliniske hverdag. I tillegg til at 

brukerdeltagelse er et av kjennetegnene i skandinaviske tradisjoner for softwareutvikling og hjemlet i 

arbeidsmiljøet, er det gjerne slik at systemutviklere ikke nødvendigvis har kunnskap om alle behov 

sykepleiere har i arbeidet sitt. Derfor blir det anbefalt å ta de som skal bruke EPJ-systemet med på 

råd når systemer skal utvikles eller innføres. I vår undersøkelse fant vi at de fleste respondentene 

hverken har hatt innflytelse på valg av EPJ system på arbeidsplassen, på utvikling av EPJ-systemet 

eller på innføring av EPJ-systemet. Dette kan være medvirkende årsak til at 1 av 2 sykepleiere mener 

at det ikke tas hensyn til behovene i deres kliniske hverdag ved valg av EPJ-system (Figur 4). 

Lignende resultater finner vi fra undersøkelsen blant sykehuslegene som heller ikke rapporterte å ha 

hatt innflytelse på valg eller utforming av EPJ-systemet, og hvor nesten halvparten mente at 

utviklingen av EPJ-systemet ikke tok høyde for behovene i deres kliniske hverdag (3). 

 

10.3 ARBEIDSPROSESSER OG - ORGANISERING  

I utgangspunktet burde det å ha elektronisk pasientjournal fremfor papirjournal bidra til effektiv, rask 

og enkel tilgang på nødvendige opplysninger. I denne undersøkelsen var imidlertid totalt sett 1 av 5 

respondenter uenige i at EPJ-systemet bidro til effektive arbeidsprosesser. Det er flere årsaker som 

ligger bak dette. For å ta kommunehelsetjenesten som eksempel, hvor høyest andel respondenter 

mener at EPJ-systemet ikke bidrar til effektivitet (Figur 15), så er det også der de sist kom i gang med 

EPJ, hvor de bruker de EPJ-systemene (Profil og Gerica) som flest oppga som lite brukervennlige (Se 

kommentar under Figur 17), hvor det er færrest som mener de tilbys opplæring i EPJ-systemet (Tabell 

4) og hvor det rapporteres minst tilgang på brukerstøtte (Tabell 5). I tillegg kommer praktiske 

utfordringer som tregt og utdatert datautstyr og ikke tilstrekkelig med PCer til alle. Alt dette er 

faktorer som kan være med å påvirke hvor effektivt EPJ-systemet oppleves.  
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Selv om de aller fleste altså opplevde EPJ-systemet som effektivt, så mente under halvparten av 

respondentene at systemet samsvarte med deres behov for arbeidsstøtte. Det hadde vært interessant å 

vite mer om hva sykepleierne ønsker seg i forhold til funksjonaliteter og oppbygging av EPJ-

systemet, for at det skal være mer tilrettelagt deres behov. Noe som kanskje sier litt om oppbyggingen 

av EPJ-systemet er at svært mange (7 av 10) rapporterer om at informasjon om pasienten og 

dokumentasjon av helsehjelp finnes flere steder i journalen. Slik dobbeltføring er både 

uhensiktsmessig, tidkrevende og lite systematisk. Helsetilsynet gjennomførte i 2010 et 

landsomfattende tilsyn i kommunehelsetjenesten. I deres rapport påpekes blant annet at 

dokumentasjonen var mangelfull, av dårlig kvalitet og at opplysninger om brukerne var lite 

tilgjengelig for de ansatte som hadde behov for dem. Opplysninger om pasientene ble dokumentert 

på mange forskjellige steder og var derfor vanskelig å finne igjen. Helsepersonell manglet kunnskap 

om hva som skulle dokumenteres og hvor (10). I vår undersøkelse mente 3 av 4 respondenter at de 

hadde tilgang til den informasjonen de hadde behov for, men likevel sier kun litt over halvparten av 

sykepleierne at det er lett å skaffe seg oversikt over pasientenes status i EPJ systemet. 

Helsedirektoratets og KS’ undersøkelse av EPJ i omsorgstjenesten fant også at det foregår mye 

dobbeltføring, og at mange har andre løsninger, slik som papir, i tillegg. De påpeker viktigheten av en 

standardisering av både journaloppsett og terminologi som bidrar til å skape oversikt og gjøre det 

mulig å søke etter opplysninger i en journal der datamengden er stor (6). Dette vil kunne bidra til 

enklere tilgang på informasjon i EPJ og dermed bedre oversikt over pasientens status. 

 

Med tiden har det blitt et uttalt problem at de ulike helseinstansers ulike EPJ-systemer ikke snakker 

med hverandre eller utveksler informasjon. Selv om reguleringene nå muliggjør mer 

informasjonsdeling er det likevel ikke enkelt å dele pasienters helseopplysninger på tvers av 

institusjoner på en effektiv måte. Samhandlingsreformen (11), Stortingsmeldingene «Én innbygger – 

én journal» (1) og «God kvalitet – trygge tjenester» (2), samt resultatene fra undersøkelsen til Den 

Norske Legeforening (3) setter ytterligere fokus på dette. Selv om trenden går i retning av at fler og 

fler helse-institusjoner benytter samme journalsystem er fortsatt ikke deling eller utveksling av 

opplysninger om en pasients helsehjelp på tvers av institusjoner trivielt eller enklere. 

Helsedirektoratet er per medio 2015 i full gang med utrulling av kjernejournal. Dette skal bli et 

landsdekkende tilbud etter hvert, men er i pilotutprøving i Stavanger, Trondheim og Akershus. 

Kjernejournalen skal være tilgjengelig for helsepersonell samt pasienten selv, men informasjonen 

lagres bare i 3 år. Her kan pasienten bidra med opplysninger han anser som nyttige for helsepersonell 

å vite om, slik som nedsatt syn, hørsel, allergier etc. Videre vil det hentes informasjon fra registre som 

viser administrative opplysninger om kontakter med helsetjenesten, og i fremtiden vil et utvalg 
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kliniske opplysninger som kan være viktige i en nødsituasjon bli tilgjengelige, men det er foreløpig 

uklart hvem som sørger for at dette kommer inn i kjernejournalen. Dette gjelder for eksempel 

opplysninger om hva slags medisiner man bruker, kroniske sykdommer og operasjoner (12). Funnene 

i denne rapporten underbygger behov for løsninger der sentrale opplysninger er tilgjengelige for 

sykepleiere når det oppstår en akuttsituasjon eller en person søker helsehjelp ved et nytt tjenestested.  

 

I respondentenes kommentarer til spørsmål i undersøkelsen er det flere som påpeker at de ofte 

opplever å mangle tilgang på viktige kliniske opplysninger og helseinformasjon om pasienten. Det 

kan for eksempel være at ulike helseinstanser og faggrupper benytter ulike dokumentasjonssystem, at 

pasienten formelt er innlagt på en annen avdeling og man derfor mangler tilgang til journalen, eller 

det kan være at journalen ikke kan åpnes av andre mens en person skriver et notat i den - noe som vil 

vedvare helt til vedkommende har skrevet ferdig og godkjent sitt notat. Dette er i samsvar med funn 

fra Helsedirektoratet og KS sine undersøkelser om EPJ i omsorgstjenesten. Der beskriver de at EPJ 

ikke er tilrettelagt for hverken intern oppfølging eller ekstern samhandling. En videreutvikling av 

journalsystem som inkluderer nødvendige og ønskede funksjonaliteter, og som er tilpasset ulike 

brukergruppers informasjonsbehov etterspørres (6).   

 

10.4 PROBLEMER MED EPJ 

For at EPJ skal være et godt arbeidsverktøy som legger til rette for pasientsikkerhet og helsehjelp av 

god kvalitet, kreves det at helsepersonell har tilgang til journalen til enhver tid. Funnene som 

beskrives i kapittel 7 forteller at hver tredje respondent har opplevd at problemer med EPJ-systemet 

har fått negative konsekvenser for pasientene. Det samme svarer 2 av 5 sykehusleger (3). Dette er 

urovekkende. Slike konsekvenser spenner bredt; fra pasienter de ikke har hatt tilgang til noe 

informasjon om og utsettelser av vaksiner eller operasjoner, til trusler mot pasientsikkerhet, liv og 

helse. Kjernejournal kunne ha løst noen av disse problemene dersom opplysningene man behøvde 

var yngre enn 3 år, var inkludert i oppdatert kjernejournal (det tar ofte 4-6 uker for 

registeroppdateringer), og tilgjengelige for sykepleiere. I tillegg handler mangel på informasjon om 

pasienten også om datamaskiner som ikke er tilkoblet nødaggregat ved strømstans eller hvor hele 

systemet er utilgjengelig over lengre tid grunnet oppgradering eller annet vedlikehold. Planlagt 

nedetid i EPJ ble nevnt av flere som noe som gjorde arbeidet vanskelig og som ga negative 

konsekvenser for pasientene. Det synes nødvendig å etablere et sikrere system for slike tilfeller. Når 

all informasjon er elektronisk blir det samtidig veldig sårbart når systemet blir utilgjengelig. Det synes 

uholdbart at flere rapporterer om at tilgangen til EPJ blir borte over lengre tid (slik som en hel helg) i 

forbindelse med planlagt vedlikehold. Selv om de færreste respondentene i denne undersøkelsen 
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rapporterte om svært alvorlige konsekvenser for pasientene ved utilgjengelig EPJ, så synes det klart at 

det er tilfeldigheter som har gjort at de mindre alvorlige konsekvensene ikke ble mer alvorlige.  

 

Respondentene rapporterer også om mange systemfeil med EPJ. Over halvparten opplever å måtte 

bruke tid på problemer med EPJ-systemet i stedet for direkte pasientrettet arbeid. 3 av 5 sykehusleger 

svarte det samme (3). Slike problemer handler for eksempel om feil med pålogging, avlogging, 

generell treghet i systemet og dårlig brukervennlighet. I tillegg er EPJ-systemer ofte mindre «modne» 

enn man kunne ønske seg, og helsepersonells forståelse av hvordan man skal implementere og bruke 

dem på en trygg måte i daglig praksis har vist seg å være mangelfull (13). Det kan også virke som om 

implementeringen av EPJ i helsetjenesten ikke helt har tatt høyde for hva som behøves av 

teknologisk utstyr for at dette skal oppleves som et godt hjelpemiddel. Mange respondenter 

rapporterer om utdatert og tregt datautstyr, og at det ikke er PCer nok til alle. Dermed går unødig 

mye tid med til å vente på tur til å dokumentere, samt til inn og utlogging i systemet. Dette oppfattes 

som svært unødvendig bruk av tid da dette er et problem som enkelt lar seg løse. Selv om det er en 

del som gjenstår før EPJ fungerer som et optimalt verktøy for sykepleiere, er respondentene i denne 

undersøkelsen i det store og det hele fornøyd med at pasientjournalen er digitalisert. 4 av 5 

respondenter mener at introduksjon av elektronisk pasientjournal samlet sett har bidratt til å bedre 

kvaliteten og sikkerheten på den helsehjelpen pasienten mottar.  

 
 

11 .0 KONKLUSJON  

Til tross for opplevelser med tekniske problemer og varierende brukervennlighet er mange 

respondenter stort sett fornøyde med EPJ. Vi vil likevel peke på det bekymringsfulle i alle 

kommentarer om EPJ-systemene og betydningen for klinisk praksis.  Tilgang på nødvendig og 

relevant informasjon for å ivareta kontinuitet, pasientsikkerhet og kvalitet i helsehjelp fremheves. 

Dessverre er det fravær av slik tilgang til relevant informasjon som også skaper flest negative 

opplevelser for sykepleierne. 
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