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veileder Ole Hanseth. Videre ønsker jeg å takke Eric Monteiro og Kristin B
for deres konstruktive kommentarer.
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for den samarbeidsviljen som ble vist meg på Rikshospitalet. Ivar Berge
vært en viktig døråpner i dette arbeidet, og jeg vil rette en spesiell takk t
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og åpenhet som har vært til stor hjelp.

Til sist vil jeg takke Birgitte for mye tålmodighet, hjelp og mange go
middager gjennom hele perioden.

Arbeidet har vært slitsomt men lærerikt, og jeg håper resultatet kan væ
hjelp i de spennende utfordringene som Rikshospitalet nå står ovenfor.

Karl Ivar Dahl
Blindern, 15. februar 1998
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Sammendrag
Helt siden midten av 60-tallet har man forsøkt å lage elektroniske pasientjour-
skrives
ske

ukket
kturer.
ere, og

n slik
tøter
re.

ase-
t har
 infra-
iske

noen
rnal
naler, men arbeidet har vist seg å være overraskende vanskelig. I dag be
en elektronisk journal fortsatt som en fremtidsvisjon for de fleste nor
sykehus.

Etterhvert som datasystemer blir stadig større og mer komplekse har det d
opp en ny type systemer som samlende betegnes Informasjons Infrastru
Disse systemene kjennetegnes blant annet av at de har svært mange bruk
at de må tilfredsstille en rekke forksjellige behov.

Jeg argumenterer for at pasientjournalen kan beskrives som en del av e
infrastruktur, noe som bidrar til å forklare noen av problemene utviklere s
på når de bruker tradisjonelle metoder for å utvikle en “ny” type programva

Beskrivelsen av journalen i et infrastruktur perspektiv er basert på et c
studie av pasientjournalen på Barneklinikken ved Rikshospitalet. Arbeide
avdekket at journalen er en sentral felles ressurs i en svært heterogen
struktur som bygger på et komplekst samspill mellom sosiale og teknolog
aktører.

Bruk av dette perspektivet gir flere implikasjoner for design. Jeg ser på 
implikasjoner og skisserer en strategi for en innføring av en elektronisk jou
ved Rikshospitalet.
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I helsesektoren behandles det i dag store mengder informasjon. Anslagsv
16 millioner konsultasjoner i primærhelsetjenesten, 3 millioner i poliklinis
konsultasjoner i sykehusene og mer enn 640.000 sykehusinnleggelser
genererer en enorm mengde informasjon som alle er opphav til registre
lagring, behandling og formidling av informasjon i et stort omfang. Helse
senet har i den senere tid investert betydelige ressurser for å ta i bruk inf
sjonsteknologi for å utvikle og effektivisere denne informasjons-behandlin
[SHD (1996)].

Bak denne satsingen ligger det et håp om store gevinster. Helsesek
beskrives som et område hvor gevinstpotensialet ved bruk av elektron
informasjonsnettverk kan ligge i en størrelsesorden på flere milliarder kr
per år (ibid).

Det er imidlertid ikke første gang det satses på bruk av informasjonstekno
helsesektoren. Dette har vært et satsingsområde internasjonalt helt 
midten av 60-tallet [Peterson et al (1988)], men helsevesenet har fortsatt 
få suksesshistorier å vise til. Denne oppgaven har til hensikt å se nærm
aspekter ved pasientjournalen som kan bidra til å forklare hvorfor dette arb
har vist seg å være så komplisert.

Jeg ser først nærmere på pasientjournalen i avsnitt 1.1.1, den elektroniske
entjournalen i avsnitt 1.1.2, og til sist beskriver jeg situasjonen i helse-N
anno 1998 i avsnitt 1.1.3.

1.1.1 Pasientjournalen

Det er mange juridiske retningslinjer for formålet med og føring av pasientj
nalen. §43 i Lov om leger (1980) og §3 i Sykehusloven (1969) gir i tille
Sosial- og Helsedepartementet (SHD) hjemmel til å gi utfyllende forskri
Dette er gjort i “Forskrift om leges og helseinstitusjons journal for pasie
[SHD (1989)], og kommentarer til denne [SHD (1990)]. Videre gir Statens H
setilsyn anbefalinger for pasientjournalens innhold for somatiske sykehus 
tens Helseti lsyn (1994)]. Alle disse forskriftene bygger videre 
personregisterlovens forskrifter [Personregisterloven (1978)].

“Journalen skal gi så riktige og tilstrekkelige opplysninger som mulig om pasienten
og forhold av betydning for den hjelp han/hun trenger. Journaler skal føres fortlø-
pende, dokumentene skal nummereres, og enhver innføring dateres. Det må gå
klart frem hvem som fører journalen.” -Forskrift om leges og helseinstitusjons jour-
nal for pasient §6, SHD (1989)
 1
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oppfylle to hovedformål. For det første skal legen på bakgrunn av oppte
sene kunne gi det offentlige helsevesen de nødvendigste opplysning
innberetninger. For det andre skal opptegnelsene foretas slik at pasiente
kunne få best mulig behandling og pleie. Pasientjournalen har også i øk
grad hatt en annen sentral funksjon. I forbindelse med den stadig stigende
av klager og erstatningssaker er journalen blitt en viktig og ofte avgjøre
dokumentasjonskilde [SHD (1990)].

Det er i dag fire profesjoner som har selvstendig plikt til å føre journal – le
fysioterapeuter, psykologer og jordmødre. Sykepleiere har med andre ord 
plikt til å gjøre nedtegnelser i journal, men oppgaven kan delegeres til de
f.eks en lege. Det vil i så fall fortstatt være legens ansvar å sørge for at jo
notatene inneholder nødvendige og korrekte opplysninger [SHD (1990)].

Helsedirektoratet krever likevel at sykepleierdokumentasjonen gjøres til e
av journalen. Dette er bant annet fordi sykepleierene ikke selv kan ark
pasientinformasjon på grunn av personregisterloven, men først og fremst
journalen skal gi best mulig inntrykk av den totale behandling og pleie av p
enten slik det er beskrevet i §6 i forskrift om leges og helseinstitusjons jou
for pasient [SHD (1989)].

Jeg ønsker å legge vekt på denne “formålsparagrafen” i min definisjon av
entjournalen i stedet for i detalj å beskrive journalens innhold. Journale
under stadig endring, og ved innføring av en elektronisk pasientjournal e
grunn til å tro at det vil skje store endringer innholdsmessig. Med mindre
gjøres lovendringer vil imidlertidformålet med journalen i all hovedsak forbl
uforandret.

Pasientjournalen spiller også en viktig rolle som en integrert del av praksis
f.eks Berg (1996b) har vist. I mine beskrivelser seg jeg derfor på pasien
nalen somen felles ressurs som skal gi brukerene et best mulig inntrykk av
totale behandling og pleie av pasienten, og støtte dem i dette arbeidet. Dette er
en funksjonell og svært åpen definisjon, og bør bare sees på som et ramm
for min deskriptive beskrivelse av pasientjournalen i kapittel 5.

1.1.2 Elektroniske journalsystemer

De mål og motiver som driver utviklingen av kliniske informasjonssystem
har så og si vært uforandret siden midten av 60-tallet [Peterson et al (19
noe som også gjenspeiles i hovedmålene for MEDAKIS-prosjektet på Riks
pitalet. Følgende overordnede mål er beskrevet for innføringen av en ele
nisk pasientjournal [MEDAKIS (1997)]:

• mer effektiv produksjon av pasientjournalens ulike elementer
• raskere gjenfinning/bedre tilgang til dagens pasientjournal
• sikker håndtering ved tilgang for rett person til rett tid
• økt kvalitativt innhold i journalen
• virksomhetsregistrering og grunnlag for forskningsdata
2
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enn det situasjonen for papirjournalen er i dag. De Moor (1993) hevd
fordelene ved bruk av IT sammen med standarder utvilsomt vil gi:

• Større effektivitet
• Mindre vedlikehold
• Bedret datasikkerhet
• Store besparelser

Erfaringene med dataprosjekter i norke sykehus gjennom mer enn 20
imidlertid nedslående. Ved inngangen til 1990-årene var IT i helsesekt
tiltenkt rollen som nasjonalt lokomotiv for 60.000 nye arbeidsplasser i n
dataindustri. Helt eller delvis mislykkede prosjekter som totalløsninger 
sykehus (NOMIS), Økonomisk og Medisinsk Informasjonssystem (ØMI)
det norske utviklingsprosjektet for elektronisk pasientjournal (NORA) gjo
at mange i 1993 anså disse visjonene som døde [Trasti (1993)].

Denne utviklingen er heller ikke unik for Norge. I en undersøkelse publis
1993 anslo det internasjonale konsulentfirmaet Ernest & Young at antallet 
troniske pasientjournalsystemer i Storbritannia ville øke fra rundt 20 system
1993 til 300 i 1996. Ved evaluering i 1996 viste det seg imidlertid at 
faktiske antallet elektroniske journalsystemer i bruk var blitt sterkt redu
[Quinn (1996)].

1.1.3 Situasjonen i dag

Det er i dag et gap mellom hvilke produkter som er tilgjengelige og de nød
digste behov sykehusene må tilfredsstille [Andrew (1997)]. Medical Rec
Institute (MRI) beskriver fem nivåer av EDB-støtte til journalsystemer, og b
de to første nivåene er oppnådd i dag [MRI ]. Systemene er fortsatt s
knyttet til den papirbasere pasientjournalen og baserer seg ofte på innsca
av dokumenter samt automatisering av enkle funksjoner. Et journalsystem
deles av flere sykehus (nivå fire) er ikke ventet før i år 2005-2025 (ibid.)

Den elektroniske pasientjournalen beskrives derfor som en fremtidsvisjo
mange norske sykehusavdelinger [Lægeforeningen (1997)], samtidig m
behovet for EDB-systemer er større enn noen sinne. Det rapporteres av
grupper at så mye som 30% av papirjournalene ikke er tilgjengelige nå
trengs [Hurlen (1996)].

Det er i dag to større prosjekter for elektronisk journal i Norge. Ved Sentra
kehuset i Nordland har det blitt utviklet et journalsystem kalt DIPS. Dette
først utviklet som et pasient-administrativt system, men er etterhvert utv
med journal-funksjonalitet. Systemet eies av 24 mindre sykehus, der 15 av
også bruker journalsystemet [Lægeforeningen (1997)].

Det andre prosjektet kalles MEDAKIS, og er et samarbeid mellom region
kehusene i Norge. Siemens Nixdorf er samarbeidspartner og står for u
lingen av journalsystemet som kalles DocuLive EPR. Dette systemet by
3
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Live EPR er bare såvidt påbegynt ved Rikshospitalet, men har allerede st
flere tekniske og organisatoriske problemer.

I sterk kontrast til dette er rundt 90% av norske almenpraktiserende 
brukere av databaserte journalsystemer.

Det elektroniske pasientjournal-prosjektet ved Hvidovre Sykehus i Danm
(HVEPS) beskriverressursmangler som tid, penger og teknologi,bruker-rela-
terte problemer som mangel på entusiasme og mangelfull opplæring, og 
minst høy organisatorisk kompleksitet som noen årsaker til at prosjektet b
mislykket [HVEPS (1996)]. Andre peker på problemene med at sykehus
dag er pålagt å oppbevare en til enhver tid oppdatert papirjournal [Læge
ningen (1997)].

Problemet er imidlertid ikke lenger å erkjenne og dokumentere problem
Trasti (1993) etterlyser forsøk på å forklare disse erfaringene. Erfaringen
ikke lenger avfeies som startvansker som kan løses med ytterligere milli
vesteringer i ny teknologi, maskinvare, nettverksløsninger eller konsulente

1.2 Arbeid gjort av andre

Det er gjort en god del arbeid for å forstå den rollen dokumenter generelt s
i organisasjoner. Dokumenters sterke koordinerende egenskaper blir blant
drøftet av Carstensen (1997) og Schmidt (1994). Symon (1996) ser på hv
datastøttet samarbeid og koordinering må forstås i en sykehus-kontekst.

Det er også lagt ned betydelig arbeid for å kartlegge hvordan dokume
tilegnes sosial verdi gjennom bruk. Yates (1989) har gjort en grundig und
kelse av en rekke case fra perioden 1850-1920 der hun blant annet bes
hvordan utviklingen avgenrer har vært en forutsetning for utviklingen av stør
moderne organisasjoner. Dette arbeidet føres videre i Yates & Orlikow
(1992) der forfatterene ser nærmere på hvordan genrer utvikles over tid v
gjensidig påvirkning mellom institusjonalisert praksis og individuell handlin

Når det gjelder pasientjournalen er det også gjort en del undersøkelser.
Berg har i en rekke artikler grundig beskrevet noen aspekter ved pasientjo
len i et sosiologisk perspektiv med fokus på den elektroniske journalen so
del av et sosioteknisk nettverk [Berg (1997, 1996a, 1996b)].

Engeström (1988) ser på den elektroniske journalen som et kommunik
artefakt, og argumenterer for at den elektroniske journalen bør utnyttes 
som et instrument for samarbeid mellom leger så vel som pasienter.

Nygren & Henriksson (1992) har sett nærmere på hvordan egenskaper k
til journalmediet påvirker hvordan journalen brukes og tolkes.

Alle disse gir et godt inntrykk av den komplekse virkeligheten pasientjourn
er en del av, og alle tar opp svært viktige sider ved pasientjournalen.

Det utvikles imidlertid i dag en ny teori om storeInformasjons Infrastrukturer
som etter min mening åpner for en mere helhetlig forståelse av pasien
4
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giske nettverk. Hanseth (1996a) bruker som paradigmeeksempel utvikling
Internet, men kommer også inn på tilsvarende problematikk innen helse
toren, og i Hanseth & Monteiro (1997) argumenterer de for at de ma
mislykkede forsøkene på å innføre en elektronisk pasientjournal, i stor 
skyldes en manglende forståelse av den infrastrukturelle aspektene ved 
typen systemer.

Braa & Sandahl (1998) understreker hvor viktig det er å forstå rollen do
menter har i infrastrukturer som en forutsetning for design av elektron
dokumentsystemer.

1.3 Problemstilling

Etterhvert som datasystemene blir stadig større og komplekse ser vi en n
systemer utvikles som samlende kan betegnes Informasjons Infrastruk
heretter kaltinfrastrukturer. Dette er systemer med svært mange og forskjel
brukere og som derfor må tilfredsstille en rekke forskjellige behov. Kanskje
best kjente eksemplet på en slik infrastruktur er Internet og World Wide W
men det er i dag en rekke satsinger på forskning og utvikling av andre i
strukturer som digitale bibliotek o.l. Clinton/Gore administrasjonens satsin
“The Information Superhighway” og den tilsvarende satsingen på Nasjo
Informasjonsnettverk (NIN) i Norge er en indikasjon på hvor viktig den
typen IT vil bli i fremtiden.

Pasientjournalen kan også være et eksempel på en slik infrastruktur, no
kan bidra til å forklare problemer utviklere støter på når de bruker tradisjon
metoder for å utvikle en “ny” type programvare.

Som jeg vil argumentere for i teorikapitlet, er et av kjennetegnene for in
strukturer at de utvikles gjennom evolusjon, og på den måten alltid by
videre på noe eksisterende.

I et slikt perspektiv vil derfor innføringen av en elektronisk journal sees på 
en videreutvikling av enallerede etablert infrastruktur, men i mine litteratur-
studier har det vært få undersøkelser som ser på den papirbaserte pasie
nalen slik den brukes i dag. De empirisk vinklede artiklene har i hovedsak 
seg om beskrivelser av elektroniske pasientjournalsystemer og vurdering
disse, og parallelt har utviklingen av teorien rundt informasjons infrastrukt
også fokusert på elektroniske løsninger.

Det vil derfor være interessant å se på infrastrukturelle aspekter ved pa
journalen som skiller seg fra hvordan man tradisjonelt ser på informasjon
temer. På den måten kan det kastes nytt lys over hvorfor innføringen a
elektroniske pasientjournalen fortsatt ligger i startgropen.
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1.3 Problemstilling

1.3.1 Hva jeg ønsker å gjøre
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Det er flere grunner til at Rikshospitalet er et spennende sykehus i journa
menheng. For det første er det et stort sykehus med mange ansatte og e
spekter av arbeidsoppgaver. For det andre har sykehuset avdelingsvise j
ler som også har gitt meg muligheten til å se nærmere på hvordan flere se
journalsystemer knyttes sammen. For det tredje er oppgaven svært aktu
sykehuset er i begynnerfasen med å implementere en elektronisk journal
felles papirbasert journalsystem. Jeg håper at denne undersøkelsen kan v
hjelp i dette arbeidet.

Sykehuset er en stor og kompleks organisasjon, og jeg har derfor valgt å
sere på Barneklinikken og der særlig Barnehjerteseksjonen. Det er flere å
til dette. Barnehjerteseksjonen er liten og oversiktlig, samtidig med at den
et tett samarbeid både med andre seksjoner på Barneklinikken, og med
avdelinger. I tillegg har seksjonen en egen skyggejournal og et egenutvikl
system, som begge er gode eksempler på vanlige utvidelser av journalen.
caset er derfor svært rikt, samtidig med at kompleksiteten ikke har vært s
enn at avhengighetene mellom alle disse systemene har vært mulig å kar

Til tross for det pågående journalprosjektet, har jeg fokusert på bruk av p
journalen i dag, og har således ikke mye empiri fra forsøk på å endre d
Dette er både fordi jeg ønsket å begrense et i utgangspunktet stort proble
råde, men også for å redusere usikkerheten knyttet til oppgaven. Innføring
det elektroniske journalsystemet er et prosjekt som skal gå over lang tid, o
selv mange usikkerhetsmomenter. Som et eksempel er nå forsøkene
innføre en elektronisk pasientjournal ved flere av avdelingene avlyst eller u
på grunn av tekniske eller organisatoriske årsaker, og jeg ønsket ikke å
meg avhengig av dette prosjektets fremdrift.

Jeg vil derfor i denne oppgaven se på den eksisterende papirbaserte pasie
nalen i form av et case-studie på Barneklinikken. Målet med denne und
kelsen er å beskrive journalen som en del av en infrastruktur der de so
strukturene er vel så sentrale som de teknologiske løsningene. På denne
ønsker jeg å legge grunnlaget for en bevisst videreutvikling av enallerede
fungerende løsning, fremfor å evaluere eksisterende og fremtidige elektron
løsninger.

1.3.2 Metode

Denne tilnærmingen kan best beskrives som et soft case studie. Dette
case studier er beskrevet i bl.a Braa & Vidgen (1997) og Walsham (1993
skiller seg fra det positivistiske hard case studiet ved at det legges større v
fortolkninger av funnene. Denne fortolkende fremgangsmåten fokuserer 
på forståelse fremfor generalisering, og validiteten til et individuelt c
avhenger ikke av hvor representativt det er i en statistisk sammenheng, m
hvor fornuftig og sannsynlig resonnementet bak beskrivelsene og konkl
nene er.
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dag, og se på aspekter ved den som kan bidra til å forklare hvorfor den ha
så vanskelig å implementere elektronisk. Jeg har et fortolkende utgangs
da jeg mener pasientjournalen ikke kan forstås utenom i relasjon til dens 
kompliserte kontekst. Som et utgangspunkt for denne forståelsen velger je
på journalen som et sentralt element i en større infrastruktur, videre k
infrastruktur perspektiv. Undersøkelsen kan derfor best beskrives som et 
tolkende soft case studie av pasientjournalen med et infrastruktur perspek

1.3.3 Fremgangsmåte

Perspektivet jeg har valgt å bruke er basert på et litteraturstudie. Primært s
jeg meg til Brown & Duguids (1994) artikkel om hvordan artefakter er kny
til sin kontekst, Aktør-Nettverks teorien og teorien om informasjons infrastr
turer. Disse blir presentert i kapittel 2. Dette har så dannet grunnlaget fo
tolkning av empirien som i hovedsak bygger på informasjon sykehuset har
dusert selv, tidligere undersøkelser gjort ved Rikshospitalet, og delvis stru
rerte intervjuer med brukere av journalen.

Det at Rikshospitalet nå gjenomgår store endringer gjør at sykehuset har
sert en del på egen praksis og rutiner knyttet til pasientjournalen. Særlig g
dette rapportene fra organisasjonsprosjektet for det Nye Rikshospitalet, d
arbeidsgrupper la ned mere enn 2500 timer arbeid for å kartlegge overor
behandlingsprosesser ved sykehuset [RH (1994a, 1994b, 1994c)], og e
rapporter fra Journalprosjektet [RH (1997a, 1995), MEDAKIS (1997)]. Di
har gjort det mulig å plassere mine undersøkelser i en større organisa
sammenheng, en oppgave som ellers ville vært svært tung.

Jeg har også støttet meg på tidligere undersøkelser gjort på Rikshospita
studenter. Særlig gjelder dette case-studiet av Berte på Barnehjertesek
som jeg selv var med på [Studentrapport (1997b)], og beskrivelsen av Da
på Kirurgisk Avdeling A [Studentrapport (1997a)].

Undersøkelsene på Rikshospitalet har gått over en periode på 8 mån
Primært har dette arbeidet blitt gjort i form av delvis strukturerte intervjuer 
jeg har tatt opp på bånd. Alle intervjuene er så blitt skrevet av og gitt t
respondentene som har ønsket det for kommentarer og rettelser. Dette ha
helt nødvendig for å få med den enorme detaljrikdommen disse intervjuen
hatt. Tilsammen dreier det seg om 11 intervjuer på tilsammen 7.5 timer. I
vjuer med kontorpersonell har jeg primært hentet fra arbeidet med case-s
av Berte. I tillegg kommer en rekke uformelle samtaler og orienteringer.

Intervjuene har vært foretatt på Barneklinikken med fokus på Barnehjerte
sjonen. I tillegg har jeg gjort et par intervjuer ved Rikshospitalets Revmatis
7



1.4 Oppgavens inndeling
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fordelingen av intervjuene på yrkesgrupper.

1.3.4 Vurdering av fremgangsmåten

Styrken til et case studie er at metoden kan beskrive virkeligheten i bety
bedre grad enn andre metoder som f.eks felt-eksperimenter. Metodens s
er at den vanligvis begrenses til en enkelt hendelse eller organisasjon, og 
gir problemer med å generalisere funnene [Galliers (1992)]. Jeg har i 
undersøkelser konsentrert meg om Barneklinikken og Barnehjerteseksj
som jo bare er en liten del av Rikshospitalet. I tillegg har avdelingene sep
journalsystemer som gjør at det kan bli ytterligere vanskelig å generalisere
mellom avdelinger på Rikshospitalet.

Videre peker Galliers på at mulighetene for flere tolkninger av funnene
mangel på kontroll over variable kan gi problemer med å skille mellom å
og virkning i kortere casestudier. Enkeltstående casestudier er likevel egne
utvikle og bidra til generaliserbare konsepter og referanserammer (ibid
mitt studie er i så måte både et bidrag til teorien om informasjons infras
turer og til forståelsen av pasientjournalen.

For å skape et bilde av hvordan pasientjournalen brukes i praksis ville det
vært naturlig med bruk av observasjon. Dette har imidlertid vært vanskel
hensyn til pasientene som hovedsakelig har vært barn, og det arbeidsp
respondentene har vært under. Jeg har forsøkt å kompensere for dette m
rekonstruksjon av et pasientforløp der jeg skisserer den konteksten pasien
nalen brukes i. I tillegg støtter jeg meg på undersøkelser gjort av andre,
Berg (1997, 1996a, 1996b) og Nygren & Henriksson (1992).

1.4 Oppgavens inndeling

Denne oppgaven har 3 hoveddeler; en teoretisk, en empirisk og en analyt

I kapittel 2 presenterer jeg teorien som danner grunnlaget for mitt case-s
Særlig gjelder dette teorien om informasjons infrastrukturer, og nødve
teori for å kunne tolke og forstå de sosiale strukturene som den papirba
journalen avhenger av.

Stilling Antall

Tilkn. til Journalprosjektet / MEDAKIS 3

Leger 6

Sykepleiere 2

Kontorpersonell 4

Til sammen 15

TABELL 1. Fordeling av intervjuer på yrkesgrupper. Intervjuer med kontorpersonell
er hentet fra case-studiet av Berte [Studentrapport (1997b)].
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Introduksjon

Deretter begynner den største delen av oppgaven, nemlig presentasjon av mitt
 går
pittel
 med
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sen-
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irkes
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case på Rikshospitalet. I kapittel 3 presenterer jeg Rikshospitalet og
igjennom sykehusets overordnede organisasjon. Deretter beskriver jeg i ka
4 et pasientforløp som er rekonstruert på grunnlag av journalen til et barn
en sammensatt lidelse. Dette ønsker jeg å gjøre for å gi leseren et inntry
hvilken kompleks praksis journalen er en del av, samtidig med at jeg pre
terer en del av de viktigste dokumentene i journalen. I kapittel 5 beskrive
så pasientjournalen, journalens teknologi og aktører som påvirker og påv
av journalen.

Kapittel 6 innleder oppgavens analytiske del der jeg anvender informas
infrastruktur perspektivet på min empiri og beskriver utvalgte aspekter
journalen i lys av dette. Til sist identifiserer jeg i kapittel 7 noen implikasjo
for design og utvikling av en elektronisk pasientjournal ved Rikshospitale
skisserer en strategi for innføring av et slikt system.

Kapittel 8 konkluderer oppgaven og beskriver aktuell videre forskning.
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2. Litteratur
2.1 Innledning
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I dette kapitlet vil jeg presentere teorien som danner basis for resten av
oppgave.

Jeg sa i problemstillingen at jeg ønsker å beskrive pasientjournalen slik
brukes på Rikshospitalet, og jeg trenger derfor begreper for å knytte tek
gien til den praksis den inngår i. I avsnitt 2.2 ser jeg derfor på teknolo
kontekst, og presenterer en rekke sentrale begreper for å forstå journalen
i relasjon til praksis. Dette begrepsapparatet kan hjelpe designere av komp
artefakter som pasientjournalen til konkret å identifisere hvilke sider ved 
faktet som vil påvirkes ved en endring. På denne måten kan designeren
bedre forståelse av hvordan eventuelle endringer vil kunne få ringvirkni
utover i organisasjonen. Brown & Duguids begreper omgrenseressurser,
brukergrupper og genrer gir etter min mening et godt utgangspunkt for den
forståelsen.

En annen angrepsvinkel for å relatere journalen til dens kontekst prese
jeg i avsnitt 2.3. Aktør Nettverks-teorien gir god hjelp til å identifisere aktø
knyttet til journalen, og gi et innblikk i de komplekse nettverkene disse a
rene inngår i. Teorien spiller også en sentral rolle i forståelsen av infrastr
begrepet som jeg presenterer i avsnitt 2.4.

2.2 Teknologi i kontekst

Det er en overraskende stor forskjell mellom suksessen med elektronisk jo
for privatpraktiserende leger sammenliknet med problemene ved innførin
tilsvarende systemer ved større sykehus. Det er store likheter både mellom
sonell og pasienter, men det er også store forskjeller i hvilkenkontekst pasient-
journalen brukes i. Størrelse på organisasjonen, type arbeid som blir 
bedriftskultur, kunnskapsnivå, kort sagt den virkeligheten journalsystemet
kes og tolkes i varierer mye i kompleksitet, og det er derfor også varier
krav som stilles til den.

Bruk av begrepet kontekst er ikke den eneste måten man kan beskrive sam
hengen og avhengighetene mellom artefakter og deres omgivelser. Aktør
verks-teorien som jeg presenterer senere, gir en annen vinkling. Ellers 
etnografiske undersøkelsene til Lucy Suchman [se f.eks Suchman(1987
Rob Klings “Web Models” [Kling (1992)] også arbeid som ser på det sam
fenomenet, og det fullt mulig på en bedre og mere detaljert måte. Jeg v
likevel å ta utgangspunkt i kontekst-begrepet da det er intuitivt, og selv om
kan virke vagt og uangripelig vil jeg vise at det gir et godt rammeverk for 
beskrivelse uten å virke kompliserende.
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Paul Duguid som ikke bare drøfter begrepet, men viser på en god 
hvordan, og ikke minst hvorfor, dette begrepet bør brukes for å forstå den r
artefakter spiller. Videre peker de på hvilke implikasjoner dette bør ha
design.

Forfatterene drøfter dette i sin artikkel “Borderline Issues: Social and Mat
Aspects of Design” [Brown & Duguid (1994)]. Artikkelen utfordrer utvikle
til å se nærmere på konsekvensene av å introdusere teknologiske artef
fysiske, psykologiske og sosiale kontekster. De presenterer et analytisk ra
verk for å forstå teknologi i disse kontekstene, og argumenterer for hvorda
les forståelse av disse artefaktene kan bidra til å utviklegenrer som er sentrale i
den felles fortolkningen og bruk av artefakter, og som derfor kan utnyttes
en effektiv organiserende enhet for designere. Begrepene de introduse
svært nyttige for bedre å forstå hvordan teknologi er uløselig knyttet til sin 
tekst, og jeg gjennomgår derfor en del av dem her.

“Undoubtedly, to designers contemplating the unpredictability of the uses and set-
tings of what they design, grappling with context can appear about as attractive as
wrestling with a whale: The task looks overwhelming, and the opponent offers few
handholds.” [Brown & Duguid (1994) s.6]

Et sentralt begrep er altså genren som Brown & Duguid utvider noe ved å 
mentere for at en genre slik som memoet, rapporten eller det personlige 
er analytisk uavhengig avmediet informasjonen formidles på. Dette åpner f
også å se på et møte, en samtale eller en telefonsvarerbeskjed som fors
genrer innen informasjonsutveksling. Når et nytt medie innføres, slik som
elektroniske, ser vi at mange genrer bevares og overføres til det nye m
mens nye oppstår takket være mediets spesielle egenskaper.

Genren formidler hvilken fortolkende strategi leseren skal benytte seg av
tolke informasjonen. Genrer er sosialt konstruerte konvensjoner som b
sammen de to sidene av kommunikasjon. Vi velger stadig mellom dem n
bestemmer oss for om vi skal kommunisere via telefon, en liten lapp, en 
tronisk post, et memo eller et formelt brev. Ved å velge en genre fremfo
annen forsøker senderen å orientere mottakeren om innholdet. Selv om o
kanskje er de samme så kan de forskjellige genrene gi dem svært forsk
mening.

Relatert til genren er begrepetgrenseressurser. Felles bruk av artefakter støtte
av latente grenseressurser som ligger utenfor det vi vanligvis ser på som 
av artefaktet. Dette er ressurser som utvikles etterhvert som artefaktene g
innlemmes i praksis, og konvensjoner eller genrer utvikles omkring dem
argumenterer for at det er særlig to grunner til at det nå bør fokuseres st
på disse grenseressursene. For det første ligger de utenfor de tradisjonel
ranserammene, slik at mange nye designer og utviklingsstrategier uvit
truer med å fjerne ressurser brukerne benytter seg av. For det andre utvik
ny teknologi i stadig høyere tempo, så brukerene har stadig mindre tid
utvikle nye konvensjoner rundt ny teknologi.
12
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FIGUR 1. Forholdet mellom det kanoniske artefaktet, grenseressursene knyttet til det
sosialt anerkjente grensen for hvilke ressurser man kan anta at andre også knytter til
artefaktet, og til sist periferien.

Hva den enkelte person oppfatter som en sentral eller perifer ressurs ved e
fakt kan variere sterkt. For eksempel kan lyden fra en motor være en 
viktigste informasjonskildene en mekaniker har når han skal undersøke
samtidig som bilprodusentene gjør sitt ytterste for å skjerme sjåføren fra
samme lyden. Med andre ord kan egenskaper vurderes av noen som en 
og naturlig del av et artefakt, mens de vurderes som helt uinteressante og
fere for andre brukere av det samme artefaktet.

Det finnes altså ingen klare skiller mellom hva som sees på som en del av
faktet, og hva som er perifert. Hva som utgjør artefaktet avhenger av eta
praksis, noe forestillinger om kontekstuavhengighet ignorerer helt. Likeve
en designer trekke linjer, og Brown & Duguid kaller dette skillet mellom p
ferien og artefaktet forgrensen.

Denne grensen er sosialt definert. Individuelt kan man tolke periferien i
sagt alle retninger. Bråk fra søppelbilen klokken 6 om morgenen kan bety 
er på tide å stå opp og lengden på gresset på Gol kan si enkelte værp
hvor mye snø det vil bli på Geilo til vinteren. Alle tolker verden på sin ind
duelle måte. Grenseressursene slik Brown & Duguid definerer dem, tild
derimot sosial betydning snarere enn individuell betydning. Med andre o
grenseressurserde perifere ressursene som deles av en gruppe mennesker.

Det er to årsaker til at perifere egenskaper ved et artefakt kan utvikles til 
seressurser:materiell kontinuitet og enbrukergruppe med felles praksis. På den
ene siden trenger prosessen kontinuitet i artefaktene for at man skal k
kjenne igjen egenskapene, på den andre siden trenger prosessen en 
gruppe der medlemmer deler, gjenkjenner og over tid reformulerer kon
sjoner kollektivt.

Det Kanoniske
Artefaktet

Den sosialt anerkjente grensen
Grenseressurser

Perifere ressurser
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2.2.1 Materiell kontinuitet
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For at en perifer egenskap skal kunne utvikles til en sosialt delt grensere
må egenskapene ved artefaktet være konstant over tid. På denne måten 
materielle substratet til artefaktet danne utgangspunkt for utvikling av pra
rundt det. Et eksempel er innbindingen på bøker: Innbindingen brukes fo
et raskt inntrykk av hva slags genre boken tilhører. Da hardcover med gul
staver og glossede ark har blitt en vanlig måte å signalisere praktverk på, 
uten å ha lest en bokstav at dette ikke er den billige romanen vi var på jakt ett

Materiell kontinuitet gir muligheter for at artefaktet kan få en portabel konte
og er nært knyttet til dens fysisk inertia.

Portabel kontekst

Enportabel kontekst betyr at egenskaper som er knyttet til det fysiske artefa
hjelper brukere å plassere hvilken genre artefaktet hører til. Den prosess
er å publisere en bok er et godt eksempel på hvordan man prøver å gi arte
en portabel kontekst. Et manuskript som sirkulerer lokalt kan støtte se
ressurser som er begrenset til miljøet rundt forfatteren som notater og 
skrift. Etterhvert som manuskriptet flyttes ut mot et bredere publikum må d
mere allment anerkjente indikasjoner på hvilken genre det tilhører. E
midlene er å velge om det skal være glosset papir, tykkelse på det, og
minst hva slags cover manuskriptet skal få. Dette er fysiske egenskape
bøker som takket være sin materielle kontinuitet har gjort det mulig å form
svært raskt hvilken genre boka tilhører til et samfunn som har lært seg å
disse egenskapene gjennom mange år.

Fysisk inertia

Vannmerker, brevhoder, spesielle blekktyper eller komplekse mønster e
eksempler på metoder for å gi artefakterfysisk inertia. Pengesedler kan ha all
former og farger, men det er enkelte kjennetegn som knyttes til artefaktets
titet som f.eks vannmerke og seddelnummer. Disse er svært vanskelige å
likne og er derfor med på å gi sedlene en fysisk inertia slik Brown & Dug
bruker begrepet.

Da disse egenskapene ikke forandres over tid, gjør de det mulig for en br
gruppe å knytte andre grenseressurser til artefaktet som for eksempel mu
formidling av autoritet. Begrepet er derfor nært knyttet til artefaktenessosiale
inertia som diskuteres i avsnitt 2.2.3.

2.2.2 Brukergrupper med felles praksis

Bruken og forståelsen av artefakter er ikke universell. Et artefakt, dets g
seressurser og dets bruksområder må derfor forstås i forhold til dets bru
“The community of practice” ellerbrukergruppen slik Brown & Duguid bruker
det, er den del av den sosiale verden hvor praksis er felles, koordinert og 
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Brown & Duguid legger en annen mening i ordet “brukergrupper” enn de
tenker på som arbeidsgrupper, team eller borettslag. Brukergrupper bruke
beskrive de menneskene som har en felles bruk og forståelse av et artefa
behøver derfor ikke være en geografisk sammenhengende, ordnet eller v
nert gruppe mennesker det er snakk om, og det begrenses heller ikke av o
sasjonskartet.

I forhold til disse brukergruppene kan artefakter både formidle relasjoner in
i en brukergruppe og formidle relasjoner og koordinere aktiviteter mel
brukergrupper.

2.2.3 Artefakters rolle innad i en brukergruppe

Innad i en brukergruppe kan artefaktenes grenseressurser formidle inde
litet og sosial inertia. Dette er viktige begreper som muliggjør effektiv komm
nikasjon mellom personer i samme brukergruppe.

Indeksikalitet

Artefakter kan ikke forstås uten sin kontekst, og en egenskap ved kommu
sjon er at en bygger på konteksten for å formidle sitt budskap. I en sam
mellom to personer har ordet “jeg” og “deg” helt klare meninger, men bru
det i et telefonmøte mister de straks sin effektivitet. Ord som må tolkes ut
den genren de brukes i, kaller Brown & Duguidindeksikaler, og en viktig del
av kommunikasjon handler om å opprettholde indeksikaliteten. Bruk av in
sikaler muliggjør en svært effektiv og presis kommunikasjon dersom den 
innenfor den samme konteksten, men den kan like gjerne føre til kaos de
konteksten ikke bevares. Beskjeden “Ring meg om en time” har irritere
liten verdi dersom den ligger på en telefonsvarer.

Indeksikaler kan imidlertid forbli robuste over tid og rom dersom vi kan st
oss på den portable konteksten eller grensen, for å forstå deres menin
eksempel kan håndskriften på en beskjed identifisere “jeg”, den daglige 
velsen av aviser kan tillate dem å bruke “i morgen”, og en tv-reporter fo
Eiffeltårnet kan snakke om “her”.

Sosial inertia

En betydelig del av det å formidle autoritet kommer fra det Brown & Dug
kaller densosiale inertia til artefakter. Denne er nært knyttet til den fysisk
inertia diskutert tidligere, og baserer seg på hva en brukergruppe oppfatte
autoriteter eller ikke. For eksempel kan en konges signettstempel, en sig
eller en ekstravagant innbinding på en ordbok formidle en slik autoritet. 
ekstravagante innbindingen er dyr både for utgivere og kjøpere og represe
i seg selv en fysisk inertia, men det viktigste er hvordan denne investeri
tolkes av kjøperen. Fordi utgiverene investerer mye –inkludert deres 
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av sirkulasjon for å rette feil. Så tilliten til den som stoler på en solid innbu
ordbok hviler mindre på ordet “autorativ” på forsiden enn bokas sosial
fysiske inertia.

Artefakters evne til å formidle autoritet uavhengig av tid og avstand er en v
koordinernde egenskap. Formidlingen avhenger imidlertid av at bruke
tilhører den samme brukergruppen og dermed tolker artefaktet på samme

2.2.4 Artefakters rolle mellom brukergrupper

Artefakter som krysser grensene mellom brukergrupper må kunne forstås
internt, i form av den rollen de spiller innad i en brukergruppe, og ekster
form den måten de medierer relasjoner mellom brukergrupper.

Eksemplet med publisering av en bok viser hvordan man må ta hensyn t
sider ved artefaktet når denne grensen krysses. I dette tilfellet endres m
kriptet til en innbundet bok, men vanligvis endres ikke artefaktet når
krysser denne grensen. Dette resulterer i at egenskaper som er svært vikt
en brukergruppe kan føres over i en annen der de oppfattes som helt ov
dige. Så selv om det å fjerne eller legge til egenskaper ved et artefakt
ønskelig innen en brukergruppe, kan det gi store problemer for andre og d
skade forholdet mellom dem. Ett eksempel Brown & Duguid nevner er at
om bilister skulle ønske at motorlyden ble fjernet, ville det gjøre forho
mellom fotgjengere og bilister livsfarlig. Endringer ved artefakter er ikke al
så farlig, men de har en tendens til å sende uforutsigelige bølger ikke bare
i en brukergruppe, men også utenfor brukergruppens grenser.

Artefakter som krysser grensen mellom forskjellige brukergrupper er nær
beskrevet av sosiologen Susan Leigh Star, der hun kaller disse artefakte
“Boundary Objects”, ellergrenseobjekter[Star & Griesemer (1989)].

2.2.5 Flytting av grensen

Etterhvert som den teknologiske utviklingen har aksellerert, kan ikke bru
lengre ta den fysiske kontinuiteten for gitt. Stadig flere sosialt anerkjente 
fakter implementeres elektronisk, og artefaktene mister sin materielle kont
tet og derfor også mye av sin sosiale kontinuitet. Brown & Dug
argumenterer for at utviklerne må ta stadig mere hensyn til grenseressu
når de utvikler nye systemer, og hva som tidligere har vært implisitt og kn
til de fysiske egenskapene til et artefakt må nå gjøres eksplisitt av utvikle
for at en ikke skal miste viktige egenskaper artefaktene har. Dette blir en
større utfordring når man innser at forskjellige egenskaper ved artefakter k
varierende betydning langt utenfor brukergruppen utvikleren fokuserer p
at endringen derfor kan få uforutsette implikasjoner.
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Pasientjournalen kan ikke eksistere uavhengig av sosiale strukturer so
knyttet til den. For eksempel er organisering og arbeidsfordeling rundt tr
port og produksjon av journalen helt sentralt for journalens funksjon. For å
inntrykk av kompleksiteten rundt pasientjournalen med dens teknologisk
sosiale aktører må man derfor forstå strukturene som binder dem sammen

Dette betyr at journalen ikke kan deles opp i en del “journal” og en
“kontekst”, men snarere at journalen spiller en rolle i et nettverk der b
teknologi og brukere tilsammen muliggjør at pasientjournalen kan eksister

For å beskrive denne koblingen er det i litteraturen tatt i bruk en rekke met
Structuration Theory [Orlikwoski & Robey (1991)], fenomenologi [Boland
Greenberg (1992)], hermeneutikk [Klein & Lyytinen (1992)] og Haberm
teori om kommunativ handling [Gustavsen & Engelstad (1990)]. Imidlertid 
ikke disse teoriene hittil gitt større innsikt enn at IT både har begrensend
muliggjørende implikasjoner [Hanseth & Monteiro (1996a)]. Selv om de
erkjennelsen er svært viktig argumenter Hanseth og Monteiro for at d
behov for en mere detaljert beskrivelse av forholdet mellom teknolog
samfunn. Og for å komme ett skritt videre i denne forståelsen velger de å b
seg påAktør Nettverks-teorien.

Monteiro & Hanseth (1995) beskriver en minimalistisk variant av Aktør N
verks-teorien (ANT) med fokus på design av IT systemer. ANT er en a
sentrale teoriene som er utviklet innenforScience and Technology Studie
(STS), og er grundigere beskrevet blant annet i Callon (1991, 1989), La
(1997, 1991, 1986), Law (1992). Teorien fokuserer på å kunne forst
beskrive sosiotekniske nettverk med en større presisjon enn det tidligere f
har klart. Nøkkelelementer i teorien blir kort beskrevet her, og jeg henvise
artiklene ovenfor for en mere utfyllende beskrivelse.

Det spesielle med ANT er at den ikke setter et skarpt skille mellom sosia
teknologiske “noder” i nettverket og beskriver dem alle somaktanter. ANT ser
på samfunnet som et sammenflettet sosioteknologisk nettverk der bru
interessenter, institusjoner, arbeidspraksis, teknologiske artefakter og b
velser sees under ett. På denne måten fremstår et nettverk som lar oss
helhetlig måte forstå det komplekse samspillet mellom sosiale og teknolo
strukturer.

Alle aktører har i aktør-nettverket to sentrale funksjoner:inskripsjon og over-
settelse. En aktørs interesser kan oversettes til teknologiske eller sosiale a
gementer gjennom inskripsjoner, som for eksempel et informasjonssystem
en jobb-beskrivelse. En inskripsjon er altså resultatet av en aktørs inter
oversatt til og nedlagt i materiell form. Hvorvidt en aktør lykkes i å få tilfre
stilt sine interesser avhenger av i hvor stor grad han lykkes i åoversette andres
inskripsjoner til sine egne interesser.

Stabilitet og sosial orden er i følge ANT en kontinuerlig sosial prosess der 
rene tilpasser seg hverandres interesser. Da aktører har varierende og
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oversette andres interesser til sine egne [Hanseth & Monteiro (1996a)]. R
tatet blir et såkaltrettet aktør-nettverk. Det å kunne beskrive denne utvikling
av et nettverk på et ganske konkret nivå er ANTs styrke.

2.3.1 Irreversibilitet

Denne rettingen av aktør-nettverk kan også forklare hvorfor det kan v
vanskelig å endre nettopp slike nettverk. Callons begrep omirreversibilitet i et
rettet nettverk [Callon (1991)] beskriver hvordan oversettelser mellom ak
nettverk gjøres varige, og at de kan motstå konkurransen fra andre alter
oversettelser. Callon sier videre at graden av irreversibilitet avhenger av

• Ihvor stor grad det er mulig å gå tilbake til et punkt der oversettelsen ba
var en av flere mulige.

• I hvor stor grad andre oversettelser formes og avhenger av denne over
sen.

Jeg skal se nærmere på irreversibilitet og effekter knyttet til dette fenome
seksjon 2.4 om irreversibilitet i infrastrukturer.

2.3.2 Et eksempel

Latour (1991) beskriver et godt eksempel på hvordan disse begrepene fu
i praksis.

Eksemplet beskriver en hotelleier som ser seg lei på at gjestene tar me
nøklene ut av hotellet. Mange nøkler forsvinner så han ønsker å sørge 
gjestene legger fra seg nøklene i resepsjonen før de drar. Måten han kan
nomføre dette på er i følge Latour å legge inn en inskripsjon om ønsket ad
et aktør-nettverk. Da det ikke er mulig på forhånd å vite hva slags inskrip
som er den beste og hvor den bør fokuseres, blir hotelleieren nødt til å ek
mentere for å teste styrken til sine inskripsjoner.

Det første hotelleieren gjør er å sette opp et skilt som påminner gjestene å
fra seg nøklene før de går. Denne inskripsjonen viser seg å ikke være ster
og bruk av større skilt er heller ikke ønskelig. Hotelleieren utvider derfor
fokus til å inkludere nøkkelknippet og knytter bokstavelig talt sine interesse
nøkkelen ved å feste en metallvekt til knippet. Ved å gradvis øke vekte
knippet oppnår hotelleieren til slutt ønsket adferd fra gjestene. På denne 
nedfeller hotelleieren sine interesser i et aktør-nettverk på en så sterk m
gjestene til slutt gjør som han ønsker.

Men det er viktig å få med seg at hotelleierens ordre om å legge fra seg nø
ikke lenger er den samme ordren som han begynte med. Aktørene gjø
tiden oversettelser av andre aktørers inskripsjoner og tilpasser dem sine
interesser. Kundene legger ikke lenger igjen nøklene sine; de kvitter seg m
klumpete objekt som deformerer bukselommene.
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spørsmål om å utvise en rå maktdemonstrasjon for å få sin vilje igjennom
viktigste er å skapeallianser med andre aktører i nettverket. Likevel er det ik
gitt hva utfallet vil bli.

Latour har et dialektisk syn på hvordan aktørene forholder seg til hverand
sier at for hvertprogram som nedfelles i nettverket, vil de andre aktøre
utvikle sitt antiprogram. Avhengig av hvor gjerne hotelleieren vil kontroller
kundene, styrker han inskripsjonene eller allierer seg med andre akt
Dersom en paranoid hotelleier ikke godtar å miste en eneste nøkkel ka
ansette en dørvakt for å kroppsvisitere kundene, men kundenes antiprogr
da antakeligvis være å finne seg et annet hotell. Det erbare når de fleste anti-
programmene er parert at aktørenes oppførsel blir forutsigbar. Dette ekse
illustrerer det Latour kaller det ‘første prinsippet’ i alle studier av innovasjo
vitenskap og teknologi: Skjebnen til en inskripsjon ligger i andres hender.

2.3.3 Grenseressurser vs. Aktør-nettverk

Som nevnt innledningsvis er også ANT en angrepsvinkel for å beskrive ko
sten til det vi vil undersøke. I forhold til Brown & Duguids grenseressur
knytter imidlertid ANT på en mere konkret og detaljert måte artefaktet til
kontekst. ANT går i tillegg litt lengre enn Brown & Duguid, og argumente
for at artefakter med sine grenseressurser også må sees på som aktører. 
sjonene i et artefakt kan være så kraftige at de begrenser mulige tolkn
betydelig slik Latours eksempel viste. Med andre ord er ikke artefakter pa
objekter som bare tolkes av forskjellige brukergrupper; de må sees på
aktører med en i utgangspunktet lik beskrivende makt som de sosiale aktø

Publiseringseksemplet i Brown & Duguids artikkel kan lett beskrives som
utvikling av et Aktør-Nettverk: Forleggeren ønsker å formidle at boken s
publiseres er den beste på sitt område, og for å klare å formidle dette t
lesere, legger han sine ønsker ned i materiell form i form av inskripsjoner.
forsøker først med å sette “autorativ” på forsiden, men da forlaget kansk
ukjent for leserene er det ikke mange som oversetter forleggerens inskrips
på en måte som er sammenfallende med forleggerens interesser. Forle
velger derfor å gjøre sin inskripsjon tydeligere ved å trykke boken med h
omslag, og bruk av tykkere ark og større format kan ytterligere begrense
ningsmulighetene til potensielle kjøperene. På denne måten kan vi se at
blir en stadig sterkere aktør som for hver ny inskripsjon stiller større kra
andre aktører dersom de skal kunne tolke forleggerens inskripsjoner p
annen måte enn ønsket.

ANT har ikke selv noe gruppebegrep, men gir en bedre forståelse av hv
Brown & Duguids brukeregrupper er knyttet til artefakter, og hvordan bru
grupper er knyttet til- og delvis overlapper hverandre. For eksempel kan en
som også er avdelingsleder være deltaker både i den administrative br
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ANT gir utvikleren forståelse av kompleksiteten og avhengighetene i et 
verk, og ikke minst hvordan utvikleren må se på sine egne forsøk på en
som inskripsjoner på linje med andre aktørers inskripsjoner. Brown & Dug
beskrivelse av grenseressurser og deres rolle i brukergrupper gir en 
mulighet til å forstå resultatene av denne endringen, og hjelper utvikler
fokusere på hvilke deler av aktør-nettverket som bør endres, og hvilke som
videreføres.

2.4 Informasjons Infrastrukturer

Teorien om Informasjons Infrastrukturer kan være vag å forholde seg t
begrepet er relativt nytt, og fortsatt under utvikling. Jeg ønsker likevel å be
meg av begrepet da jeg mener det gir et rammeverk for å forstå pasientjo
len på en måte som er mere helhetlig enn det tradisjonelle informasjonss
perspektivet. Dette oppnås ved å beskrive informasjonssystemer som elem
i en større infrastruktur, der både teknologiske og sosiale aktører inngår.

Det finnes flere sentrale forskjeller mellom infrastrukturer og informasjons
temer som har direkte innvirkning på utvikling, bruk og spredning [Hans
(1996a)], og jeg vil her drøfte noen av disse aspektene.

2.4.1 Aspekter ved infrastrukturer

Det er mange som benytter seg av Informasjons Infrastruktur begrepet, og
skje mest kjent er Clinton & Gores visjoner om “the Information Superhi
way” [NII (1993)] og EUs tilsvarende planer som presenteres i Bangerm
rapporten [Bangermann (1994)]. Star & Ruhleder (1996) ser på infrastruk
som “fundamentalt og alltid en relasjon” knyttet til organisert praksis, og H
hes ser på infrastrukturer som “store tekniske systemer” [Hughes (1
1983)]. Jeg vil i denne beskrivelsen ta utgangspunkt i Hanseth (komme
gjennomgang av grunnleggende aspekter ved infrastrukturer:

• En infrastruktur har en støttende eller muliggjørende funksjon
• En infrastruktur deles av en mengde brukergrupper
• Infrastrukturer er åpne
• Infrastrukturer er sosiotekniske nettverk
• Infrastrukturer består av økologier av nettverk
• Infrastrukturer utvikles ved å bygge videre på den installerte basen
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En infrastruktur er utviklet for å støtte en rekke aktiviteter, og er ikke spe
skreddersydd for en type aktivitet. Den ermuliggjørende i den forstand at den
er ment å åpne for nye typer aktiviteter, ikke bare forbedre og automatiser
eksisterende. Denne muliggjørende funksjonen har direkte implikasjone
utviklingen av infrastrukturer.

Da infrastrukturer er teknologi som regulerer og støtter kommunikasjon
standarder helt sentrale. For det meste av informasjonssystemer blir stan
utviklet over tid etterhvert som teknologien modnes. Det som er spesielt fo
infrastruktur er kravet om at alle parter må følge den samme standard
enhver tid. Dersom standarden ikke følges, er det fare for at hele infrastr
ren kollapser og opphører å eksistere [Besen & Saloner (1989) s.84].

Formalisering av data gjør infrastrukturer mere komplekse og vanskelig
endre. Mindre formalisering gjør infrastrukturen mere fleksibel og derm
“muliggjørende”, mens sterkere formalisering åpner for større automatise
En stor grad av formalisering kan bety at en infrastruktur blir enultrastruktur
når den endres fra å være støttende og muliggjørende til å begrense og k
lere [Dahlbom & Janlert (1996)]. I ANT terminologi kan derfor standarder s
på som aktører som representerer designerenes ønsker, og de kan ha
sterke inskripsjoner som gir brukeren små valgmuligheter. Disse motstrid
behovene blir beskrevet som konflikten mellom behovet for standardiserin
fleksibilitet, og er blant annet drøftet i Hanseth et al (1996b) og Bowker & 
(1994).

En infrastruktur deles av en mengde brukergrupper

En typisk egenskap ved infrastrukturer er at de brukes av en heterogen sa
aktører med sprikende interesser. Infrastrukturen deles av flere brukergru
den forstand at det samme objektet brukes av alle. På denne måten kan
strukturer sees på som atomiske, de kan ikke bli splittet opp i separate
som brukes uavhengig av hverandre. Et e-post program er et slikt ekse
mens forskjellige installasjoner av en tekstbehandler kan brukes helt uavh
av hverandre.

Infrastrukturer er åpne

Infrastrukturer er åpne i den forstand at det ikke er noen grense for hvor m
brukere, interessenter, applikasjonområder, teknologiske komponenter e
kan ha. Det er med andre ord ingen grense for hvor mange aktører so
være involvert i en infrastruktur. Det finnes heller ikke noe klart skille mell
en infrastruktur og en annen. Det vil alltid være aktører som samtidig er m
andre infrastrukturer, og det blir dermed et avgrensningsspørsmål om hva
vil ta med seg fra en potensielt uendelig infrastruktur.

Slik som andre infrastrukturer utvikles også en informasjons infrastruktur 
lang tid ved å utvide og forbedre eksisterende løsninger. Overgangen mell
informasjonssystem og en infrastruktur er derfor flytende.
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er bare en del av infrastrukturutviklingen. Like lite som man kunne fores
seg hva telegraflinjen ville bli brukt til et hundreår senere, kan man i dag fo
hvordan en informasjon infrastruktur vil utvikle seg. Den “virkelige” utvi
lingen skjer gjennomdiffusjon, noe som betyr at det vil være umulig å foru
de kravene som vil stilles etterhvert som infrastrukturen utvikler seg. Ved 
sammen to nettverk får man et helt nytt nettverk med en annen teknlo
konfigurasjon, andre brukere og tilsvarende nye krav. Med andre ord 
mesteparten av utviklingen av infrastrukturer gjennom evolusjon.

Dette poenget er viktig når vi ser på hvordan infrastrukturer oppstår. En
utvikling må sees på som en videreutvikling av den infrastrukturen som 
rede omgir brukermiljøet, og som det nye systemet knyttes opp mot. De
man fokuserer på at infrastrukturer er åpne og utvikles gjennom evolusjon 
det at infrastrukturer aldri utvikles fra bunnen av - de eksisterer alltid på
forhånd.

Infrastrukturer er sosiotekniske nettverk

Clinton/Gore rapporten beskriver The National Information Infrastructure (N
som mere enn teknologi [NII (1993)]. NII beskrives som bestående av:

• Et bredt utvalg av en stadig økende mengdeutstyr som inkluderer kameraer,
scannere, tastaturer, telefoner, fax maskiner, datamaskiner, brytere, CD
video og audio tape, kabler, ledninger, satelitter, optiske fibre, fjernsyns
parater, printere etc.

• Selve informasjonen som kan være i form av video programmering, viten
skapelige eller kommersielle databaser, bilder, lydopptak, biblioteksarki
andre media etc.

• Applikasjoner og programvare som gir brukerene tilgang til og muligheter
til å manipulere, organisere og benytte seg av den stadig økende inform
sjonsmengden som infrastrukturen tilbyr.

• Brukerene som skaper informasjonen, utvikler applikasjoner og tjenester
lærer opp andre til å benytte seg av denne informasjonen.

En infrastruktur kan ikke eksistere uten brukere, og brukerene er selv en d
infrastrukturen da de både skaper og konsumerer informasjonen. Infras
turer består av teknologi, mennesker, organisasjoner, institusjoner etc, o
derfor sees på som etsosioteknologisk nettverk.

For å kunne beskrive og forstå denne komplekse konfigurasjonen av akt
infrastrukturer på en tilfredsstillende måte argumenterer derfor Monteir
Hanseth (1995) for å bruke Aktør Nettverks-teorien.
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Infrastrukturer er sammenkoblede og delvis overlappene, og utgjør de
økologier av nettverk. Dette punktet er relatert til det faktum at infrastruktur
er åpne og knytter teknologi og sosiale aktører sammen. Infrastrukturer er

• lagdelte,
• knytter logisk relaterte nettverk sammen, og
• integrerer uavhengige komponenter og gjør dem avhengige av hverand

Infrastrukturer er lagdelt over hverandre på samme måte som program
komponenter lagdeles i alle typer informasjonssystemer. Infrastrukturer er
heterogene i den forstand at den samme funksjonen kan implementer
mange forskjellige måter. Dersom to infrastrukturer med liknende funks
alitet slås sammen vil den nye infrastrukturen også kunne få parallell funk
alitet. Et godt eksempel på dette vil være innføringen av en elektronisk jou
Funksjonalitet som støtter begge medietypene vil da måtte leve paralle
lenge en papirjournal må opprettholdes.

En infrastruktur utvikles på to nivåer samtidig. Det første nivået er de indiv
elle programmene man får fra tredjeparter som e-post lesere, implementa
av nettverksprotokoller og laboratorie prøvesvarsystemer. Det andre nivå
utvikling av infrastrukturen selv som et stort teknisk system. Nettverk ko
sammen med andre på tvers av grenser og kan etterhvert utvikles til å
globalt teknisk system [Hughes (1987)].

Gateways spiller med andre ord en sentral rolle i utviklingen av infrastrukt
En gatewaytransformerer informasjon fra ett nettverk til et annet og kan være
både teknologiske og sosiale arrangementer. En nettverks-gateway, sc
eller faxmaskin er gode eksempler på teknologiske gateways, men like vik
rutinene for avskrivning av diktater, kontorister som tar i mot og formid
beskjeder videre til rett person eller en lege som dikterer en epikrise so
tilpasset mottakerens kunnskapsnivå.

På denne måten ser vi at infrastrukturer må sees på som grunnleggende 
gene nettverk, og ikke homogene nettverk slik som de tradisjonelle system
klingsidealene strekker seg mot. Hvis det er et krav at en infrastruktur
baseres på en enkelt arkitektur vil det bli umulig å knytte to eksisterende i
strukturer sammen gjennom en gateway dersom de er basert på forskj
plattformer. Dette kravet impliserer en form for homogenitet som er i dire
konflikt med den grunnleggende heterogene og åpne naturen til infrastruk
[Hanseth (kommer)]. Dette kravet om å unngå redundans med optimale u
selle standarder, finner man igjen i nesten all systemutviklingsteori og ide
seres av Hanseth som det største hinderet for å klare å gjennomføre C
Gore og Bangermann-rapportens visjoner.
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2.4 Informasjons Infrastrukturer

Infrastrukturer utvikles ved å bygge videre på den installerte basen
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Den installerte basen i en infrastruktur kan sees på som den allerede eks
rende infrastrukturen med dens teknologi og brukere. En hel infrastruktur
ikke endres eller erstattes samtidig, og utvikling av “nye” infrastrukturer
derfor alltid ta hensyn til den eksisterende installerte basen.

Den installerte basen kan få betydelig innflytelse på den videre utviklinge
en infrastruktur, og Hanseth (kommer) argumenterer derfor med at denne 
utvikling må sees på som enkultivering av den installerte basen. Begrep
fanger inn mange av punktene ovenfor, og avhengig av størrelse, grad av
rogenitet og grad av fleksibilitet, vil den installerte basen kunne bidra bety
til at en infrastruktur beveger seg mot en irreversibel tilstand. Denne fenom
skal jeg se nærmere på i neste avsnitt.

2.4.2 Irreversibilitet

En karakteristisk egenskap ved en infrastruktur er måten den oppnår sin 
litet på. Da utvikling av standardene krever koordinering og organiserin
alle brukerne av infrastrukturen for at den skal opprettholdes, blir det st
vanskeligere å endre standardene etterhvert som infrastrukturen innle
flere aktører. Hanseth beskriver dette somirreversibilitet [Hanseth (1996b)], og
det er nært knyttet til fenomener er beskrevet av Katz & Shapiro (1986)
“network externalities”, selvforsterkende prosesser i Arthur (1988) og som
momentum i Hughes (1983).

Network externalities brukes for å beskrive det fenomenet som oppstå
verdien til et produkt eller en teknologi også avhenger av aspekter som l
utenfor selve produktet. Et paradigmeeksempel på dette er telefonen. En
telefon er verdiløs, og nytten av den er direkte avhengig av hvor mange 
som også har installert en telefon. Det samme fenomenet kan også dukke
informasjons infrastrukturer, der utbredelse av en standard gjør det s
vanskeligere for konkurrerende standarder å slå igjennom simpelthen 
brukerene har størst utbytte av å gjøre det samme som alle andre.

Arthur (1988) beskriver flere kilder til selvforsterkende prosesser, blant a
økende belønning ved erfaring med bruk, fordeler ved å følge samme sta
som andre og forventninger til hvilken standard man tror vil vinne. Han
videre med å peke på noen effekter av disse prosessene:

• Avhengighet av tidligere valg. Tidligere hendelser kan få stor betydning på
fremtidig utvikling, og i prinsippet kan irrelevante hendelser vise seg å f
store følger.

• Fastlåsing. Når en teknologi er valgt kan det bli umulig å utvikle konkurre
rende teknologier.

• Mulig ineffektivitet. Den beste løsninger vil ikke nødvendigvis vinne.

Hanseth identifiserer aktørene som er med på å skape infrastrukturens irre
bilitet somden installerte basen [Hanseth (1996b)]. Teknologien blir stadi
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basen. Etterhvert som antallet brukere og interessenter øker, blir det s
vanskeligere å forhandle frem nye løsninger samtidig som koordinerin
rundt innføringen av dem også øker i kompleksitet.

Det er almenn enighet om nytten ved standardisering i infrastrukturer, og d
generelt stor optimisme angående standardisering i helsesektoren (se
Bangermann (1994), De Moor (1993), Statens Helsetilsyn (1994)). Proble
relatert til irreversibilitet og behovet for fleksibilitet er imidlertid ofte undervu
dert. Infrastrukturers suksess avhenger av fleksibiliteten. Lite fleksible in
strukturer vil kunne bli irreversible når den første versjonen implementeres
noen form for forbedring basert på erfaring kan gjøres.

2.5 Pasientjournalen som infrastruktur

Infrastruktur-begrepet slik det er brukt ovenfor, handler om nåværend
fremtidig bruk av informasjonsteknologi som viser vei inn i informasjonal
ren. Men teorien behøver ikke være knyttet til datamskiner. ANT skiller i
mellom teknologiske og sosiale aktører, noe som fint gjør at pasientjourn
med dens teknologi, brukere og rutiner kan beskrives i et infrastruktur pers
tiv.

Jeg ønsker å bruke dette perspektivet på den papirbaserte pasientjourna
grunn av erkjennelsen om at en infrastruktur aldri utvikles fra bunnen av 
bygger på enallerede eksisterende infrastruktur. For å kunne utvikle en elektro
nisk pasientjournal, er det derfor svært viktig å kartlegge den eksister
infrastrukturen for på den måten å kunne bygge videre på den uten å 
prøve seg fram i blinde. En elektronisk pasientjournal må derfor designes
en videreutvikling av papirjournalen.

Det er imidlertid ikke nok å bare kartlegge aktørene i infrastrukturen. En in
struktur avhenger av at det er utviklet et felles sett med standarder som
følger. I teknologiske systemer som f.eks telenettet er disse standardene
lige i den forstand at utviklingen av dem skjer eksplisitt gjennom standard
ringsutvalg og forskning.

Infrastrukturen journalen er en del av avhenger også av standarder, m
journalteknlogien i liten grad kan håndheve standardene selv, avhenger 
strukturen i større grad av sosiale standarder. For eksempel er det viktig a
maer som brukes av flere brukergrupper fylles ut på en måte som alle gru
kan tolke. Skjemaet kan i liten grad selv påvirke hvordan det fylles ut, og h
vidt skjemaet kan brukes av andre avhenger derfor av at det er utviklet en
forståelse av hvordan det skal brukes.

For å forstå utvklingen av standarder som knyttes til journalen, ønsker 
bruke Brown & Duguids begrep omgenrer. Dette er særlig interessant ford
begrepet er analytisk uavhengig av mediet. På denne måten kan genre
brukes ved overgangen til en elektronisk journal, og utvikleren kan dermed
bevisst valg mellom hvilke standarder som forstatt skal utvikles sosialt
hvilke den nye teknologien selv skal håndheve.
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2.6 Oppsummering
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sykehuset derfor ikke har noen installert base man må ta hensyn til. Jeg 
dette er en misoppfatning og ønsker med min undersøkelse å vise a
høyeste grad er en installert base i form av en omfattende og dyptgrip
infrastruktur som er utviklet rundt pasientjournalen.

2.6 Oppsummering

Jeg sa i problemstillingen at jeg ønsker å beskrive pasientjournalen slik
brukes på Rikshospitalet, og jeg trenger derfor begreper for å knytte tek
gien til den praksis den inngår i. I avsnitt 2.2 ser jeg derfor på teknolo
kontekst, og presenterer en rekke sentrale begreper for å forstå journalen
i relasjon til praksis. Dette begrepsapparatet kan hjelpe designere av komp
artefakter som pasientjournalen til konkret å identifisere hvilke sider ved 
faktet som vil påvirkes ved en endring. På denne måten kan designeren
bedre forståelse av hvordan eventuelle endringer vil kunne få ringvirkni
utover i organisasjonen. Brown & Duguids begreper omgrenseressurser og
brukergrupper gir etter min mening et godt utgangspunkt for denne forståel

En annen angrepsvinkel for å relatere journalen til dens kontekst, prese
jeg i avsnitt 2.3. Aktør Nettverks-teorien gir god hjelp til å identifisere aktø
knyttet til journalen og gir et innblikk i de komplekse nettverkene disse a
rene inngår i. Teorien spiller også en sentral rolle i forståelsen av infrastr
begrepet som jeg presenterer i avsnitt 2.4.

En infrastruktur er avhengig av at brukerene følger felles standarder, o
beskrivelse av aktører som inngår i en infrastruktur er derfor ikke nok.
ønsker derfor å bruke Brown & Duguids begrep omgenrer for å få en forståelse
av hvordan standarder utvikles og håndheves i f.eks pasientjournal infras
turen der sosiale arrangementer har en svært sentral rolle.
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3. Rikshospitalet
3.1 Innledning
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Rikshospitalet er en svært kompleks organisasjon, og jeg ønsker derfor å
overordnet beskrivelse av sykehuset og de forskjellige avdelinger jeg har
inne på før jeg går i detaljer i de følgende kapitlene. Med dette vil jeg teg
bilde av den virkeligheten pasientjournalen brukes i, og er en del av.

Kapitlet har følgende inndeling: Først en introduksjon av Rikshospitalet,
dets virke, organisasjon og mål. Videre går jeg i avsnitt 3.3 inn og besk
Barneklinikken overordnet, før jeg i avsnitt 3.4 beskriver Barnehjerteseksjo
Dette danner bakgrunnen for neste kapittel der jeg beskriver mere det
hvordan pasientjournalen brukes gjennom en rekonstruksjon av et pa
forløp.

3.2 Om Rikshospitalet

Rikshospitalet (RH) er et stort
sykehus i norsk målestokk med
3100 ansatte og et utgiftsbudsjett
på 1,7 mrd. kroner. Sykehuset et
utpreget spissfunksjonssykehus
med lands- og flerregionalt ansvar
for kompliserte sykdomskatego-
rier og har derfor en høy grad av
spesialisering. RH fungerer også
som et regionssykehus for rundt
1,5 millioner mennesker i området
rundt Oslo (Helseregion 1). Videre er RH sentral-og lokalsykehus innen en
spesialiteter for Akershus, Buskerud og Oslo. I 1996 hadde sykehuse
34.500 inneliggende pasienter og behandlet ca. 125.000 pasienter poliklin

Rikshospitalets målsetning er å bidra til et bedre helsevesen gjennom
kning, undervisning og pasientbehandling, basert på et nært tverrfaglig sa
beid [Årsmelding (1996)].

Rikshospitalets visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag er beskrevet i
(1996):

• Rikshospitalets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning og utda
ning. Oppgavene er gjensidig avhengige av hverandre.

• Pasientbehandlingen er sykehusets fremste funksjon. Avansert medisin
omsorgsfullt og trygt miljø preger pasientbehandlingen.

• Rikshospitalet er et nasjonalt senter for forskning. Forskningen omfatter
medisinsk grunnforskning, pasientrettet klinisk forskning, metodeutviklin

Barnehjerteseksjonen

Kirurgisk Avdeling A

Rikshospitalet

Barneklinikken

FIGUR 2. Rikshospitalet har 16 medisinske
avdelinger. Jeg har fokusert på Barneklinikken
og Barnehjerteseksjonen
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• Rikshospitalet er utdanningssted for helsepersonell. Sykehuset er en h
base for mye av den kliniske utdanningen ved Universitetet i Oslo. Utda
ningen skjer ut fra helsetjenestens behov for kompetanse og evne til
omstilling i takt med den medisinske utvikling.

• Rikshospitalet er et referansesenter som formidler kunnskaper til helse
net som helhet og til landets befolkning. Pasienter fra andre sykehus ka
ny vurdering ved behov (appellsykehus). Rikshospitalet skal være rådg
for landets helsemyndigheter.

3.2.1 Organisasjon

I den senere tid har RH vært igjennom tildels store organisatoriske endrin
forbindelse med flytting til nye lokaler i 1998. I tillegg til det “gamle” Riksho
pitalet i Oslo sentrum, er Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, S
senter for ortopedi og Berg Gård blitt lagt under Rikshospitalet.

Rikshospitalets kliniske avdelinger har de siste årene vært gjennom en 
delig effektiviseringsprosess. I 1996 ble det ved siden av nytt økonomisys
også tatt i bruk et nytt lønns- og personalsystem, nytt pasientadminist
system og nytt innkjøpssystem ved sykehuset. Målet med disse er å foren
bedre kvaliteten på styring og administrasjon av sykehuset.

Det har vært store innkjøringsproblemer knyttet til alle systemene [Årsmel
(1996)], noe som har ført til ekstrabelastninger for ansatte som allered
mye å gjøre med forberedelsene til flyttingen.

Rikshospitalet er nå inne i en vanskelig prosess med å utvikle organisasjo
ledelsesstruktur for det nye Rikshospitalet. Konflikter rundt Rikshospita
framtidige lederstruktur førte til at daværende helseminister Gudmund He
nedsatte det såkalte Steineutvalget for å utrede en ny organisasjons- og
sesmodell for Rikshospitalet. Dette arbeidet er ennå ikke ferdig, og det fi
derfor ingen organisasjonskart over RH i dag.

RH er oppdelt i 16 ulike medisinske avdelinger som igjen har en mengde
sjoner. Videre er det 17 medisinske service avdelinger, 14 administrative 
linger og 8 selvstendige enheter (se tabell 2).
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Rikshospitalet er et av de få sykehusene i Norge med avdelingsvise pasien
naler, og det finnes i dag 16 ulike journalsystemer på Rikshospitalet med t
ikke integrert informasjon [RH (1994b)]. Noen avdelinger, slik som Barne
nikken og Kirurgisk Avdeling A, utveksler journaler med hverandre.

Rikshospitalet gjennomfører i dag et stort journalprosjekt der standardis
av papirjournalen og innføring av det elektroniske journalsystemet som 
kles i MEDAKIS prosjektet inngår. Planen er at Rikshospitalet ved flytting
sine nye lokaler skal ha ett felles journalarkiv, og at den elektroniske journ
skal innføres gradvis.

3.3 Barneklinikken

Barneklinikken (BK) er en medi-
s insk avdel ing.  Kl in ikkens
primære oppgave er utredning av
pasienter, operative inngrep
gjøres på Kirurgisk Avdeling A.
Klinikken har 3 sykeposter som
ligger i forskjellige etasjer.

Medisinske Avdelinger Medisinske Service-Avd. Administratice Avdelinger Selvstandige enheter

Barneklinikken Anestesiavdelingen Avdeling for eiendomsfor-
valtning

Berg Gård

Hudavdelingen Avdeling for patologi Bedriftshelseavdelingen Institutt for kirurgisk fors-
kning

Kirurgisk avdeling A Avdeling for sykehushygiene Driftsavdelingen Medinnova, Medisinsk Inno-
vasjon, RH

Kirurgisk avdeling B Forsøksdyravdelingen Epidemologisk senter Pediatrisk forskningsinstitutt

Kvinneklinikken Fysioterapiavdelingen IT-avdelingen Rikshospitalets apotek

Lungeavdelingen Institutt for Generell og Rev-
matologisk Immunologi

Kontorfagleders kontor Senter for helseadministra-
sjon

Medisinsk avdeling A Institutt for transplantasjons
immunologi

Kvalitetssekretariatet Senter for sjeldne sykdommer
og syndromer -Smågruppe-
senteret

Medisinsk avdeling B Intervensjonssenteret Medisinsk Bibliotek og Infor-
masjonssenter

Universitetets fototekniske
avdeling.

Medisinsk poliklinikk Klinisk-kjemisk avdeling Opplæringsavdelingen

Nevrologisk avdeling Medisinsk-teknisk avdeling Avdeling for videreutdanning
i sykepleie

Nevrokirurgisk avdeling Mikrobiologisk institutt Personalavdelingen

PLastisk kirurgisk avdeling Psykosomatisk avdeling Prestens kontor

Øre-Nese-Halsavdelingen Røntgen-Radiumsavdelingen Sjefsykepleiers

Øyeavdelingen Senter for Yrkes- og Miljø-
medisin

Økonomiavdelingen

Oslo Sanitetsforenings Rev-
matiskesykehus

Sosialmedisinsk avdeling

RHs senter for ortopedi Sterilsentralen

Tann- og Kjeveavdelingen

TABELL 2. Oversikt over Rikshospitalets organisatoriske enheter

Barnehjerteseksjonen

Kirurgisk Avdeling A

Rikshospitalet

Barneklinikken
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3.4 Barnehjerteseksjonen
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barn med kreft, både fra Barneklinikkens lokalområde og fra de områd
klinikken har regionalfunksjon for. Posten har også landsfunksjon
benmargstransplantasjoner av barn og utreder barn til levertransplantasjon
siste posten i 4.etg. behandler nyfødte barn med alle typer nyfødtproblema

I tillegg har Barneklinikken flere seksjoner, bla. en Barne- og ungdomspsy
trisk seksjon, Senter for Mental Retardasjon som utreder forskjellige me
lidelser og syndrompasienter, og en Barnehjerteseksjon som utreder bar
hjertefeil. I tillegg kommer en ganske stor poliklinikk med en allergiseksjon
barnerøntgenavdeling, et eget laboratorium og et forskningsinstitutt so
knyttet til avdelingen. Alle seksjonene utenom sengepostene har bare pas
på dagtid

BK har sitt eget journalarkiv som brukes av alle sykeposter og seksjon
klinikken. I tillegg holder Barnehjerteseksjonen og Allergiseksjonen e
lokale pasientmapper som inneholder de deler av pasientjournalen so
interesse for seksjonene.

3.4 Barnehjerteseksjonen

Barnehjerteseksjonen er en seksjon
under Barneklinikken på RH. Sek-
sjonen tar seg av utredning og
behandling av barn med hjertefeil.

Det fødes hvert år ca. 500 barn med
hjertefeil i Norge. Når dette skjer
får Barnehjerteseksjonen beskjed.
Dersom behandlingen av barnet
krever spisskompetanse, henvises det til seksjonen fra den lokale barnele
dag kan 90% av disse barna behandles.

Seksjonen har ni fast ansatte: fire leger, tre sykepleiere og to førstefullme
på kontoret. I kortere perioder jobber det også leger fra andre avdelinge
seksjonen. Legene på Barnehjerteseksjonen samarbeider mye med barn
ultralydleger, røntgenleger og særlig hjertekirurger. Det foregår også et uts
samarbeid med barneavdelinger rundt om i hele landet.

Det er Barnehjerteseksjonens ansvar å følge opp pasienter som ven
kontroll, og å sørge for at de blir innkalt til Barnehjerteseksjonen. Ansvare
selve pasienten ligger imidlertid fortsatt hos barnelegen ved det lokale s
huset. Denne organiseringen gjør at det kan bli vanskelig å holde overs
over hvor en pasient er i systemet, og hvem som til enhver tid har ansva
værste fall kan dette føre til at en pasient faller ut av systemet og ikke
innkalt til kontroll når det er planlagt [Studentrapport (1997b)].

Barnehjerteseksjonens primære oppgave er å utrede hjertesyke barn og 
ikke selv noen operasjoner. Oftest gjøres dette ved røntgen-, ultralyd-

Barnehjerteseksjonen

Kirurgisk Avdeling A

Rikshospitalet

Barneklinikken
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kunne gjøre målinger inne i hjertet, metoden muliggjør også mindre rep
sjoner inne i hjertet. Dette inngrepet er nærmere beskrevet i avsnitt 4
Utredningene tar stort sett ett til to døgn, før pasienten blir sendt hjem 
tilbake til barneavdelingen på sitt lokale sykehus.

På grunn av den spesielle konsulentrollen legene har, kommer det svært m
forspørsler til seksjonen både i form av brev og telefon. For raskt å kunne 
på disse henvendelsene har seksjonen tilpasset seg situasjonen ved å o
en egen “Hjertemappe”, og i tillegg har seksjonen også utviklet et eget E
system kalt Berte.

Hjertemappen

Før hjertemappen ble innført hadde Barnehjerteseksjonen en “kateterm
som inneholdt EKG utskrifter og annen informasjon som ikke kunne legge
i journalen. Det var imidlertid tidkrevende å hente journalene hele tiden
henvendelser, og det forekom også at den ikke var der den skulle være.
førte til at “katetermappen” ble utvidet til en hjertemappe. Denne hjertema
inneholder i dag kopier av alt som er hjerterelevant i journalen, men også 
detaljerte informasjon som ikke legges i journalen.

Berte

Berte er et forholdsvis lite system som ble utviklet ved Barnehjerteseksjo
for å lette oppfølging og kontroll av pasienter og å gjøre informasjon let
tilgjengelig ved de mange telefonhenvendelsene. Programmet ble utvi
1989 av en av personene bak det elektroniske journalsystemet DIPS.

Systemet inneholder korte sammendrag av dokumentene i hjertemappen 
80 tegn), virksomhetstregistrering og administrativ informasjon slik som pe
nalia etc. Dette har gjort at de ansatte i dag kan bruke Berte i de fleste til
der de tidligere måtte hente frem journalen.

Alle ansatte ved Barnehjerteseksjonen bruker Berte i sitt daglige ar
[Studentrapport (1997b)]:

• Legene skriver selv inn all medisinsk informasjon, eller for å bruke seks
nens eget uttrykk: “De Berter selv”.

• Sykepleierne legger inn prosedyrer, innkallinger, registreringer ved mot
blodtrykk, høyde og vekt og noen operasjonskoder.

• Førstefullmektigene legger inn administrativ informasjon og informasjon
som kommer inn utenfra, som for eksempel epikriser, fakser etc.

Seksjonen har en maskin på hver arbeidsplass slik at de ved telefonhe
delser kan få frem informasjon med en gang, og foretar registrering umid
bart etter samtalen.
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3.5 Oppsummering

I en CASE-studie av Berte jeg tidligere har vært med på, ble Berte beskrevet
nnet:
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som en suksess [Studentrapport (1997b)]. Flere årsaker ble nevnt, blant a

• Berte gir hurtig tilgang til mye informasjon takket være sammendragene
• Systemet krever ikke nye rutiner for bruk av eksisterende informasjonsk
• Systemet utvikles og brukes lokalt, noe som gir en sterk eierfølelse
• Barnehjerteseksjonens spesielle konsulentrolle

En ny versjon av Berte er i dag under planlegging på seksjonen, blant an
grunn av problemer med håndtering av år 2000. Det er ennå ikke avgjo
den nye versjonen skal videreutvikles av DIPS, eller om utviklingen skal s
samarbeid med MEDAKIS-prosjektet, og da innlemmes som en del av D
Live EPR.

3.5 Oppsummering

Jeg har her beskrevet Rikshospitalet som en organisasjon som står foran
endringer. Det pågår i dag flere store prosjekter som skal effektivisere orga
sjonen og organisere flyttingen til nye lokaler. Dette skjer samtidig med at
forsøker å finne frem til en ny organisasjons- og ledelsesmodell. Som et l
effektiviseringsarbeidet har det blitt innført nytt økonomisystem, nytt lønns
personalsystem, nytt pasientadministrativt system og nytt innkjøpssystem
sykehuset. Målet med disse er å forenkle og bedre kvaliteten ved styrin
administrasjon av sykehuset, men så langt har det vært store innkjøringsp
mer med alle systemene.

I tillegg arbeides det nå med innføringen av ett felles journalarkiv som 
erstatte de 16 avdelingsvise arkivene som brukes i dag. Parallelt ønsker 
innføre det elektroniske journalsystemet Doculive EPR som utvikles i reg
MEDAKIS prosjektet.

Men det er fortsatt papirjournaler som brukes ved Barneklinikken i dag. Je
sett nærmere på Barnehjerteseksjonen, en seksjon under Barneklinikken
tillegg til journalarkivet bruker sine egne systemer; Hjertemappen og E
systemet Berte. Dette danner bakgrunnen for min rekonstruksjon av et pa
forløp ved Barneklinikken som følger i neste kapittel.
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4. Presentasjon av empiri ved et
pasienteksempel
4.1 Innledning
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Det følgende er en rekonstruksjon av en forholdsvis typisk pasient med en
mensatt lidelse på grunnlag av pasientens anonymiserte journal og inte
rundt denne. Rekonstruksjonen er godkjent av Rikshospitalet for publise
Etterhvert håper jeg på å kunne tegne opp det nettverket av samarbei
aktører som sammen har stått for behandlingen av denne pasienten. Jeg 
opp beskrivelsen med dybdebeskrivelser basert på egne undersøkelser o
vjuer.

4.2 Første innleggelse: Øyeblikkelig hjelp

I slutten av 1996 fødes det en gutt, la oss kalle han Ola, ved et regionssy-
kehus i Norge. Rutineundersøkelser viser at barnet har 4 fingerfurer og en
ekstra nakkefold som gjør at legen får mistanke om at Ola lider av Downs
syndrom og derfor muligens har en hjertefeil. Røntgenundersøkelser
avslører også at barnet har en total forstoppelse i magen. I samråd med en
kirurg ved sykehuset fastslås det at Ola må opereres innen to døgn, men
på grunn av hjertefeilen ønsker ikke anestesilegen å gi narkose ved regi-
onssykehuset. Legen tar derfor kontakt med Barnekirurgisk seksjon B II
på Rikshospitalet og ber om at Ola legges inn der for sin forstoppelse.

Da Ola trenger øyeblikkelig hjelp, er det ikke tid til å skrive en fullstendig
epikrise. Kopi av den løpende journalen, EKG, blodprøvesvar, sykepleier-
rapport, en liste over hvilke medikamenter Ola er gitt og kopi av røntgen-
bildene sendes med. Knapt 2 dager gammel ankommer Ola Riks-
hospitalet i luftambulanse.

En epikrise er et sammendrag av et pasientopphold med diagnose og eve
anbefalinger, og er den vanligste måten å oppdatere andre leger om pas
tilstand. Det å diktere en epikrise tar tid, så i noen tilfeller er det raske
kopiere hele journalen. Dette er særlig aktuelt for øyeblikkelig-hjelp pasie
slik som i Olas tilfelle. Avdelingen får da kopier av journalen fra andre syke
da det gir et fullstendig bilde av pasienten over et kort tidsrom. I Olas tilf
tok det 12 dager før epikrisen ankom Rikshospitalet.

Deler av informasjonen som blir oversendt blir aldri brukt, for eksempel E
utskriften, da avdelingen alltid tar egen EKG-undersøkelse selv.
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4.2 Første innleggelse: Øyeblikkelig hjelp

ttes
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Første innleg-
gelse forts.

Når Ola ankommer Barnekirurgisk seksjon settes det et stort apparat i
gang for å utrede pasienten før det kirurgiske inngrepet. Røntgenbildet
som ble sendt med fra regionssykehuset sendes til Barnerøntgenavde-
lingen for vurdering, og det settes opp en døgnplan med hvilke oppgaver
som skal utføres. Røntgenbilde av tarmpassasjen, EKKO undersøkelse,
EKG undersøkelse og hårvask settes opp på planen av legen, og krysses
av når de er utført. Videre opprettes det en perm for pasienten som inne-
holder hovedkortet, en liste for undersøkelser og beskjeder, og et dagkur-
veark (figur 3). I dagene fremover vil disse skjemaene styre store deler av
behandlingen av Ola, dagkurvearket er faktisk så sentralt at sykepleierene
selv bare kaller hele permen for “kurven”. Ola har også gulsott noe legen
kan se på hudfargen. Derfor legges det også inn et skjema i “kurven” for
grafisk fremstilling av blodprøvesvar. På skjemaet er det ferdig utfylte
grenseverdier, så legen kan lett se Olas utvikling. Dersom grafen syke-
pleieren fyller ut overskrider grenseverdiene gis legen beskjed (figur 4.)

FIGUR 3. Kurvearket. Kolonnene representerer dager i en uke, der daglige verdier plo
inn. Medisin-ordinasjoner føres på den nederte delen av legen, og sykepleierene sign
for medisinutdelingen rett ovenfor.
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Presentasjon av empiri ved et pasienteksempel

Ola får væske intravenøst, og derfor legger sykepleieren også inn et
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væskeskjema for registrering av type og mengde væskeinntak med en
nøyaktighet på milliliter. Daglig summerer sykepleieren væskemengden
Ola får gitt, og beregner den relative væskebalansen i forhold til inntak og
avføring i form av urin.

I skjemaene som legges inn i “kurven” registreres det hva Ola har fått ord
av medisiner, hvordan det skal gis, og en signatur for å bekrefte at det er 
permen settes det også inn skjema for løpende rapportering i timesinter
om når pasienten har hatt avføring, kroppstemperatur, kuvøsemiljøet o
rekke andre parametre som registreres når situasjonen ikke er helt stabil
blodtrykk, temparatur og dosering sammenfattes og føres kontinuerlig 
Dagkurven som presenterer nøkkelverdier for en uke av gangen i gra
kolonneform. Dette er et svært viktig dokument for den daglige behandlin
av pasientene, da særlig for sykepleierene som skal gi medisinen.

Arket for undersøkelser og beskjeder er en enkel oversikt over hva so
forordnet, når det er bestilt og når det er utført.

Første innleg-
gelse forts.

Klokken 04.00 tas det blodprøver av gutten som sendes ned til laborato-
riet på Klinisk-Kjemisk avdeling som hasteprøver. Senere sendes Ola ned
til Barnehjerteseksjonen for en kardiologisk undersøkelse for å vurdere
om han kan opereres for sin forstoppelse, da en hjertefeil kan medføre en
risiko under inngrepet. Journalen blir med Ola ned til undersøkelsen, og
når resultatene er klare dikterer legen disse inn i Barnehjerteseksjonens
kontinuasjonsark, og skriver et sammendrag inn i Berte. Ved endt under-
søkelse legges kontinuasjonsarkene i journalen og blir med Ola opp igjen.
I mellomtiden har de blodprøvesvarene som er ferdige kommet fra lab’en
på telefon. En samleutskrift med alle prøvesvarene som er bestilt kommer
først senere. Den som tar i mot svarene på telefonen fører de midlertidige
svarene opp på et eget skjema.

På grunnlag av røntgenundersøkelser, kardiologiske undersøkelser, blod-
prøver, EKKO-undersøkesler, EKG og observasjonsdata fra sengeposten

FIGUR 4. Skjemaet for grafisk fremstilling av blodprøvesvar med grenseverdier innteg
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4.2 Første innleggelse: Øyeblikkelig hjelp
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problemer, og kirurgen dikterer en standard operasjonsbeskrivelse.

Det er viktig å få utredet Ola for mulig hjertefeil før inngrepet, først og fre
for at anestesilegen skal kunne vurdere om Ola vil tåle narkosen. Dette va
grunnen til at Ola ikke ble behandlet ved regionssykehuset for sin forstopp

Kirurgens operasjonsbeskrivelse beskriver hele inngrepet på Ola, og be
seg av en rekke faguttrykk som “reseksjon av duodenalt membran samt 
enostomi.” Beskrivelsen er et viktig dokument når man senere skal vur
resultatet av inngrepet, planlegge nye inngrep eller legge opp videre behan
av pasienten.

Pasientjournalen skal følge pasienten, og er med Ola ned til Barnehjert
sjonen. Seksjonen tar kopier av hjerterelatert informasjon i journalen og le
det i sin egen Hjertemappe for Ola. I denne mappen legges også andre pr
sultater som danner bakgrunnen for kardiologens vurdering om hvorvidt
kan opereres.

Prøverekvisisjoner er i praksis en liste for avkrysning av ønskede blodpr
Disse samles som regel opp fra flere pasienter og sendes samlet ned til l
toriet. Figur 5 viser rekvisisjonen som ble sendt på vegne av Ola. Dersom
haster med å få prøvesvar tilbake, ringer laboratoriet opp og formidler sva
kontinuerlig. Sykepleierene noterer da disse fortløpende på et prøvesvarsk
Når alle prøvene er tatt sender laboratoriet opp en oversikt over alle prøv
og kontoristene skal da fjerne alle eldre midlertidige svar fra journalen.

Første innleg-
gelse forts.

Ola blir liggende i 10 dager til postoperativ overvåkning før han blir
utskrevet og sendes tilbake til regionssykehuset. I denne perioden blir han
undersøkt to ganger av Barnerøntgen, og Barnehjerteseksjonen under-

FIGUR 5. Prøverekvisisjon til Klinisk-Kjemisk Avdeling. Legg merke til beskjedene so
skrives på arket utenfor hva skjemaet legger opp til.
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Presentasjon av empiri ved et pasienteksempel

søker Ola grundigere for hans hjertefeil. Kardiologen anbefaler at Ola
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opereres før det er gått 6 måneder. Barnekirurgen dikterer en epikrise som
summerer rask hva som er gjort med Ola, og sender denne til regionssy-
kehuset. I tillegg til diagnose står det anbefalinger for den videre postope-
rative pleie av Ola.

Pasienter sendes så raskt som mulig tilbake til det henvisende sykehuset,
den postoperative overvåkningen ikke krever for mange av RHs begren
ressurser.

4.2.1 Oppsummering Første innleggelse

Ola har i løpet av sitt første opphold vært sentrum i en omfattende prose
utredning og behandling av hans forstoppelse. 6 aktører har så langt pro
journaldokumenter: Den henvisende legen, Olas regionssykehus, Barne
gisk seksjon BII, Barnehjerteseksjonen, Klinisk-Kjemisk avdeling og Bar
røntgen. Dette er oppsummert i figur 6. I tillegg har Barnehjerteseksjo
opprettet en egen Hjertemappe på Ola, og de har registrert han i Ber
videre oppfølging.

4.3 Andre innleggelse: Kateterisering

Fem måneder etter at Ola ble utskrevet fra Rikshospitalet undersøker
kommunelegen Ola. Epikrisen fra undersøkelsen sendes til det lokale
sykehusetet med kopi til Barnehjerteseksjonen med en påminnelse om at
Ola fortsatt ikke har fått noen ny time. Det lokale sykehuset tar på
grunnlag av denne epikrisen inn Ola til undersøkelse, og tar kontakt med
Barnehjerteseksjonen med påminnelse om at Ola skulle opereres innen 6
måneder. Kopi av epikriser både fra kommunelegen og lokalsykehuset
legges ved som et beslutningsgrunnlag for Barnehjerteseksjonen.

Kontorpersonalet på Barnehjerteseksjonen mottar dette og formidler det
videre til en lege som tar opp Olas situasjon på “Hjertemøtet”, det ukent-

Utenfor RH

RH’s Avdelinger
BarneKirurgisk
Seksjon B II

KirB
Opr. Stue

BarneKirurgisk
Seksjon B II

BarneKirurgisk
Seksjon B II

Barnehjerte
seksjonen

Regionssykehus Hjem

Barnerøntgen Klinisk-Kjemisk
Avdeling

Barnehjerte
seksjonen

Pasientflyt

Konsultasjon/

Henvisende
Lege

Regionssykehus

Samarbeid

FIGUR 6. Oversikt over Olas første innleggelse. Figuren viser pasientflyten og
samarbeidet med avdelinger som har produsert deler av Olas journal.
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gene. På hjertemøtet går de igjennom epikrisene og Olas journal og
bestemmer å ta barnet inn for en grundig undersøkelse med henblikk på
operasjon. Svaret sendes i kopi både til lokalsykehuset og Olas primær-
lege, og kontoret sender innkallelsen til undersøkelse direkte hjem til Ola.

Barnehjerteseksjonen mottar mange forespørsler og søknader. De fle
disse er telefonhenvendelser om hjertesyke barn fra foreldre og barnelege
på Barnehjerteseksjonen hjelper til med å besvarer disse forespørslene
legene og sykepleierene svarer på det mer kliniske og førstefullmektigen
mer administrative. Post som ikke skal til noen spesiell lege fordeles alfab

Søknader om undersøkelse og behandling kommer som brev. Barnehjer
sjonen mottar ca. 3000 brev i løpet av et år, ca. 800-1000 av disse blir be
Resten av korrespondansen blir arkivert da det gjelder saker som avvente
blir også mottat forespørsler per faks. Da det ikke er lov med navn på pas
på faks, ringer alltid avsenderen på forhånd for å opplyse om dette.

Hver onsdag morgen har Barnehjerteseksjonen, barnerøntgen og kirurg
felles hjertemøte der de på grunnlag av disse dataene vurderer om pas
skal inn til kateterisering, eller om kateteriserte pasienter skal inn til opera

Olas tilfelle illustrerer også den uklare ansvarsfordelingen rundt oppfølgin
av hans hjertefeil. Her gir Berte en god støtte til Barnehjerteseksjonen, m
dette tilfellet var det skjedd en svikt i registreringen av en lege som ikke h
særlig erfaring med bruk av systemet.

4.3.1 Kateterisering ved Barnehjerteseksjonen

Andre innleg-
gelse forts.

Ola ankommer nok en gang Rikshospitalet i luftambulanse, og blir tatt
direkte inn på Barnehjerteseksjonen for undersøkelse. Sykepleiere og
leger går straks i gang med å utrede Ola med tanke på kateteriseringen
som skal skje dagen etter. Epikrisen som ble oversendt fra regionssyke-
huset og lokalsykehuset benyttes ikke lenger i beslutningene, og alle
prøver tas på nytt. Dette er nødvendig, for situasjonen kan endres raskt for
så små barn. Personellet tar EKG, blodtrykksmålinger, EKKO-undersø-
kelser, røntgenbilder, blodprøver og måler Olas høyde og vekt. Resulta-
tene føres umiddelbart inn i Berte, og vurderingene av resultatene
dikteres så inn i den løpende journalen av legen. På grunnlag av svaret fra
røntgenavdelingen og de andre vurderingene konkluderes det med at Ola
skal kateteriseres den etterfølgende dagen, og rutinemessig bestilles det
blodposer i tilfelle det skulle trenges under kateteriseringen.

Ola legges inn på Barn-Sengepost 6 ved Barneklinikken for natten, og
barnelegen der opptar vanlig journal ved innleggelse. Ola har en sammen-
satt lidelse og han gjennomgår derfor en mere generell undersøkelse på
BARN6, da de har ansvar for å se hele sykdomsbildet, ikke bare det hjer-
temessige. I “kurven” opprettes det også de skjemaene som trengs: Et
skjema for væskebalanse, et skjema for å ta imot midlertidige blodprøve-
svar og et skjema for ordinering av undersøkelser og behandling.
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Transfusjonsskjemaet for blodoverføring
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(figur 7) er et gult pappark som beskriver
pasientens blodgruppe og rhesus. Dette
arket brukes når det skal bestilles blod, og
som en kontroll når blodet kommer for å
sikre at pasienten får riktig blodtype. På
dette arket klistres det en lapp fra hver
blodpose som blir gitt pasienten, slik at
dersom det skjer noe kan man se hvilken
blodpose pasienten fikk, når det ble tappet
og hvem som ga blodet. Barnehjertesek-
sjonen har sitt eget transfusjonsskjema i
hjertemappen for bruk under hjertekatete-
riseringer.

Trykkurver, EKG-grafer, bilder fra ultra-
lydsundersøkelser og noen ganger også
kopi av røntgenbilder av spesiell interesse,
lagres bare i hjertemappen på Barnehjerte-
seksjonen. Bare resymeene av disse
legges inn i pasientjournalen da papirmengden særlig fra trykk- og EKG un
søkelser kan bli svært stor. En EKG-graf kan f.eks bli 4-6 meter lang.

Bilder som tas under den kardiologiske undersøkelsen brukes i ettertid ba
og til som f.eks i akuttfaser i samråd med kirurgen som vil se hvordan det s
visuelt, og ikke bare som en beskrivelse. I tillegg lagres også mange av 
stillbildene som opptak på en videotape i ultralydmaskinen som seksjo
lagrer i et eget hyllesystem. Kardiologen tar med seg disse bildene når d
samtaler om pasienten med kirurgene og viser dem når det er spe
problemstillinger. Men bildene brukes i hovedsak bare av kardiologene.

Ved røntgenundersøkelser er det etablert rutine på at røntgensvar med s
interesse for kardiologene alltid sendes i kopi til Barnehjerteseksjonen
formidles derifra til den legen som har ansvar for pasienten.

Andre innleg-
gelse forts.

Om morgenen neste dag innlegges Ola til hjertekateterisering i narkose.
Barnekardiolog, anestesilege og røntgenlege assisteres av sykepleiere i
dette inngrepet for å utrede hvorvidt Ola trenger et hjertekirurgisk
inngrep. Undersøkelsen foretas uten komplikasjoner, og Ola observeres
på BARN6 natten over før hjemreise.

Umiddelbart etter kateteriseringen fyller kardiologen selv ut en foreløbig
rapport fra den invasive prosedyren som inneholder et midlertidig
sammendrag i form av avkrysning på et skjema av hva som er gjort, even-
tuelle komplikasjoner og spesielle beskjeder dersom Ola krever noe
utenom rutinemessig oppfølging på BARN6. Sammen med anestesile-
gens rapport gir dette et tilstrekkelig bilde av Olas tilstand etter inngrepet.
Relevante sammendrag skrives inn i Berte, og hjertekateteriseringsrap-
porten dikteres senere på dagen og legges ved journalen.

FIGUR 7. Transfusjonsskjema for
blod. Merkelapper fra blodposene
klistres på den nedre delen.
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dagen før til forundersøkelser hvor de tar EKG, blodtrykksmålinger, ultraly
undersøkelser, røntgenbilder, blodprøver og måler vekt og høyde på pasi
Pasienten ligger så over til neste dag enten på pasienthotellet eller går tilb
avdelingen han er inneliggende ved, f.eks spedbarnsavdelingen.

Under selve inngrepet er barna som regel sovende, voksenpasienter 
våkne eller får eventuelt litt beroligende. Enkelte barn sederes av sykeplei
på Barnehjerteseksjonen, men de aller fleste får narkose av en aneste
Kardiologen går så inn i lysken enten venøst eller arterielt, og fører en 
plastikkslange kalt et kateter opp til hjertet. Ved hjelp av dette kateteret ka
da fremstille hjertet ved hjelp av kontrast som sprøytes inn. Kombinert 
røntgen kan man da se hvor det er hull og hvordan blodårer er plassert. 
så blodprøver i de forskjellige kamrene for å sjekke hemoglobinverdie
saturasjon og de måler trykk inne i de forskjellige årer og kammere.

Disse verdiene kommer ut fortløpende
form av trykkurver og en EKG graf på
måleinstrumentene, og sykepleiere
som er med fører disse verdiene opp 
en stor skjematisk oversikt over hjerte
slik at legen til enhver tid kan ha over
sikt over alle verdiene under inngrepe
I tillegg tegnes selve hjertefeilen inn p
skjemaet med plassering av klaffer et
Figur 8 viser dette skjemaet slik de
lagres i hjertemappen. Dette er e
sentralt dokument i diskusjon me
kirurgene når man vurderer resultatet a
kateteriseringen og når pasienten sen
kommer til kirurgisk behandling.

Hjertefiguren fungerer også som e
svært rask og enkel måte for cardio
logen å oppfriske en tidligere pasient.

Figuren er ikke særlig informativ for andre enn hjertespesialister, så katete
ingslegen dikterer et sammendrag med aktuelle funn som legges inn i h
journalen.

Undersøkelsen blir gjort på Barnehjerteseksjonen på dagtid. Noen pasient
fortsatt liggende på den henvisende avdelingen, mens de som kommer se
kan gå over på pasienthotellet på ettermiddagen.

Røntgenbildene som blir tatt under kateteriseringen har Barnerøntgen a
for. De fremkaller bildene og sender svarene tilbake til Barnehjerteseksjo
Der legges de til den legen som har rekvirert røntgenbildet så legen ser d
vurderingen går i journalen.

FIGUR 8. Hjertefiguren slik den
representeres i hjertemappen. Målinger
føres inn og klaffer etc. tegnes inn på
skjemaet.
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4.3.2 Oppsummering andre innleggelse
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Barnehjerteseksjonen har et utstrakt samarbeid med barneleger over hele
og holder seg kontinuerlig oppdatert på pasienter som har behov for op
ging. Berte spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Internt foregår det e
samarbeid med barnerøntgen, anestesi og kirurgen, og vurdering av
spørsler for utredning skjer i samarbeid mellom disse på det ukentlige h
møtet.

Hjertekateteriseringen er en av flere undersøkelser som danner grunnlag
den videre behandlingen av pasienten. Disse undersøkelsene genere
mengde detaljert informasjon som lagres i Barnehjerteseksjonens egne H
mappe. Bare sammendrag legges i journalen. Figur 9 oppsummerer pa
flyten og skisserer samarbeidet mellom aktørene rundt utredningen av Ola

4.4 Tredje innleggelse: Operasjon

Det blir bestemt på hjertemøtet å kalle inn Ola for å lukke en lekkasje
mellom hjertekamrene. Barnekardiologen på møtet har forberedt seg på
grunnlag av kateteriseringsrapporten og fylt ut øverste del av en søknad
om hjertekirurgi for barn (se figur 10). Dette skjemaet inneholder de
viktigste tallene kirurgene trenger. På grunnlag av vedtaket om å operere
Ola, fyller kirurgene ut resten av blanketten og leverer den på den admi-
nistrative avdelingen på KirA for å få forhåndsbestilt nødvendig utstyr.
Inngrepets prioritet føres også opp. Skjemaet går videre til oversykeplei-
eren som planlegger innleggelsesdatoen og innkaller Ola.

Denne søknaden til hjertekirurgen skrives ut fra Berte og er det eneste 
mentet fra systemet som som legges inn i pasientjournalen. Til gjengjeld s
det en viktig rolle i koordineringen mellom Barnehjerteseksjonen og kirurg
Skjemaet er delt opp i fire deler, der delene fylles ut etterhvert som forber

Utenfor RH

RH’s Avdelinger
Kateteriserings
LAB’en

BarneBarnehjerte Barne

Hjem

BarnerøntgenKlinisk-Kjemisk
Avdeling

Barnehjerte
seksjonen

Pasientflyt

Konsultasjon/

Hjem Kommunelegen Lokalsykehus

seksjonen Sengepost 6Sengepost 6

Anestesi

Blodbanken

Samarbeid

FIGUR 9. Oppsummering av andre innleggelse. Figuren viser pasientflyten og de
samarbeidende avdelingene som hjalp til rundt utredningen av Ola. Alle samarbeider 
produsere Olas journal som danner utgangspunktet for den videre behandlingen.
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.4 om

som
sene til inngrepet gjøres. Dette skjemaet ser jeg nærmere på i avsnitt 5
journalflyt.

Tredje innleg-
gelse forts.

Ola ankommer Kirurgisk avdeling A to uker senere og legges inn på
sykepost 3. Legen dikterer innkomstnotatet som oppsummerer kort Olas
historie både sosialt og medisinsk samt en “status presens” beskrivelse av
barnet. Sykepleieren oppretter et pasientopplysningsskjema der praktisk
informasjon som kosthold, tannstatus og handicap beskrives. Videre
bruker sykepleieren skjemaet til å planlegge oppholdet på sengeposten,
bestille udersøkelser og kvittere for disse etterhvert.

Sykepleierenes innkomstrapport er basert på Myra Levines teorier om
energibevaring. Sykepleieren legger derfor ved en kopi fra denne lære-
boka som gir en mere grundig forklaring til innkomstrapporten. Her
beskrives Ola som fortrolig, han sover godt, har et godt utviklet sanseap-
parat og hans kommunikasjonsevne er “ba-ba”. Kurvearket legges også
inn i ”kurven” selv om det ikke blir behov for nøye overvåkning av Ola
før etter operasjonen.

Det blir tatt røntgenbilder på Barnerøntgenavdelingen, og sekret fra nese
og hals blir sendt til Mikrobiologisk institutt for analyse.

FIGUR 10. Eksempel på søknad en kardiolog på Barnehjerteseskjonen overleverer
kirurgen. Legg merke til firedelingen av arket. Øverste del fyller kardiologen ut, kirurgen
godtar søknaden ved å fylle ut neste del og overlater så skjeamet til oversykepleieren 
gir brevet til ekspedisjonen når hun er ferdig.
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2 dager senere skal Ola opereres, og legen fyller ut en operasjonsrapport.
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Dette er et skjema som følger med Ola og fylles ut fortløpende før, under
og etter operasjonen med praktisk informasjon. Sykepleieren går på sin
side igjennom den preoperative sjekklisten slik at operasjonsavdelingen
kan være sikker på at alle forberedelser er gjort (Se figur 11). Lekkasjen
mellom Olas hjertekamre tettes igjen med en Gore-Tex lapp, og et klistre-
merke fra lappen festes til operasjonsrapporten for å identifisere lappen
dersom noe skulle gå galt.

Kirurgen dikterer operasjonsbeskrivelsen umiddelbart etter inngrepet. En
kopi sendes til Barnehjerteseksjonens Hjertemappe

Det er en mengde sjekklister og strukturerte dokumenter i journalen som h
hensikt å støtte koordinering og planlegging rundt pasienten. Pasientop
ningsskjemaet legger den overordnede planen for oppholdet, kurvearket o
serer overvåkning og medisinering, og den preoperative sjekklisten er
konkret på hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge det skal skje.

FIGUR 11. Den preoperative sjekklisten som gjennomgås før hver operasjon.
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er også en viktig informasjonskilde for andre som vil orientere seg om beh
lingen og Olas tilstand. Dette er særlig viktig da det er personer fra flere a
linger og seksjoner som skal koordinere arbeidet. Det er for eksempel
alltid en Barnekardiolog kan få tak i kirurgen på sin visitt, da kirurgen ofte
en annen organisering av dagen, og dokumenter som reflekterer behandl
status er derfor svært verdifulle.

Tredje innleg-
gelse forts.

I akuttfasen etter operasjonen observeres Ola i timesintervaller som repre-
senteres i grafer og kolonner i anestesijournalen og intensivskjemaet. I
tillegg tas det rutinemessige røntgenbilder av Ola. I stedet for å lage en
daglig svarrapport, henges disse bildene bare opp på lystavla på Barne-
røntgen, og enhver kirurg eller barnekardiolog som er interessert kan bare
gå ned og se på bildene som henger der. Et sammendrag lages av røntgen
legen som legges inn i journalen til slutt. Labskjema for innfylling av
blodprøvesvar opprettes i “kurven”.

Etter akuttfasen overføres Ola fra KirA Sykepost 3 til Barneklinikkens
post 7. Sykepleieren på KirA sender med en “sykepleierapport ved over-
flytting” sammen med pasientjournalen, og legen dikterer en epikrise for
oppholdet på KirA. Kopi av epikrisen sendes til det henvisende syke-
huset.

BK Post 7 fyller ut nytt hovedkort og kurveark, og har Ola inne til posto-
perativ overvåkning med rutinemessige etterundersøkelser på Barnehjer-
teseksjonen med røntgenbilder og blodprøver. Ola kommer seg godt og
overflyttes til sitt regionssykehus. Med Ola sendes det med sykepleierrap-
porten og en foreløpig epikrise som konsentrert beskriver Olas behand-
ling, medikamentbruk ved utskrivning, siste blodstatus og eventuelle
beskjeder og avtaler. Den endelige epikrisen med undersøkelsesresulta-
tene sendes etter noen dager senere.

4.4.1 Oppsummering tredje innleggelse

Olas tredje innleggelse bærer preg av at det utføres et komplekst inngre
krevet utstrakt samarbeid mellom avdelingene. Journalen spiller en sentra
i dette arbeidet, og i forhold til tidligere innleggelser opprettes det flere do
menter med sterke koordinerende egenskaper.

Selv om Kirurgisk A og Barneklinikken deler journal sendes det likevel se
rate epikriser for oppholdet på de to avdelingene, og det skrives overflytn
snotater mellom avdelingene som i praksis fungerer som en intern epik
Flere av dokumentene muliggjør imidlertid et tettere samarbeid. Barneka
logene går daglige visitter på sengepostene og samarbeider der med ki
sykepleiere og røntgenleger rundt den daglige oppfølgingen av pasie
Avdelingene har imidlertid forskjellige prioriteringer og oppdeling av dag
og bruk av journaldokumenter for å støtte dette samarbeidet er derfor utbr
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Figur 12 viser en oversikt over pasientflyten og samarbeidet med andre avde-
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4.5 Oppsummering

Jeg har her beskrevet behandlingen av en forholdsvis typisk pasient m
sammensatt lidelse som krever tett samarbeid på tvers av avdelinger og s
ner. Pasientjournalen spiller en sentral rolle i dette arbeidet, både for be
ningsstøtte, dokumentasjon hva som er gjort, og koordinering av arbeidet 
pasienten.

Det er en mengde aktører som har pasientjournalen som en felles ressu
forvaltning av denne preger også rutinene i organisasjonen. Sykeposte
pasientjournalen i lengre perioder mens pasienten er inneliggende, 
Barnehjerteseksjonen som har en mere konsulterende rolle bruker et ege
system og en egen journal for å kunne følge opp pasientene på en tilfre
lende måte.

Utredning og behandling av pasienter er en kompleks prosess med m
avhengigheter mellom aktørene, og det krever fleksibilitet fra alle parter 
kunne håndtere både forutsette og uforutsette hendelser i en situasjon
begrensede ressurser.

Utenfor RH

RH’s Avdelinger

BarnerøntgenMikrobiologisk
Institutt

Klinisk-Kjemisk
Avdeling

Pasientflyt

Konsultasjon/

Hjem

Barnehjerte

Blodbanken

Samarbeid

Kir A
Sykepost 3

Kirurgen Intensivoverv.
KirA Sykep 3

Barneklinikken
Sykepost 7

Regionssykehus Hjem

seksjonen

FIGUR 12. Oversikt over pasientflyten og de samarbeidende avdelinger rundt det
kirurgiske inngrepet på Ola. Organisering og koordinering rundt behandlingen støtter 
stor grad på strukturerte dokumenter i journalen.
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5. Pasientjournalen
5.1 Innledning
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I dette kapitlet ønsker jeg å beskrive journalen og sosiale og teknolog
aktører som er gjensidig avhengige av denne. Utgangspunktet for denne b
velsen er erkjennelsen av at journalen og dens funksjonalitet ikke kan skille
den konteksten den brukes i.

Min beskrivelse er i hovedsak basert på de funn jeg har gjort på Rikshosp
og reflekterer min utforskende fremgangsmåte for å utvide forståelsen av
entjournalen samt sosiale og teknologiske aktører knyttet til denne.

Jeg tar utgangspunkt i journalens teknologi og beskriver først på journalm
og journalarkivene. Så ser jeg på journalflyten og andre informasjonssyst
på Rikshospitalet. Til sist beskriver jeg eksterne aktører som kan påvirke
komplekse systemet. Figur 13 illustrerer hvordan disse emnene er relat
hverandre.

I avsnitt 1.1.1 beskrev jeg journalen som “en felles ressurs som ska
brukerene et best mulig inntrykk av den totale behandling og pleie av p
enten, og støtte dem i dette arbeidet”. Denne ressursen er imidlertid ikke
definere da den består av en svært heterogen samling dokumenter som v
sterkt fra sykehus til sykehus, og også mellom avdelinger. Selve pasien
nalen kan godt sies å være den samlingen dokumenter som ligger i jou

Journal-
Mediet

Arkivene

Journalflyt

Andre Informasjonssystemer

Eksterne

FIGUR 13. Skisse av hvordan jeg ønsker å beskrive journalen relatert til sosiale og
teknologiske aktører.

Journalens Periferi

!

?

aktører
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dens fysiske framstilling [Brown & Duguid (1994, 1996)]. Den er et sos
skapt artefakt som brukes av en mengde brukergrupper som knytter en m
grenseressurser til den. Og det er ved å studere disse samlet at vi kan beg
danne oss et bilde av hva journalen faktisk inneholder og formidler. Derfo
jeg la det som følger være mitt bidrag til en deskriptiv beskrivelse av journ
i dens posisjon som et sentralt artefakt i en infrastruktur.

5.2 Journalmediet

Journalmediet er interessant å studere da det setter den teknologiske ba
journalen. Men det er også andre viktige aspekter knyttet til journaleme
Som en rask oppsummering viste Brown & Duguid (1994) at det er det ma
elle substratet til et artefakt som danner utgangspunktet for utvikling av pr
rundt det, og materiell kontinuitet gir muligheten for at artefaktet kan få
portabel kontekst og en fysisk inertia.

Først skal jeg gi en oversikt over journalens dokumenter basert på en un
kelse som er gjort ved Rikshospitalets Journalprosjekt [RH (1997a)]. Der
ser jeg i avsnitt 5.2.2 på hvordan teknologien som brukes til å produsere
nalen er knyttet til journalmediet, før jeg i avsnitt 5.2.3 går inn på de aspek
knyttet til mediet som Brown & Duguid presenterer.

5.2.1 Journaldokumentene

Pasientjournalen består i hovedsak av en bunke papirark som ligger delvi
tert i en mappe. Rikshospitalets journalprosjekt gikk igjennom en del av d
og registrerte til sammen 548 ulike dokumenter som brukes i journalene 
om i avdelingene i dag. Mange av dokumentene har innholdsmessig bety
overlapp, men brukes på forskjellige avdelinger [RH (1997a)]. En interes
side ved denne undersøkelsen er at den viser hvor heterogen denne sam
med dokumenter i praksis er, noe oversiktene nedenfor understreker.

Tabell 3 viser en oversikt over hvilken papirkvalitet de registrerte dokumen
hadde. Som det kommer frem av tabellen er det en forholdsvis stor variasj
hvilken type papir journalen føres på.

Type %

Ordinært hvitt papir 70%

Tykt hvitt papir 6%

Ordinært farget papir 14%

Tykt farget papir 4%

Selvkopierende 5%

Annet 1%

TABELL 3. Prosentlig fordeling av papirkvalitet på journaldokumentene.
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Størrelsen på dokumentene varierer også, noe tabell 4 viser.
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Tabell 5 viser en oversikt over hvor dokumentene har kommet fra. Med d
menes ikke hvor dokumentene er utfylt, men hvilken teknologi som er bruk
å produsere dokumentene før de eventuelt tas i bruk.

Som disse oversiktene viser, inneholder journalen en svært heterogen 
mentsamling, både i forhold til papirtype, størrelse og opphav.

5.2.2 Journalens teknologi

En informasjons infrastruktur er et sosioteknisk nettverk, og det er derfor v
å forstå journalmediets rolle i forhold til de teknologiske aktørene på Riks
pitalet. En stor del av det teknologiske utstyret på Rikshospitalet er ne
knyttet til journalmediet. Noe av det er innlysende, på grensen til det ba
men det er like fullt en viktig del av infrastrukturen som det er bundet en en
mengde ressurser til.

Det første som slår en er den store mengden utstyr som er innkjøpt for å p
sere journalen: Skrivemaskiner, datamaskiner, printere, penner, diktafon
avskrivningsmaskiner. I tillegg kommer en mengde medisinsk teknologi 
gir papirbaserte utskrifter som ultralydmaskiner og EKG-maskiner. Videre
vi eksempler på at selve bygningsstrukturen er tilpasset f.eks journalarkive
kopimaskiner og faxmaskiner er innkjøpt for å støtte reproduksjon og form
ling av pasientdata. Tilsammen utgjør dette en formidabel investering som
satt vil måtte vedlikeholdes dersom ikke alt utstyr knyttet til dokumentasjo
gjøres 100% elektronisk.

Denne installerte basen legger klare begrensninger på journalmediet, sam
som den også legger begrensninger på ny teknologi. For eksempel k
færreste kopimaskiner og printere gjengi farger. Med tanke på at overs
over eksisterende journaldokumenter fant at 68% av dokumentene h
opprinnelse fra kopimaskin eller datautskrift [RH (1997a)], betyr dette
mulighetene som ligger i bruk av farger er sterkt redusert. Journalark
løsninger viser også at ny teknologi må tilpasses den eksisterende. Alle 
tater som skal legges i journalen må være i et format som egner seg til a

Format %

A4 82%

Større enn A4 3%

Mindre enn A4 15%

TABELL 4. Prosentlig fordeling av dokumentformat på journaldokumentene

Opprinnelse %

Fra trykkeri 32%

Fra kopimaskin 59%

Datautskrift 9%

TABELL 5. Opprinnelsen til de registrerte dokumentene
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data må det opprettes lokale arkiver for videokassetter, bilder o.l, og 
vurderinger av disse kan gjøres tilgjengelige for alle i journalen.

5.2.3 Egenskaper knyttet til mediet

Brown & Duguid (1996,1994) presenterer en del interessante perspektiv
hva mediet betyr for et artefakt, og disse bregrepene vil jeg bruke som et
meverk for denne drøftingen. Utgangspunktet er at det rundt mange av 
forskjellige dokumentene har blitt utviklet grenseressurser, og at en del av
nalens funksjonalitet derfor kan være knyttet til mediets egenskaper.

Sandblad et al. (1986) nevner bruk av pasientjournalen som et eksempe
det er viktig å forstå arbeidssituasjonene knyttet til journalen ved evaluerin
eventuelle datasystemer.

“When medical records are normally (i.e. manually) used, this is done by a number
of different and in many respects, very advanced manners. The medical record con-
sists of a set of different documents in a specific order. The documents have diffe-
rent signs and colours in the margin. It is possible to overview several pages at the
same time, and to very rapidly browse through a large number of pages. The medi-
cal record can in this way be seen as multi-dimensional, coded in terms of shapes,
colours and pictures and structured but not strictly formalized. The speed an experi-
enced user can achive in ‘zooming-in’ the relevant parts is remarkable, and the
amount of information covbered by a glance is enourmous.” [Sandblad et al.
(1986)]

Denne fleksibiliteten blir i Luff et al (1992) beskrevet som “the ecological fle
bility of paper”, der det argumenteres for at disse egenskapene også er v
for å støtte samarbeid. Flere kan se arket samtidig, dokumentene kan 
rundt og diskuteres over en kaffekopp, eller markeringer som understrekn
kan signalisere hva andre bør være spesielt oppmerksomme på.

Nygren & Henriksson har hatt en større studie rundt rutiner i den dag
bruken av pasientjournalen ved et sykehus i Sverige [Nygren & Henrik
(1992)]. Artikkelen gir et godt innblikk i hvordan journalen faktisk leses. 
undersøkelsene konkluderer de med at å bruke pasientjournalen som en
for beslutninger involverer tolkning av format, layout og andre fysiske eg
skaper ved de skrevne data. Tolkninger av disse egenskapene gir effektiv 
å søke, lese og vurdere relevansen av informasjon i journalen. Jeg vil h
igjennom enkelte av deres argumenter og tolke dem i lys av egne fun
Brown & Duguids rammeverk.

Journaldokumentenes portable kontekst

Brown & Duguid argumenterte for at en portabel kontekst hjelper bruke
plassere hvilken genre dokumentet hører inn under. Transfusjonsskjema
blod (se figur 7,  side 39) er et godt eksempel på hva dette betyr i pra
Arket skiller seg tydelig fra de fleste andre arkene i journalen ved at det 
stivt, gult pappark. Denne papirtypen er selvfølgelig praktisk fordi man 
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På denne måten bidrar papirtypen til skjemaets portable kontekst: bare å
liten del av arket er nok til å fortelle at dette arket hører inn under genren t
fusjonsskjema.

Nygren & Henriksson (1992) viser godt hvordan journalens fysiske egensk
er knyttet til måten legen leser journalen på og skiller mellom førstegang
ning av en journal og oppfrisking av en pasients tilstand.

Førstegangsles-
ning

Ved forberedelser til en konsultasjon med en ny pasient eller i Barnehjerte
jonens tilfelle å vurdere hvorvidt en pasient skal tas inn til undersøkelser, e
viktig å skaffe seg et raskt overblikk over pasientens situasjon. Ofte er 
nalen den eneste informasjonskilden tilgjengelig. Nygren & Henriksson fa
måten legen går fram på varierer, og at tykkelsen på journalmappen er en 
faktor for hvilken strategi legen velger. Dersom journalen var tynn (1-3 si
kan legen lett lese journalen fra perm til perm. Etterhvert som størrelsen
begynner legen å filtrere ut informasjon, og baserer seg ofte på visuelle te
eksempel som nevnes er hvordan legen plukker ut aktuelle forespørsle
konsultasjon. Dersom det ligger flere forespørsler i journalen, er ikke de e
særlig interessante. Alderen kan leses av datoen på forespørslen, men 
anslo ofte alderen visuelt ut i fra gulning av arket og skrifttypen på teks
Dette er eksempler på egenskaper som kan gi svært effektive og raske h
dokumentets relevans.

Tykkelsen på journalen og hint som skrifttyper og gulning er materielle e
skaper man har lært seg å tolke over tid, og som bidrar til å gi journale
portabel kontekst i den brukergruppen som har lært seg å tolke disse pe
ressursene.

Oppfrisking av
et mentalt bilde

Dersom en pasient er kjent fra før, har ofte legen et mentalt bilde av pasie
situasjon. Dette mentale bildet inneholder mye mere informasjon enn noe
kan bli trukket ut av journalen. Legene Nygren & Henriksson intervjuet 
enige om at bare det å se journalen kunne oppfriske disse bildene og d
kunne bygge på mere informasjon enn det som faktisk er skrevet.

I mine undersøkelser har jeg også funnet eksempler på dette. For eks
hjertefiguren på figur 8,  side 40 som ble omtalt i pasientflyteksemp
fungerer som en svært rask måte for kardiologen å oppfriske en tidli
pasient.

“Hvis du får høre om en pasient er det veldig greit å ta frem en sånn tegning å si ‘å
ja, sånn var det’. Da får vi veldig mye informasjon på en gang.

Hjertekateteriseringsrapporten og hjertefiguren er det vi bruker for raskt å kunne
orientere oss om en pasient.”

-Kardiolog

Legene ser også på flere slike skjemaer samtidig for å kunne danne seg e
av utviklingen over tid.
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Disse mentale bildene kan også brukes når man leter etter informasjon, der den
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visuelle plasseringen på arket ofte kan brukes til å finne informasjonen i
“Jeg vet jeg har sett det et sted på toppen av siden her...” er vel for man
kjent utgangspunkt for søk.

Her kan vi se at også visuelle egenskaper som fysisk posisjon på arket og
elle figurer også kan bidra til den portable konteksten. Ved at informasjon
fysisk knyttet til lagringsmediet, kan legen benytte seg av andre perifere e
skaper ved informasjonen som layout og visuell gjenkjenning. Når disse e
skapene benyttes konsekvent over tid, kan de brukes for å gjenkjenne h
genre informasjonen tilhører og derfor inngår i den portable konteksten.

Journaldokumentenes fysiske og sosiale inertia

Aaron Cicourel viser i sin artikkel “The Integration of Distributed Knowled
in Collaborative Medical Diagnosis” [Cicourel (1990)] hvordan evaluering
informasjon som ligger i journalen er opphavsavhengig. Han viser på en 
dig måte at leger lærer å vurdere verdien av medisinsk informasjon på ba
dens assosiasjon med en kilde man stoler på. Med andre ord, argumenter
må informasjonen legen bruker også kunne knyttes til opphavet dersom
skal kunne utnyttes effektivt.

Hvorvidt en informant oppfattes som “god” eller “dårlig” er i mange tilfeller 
subjektiv oppfatning, men den spiller likevel en viktig rolle for hvilken vekt 
lege tillegger den aktuelle informantens vurderinger, for eksempel en a
lege eller en pasient.

Journaldokumentene har en mengde mekanismer for å formidle informasjo
opphav, både innad i brukergrupper og mellom brukergrupper. Det mest å
bare er kanskje en signatur, Rikshospitalets logo eller avdelingsnavnet so
det påføres papiret gir dokumentet en fysisk inertia som dermed kan bruke
identifisere opphavet til informasjonen. Innad i en brukergruppe er det et r
utvalg av grenseressurser man kan benytte seg av. For eksempel er d
uvanlig å kjenne igjen håndskriften for å identifisere den som for eksempe
fylt inn et skjema.

En skulle tro at det sjelden vil være bruk for å støtte seg på slike perifere 
skaper ved dokumentet som gjenkjenning av håndskrift og liknende, men
en ser videre på journalprosjektets oversikt over journaldokumenter, kan
en annen oppfatning.

Journalprosjektet fant at 32% av de registrerte dokumentene ikke hadde
til pasientens navn, 14% ikke hadde plass for dato, og 20% av dokume
ikke hadde en overskrift hvor bruksomeråde fremgikk. Totalt 1,6% av do
mentene var verken merket med institusjonen eller avdelingens navn, h
ikke avsatt tydelig plass til pasientens navn eller dato for hendelsen og b
området fremgikk ikke av dokumentet [RH (1997a)].
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informasjon som i flere tilfeller er nødvendig for å kunne tolke journaldo
mentet på en hensiktsmessig måte.

5.2.4 Oppsummering

Jeg har sett på flere aspekter ved journalmediet. På Rikshospitalet er de
identifisert 548 ulike dokumenter med tildels betydelig informasjonsme
overlapp.

Til å produsere disse er det på RH en betydelig installert base i form av te
logi som er tilpasset journalmediet, men journalmediet legger også k
føringer på hvordan teknologien utnyttes.

Jeg har vist at journalmediet er nært knyttet både til hvordan journalen br
og til hvordan informasjonen tolkes. Bruk av pasientjournalen som en bas
beslutninger involverer tolkning av format, layout og andre fysiske egensk
ved de skrevne data. Tolkninger av disse egenskapene gir effektiv hjelp i å
lese og vurdere relevansen av informasjon i journalen. Alle brukerene av 
nalen støtter seg i varierende grad på grenseressurser knyttet til journalm
og endringer ved disse kan derfor få direkte følger for journalens rolle i org
sasjonen.

5.3 Journalarkivet

Som nevnt i kapittel 3, er det avdelingsvise journalsystemer på Rikshosp
Det finnes derfor i dag 16 ulike journalsystemer på Rikshospitalet, med ti
ikke integrert informasjon [RH (1994b)]. Arkivene er plassert rundt i de b
gene der avdelingene befinner seg, og på Barneklinikken ligger journalen 
i et rullearkiv i 4. etasje.

Journalen fungerer som et arkiv på to nivåer. For det første fungerer selve
nalmappen som et dokumentarkiv, da den legger en del føringer på hvo
arkene skal organiseres inne i mappen. For det andre inngår journalmap
et større arkivsystem som inkluderer både sentrale og lokale arkivløsninge

5.3.1 Journalen som et dokumentarkiv

Journalen er først og fremst en arkivmappe. En pasientjournal kan bestå
fra et par ark til store bunker som må lagres i flere mapper.

Selve journalmappens oppbygning er i seg selv verd en studie, og det ha
lagt ned svært mye arbeid i å organisere journaldokumentene på en over
måte. Den såkalte Piene-rapporten [Statens Helsetilsyn (1994)] gir en ov
over hvordan dette ønskes løst. RHs journalprosjekt har også utarbeid
tilsvarende oversikt tilpasset RHs behov, men er i all hovesak lik Pie
rapportens forslag. Journalmappen deles her opp i 10 grupper merke
bokstavene A-J. I hver dokumentgruppe er det igjen mulighet for innti
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undergrupper (A1 til A10, B1 til B10 etc). Oppdelingen er beskrevet i tabell 6.
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I tillegg er det lagt opp til at gammel informasjon i store journaler kan sam
og legges inn i en “journal 2”, for på den måten å hindre at aktuell informa
drukner i mengden ark som ikke lenger er interessante.

Tanken bak denne organiseringen er at det skal bli lettere å orientere seg 
hvert svært store journaler, slik at man kan få tak i den informasjonen man
jakt etter uten å bla igjennom alt.

Det varierer hvor langt denne innføringen har kommet på Rikshospitalets a
linger. Journalprosjektet har så langt bare kommet med et forslag, det e
gjort noe endelig vedtak om standardiseringen av journalen slik at avdelin
er tvunget til å rette seg etter det. Journalen jeg undersøkte er et eksempe
bare deler av retningslinjene er fulgt.

Journalen var fra et barn med en relativt kort sykehistorie, men den inne
likevel 116 dokumenter. Arkene var lagt ned i 5 forskjellige undergrupper 
var skilt fra hverandre med fargede A3 ark som var brettet rundt de akt
dokumentene. På denne måten ble journalen delt inn i “epikriser-sk
“kurver”, “bakteriologiske svar - anestesti - røntgen”, “operasjonsbeskrivel
og “journal kontinuasjonsark”. Størst var likevel bunken med dokumenter 
lå utenfor disse undergruppene. Hver for seg hørte de hjemme i forskje
undergrupper, og de stammet fra flere opphold. De var tatt ut og samlet fo
selv for å gi en komprimert oversikt over all informasjon som hadde rele
ved den siste innleggelsen. Dette er ikke bare et eksempel på at man
engang følger sine egne oppdelinger av pasientjournalen, det illustrerer
godt at det ikke nødvendigvis finnes en beste måte å organisere journalen
papirjournalen gjør det mulig å tilpasse oppdelingen etter varierende beho

“Egentlig skal det ikke ligge noe utenom [grupperingene]. (...) Men det blir veldig
mye mere oversikt når du har alt det som er av betydning for pasienten her og nå, at

det legges separat.”
-Overlege

Hovedoppdeling Undergrupper

A Sammenfatninger Personalia, Kontaktoversikt, Egne epikriser, Andres epikriser, Sykepleie sam-
menfatning, Pasientorientering

B Legejournal Løpende legejournal, Resultat av/svar på interne henvisninger

C Prøvesvar - Vev og væsker Klinisk kjemi, Patologiske/anatomiske us., Immunologi, Klinisk farmakologi,
Mikrobiologi, Hematologi, Fertilitet og arv, Diverse

D Organ - Funksjon Hjerte og kretsløp, Lunge, Sansing og motorikk, Fordøyelsesapparat, Urinveier,
Reproduksjon

E Bilde - Diagnostikk Røntgenopptak og liknende, Ultralyd, Scintigrafi, Fotografi

F Observasjon og behandling Kurveark, Særskilte observasjonsskjema, Undersøkelsesplan

G Sykepleierdokumentasjon Pasientopplysninger, Innkomstrapport/sykepleienotater, Sykepleieplan

H Rapporter annet fagpersonell Fysioterapeutrapport, Ergoterapeutrapport, Sosionomrapport, Psykolograpport,
Ernæringsfysiolograpport, Fødejournal

I Ekstern korrespondanse Innleggelsessøknader, Eksterne henvisninger, Annenhåndsvurderinger, Div.
brevkopier

J Attester/Meldinger/Erklæringer Tilpliktede meldinger v/sykdom, Meldinger om uhell/skader/bivirkninger, Pasi-
entsamtykker, erklæringer/krav, Trygdesaker, Meldinger til frivilige registre,
Offentlige blanketter i forbindelse med fødsel, Melding om dødsfall

TABELL 6. Den anbefalte oppdelingen av pasientjournalen.
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ting ikke legges på riktig plass i journalen. En lege jeg snakket med bruker
tid på å rydde i pasientjournalene. Ofte fjerner han over halvparten av d
mentene fra journalen og lagrer dem som en journal 2, slik at selve journ
ikke inneholder andre papirer enn de som det er bruk for.

“Det er et av de store problemene med et sykehus som dette at det er ingen som
føler ansvar for å rydde journalen og holde orden i dokumentene, og ved at vi ikke

rydder så vet vi heller ikke hva som har skjedd nøyaktig tidligere.”
-Overlege

Det er ingen sabotering av journalsystemet som foregår, man legger ba
arkene i en eneste stor bunke, slik det ble gjort tidligere. Dersom ikke
legger papirene riktig inn til enhver tid, mister man hele fordelen av å org
sere journalen i første omgang. Hvis en ikke er sikker på at alle relevant
ligger på riktig plass må man jo lete igjennom hele journalen uansett om
faktisk er organisert riktig eller ikke.

Hensikten med pasientjournalens organisering bryter sammen når dokum
sjon legges feil, men infrastrukturen journalen inngår i er fleksibel nok 
håndtere problemet. I dette tilfelle er det en person som tar det ekstraarb
det er å rydde i journalen, men ellers må legene sjekke om det finnes re
informasjon andre steder i journalen. Det finnes derfor gode grunner til å l
større press på brukerene av journalen for at de skal følge standarden
dersom inndelingen påtvinges mister jo de samme aktørene muligheten
tilpasse journalen til egen praksis. Dette er et godt eksempel på en sentra
skap ved infrastrukturer: Spenningen mellom standardisering og fleksibilite

5.3.2 Sentrale og lokale journalarkiver

Journalene stables etter hverandre i hyllesystemer som gjør at man kan
tilbake til en pasientjournal ved hjelp av pasientens fødselsdato og navn.
ligger det ca. 2 millioner pasientjournaler i Rikshospitalets arkiver.

Selve hjertet av pasientjournal-systemet på Rikshospitalet er journalark
Dette er stedet journalen hentes fra når det er behov for den, og der den 
tilbake når den ikke trengs lengre. Det kan derfor være naturlig å se på jou
arkivet som det mest sentrale elementet i journalsystemet, og at den funk
aliteten arkivet tilbyr spiller en sentral rolle i den nytten man har
journalsystemet.

Jeg skal her beskrive hvordan journalarkivene på Barneklinikken brukes 
kunne utdype forståelsen av den rollen disse systemene spiller. Sengep
som beskrives er den posten som i hovedsak har med hjertesyke barn.

Hovedarkivet

På Barneklinikken arkiveres journalene i et rullearkiv i 4. etasje. Herifra he
journalen hver gang en pasient legges inn, eller om det er behov for det i 
sammenhenger som ved telefonhenvendelser, vurdering for utredning etc.
55



5.3 Journalarkivet

Barneklinikken deler i dag journal med Kirurgisk Avdeling i den forstand at
r lagt

vet og
 i en
en av
lig å

i den

1 til
 født i
 svært
assert
 ved
angs

under
ilbake

tæren
nom
en i

t over
rutene
asse-
l plas-
evares
sient-
plas-
ngen

lass i
as av
, om

 først
sses

ient.

li-
journalen flyttes mellom de to arkivene avhengig av hvor pasienten sist e
inn. Dersom andre avdelinger har behov for journalen sender de en kopi.

Journaldokumentene ligger løst i en egen mappe som er tilpasset rullearki
sorteringsrutinene der. Når journalen hentes frem, flyttes arkene over
bruksmappe, og den som henter journalen signerer i en liste på innsid
arkivmappen som blir liggende igjen i arkvet. På denne måten er det mu
finne ut hvem som har tatt ut journalen dersom andre prøver å få tak 
samtidig.

Alle journalmapper i arkivet har en rygg der det er nummererte ruter fra 
31. For hver pasient markeres det tydelig av hvilken måned pasienten er
med svart tusj, og dag i måneden markeres med rødt. Dette gjør at det er
enkelt å se om en journal er plassert feil, da markeringene på en evt. feilpl
journal vil ha en helt annen plassering enn markeringene til journalene
siden av. Korrekt sorterte journaler danner på denne måten to “striper” l
hyllene som stiger eller synker jevnt.

Når en pasient ankommer sykehuset finnes journalen frem fra arkivet, og 
hele oppholdet følger så journalen med pasienten. Journalen legges ikke t
i det sentrale journalarkivet før etter at pasienten har blitt skrevet ut.

Lokale arkiv

Når en pasient legges inn på Barneklinikkens post 7, henter postsekre
journalen frem fra hovedarkivet og legger den inn til legen som ser igjen
den før den flyttes inn på kontorets journalarkiv. Her kommer journal
hovedsak til å bli værende frem til pasienten er skrevet ut fra posten.

Rett innenfor døren på kontoret henger det en stor tavle som er en oversik
de inneliggende pasientene og hvilke senger de ligger i. Plasseringen av 
der pasientinformasjonen fylles inn korresponderer med den fysiske pl
ringen av sengene på sykeposten slik at man visuelt kan knytte pasient ti
sering på en svært intuitiv måte. På andre siden av inngangsdøren oppb
pasientjournalen. Hyllene journalene legges i er laget etter mønster av pa
informasjonstavlen, slik at plasseringen til en journal tilsvarer pasientens 
sering på oversiktstavlen som igjen gjenspeiler den fysiske plasseri
pasienten har på posten.

Her ser vi altså at det sentrale journalarkivet fungerer som en lagringsp
påvente av at journalen skal brukes til noe, hvorpå arkivfunksjonene ivaret
andre lokale arkivsystemer. Disse andre arkivsystemene påvirker like mye
ikke ende mere, den nytten man får ut av journalsystemet. Det er nemlig
her at helsepersonellet kommer i kontakt med journalen, og all bruk tilpa
derfor egenskapene dette arkivet har.

Dette arkivsystemet er imidlertid ikke det eneste som brukes for en pas
Mens pasienten er inneliggende har man i tillegg to andre arkiver:Sykepleier-
journalen og Kurven. Sykepleierjournalen oppbevares på vaktrommet. Tid
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permsystem. “Cardex” brukes likevel fortsatt som en samlebetegnelse på
dokumentene. Her ligger innkomstdokumentene og den løpende sykepleie
porten.

Kurven er i egne permer da det stort sett er legen som bruker disse når h
på visitt. Posten er delt inn i en “rød” og en “grønn” gruppe, og kurvene
derfor også en slik oppdeling. Arkene er deretter sortert på romnummer
legges kurver, forordningsark og laboratorieark. Sykepleierene fører også
kurven når de gir medikasjoner, har tatt blodprøver eller liknende, men de
da først egne notater og så fører dem over i kurven. Dersom det dreier s
en pasient som ligger på intensivovervåkning må kurveskjemaet oppdate
gang i timen, og intensivskjemaet legges da i sykepleierpapirene eller i 
nalen for å gjøre det mere tilgjengelig.

Det finnes en mengde mindre “journalarkiver” for å støtte bruken av journ
når den følger pasienten rundt på Rikshospitalet. Disse arkivene er tilpass
bruken man har av journalen på det aktuelle stedet, og kan være svært sp
serte. Et godt eksempel på dette er måten man håndterer epikriseskriving
Barneklinikken:

Diktater som tas opp under pasientoppholdet på sengeposten sendes o
den felles skrivestua som ligger i 5.etasje. Der skriver de ned journaldikt
printer det ut og sender det tilbake til posten hvor postsekretæren legge
journalen. Dette fungerer godt så lenge pasienten er liggende på posten
når pasienten skrives ut kan man ikke lenger bruke dette systemet, da
arkivsystemet avhenger av pasientens plassering. Derfor flyttes journalen
kontoret over til “Arkivkontoret” som ligger ved siden av skrivestua i påve
av at epikrisen skal skrives. Dette rommet har som formål å organisere epi
skrivingen og godkjenningen av epikrisen. Hver lege har sin hylleplass.

Det er to hyllereoler på hver sin side av rommet. På venstre side legge
journaler til pasienter som er skrevet ut, men som venter på at epikrisen
dikteres. Når legen får diktert denne skrives den av på avskrivningsromm
legges i den riktige journalen. Samtidig flyttes journalen over til hyllene på
motstående veggen. Avskriverne er også nøye med å legge journalen til v
i den nye hyllen i påvente av godkjennelse av legen som dikterte epikr
Legen går innom arkivkontoret jevnlig og leser gjennom de nylig avskre
epikrisene. Dersom legen godkjenner denne epikrisen flytter han de
venstre til høyre side i “godkjenningshyllen” for å signalere at epikrisen
godkjent. Først da kan journalen legges tilbake i det sentrale journalarkiv
sekretæren.

Dette systemet fungerer fint helt til en pasient som er skrevet ut legges inn
før epikrisen er godkjent og journalen lagt tilbake. Journalen må da flyttes 
arkivkontoret, med det resultat at kontorister og leger må finne ad hoc løsn
for å få lagt til epikrisen.

Interessant nok er det ikke slik avskrivning “ideelt sett” skal foregå. N
diktater tas av en lege skal journalen egentlig følge med kassetten ned ti
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ark som det forrige notatet var skrevet, og gammel informasjon som erstat
ny skal kastes. Dette lar seg imidlertid ikke forene med behovet for tilgje
lighet av journalen på sengeposten, med det resultat at det legges inn en
med notater og det er opp til postsekretæren å fjerne gammel informasjon
midlertidige prøvesvar etc.

5.3.3 Oppsummering

Det er flere interesser knyttet til organiseringen av journalmappen. Den så
Piene rapporten anbefaler å dele journalen opp i 10 kategorier, og denne
darden forsøkes nå innført på RH. En infrastruktur kjennetegnes imidlert
mange aktører med forskjellige og tildels motstridende behov, og den fak
organiseringen av journalen reflekterer dette.

Papirjournalen har en forholdsvis fleksibel løsning med sitt løsbladsystem
endringer som det foreslått av Piene-utvalget kan gi uforutsette ringvirkni
som for eksempel at legene får mindre mulighet til å tilpasse journalorga
ringen til eget behov, eller at brukere går glipp av informasjon som er lagt 

Ikke bare dokumentorganiseringen, men også arkivsystemene tilpasses p
Jeg har beskrevet hvordan arkivfunksjonene som er utviklet rundt journ
ikke bare er for ålagre journalen slik man lett kan får inntrykk av ved å ku
studere det sentrale journalarkivet. Ved også å se på den store mengden
lokalt tilpassede arkiver, kan man se at selve arkivfunksjonen er en integre
av arbeidet på posten. Journalensfysiske plassering i arkivet kan si en god de
om det arbeidet journalen inngår i, enten det er pasientens sengeplas
bestemmer journalens plassering, eller det er journalens plassering som 
organiseringen rundt epikriseskrivingen.

Jeg har også vist at det er stor forskjell på hvordan arkiveringen for
avhengig om pasienten er inneliggende eller ikke. Når journalen brukes 
den overen samling arkivsystemer som hver er tilpasset forskjellig praksi
rundt bruk av dokumentasjonen som samlet betegnes “pasientjournalen”. 
av disse arkivsystemene er lokalt tilpasset posten og er derfor forholdsvis 
å endre slik som Cardex/Sykepleierjournalen, mens de delene av arkivsys
som deles av flere aktører straks blir mere problematiske. Et godt eksem
problemene som oppstår når det er lagt opp til at journalen skal sendes 
skrivestuen sammen med legens diktat.

5.4 Journalflyt

Den utstrakte bruken av lokale journalarkiv under pasientoppholdet åpner
for en langt mere komplisert journalflyt. Jeg vil her se nærmere på hvo
journalen beveger segmellom disse lokale løsningene.

Pasientflyteksemplet med “Ola” i kapittel 4 illustrerer godt hvordan journa
forflytter seg i organisasjonen. Til tross for at det kan bli innviklet å følge
dette eksemplet ikke mere enn av middels kompleksitet. Figur 14 vis
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FIGUR 14. Et eksempel på koordineringen rundt en komplisert pasientflyt. I dette tilfe
levertransplantasjonsprogrammet for voksne. Figuren er hentet fra Rikshospitalets
organisasjonsprosjekt [RH (1994b)].

Det er ikke uvanlig med kompliserte pasientforflytninger, nærmere 50%
pasientkategoriene flyttes mellom flere behandlingsenheter i løpet a
opphold [RH (1994b)]. Og i de fleste tilfellene følger pasientjournalen m
For barn med medfødt hjertefeil er 10 faggrupper involvert i behandlingen
tilsammen utgjør 70-80 personer. De fleste av disse mottar eller produ
informasjon som skal registreres i journalen.

Det er et viktig poeng å få med seg at selve journalmappen i hovedsak f
pasienten, men alle arbeidsdokumentene som rekvisisjoner, blodprøvesv
flyter individuelt mellom aktørene. Derfor er det en mengde dokumenter 
hører til journalen men som ikke legges inn i journalen før etter at de er vu
av legen eller sykepleieren, og i mange tilfeller har de da utspilt sin rolle.

Derfor ønsker jeg å undersøke journalflyten på to nivåer. Den første er bev
sene til journalmappen på sin reise gjennom organisasjonen sammen me
enten, men like viktig blir det å forstå flyten til de individuelle dokumentene
de “arkiveres” i journalmappen.

5.4.1 Journalmappens flyt

For å gjøre journalen tilgjengelig der det er størst behov for den, er de
praksis at journalen skal følge pasienten. Selve forflytningen skjer ved 
ansatt, foreldrene eller pasienten selv henter eller leverer den.
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ninger skjer f.eks når pasienten sendes ned til Barnehjerteseksjonen for k
isering. Journalen blir da med pasienten, men pasienten skrives ikke 
sengeposten. Permanente forflytninger skjer ved interne overflytninger me
avdelinger eller seksjoner som deler journal. Da skrives et overføringsnot
legen som dikteres og sendes med. Dette tilsvarer på mange måter en ep
Fra sykepleiersiden skrives det en overflytningsrapport, og i tillegg leg
sykepleierdokumentasjonen inn i journalen.

Journalens rolle i denne forflytningen er i form av et artefakt som formi
informasjon på tvers av brukergrupper, og den er derfor avhengig av å form
konteksten informasjonen må tolkes i. Det å lese journalen effektivt er en
læreprosess som involverer å tolke den portable konteksten, identifisere 
som har skrevet det og revurdere informasjonen i lys av egne funn.

Dette viser at det ikke er noen grunn til å anta at journalen vil bli tolke
samme måte av to brukere. Likevel vil jeg argumentere for at det å ku
formidle konteksten informasjonen ble skrevet i da bare blir enda viktig
Leseren vurderer informasjonen ut i fra sin egen kontekst, men nettopp d
erkjennelsen gjør at leseren i sin vurdering også må forsøke å identif
hvilken kontekst andre har basert sine vurderinger på.

Egenskaper jeg hittil har sett på som formidler denne konteksten, har vært
seressurser som i hovedsak bare kan tolkes innad i en brukergruppe og
brorparten av mottakerene perifere. I mange tilfeller bruker til og med avd
gene og seksjonene forskjellige dokumenter for tilnærmelsesvis likt arb
Mange grenseressurser mistes når journalen beveger seg mellom to b
grupper, og mange implisitte ressurser knyttet til journalen må derfor gj
eksplisitte for å overleve. Det er opprettet egne dokumenter nettopp for å 
denne kryssingen av grensen: Epikrisen, overføringsnotatet og sykeplei
overflytningsrapport er alle dokumenter som skrives med tanke på mottak

“(...) det er klart at den som sender et dokument fra seg til en annen, må være helt
målrettet på hva den som leser har lyst til å lese, hva han behøver å lese, og hva han
har tid til å lese. (...) Så mottagerene våre, de vil ha målrettede brev som er laget til

dem for deres arbeid der de er. Og det er også det vi vil ha.”
-Lege

Mottakeren leser så de samme dokumentene for å kunne tolke journalen 
tivt. Denne egenskapen har kommet klarest frem når notatetikke formidler den
konteksten som trengs for å kunne tolke informasjonen når den kommer.

“(...) det er en stor svakhet når folk ringer hit og skriver hit også, at du får en enorm
beskrivelse av en masse ting, og så plutselig langt ute i slutten dukker det opp hva

det egentlig handlet om så må du gå tilbake og lese på nytt igjen fordi du var
egentlig ikke klar over hva du skulle plukke opp av vesentlige forhold av denne

strømmen av informasjon. Vi leter jo etter forskjellige data avhengig av hva slags
sluttproblemstilling det koker inn til. Og det er jo et av problemene med

informasjonsoverføring, det er å prime mottager øyeblikkelig på hva det er i denne
strømmen han skal interessere seg for.”

-Lege
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boundary objects i sin beskrivelse av miljøet rundt Berkley’s Museum of Vert
brate Zoology [Star & Griesemer (1989)]. I denne artiklen ser de blant ann
hvordan et svært heterogent forskningsmiljø med forskjellige synsvin
klarer å samarbeide. Star & Griesemer beskriver selv begrepet “boun
object” slik:

“This is an analytic concept of those scientific objects wich both inhabit several
intersectiong social worlds (...)andsatisfy the informational requirements of each
of them. Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to
local needs and the constraints of the several parties employing them, yet robust
enough to maintain a common identity across sites. They are weakly structured i
common use, and become strongly structured in individual-site use. These objects
may be abstract or concrete. They have different meanings in different social worlds
but their structure is common enough to more than one world to make them recog-
nizable, a means of translation. The creation and management of boundary objects
is a key process in developing and maintaining coherence acress intersecting social
worlds.” [Star & Griesemer (1989), s.393]

Star & Griesemer argumenterer videre for at bruk av slike “grenseobjek
gjør det mulig for forskjellige brukergrupper å samarbeide samtidig som
bevarer mye av sin selvstendighet.

Dette kommer svært tydelig frem hvis vi går tilbake til journalprosjektet
Rikshospitalet. Prosjektet kartla 548 ulike dokumenter med tildels betyd
informasjonsmessig overlapp, men som er utviklet av og benyttes ved fors
lige avdelinger. I min gjennomgang av pasienteksemplet kom jeg flere ga
borti dokumenter som legen ikke visste hva ble brukt til men likevel kunne
fra sammenhengen trekke ut relevant informasjon. Ved å støtte seg p
konteksten grenseobjekter som f.eks overflytningsnotatet formidler, kan d
journalens nytteverdi øke betraktelig.

5.4.2 Journaldokumenters flyt

Når vi så går inn og ser på enkeltdokumentene som inngår i journalen, kan
at flere av dem har helt spesielle funksjoner “ute” i organisasjonen. Mang
dem spiller faktisk sin viktigste rolle før de legges inn i mappen.

Jeg har allerede drøftet kurven og sykepleierjournalen som jo ligger ute
journalen så lenge pasienten er inneliggende på posten. Det kan se ut ti
fleste slike dokumenter har koordinerende egenskaper, i motsetning til d
menter som legges rett i journalen for å dokumentere hva som er gjort. Ek
pler på det siste er operasjonsbeskrivelser o.l.

Det mest typiske eksemplet på et slikt koordinerende dokument er kan
bestillinger til laboratoriet for blodprøver og liknende, men i dette tilfellet 
jeg se nærmere på søknaden til kirurgen som sendes fra barnehjertesek
Denne søknaden ble rask beskrevet i pasientflyteksemplet i forrige kap
men det fortjener en grundigere gjennomgang her. Figur 10 på side 42 
søknaden som ble sendt i “Olas” tilfelle.
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kardiologen med seg en ferdig utfylt søknad med de aller viktigste tallene
angår barnets hjertetilstand. Den øverste halvdelen av søknaden er da
med nøkkeltall som kirurgen trenger videre i forberedelsene til behandlin
Dersom kirurgene tilstede er enige i at barnet trenger en operasjon, sig
kirurgen under på søknaden. På denne måten aksepterer han operasjone
den prioritet ved å fylle ut andre del av søknaden.

Kirurgen tar så søknaden med seg til oversykepleieren på Kirurgisk avde
som organiserer når innleggelsen skal finne sted og sørger for at det g
tilgjengelig nok ressurser. Etter at en innleggelsesdato er fastsatt og ført o
arket, går så søknaden videre til ekspedisjonen som organiserer den pra
delen med utsendelse av innkalling og liknende. Hele tiden inneholder ark
nøkkelverdiene som trengs for å kunne ta en avgjørelse.

På denne måten er søknaden et viktig element i saksbehandlingen s
knyttet til organiseringen av en kirurgisk operasjon av et barn. Dokume
spiller en sentral rolle i den prosessen det er å organisere et kirurgisk inn
men kanskje endre mere interssant er det at selve forflytningen av dokum
også er en forflytning av ansvaret for pasienten. Barnehjerteseksjonen få
noen skriftlig dokumentasjon på at kirurgen virkelig har mottatt pasiente
operasjon, eller at pasienten er satt på venteliste.

“ [Det er] underforstått at når lappen er levert så er søknaden levert, og da heter
det i på vårt språk at søknaden ‘ligger på Kirurgisk A’, men det må jo forekomme

historisk at noen har forlagt slike papirer, og da er pasienten ute av systemet.”
-Overlege

Søknaden fungerer altså som en hjelp til å organisere arbeidet ved sin stru
ring og firedeling av siden, men den er også i seg selv et symbol på a
takket være dens egenskaper til å formidle autoritet og en felles forståel
hva det innebærer å få overlevert dette dokumentet.

5.4.3 Oppsummering

Jeg har her sett nærmere på hvordan journalen forflytter seg i organisasjon
hvordan dette støttes. Det finnes i dag flere dokumenter i journalen som
som viktigste funksjon å støtte denne flyten. Overføringsnotater, overflytn
rapporter og epikriser bidrar alle til å organisere dette og formidle ansva
pasienten. Men like viktig er det å forstå disse dokumentenes rolle som gr
objekter; felles utviklede artefakter som støtter lokal selvstendighet sam
som de støtter informasjonsflyten på tvers av brukergrupper. Men for at 
skal fungere som ønsket, krever det at både sender og mottaker gjør en 
innsats for å generere og tolke disse grenseobjektene.

Videre har jeg beskrevet hvordesentralisert journalsystemet faktisk er. Det a
journalen forflytter seg mellom lokale arkivløsniger, betyr at antall mul
kombinasjoner for journalflyt er enormt, noe som også gir en bedre forstå
for hvorfor man så ofte må lete etter journalen. Det finnes ingen sentral ov
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son å bestemme den videre flyten. Denne løsningen er svært fleksibel og 
lokale ad-hoc løsninger, samtidig som det setter større krav til enkeltper
for å holde oversikten over den enkelte journal.

Flere dokumenter som inngår i journalen spiller i tillegg viktige roller uten
selve journalmappen. Mange har sentrale koordinerende roller, og flyten 
integrert del av praksis. Jeg argumenterer derfor for at det ikke er n
beskrive journalmappens flyt, men man må også forstå de enkelte dokume
enes bevegelser utenfor journalen. Mange av disse bevegelsene kan hver 
sees på som komplekse saksbehandlingsforløp som tildels går helt uavh
av pasientjournalen, og er i seg selv så komplekse at de vil være en utford
implementere elektronisk. Jeg har tidligere vist at journalen må forstås
flere arkivsystemer når den brukes, og ved å studere enkeltdokumenters fl
vi nå se at forestillingen om pasientjournalen som et udelelig artefakt blir
død. Journalen utgjøres av en mengde dokumenter som hver for seg er e
grert del av praksis, og journalens rolle i organisasjonen kan derfor ikke fo
uavhengig av den rollen dens enkelte dokumenter spiller.

Ved å studere journalflyten dukker det opp flere nye aktører som påvirke
påvirkes av journalen. For at flyten skal kunne gå uhindret, må man ha en
teknologisk basis. Jo flere som bruker den samme løsningen, jo bedre gr
det for at andre også skal bruke den samme. Dette fenomenet skal jeg s
mere på i neste kapittel, men det viser at journalens nytteverdi også er k
til hvor mange andre samarbeidspartnere som har valgt den samme løsn
Man må derfor også ta hensyn til alle andre aktører som er en del av journ
ten, både på mappe og dokumentnivå.

5.5 Andre informasjonssystemer

På Rikshospitalet brukes det en mengde informasjonssystemer i tillegg til 
entjournalen, noen er PC-baserte, men langt fra alle. Eksempler på IT-sys
er det pasient-administrative systemet PIMS, røntgensystemer, system
evaluering av en mengde donorer i levertranplantasjonsprogrammet, øko
og lønnssystemer og en rekke småsystemer som er utviklet lokalt ved av
ger. Eksempler på lokalt utviklede systemer er Berte på Barnehjerteseks
og DataCor på Kirurgisk A. Likevel er mengden av brevordnere, skyggejou
ler, videokassett-hyller og andre arkiver som finnes rundt om på Rikshosp
overlegent IT-systemene i antall.

Disse systemene har funnet sin egen nisje i organisasjonen, men selv om 
fremstå som systemer uavhengige av journalen ønsker jeg her å se nærm
hvordan de kan påvirke og påvirkes av pasientjournalen.
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5.5.1 Skyggejournaler

rna-
nge-

egen
ine

 for å
rsø-
 EKG

disse
alene

sek-
 pasi-
sient-

ppen

tjour-

ffek-
sielle
aller
nten
jen.

t

pasi-
er råd
na-
g på
en å

urna-
diolo-

 i

som
unn-
“Skyggejournaler” er mapper som inneholder kopi av deler av pasientjou
len. Disse lagres så lokalt på seksjonen slik at informasjonen alltid er tilgje
lig uavhengig av hvor pasienten eller journalen skulle befinne seg.

På Barneklinikken har Barnehjerteseksjonen og Allergiseksjonen sin 
journal som kalles hhv. “Hjertemappen” og “Allergimappen”. Jeg har i m
undersøkelser sett på hjertemappen.

Som beskrevet i avsnitt 3.4, opprettet Barnehjerteseksjonen hjertemappen
ta vare på informasjon fra hjertekateteriseringer og kardiologiske unde
kelser. Disse undersøkelsene genererer en mengde data som trykk- og
kurver som kan bli opptil 6 meter lange. Det er bare oppsummeringer av 
som legges inn i pasientjournalen, så Barnehjerteseksjonen legger origin
inn i hjertemappen.

Hjertemappene ligger i dag i en hyllereol utenfor kontoret på Barnehjerte
sjonen. Den skal ikke ut av seksjonen og brukes til nesten alt arbeidet med
entene. Bare ved større inngrep som kateteriseringer bruker man pa
journalen.

Det er flere grunner til at Barnehjerteseksjonen har valgt å bruke hjertema
[Studentrapport (1997b)]:

• Den første og tydeligste grunnen er at man nå slipper å lete etter pasien
nalen hele tiden. Dette er selvfølgelig noe alle avdelinger potensielt ville
kunne ha nytte av, men i mange tilfeller veier ikke det tildels betydelige
ekstraarbeidet det er å vedlikeholde en slik skyggejournal opp for den e
tiviseringsgevinsten dette kunne innebære. Barnehjerteseksjonens spe
konsulentrolle gjør at de ikke har inneliggende pasienter, og seksjonen f
dermed utenfor den tradisjonelle journalflyten. Journalen blir med pasie
til kardiologiske undersøkelser, men den blir også med pasienten opp ig
Og for å få litt mere frihet i forhold til når man kan bruke journalen er de
derfor behov for hjertemappen.

• Den riksdekkende konsulentrollen til seksjonen gjør også svært ofte at 
enter omtales og vurderes uten at pasienten er tilstede. Enten det gjeld
til andre barneleger eller det gjelder vurdering for utredelser etc. Kombi
sjonen av å falle utenfor pasientflyten og ha et stort behov for å ha tilgan
pasientinformasjon, gjør at det ekstra bryet det er for Barnehjerteseksjon
vedlikeholde to journaler likevel gir en gevinst.

• Hjertemappen inneholder også annen informasjon enn det som går i jo
len som beskrevet ovenfor. En del dokumenter som stammer fra de kar
giske undersøkelsene og kateteriseringene på seksjonen legges inn i
hjertemappen i tillegg til oppsummeringene som dikteres og legges inn
journalen. EKG, EKKO-bilder, RTGbilder og hjertefiguren (som vist på
figur 8,  side 40) legges i sin helhet inn i hjertemappen. Dette fungerer 
en differensiering av informasjonen, da det bare er eksperter som har k
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• En annen viktig egenskap med hjertemappen er at den så og si aldri er
avveier. På denne måten kan de ansatte ved Barnehjerteseksjonen væ
tivt sikre på at de finner det viktigste angående pasientens hjerteproble
tross for at pasientjournalen evt ikke følger pasienten ned på seksjonen
enkelte tilfeller bruker også andre seksjoner hjertemappen dersom de ik
finner journalen.

“Barnehjerteseksjonen har hjertemappen, slik at når det mangler journaler så har
vi alltid alt vårt; alle våre deler og kopier av hovedjournalen. Ellers skal journalen
følge pasienten. (...) Det viser seg at det har vært en fordel her at vi har en kopi selv

når vi ikke finner hovedjournalen, på den annen side er det jo et voldsomt
merarbeid å kopiere alt sammen og lagre det to steder.”

-Lege

Det foregår altså en nøye avveining om man skal ta det ekstra arbeidet d
vedlikeholde en slik skyggejournal i forhold til den gevinsten det vil gi.

En interessant side ved dette er at det viser hvor nært skyggejournalene o
entjournalen er knyttet til hverandre. En skyggejournal gjør at store men
informasjon som er ubrukelig for andre enn eksperter ikke behøver å fylle
journalen. Et eksempel her er EKG utskriften. Det er tydeligvis behov f
lagre denne typen informasjon, men det ville vært et stort problem dersom
skulle legges inn i journalen. Man måtte i det minste opprette flere typer 
naldokumenter for å ta imot den ekstra informasjonen. I de tilfeller infor
sjonen ikke lot seg representere i et format som kan arkiveres, ville man 
måtte ignorere den, eller gjøre tildels store endringer på journalens forma
har vist tidligere at journalens format er knytte opp til en rekke andre tekn
gier som utskrifter fra medisinsk utstyr, hyllebredde etc, så en slik endring 
straks vist seg å være svært vanskelig. I stedet legges det nå inn et not
vurderer funnene opp mot hva den henvisende legen ønsker å få klarla
denne måten produseres det informasjon som er tilpasset mottagerens
skapsnivå.

Men de er ikke bare innholdsmessig avhengige. Det faktum at Barnehjert
sjonen kan bruke den samme teknologien de bruker for å produsere jour
til å produsere hjertemappen har også stor betydning. Det er bare å ta en
kopi, eller å skrive ut ett ark til for å oppdatere hjertemappen, noe som u
somt gjør at hjertemappen kan opprettholdes uten alt for store kostnader.

Jeg har her bare sett på hjertemappen men det er grunn til å tro at det i 
mange skyggejournaler i bruk på Rikshospitalet, f.eks har Allergiseksjone
Allergimappe. Jeg har vist at disse “mappene” kan ha direkte påvirkning 
på journalens kvalitative og kvantitative innhold, samtidig som at gevinsten
å vedlikeholde en slik mappe er nært knyttet til en felles teknologisk løs
både for journal og skyggejournal.
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5.5.2 Andre IT systemer
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Bruk av andre delvis overlappende IT systemer kan også ha mye å si på b
av pasientjournalen. Jeg observerte dette særlig godt i samspillet mellom K
gisk avdeling og Barneklinikken som deler journal.

DataCor er et system som støtter deler av journalproduksjonen, virksomh
gistrering, rapportgenerering og journaloppslag på egne data ved Kirurgis
Alle journaldokumenter skrives ut og legges i pasientjournalen. For grund
beskrivelse av systemet henviser jeg til Studentrapport (1997a). Selv om
systemet er adskilt fra pasientjournalen gir det likevel implikasjoner for an
brukere av journalen. Jeg skal her beskrive ett slikt eksempel.

For pasienter som ligger på samme post over lengre perioder finnes de
noen tidsutløste mekanismer for når det skal føres journalnotater. Ved spe
undersøkelser og prøvetaking finnes det forholdsvis klare regler på h
resultater som skal sammenfattes i journalen. Men i de tilfellene der det
skjer noe spesielt som “utløser” et journalnotat, er det opp til den enkelte l
føre løpende journal. Denne “status presens” informasjonen er ikke umi
bart nyttig for den som gjør notatet som jo selv kan følge med i pasien
utvikling, men den er svært viktig dersom noen skulle bli borte fra jobben, 
når legen går av vakt. Ledelsen både på Kirurgisk avdeling og Barnehjert
sjonen ønsker derfor at det på de pasientene som ligger over en viss tid
regelmessige notater i journalen. Det viser seg at kirurgene ikke fører de
nøye, da DataCor tilbyr legene en tilsvarende funksjonalitet som ikke skriv
som egne journalnotater. Resultatet er at legene på Barneklinikke
problemer med å oppdatere seg om pasientens tilstand. Dette har gjor
ofte må basere seg på notatene til anestesilegene som er flinkere til 
løpende journal.

Kirurgenes bruk av DataCor har med andre ord endret konteksten hjertel
leser pasientjournalen i. Hjertelegene vet at kirurgenes bruk av Data
påvirker kvaliteten av deres tilgjengelige løpende journal, noe som gjør at 
tolker informasjonen fra anestesilegene på en ny måte. Dette er et
eksempel på at journalen må forstås i sin kontekst, og at endringer i d
konteksteni praksis også endrer informasjonen i journalen.

Forholdet mellom journalen og disse tilsynetalende uavhengige nettverken
jeg se nærmere på i kapittel 6.

5.5.3 Oppsummering

Det finnes en mengde informasjonssystemer på Rikshospitalet som kan p
journalen. Jeg har her sett på to av dem, hjertemappen og DataCor. Se
disse systemene er laget for å leve parallelt med pasientjournalen har jeg 
bruk av dem likevel påvirker journalen på tildels uforutsette måter. Det er 
lig formidling av informasjon til brukergrupper uten tilgang på de samme sy
mene som da vil måtte tolke journalen annerledes.
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journalen, er det grunn til å spørre seg om det finnes noen klar avgrensn
hva som må anses som en skyggejournal. Systemene reflekterer alle den 
praksis, og de er alle en del av denne praksisen. Dersom ett system s
monopol på det meste av denne informasjonen, vil det nødvendigvis få k
kvenser utover i organisasjonen.

5.6 Eksterne faktorer

Det er en mengde eksterne faktorer som kan påvirke journal infrastrukt
For å illustrere dette vil jeg kort beskrive noen faktorer jeg har identifisert.

Helsemyndigheter

Som beskrevet i avsnitt 1.1.1 er det mange juridiske retningslinjer for form
med og føring av pasientjournalen. §43 i Lov om leger (1980), §3 i Syke
loven (1969), Personregisterloven (1978) og diverse retningslinjer fra So
og Helsedepartementet har stor innflytelse på pasientjournalen. Ett ko
eksempel er forskriftene fra Statens Helsetilsyn som sier at sykepleierd
mentasjon skal legges i journalen [SHD (1990)]. Journalen på Rikshosp
baserer seg i stor grad på retningslinjene for innhold, gruppering og arkiv
av pasientjournalen som er gitt av Statens Helsetilsyn (1994).

Pasienten selv

Pasienten har selv innsynsrett i sin egen journal, og dette setter også nye k
tilrettelegging av informasjonen. For Rikshospitalets del har dette ført til at
pasienter som undersøkes eller behandles ved RH skal få med seg sk
informasjon om hva som er gjort, hva som er funnet, en plan for eventu
videre tiltak og oversikt over aktuelle kontaktpersoner [RH (1995)].

Økonomiske oppgjørsformer

Et annet eksempel som kan påvirke innholdet i journalen er overgang
DRG, et system som gir sykehuset godtgjøring avhengig av pasientens
nose. Dette er særlig viktig for Rikshospitalet, da de gjerne får tyngre og 
krevende pasienter enn lokalsykehus. Dette kan imidlertid få konsekven
diagnosene i journalen.

“Det er forskjellige koder som utløser mye penger og lite penger. Så oppi denne
verden hvor vi ønsker en presis beskrivelse med koder hva pasienten feiler (...) så er
det også kommet slik, at hvis du bruker en type koder så får sykehuset mere penger

enn om du bruker en annen. Jeg skal ikke si at det er et system for det, men det er
klart at det er en diskusjon som foregår hvordan man kan velge de koder som er

best for sykehuset som i og for seg er korrekte. Hvis vi for eksempel har en pasient
som har hjertesvikt og vi sier at det er hjertesvikt med diagnose en, så får vi en type
utbetaling, hvis vi sier at det f.eks er en klaffefeil som diagnose en og hjertesvikt som

diagnose to, da får vi langt lavere utbetaling.”
-Overlege
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Journalen får et stadig større bruksområde, og dette vil naturligvis reflekteres i
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journalens innhold. I dette tilfellet begynner administrative og økonomi
hensyn også å påvirke pasientjournalens innhold, i tillegg til de medisinske

Endring i pasientgrunnlaget

Endringer i pasientgrunnlaget kan gi nye behov og vil på sikt også tvinge 
endringer i journal infrastrukturen. For eksempel har det på Rikshospitalet
en økning av andelen kompliserte pasienter og pasienter med tilleggslid
[RH (1994c)]. Dette fører til et større behov for intern kommunikasjon og ko
dinering mellom faggrupper, noe som i dag beskrives som mangelfull (i
Dette er en av de viktigste årsakene til at man nå ønsker å slå sammen de
lingsvise pasientjournalene [RH (1994b)], noe som vil kreve relativt s
endringer i infrastrukturen.

Ny teknologi

Innføring av ny teknologi i journalproduskjonen vil også påvirke pasientjou
len. En viktig årsak til at kateteriseringsmappen ble innført var for å kunn
vare på røntgenbilder, trykk- og EKG utskrifter som ikke egnet seg for lagr
selve pasientjournalen.

Et annet eksempel er den økende bruken av tekstbehandlere til å skrive j
len. Dermed blir det i praksis kvaliteten på printeren som setter begrensn
på for eksempel arkstørrelse og bruk av fargekoder. Med en overgang 
elektronisk journal vil dette kunne få store implikasjoner for papirjournalen
store A3-ark som kurven og intensivskjemaene også vil måtte tilpasses pr
teknologien.

Uavhengig av om det faktisk er planlagt å innføre en elektronisk jour
tilpasses papirjournalen i dag til standarder utviklet for elektroniske journ
Statens Helsetilsyn bruker som argument for standardisering av papirjour
at “den gradvise overgangen til elektronisk journal som en nå ser konture
ved sykehusene, [ytterligere har] aktualisert dette standardisering
beidet.”[Statens Helsetilsyn (1994), s.6]

5.6.1 Oppsummering

Det er en mengde eksterne faktorer som påvirker pasientjournalen. Jeg h
på noen av dem:

• Helsemyndigheter
• Pasienten selv
• Økonomiske oppgjørsformer
• Endring i pasientgrunnlaget
• Ny teknologi
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følger organisasjonskartet. Eksterne faktorer så vel som interne kan ha
delig innflytelse på utviklingen av pasientjournalen.

5.7 Oppsummering

Jeg har her beskrevet pasientjournalen og de teknologiske og sosiale ak
som påvirker og påvirkes av journalen. Journalens funksjon kan ikke skille
den konteksten den brukes i, og jeg har beskrevet hvordan journalmediet
vene, journalflyten, andre informasjonssystemer og eksterne aktører a
knyttet til pasientjournalen og den praksis den skal støtte.

Journalmediet er nært knyttet til hvordan pasientjournalen brukes og tolke
alle brukere av journalen støtter seg i varierende grad på grenseressurs
knyttes til journalmediet. Tolkninger av disse egenskapene gir effektiv hjel
søke, lese og vurdere relevansen av informasjonen i journalen.

Arkivene er sentrale for bruken av pasientjournalen. Hovedarkivet brukes i
grad mens pasienten er inneliggende, og nesten all bruk av journalen
gjennom en samling lokale journalarkiver som er tilpasset praksis på seng
tene. Selve journalmappen fungerer også som et arkiv som tilpasses p
takket være sitt fleksible løsbladsystem.

Pasientjournalen kan få en svært kompleks flyt mellom alle disse arkiven
for å støtte denne informasjonsoverføringen har man opprettet en rekke 
menter som fungerer som grenseobjekter. Overføringsnotater, overflyning
porter og epikriser gir avdelingene og seksjonene stor lokal selvstandi
samtidig som de støtter informasjonsflyten på tvers av brukergrupper. I m
tilfeller spiller journaldokumentene sin viktigste rolle utenfor journalen 
inngår i selvstendige komplekse saksbehandlingsforløp. Journalens rolle i
nisasjonen kan derfor ikke forstås uavhengig av den rollen dens enkelte 
menter spiller.

Ved siden av journalen brukes det en mengde andre informasjonssystem
Rikshospitalet, og jeg har sett nærmere på hjertemappen og DataCor. Se
bruken av disse tilsynelatende kan være uavhengig av pasientjournalen, k
påvirke journalen på uforutsette måter. Bruk av disse systemene endrer ko
sten journalen skrives i, og dermed også hvordan andre brukere må tolke
nalen. Systemene reflekterer alle den samme praksis, men fra forskje
vinkler.

Det er også en mengde eksterne faktorer som påvirker journalen. Helsemy
hetene, pasienten selv, valg av økonomiske oppgjørsformer, endringer i
entgrunnlaget eller ny teknologi er noen faktorer som alle kan påv
journalen betydelig.

Disse funnene viser at pasientjournalen er en del av et svært komplekst 
nettverk, og skillet mellom pasientjournal, praksis, teknologi og perifer
uklart. For å forstå den rollen pasientjournalen spiller må man derfor se 
utover bunken med journaldokumenter. Informasjons infrastruktur perspek
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forener mange av disse sidene ved journalen, og jeg vil derfor i neste kapittel

beskrive aspekter ved journalen i lys av dette perspektivet.
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6. Journalen i et infrastruktur
perspektiv
6.1 Innledning
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Journalbeskrivelsen i forrige kapittel viste at pasientjournalen ikke fung
adskilt fra sin kontekst, og jeg vil argumentere for at den er en del av en s
infrastruktur på Rikshospitalet. Som sagt i avsnitt 2.4 er det flere sen
aspekter ved infrastrukturer som er forskjellig fra informasjonssystemer, o
ønsker å se på noen av dem her.

Jeg vil først se på journalen som en felles ressurs for en mengde brukerg
i avsnitt 6.2. Med dette ønsker jeg å gi en bedre forståelse av det heter
aktør-nettverket som påvirker og påvirkes av pasientjournalen. Sprikende 
esser rundt et felles artefakt er typisk for større infrastrukturer, og det s
spesielle krav til behovet for standardisering og fleksibilitet. Dette ser
nærmere på i avsnitt 6.3.

En av de største problemene knyttet til store infrastrukturer, er at de kan 
tilstand av tilnærmet irreversibilitet. Heterogene brukergrupper og grad av 
dardisering gir indikasjoner på hvor vanskelig journal infrastrukturen kan b
endre. I avsnitt 6.4 ser jeg nærmere på dette og beskriver selvforsterk
prosesser jeg har identifisert rundt journalen.

Til sist ser jeg i avsnitt 6.5 nærmere på gateways, en mekanisme som mul
lokal fleksibilitet samtidig med begrensede muligheter for standardisering
ser på hvilken rolle disse spiller i journal infrastrukturen.

6.2 Journalen som et felles ressurs i en økologi av nettverk

En typisk egenskap ved infrastrukturer er at de brukes av en heterogen sa
aktører med sprikende interesser. Journal infrastrukturen deles av svært m
brukergrupper, og de fleste er gjensidig avhengige av at de andre aktøren
bruker den. Dette gir opphav til en del problemer som er typisk for infrastru
rer.

Jeg vil i dette avsnittet se nærmere på denne heterogene samlingen av jo
produsenter. Med dette ønsker jeg å få en bedre forståelse av den kont
journalen produseres i, og hvordan krav til journalens kvalitet og innh
forhandles frem av aktører med begrensede ressurser.

6.2.1 Journalen som en felles ressurs

Pasientjournalen skal gi et best mulig inntrykk av den totale behandlinge
pasienten og inneholder derfor dokumentasjon av store deler av behand
forløpet. Pasienteksemplet i kapittel 4 var rekonstruert på grunnlag av pa
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fleste aktører involvert i behandlingen av pasienten. Alle disse aktørene 
hver for seg til i forskjellige brukergrupper som hjerteleger, sykepleiere, lab
torieansatte, kontorister, arkivansvarlige etc. Disse gruppene er relativt ua
gige av hverandre men knyttes sammen i et aktør-nettverk rundt pasient
pasientens journal.

Eksemplet fra levertransplantasjonsprogrammet for voksne illustrerer 
hvordan journalen fungerer som en felles ressurs i en svært komplisert u
ning og behandling (se figur 14,  side 59).

Selv om ansvaret for pasienten varierer mellom de respektive aktørene, h
aller fleste et ansvar for å produsere “sine” deler av pasientjournalen. D
informasjonen som formidles til andre i form av sammendrag og vurderi
kan ofte bare være en liten del av den totale informasjonen disse bruker
pene produserer.

På denne måten blir journalen en felles ressurs som samler informasjon f
brukerene på en veldefinert måte, samtidig som den gir et utgangspun
tilgang til mere detaljert informasjon som ligger lokalt. For eksempel kan
vurdering fra en kardiolog si at vurderingene er basert på EKG og røntge
dersøkelser, der selve EKG diagrammet ligger på Barnehjerteseksjone
røntgenbildet henger på lystavlen på RTGavdelingen.

Ved å samle all denne informasjonen i en mappe, skapes det også et
beslutningsgrunnlag som gjør at man kan stole på at vurderinger som lig
journalen er gjort på et tilsvarende grunnlag. På denne måten kan f.eks v
ringer settes opp i mot hverandre som et ledd i hypotesetesting av diagno

6.2.2 Berte, Hjertemappen og Pasientjournalen på Barnehjerteseksjonen

Som nevnt i forrige kapittel regulerer grenseobjekter forholdet mellom aktø
en infrastruktur. Disse tillater forskjellige avdelinger å ha lokalt tilpass
dokumenter, noe som gjør det mulig for forskjellige typer ekspertise å kom
nisere forholdsvis effektivt selv om de hver for seg bruker forskjellige inde
kaler f.eks i form av spesialiserte kodeverk.

Denne gjenfortellingen og tilpasningen av informasjon fører imidlertid ogs
problemer. Da redundant informasjon gjør journalen vanskeligere å oppd
øker mulighetene for feil, gjør journalen stor og uhåndterlig etc. Igjen ser 
den enes tilpasningsmuligheter er den andres kaos, og balansegangen er
Jeg skal se nærmere på denne problematikken med bakgrunn i mine funn

Barnehjerteseksjonen vedlikeholder i dag tre informasjonsystemer parallel
hvert system har tildels betydelig innholdsmessig overlapp. Jeg vil he
nærmere på hvordan disse er relatert til hverandre. Denne beskrivelsen b
på tidligere undersøkelser jeg har vært med på der vi så på datasysteme
[Studentrapport (1997b)].
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ble opprettet for å lagre informasjon fra hjertekateteriseringer som var uint
sant for andre enn spesialister og som var ganske plasskrevende. Denne
masjonen ligger i mappen fortsatt, men etterhvert begynte man å ta kop
hjerterelatert informasjon fra journalen og legge det i hjertemappen for å u
å være så avhengige av pasientjournalen.

Sammendrag av EKKO, EKG og trykkurver samt vurderinger av bl.a hjer
guren blir nå lagt i journalen, mens kopier av disse samt kopier av hjertere
informasjon fra andre seksjoner og avdelinger legges sammen med de
rende kurvene i hjertemappen. Hjertemappen er en arbeidsmappe, og sk
ut av seksjonen. Den lagres i en liten arkivreol utenfor kontoret på Barneh
seksjonen.

Berte er et system som blant annet lar brukerene legge inn sammend
interessant medisinsk og administrativ informasjon, som i de fleste tilfellen
detaljert nok for telefonkonsultasjoner, pasientvisitter og enkle utrednin
Systemet er nærmere beskrevet i avsnitt 3.4. Figur 15 gir en detaljert ov
over forholdet mellom Berte, hjertemappen og pasientjournalen.

Som man kan se erstatter ingen av systemene hverandre til tross for at 
tildels betydelig overlapp; de kompletterer hverandre i forhold til det inform
sjonsbehovet Barnehjerteseksjonen har for å kunne gjøre en god jobb. In

FIGUR 15. Forholdet mellom Berte, hjertemappen og pasientjournalen.
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Barnehjerteseksjonen er i dag svært avhengig av alle tre.

“Hvis Berte hadde blitt avviklet, ville de blitt nødt til å avvikle
Barnehjerteseksjonen”

-Oversykepleier

Selv om pasientjournalen brukes langt mindre på seksjonen i dag enn tid
har den likevel en helt sentral funksjon i form av dens sosialt anerkjente e
skaper som grenseobjekt. Som grensesnitt ut mot resten av organisasjo
pasientjournalens rolle uforandret. Hjertemappen og Berte bygger p
utvider bruksområdet til journalen gjennom en god del dobbeltarbeid, m
Barnehjerteseksjonens tilfelle er gevinsten ved dette ekstra tilpasningsar
verd prisen.

6.2.3 Berte, Hjertemappen og Pasientjournalen i en økologi av nettverk

Star & Ruhleder (1996) og Hanseth (kommer) beskriver infrastrukturer 
økologier av nettverk. Forholdet mellom pasientjournalen, hjertemappe
Berte er et godt eksempel på dette, men de er bare en liten del av de nettv
som journalen er en del av. Journalprosjektet identifiserte 548 ulike doku
ter; en del fra den løpende journalen og en del fra sykepleierjournalen.
fullt gjenstår den en mengde dokumenter som stammer fra andre nettver
laboratorier, saksbehandlingsdokumenter, behandlinger av bestillinger, a
nistrative nettverk og andre spesialiserte løsninger som Berte og DataCor

Figur 16 illustrerer en del av de systemene som har vært i bruk ved beh
lingen av “Ola”, og hvordan de er en del av den svært kompliserte økologie
nettverk pasientjournalen inngår i. I praksis overlapper de separate nettve
også hverandre slik eksemplet med “Ola” viste, der kopier av journalen i 
av RTGbilder og prøvesvar ble sendt med pasienten fra lokalsykehus
analyse på Barneklinikken.

Produsentene bygger også i stor grad på hverandres vurderinger, og koo
ringen rundt produksjonen av journalen i form av internpost, telefonsamt
purringer og møter er omfattende. Journalen kan derfor ikke ubetinget s
som det “sentrale” grenseobjektet som samler alle de andre nettverken
stjernekonfigurasjon. Dette viser også hvordan journal infrastrukturen kn
seg til andre infrastrukturer som telenettet og postvesenet, og overga
mellom journal infrastrukturen og andre infrastrukturer blir flytende. Pasi
journalen er en del av en økologi av nettverk der alle har sine prioriterin
ressurser og interesser rundt behandlingen av pasienten, og produksjon
pasientjournalen er ofte bare en liten del av aktørenes virksomhet.

For hjertesyke barn slik som i “Olas” tilfelle er det 10 faggrupper involv
tilsammen 70-80 personer. For mere komplekse pasienter kan det være
vert rundt 110 personer fra 25-30 faggrupperer i løpet av et gjennomsn
opphold på 7 døgn [RH (1994b)]. Dette gir en indikasjon på hvor komp
journal infrastrukturen kan bli.
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Figuren illustrerer også hvordan infrastrukturer utvikles gjennom diffusj
Etterhvert som nye tjenester har blitt utviklet, er de integrert med pasient
nalen, slik som nye spesialiteter, nye laboratorier eller spesialiserte dat
temer.

Konfigurasjonen av disse nettverkene påvirker hvordan infrastrukturen bru
En utvidelse av infrastrukturen kan derfor også endre hvordan den eksiste
infrastrukturen brukes, da hele infrastrukturen i praksis får en ny konfigura
Eksemplet i avnitt 5.5 viste hvordan innføringen av DataCor på Kirurg
Avdeling fikk store implikasjoner for to helt andre yrkesgrupper. I dette tilfe
fikk den løpende journalen til anestesilegene en langt viktigere rolle i
daglige arbeidet til hjertelegene enn tidligere.

FIGUR 16. Sterk forenklet fremstilling av hvordan journalen femstår som et grenseobj
en økologi av nettverk, med utgangspunkt i pasienteksemplet. Overgangen til andre
infrastrukturer er glidende.
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6.2.4 Forhandlinger mellom aktører
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Journalen brukes altså av en mengde aktører med forskjellige behov og
kende interesser. Like fullt er de fleste gjensidig avhengige av at de andre
rene også bruker journalen i sitt arbeid. Dette gjør at journalen til stadighe
gjenstand for forhandling mellom de forskjellige aktørene.

Gasser (1986) argumenterer for at den kontinuerlige utviklingen av forv
ninger og krav til arbeidet gjør at ingen komplekse tekniske systemer kan
tilpasset praksis over lengre perioder uten noen form for tilpasning. Aktø
vil derfor alltid forhandle frem akseptable nivåer av bruk både når det gje
krav til nøyaktighet, når ting skal skje, vedlikehold etc. Disse kompromiss
er sosialt anerkjente, men ikke teknisk eller formelt perfekte.

Ved at de er sosialt anerkjente vet også brukerene hvilke grenseressur
skal knytte til informasjonen i dokumentet, og forhandlingene bidrar derfor 
utvikle felles genrer som setter de sosiale standardene for krav til innho
journaldokumentene.

Tilpasningene gjøres lokalt hos hver av aktørene som er med i journal i
strukturen, og journalens innhold vil derfor reflektere disse aktørenes beho
tilpasning for å kunne gjøre den jobben de er satt til. Dette betyr blant ann
journalen aldri kan bli “den komplette journal” som mange drømmer om. J
nalens kvalitet og innhold vil alltid være resultatet av kontinuerlige forha
linger mellom aktørene, og denne fleksibiliteten er enforutsetning for at
journalen skal kunne utvikles videre i sin rolle som en sentral muliggjøre
del av en infrastruktur.

6.2.5 Oppsummering

Som man kan se er ikke journalen et atomisk artefakt, det er en samli
grenseobjekter fra en mengde brukergrupper som samles og brukes s
felles ressurs. Journalen er også selv et grenseobjekt mellom den br
gruppen som produserer og bruker journalen mot andre eksterne aktører.

Som et grenseobjekt mellom en rekke aktører i et stort aktør-nettverk e
også et resultat av kontinuerlige forhandlinger mellom disse aktørene. Jou
produksjonen må kunne tilpasses lokal praksis der det alltid vil være be
sede ressurser. Derfor kan forestillinger om den komplette journal vise 
begrense journal infrastrukturens muliggjørende egenskaper og legge 
ringer for organisasjonens videre utvikling.

6.3 Behov for standardisering og fleksibilitet

Infrastrukturer regulerer og støtter kommunikasjon i et heterogent aktør-
verk, og standarder er derfor svært sentrale. For at journalen har kunnet 
felles ressurs i den økologien av nettverk som ble beskrevet i forrige avsn
det blitt utviklet en rekke standarder rundt bruk av journalen.
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avsnitt 6.3.1 ser jeg på behovet for gjensidig tilpasning både av teknolo
praksis ved hjelp av Gassers (1986) begreper om tilpasningsarbeid. I a
6.3.2 vurderer jeg pasientjournalens fleksibilitet i forhold til dette tilpasning
beidet. Dersom standarden ikke følges kan dette resultere i midlertidige
permanente sammenbrudd i infrastrukturen, noe jeg diskuterer i avsnitt 
om infrastrukturelle aspekter ved lokal tilpasning.

6.3.1 Behovet for gjensidig tilpasning av teknologi og praksis

Mine undersøkelser av pasientjournalen har avdekket at den brukes på ov
kende mange forskjellige måter takket være en teknologisk løsning som er
sibel og åpen. Det at papirjournalen er tilpasset bruken i dag er imidlertid
bare avhengig av teknologien. Rikshospitalets organisasjon har over lan
tilpasset seg bruk av en papirbasert pasientjournal. Fordeling av oppg
oppgavenes art og ikke minst kravene som stilles til dokumentasjon e
tilpasset en papirbasert journal.

En røntgenvurdering er et godt eksempel på dette. Da det er problema
oppbevare røntgenbilder i pasientjournalen, er kravet til dokumentasjon i 
nalen begrenset til en tekstlig vurdering av bildet. Dette dikterer legen m
han har bildet foran seg, mens skrivestuen har som oppgave å skrive dett
en form som egner seg for lagring i pasientjournalen. Det hele foregår
bygning som sannsynligvis også er tilpasset behovet for skriving (skrivest
lagring (arkiver) og formidling (romplassering) av en papirjournal.

Det pågår med andre ord en gjensidig tilnærming av både teknologi og pr
som følger organisasjonens kontinuerlige utvikling. Dette forholdet mellom
tekniske systemet og arbeidet som systemet skal støtte er svært interessa

Det er en kritisk suksessfaktor at avstanden mellom faktisk praksis og
praksis journalsystemet støtter er liten. Hvorvidt denne avstanden kan h
på et akseptabelt nivå over lengre tid avhenger av systemetsfleksibilitet og i
hvor stor grad aktørene ønsker å tilpasse seg. Les Gasser har sett nærm
dette tilpasningsarbeidet i Gasser (1986) der han berskriver tre prosesse
integrerer datasystemer med praksis. Disse punktene gir en god forståe
det tilpasningsarbeidet som må gjøres i en infrastruktur som består bå
teknologi og mennesker.

• Tilpasning
Dette er arbeidet med å endre datasystemet eller omorganisere eget ar
for å ta høyde for svakheter ved datasystemet.

• Utvidelse
Utvidelser av arbeidet skjer når man må gjøre ekstra arbeid for å komp
sere for feil eller mangler ved datasystemet, for eksempel at man må ve
sere dataene i ettertid.

• Omgåelse
Dette gjøres når man bevisst bruker systemet på måter som det ikke va
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En fundamental antakelse i design-orientert litteratur er at ledere, designe
forkjempere for systemet definerer hva som er “rasjonelle” handlinger [Ga
(1986)]. Fra dette synspunktet er det kun formell tilpasning av datasyst
som er godtatt. Andre tilpasninger, utvidelser eller omgåelser ses på
“flukt” fra begrensningene i systemet og tolkes som irrasjonell oppførs
forhold til ledelsens og designernes mål.

Gasser fant imidlertid i sin undersøkelse at denne tilsynelatende irrasjo
oppførselen faktisk gjør systemenemere brukbare lokalt. Uformell tilpasning,
utvidelser og omgåelser er essentielle oglokalt rasjonelle måter å bruke
systemer på.

Den kontinuerlige utviklingen av forventninger og krav til arbeidet gjør
ingen komplekse tekniske systemer kan være tilpasset praksis over lengre
oder uten noen form for tilpasning. Enkelte brukergrupper vil ha bedre tilg
til ressurser, færre problemer og sterkere kontroll. Aktører vil derfor al
forhandle frem akseptable nivåer av bruk både når det gjelder krav til nø
tighet, når ting skal skje, vedlikehold og andre kvalitetskrav. Disse kompro
sene er sosialt anerkjente men ikke teknisk eller formelt perfekte.

Gasser bruker disse 3 punktene omad hoc og uformell tilpasning av systeme
når han ser på bruk av datamaskiner for å støtte det primære arbeidet s
behandling av pasienten i RHs tilfelle. Jeg vil imidlertid argumentere fo
disse like godt kan brukes for å forstå bruk av pasientjournalen. Journale
utgangspunktet ment som et arbeidsdokument som skal støtte behandlin
pasienter. De ansatte må derfor tilpasse journalen til den jobben de må utf
samme måte som de må tilpasse seg andre teknologier som for eksempe

I et ANT perspektiv vil både journalen og et datasystem beskrives som akt
et aktør-nettverk, der begge har innfelt aktørers inskripsjoner om forventet
i varierende styrke. Sett fra utviklerens ståsted vil da de andre aktørenes 
ningsarbeid være en del av dissesoversettelser, der de tilpasser teknologien ti
egne interesser. Latour (1991) beskrev denne oppførselen som aktøreneanti-
program i reaksjon til utviklerensprogram og er drøftet i avsnitt 2.3.2. De
dialektiske forholdet mellom program og antiprogram gjenspeiles i Gas
argumentasjon om at det til enhver tid gjøres kompromisser i forhold til 
kontinuerlige utviklingen av forventninger og krav til arbeidet.

6.3.2 Vurdering av journalen

For å få et inntrykk av pasientjournalens fleksibilitet i forhold til praksis, øns
jeg her å beskrive noen av mine funn i forhold til Gassers 3 punkter.
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Tilpasninger gjøres enten ved å endre teknologien, eller ved å tilpasse
arbeid for å ta høyde for svakheter ved teknologien.

Tilpasning av teknologien fant jeg mange eksempler på. Det tydeligs
kanskje den enorme mengden forskjellige men tildels overlappende d
menter som brukes ved forskjellige avdelinger og seksjoner. Løsningen
avdelingsvise journaler gjør at hver avdeling står svært fritt i forhold til hv
andre til å gjøre endringer i sin egen journal. Den store mengden dokum
som ble kartlagt av journalprosjektet viser at det er individuelle forskjeller o
mellom seksjoner på en og samme avdeling. Jeg fant også eksempler på
ble lagt kopier fra lærebøker inn i journalen for å gjøre det enklere for pers
å oppdatere seg på sjeldne syndromer.

Ikke bare dokumentene, men også selve arkivsystemet tilpasses praksis. L
mulighet til å sortere journalen selv og tilpasningen av arkivløsningen
sengeplasseringen på seksjonene er alt eksempler der journalens tekno
tilpasset lokale behov.

Tilpasning av praksis til teknologien finner man for eksempel i alle rutin
som er opprettet rundt journalen for å gjøre den så tilgjengelig som mulig
er mange både skrevne og uskrevne regler som går på hvem som har
behov for journalen, hvor lenge de kan ha den, at journalen skal følge pas
etc. I det hele tatt bærer organisasjonen preg av å forvalte en begrenset re
form av journalen

Andre eksempler på tilpasning av praksis er hvordan legene tilpasser seg 
ristenes arbeidstid. Dersom det er noe som må skrives ut i løpet av dag
legen gjøre dette før kontoristene går hjem for dagen. Alternativet er at l
selv må skrive notatene, noe som forutsetter både vilje og kunnskap til å 
det og at teknologien er tilgjengelig.

Utvidelse

Med utvidelser mener Gasser de tilfellene der det innføres flere ledd i kjed
arbeidsoppgaver for å kompensere for feil eller mangler ved systemet.

Det beste eksemplet jeg har funnet på dette er de ekstra leddene som er in
produksjonen av journalnotater. Det at legene først tar diktater og den ett
gende godkjennelsen av utskriften er to ledd som er satt inn i kjede
oppgaver rundt produksjonen av pasientjournalen. Disse kompenserer for
heter ved journalteknologien i dag. Leger er eksperter på medisinsk arbe
har i utgangspunktet verken forutsetning for eller tid til å skrive journalen s
For eksempel stilles det en del krav til rettskrivningsferdigheter, og skrive
tigheten vil naturligvis også være begrenset. Derfor løses dette i dag v
legen tar diktater som oversendes skrivestuen som har eksperter på n
dette. Da kontoristene ikke har medisinsk utdannelse er det imidlertid 
behov for legen å verifisere innholdet i avskriften. Dette er en tidkreve
prosess, og det varierer i dag hvor nøye denne godkjennelsen gjøres.
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læring. Det å kunne ta gode diktater og å skrive dem av på en måte som
ønsker er vanskelig, og krever opplæring.

Omgåelse

Omgåelser skjer når man bevisst bruker systemet på måter som det ik
designet for, eller man unngår å bruke systemet ved å støtte seg på alte
måter å gjøre arbeidet på.

Jeg fant en mengde eksempler på at f.eks skjemaer i journalen ikk
komplett utfylt, eller at det var skrevet beskjeder på arkene som det ikke va
høyde for i designet av skjemaet. Ett eksempel er bestillingsskjemaet for 
prøver som vist i figur 5,  side 36. Markeringer og kommentarer er her te
inn utenfor de områdene skjemaet legger opp til.

Når det gjelder bruk av alternativer til journalen er hjertemappen på Barne
teseksjonen et godt eksempel. Denne lagret opprinnelig informasjon som
kunne legges inn i pasientjournalen, men er etterhvert utvidet fra kateterm
til hjertemappe der all hjerterelatert informasjon legges slik at man slipp
være avhengig av journalen. Bruken av DataCor på Kirurgisk avdeling A
føre løpende notater er også et eksempel på slike omgåelser.

Mangelfulle godkjenningsrutiner for avskrevne dokumenter er ogs
eksempel på tilpasningsarbeid i form av omgåelser.

“Forskriftene er klare på det med godkjenning av journal, men praksis er ikke alltid
helt i tråd med forskriftene. Noen steder der det er stort arbeidspress og de ligger
langt etter i journalen, så går veldig mye rett i journalen uten at det er signert og

godkjent.”
-Ansatt i IT avdelingen

Disse punktene viser at det gjøres et tildels betydelig arbeid på Rikshosp
for å tilpasse pasientjournalen til arbeidet som utføres. Parallelt med Ga
argumentasjon vil jeg si at dette tilpasningsarbeidet er helt nødvendig f
journalen i det hele tatt skal kunne brukes, selv om det kan føre til sub-opt
løsninger når det gjelder dobbeltarbeid, krav til nøyaktighet i dokumentasj
eller ideelle krav til sikkerhet.

Dette fører imidlertid med seg problemer. I forbindelse med lokale tilpasni
ligger problemet i at disse også er lokalt rasjonelle. Pasientjournalen er e
av en større infrastruktur, og endringer kan derfor få uforutsette ringvirkni
langt utover i organisasjonen. Særlig gjelder dette omgåelser som når Kiru
A omgår journalen ved å skrive løpende notater i DataCor. Dette er aspekt
skal se på i avsnitt 6.3.3, om infrastrukturelle aspekter ved lokal tilpasning

Hvorvidt det er mulig å redusere avstanden mellom teknologi og pra
avhenger av hvor sterke inskripsjoner aktørene har. Institusjonalisert pr
kan gjøre det svært vanskelig å endre rutiner for å tilpasse seg teknologi
tilsvarende kan rigid implementasjon av systemer være lite fleksible i for
til alternativ bruk.
80



Journalen i et infrastruktur perspektiv

Når det gjelder pasientjournalen har jeg funnet at den er svært fleksibel i
ene
sket
 jour-
d en
ller

r over

k B,

 av
rsom
ende

’s
gen

 den

ke er

re og
 gir
es på
 bruk

or
tør på
førsel
andre
på en
forhold til arbeidsrutiner. IT avdelingen på Rikshospitalet undersøkte rutin
rundt journalføring på Lungeavdelingen, og ble i følge dem selv overra
over den kompliserte praksisen de kartla. Jeg gjengir her ett eksempel på
nalføring når en pasient på Lungeavdelingens poliklinikk behandles ve
annen poliklinikk, la oss kalle den “Poliklinikk B”, på en annen avdeling e
sykehus.

Polikliniske pasienter kan som regel forflytte seg selv, og når pasienten gå
til Poliklinikk B har poliklinikken tre muligheter:

1. Det hender pasienten låner sin lungejournal og tar den med til Poliklinik

2. eller Poliklinikk B ringer og ber om å få tilsendt journalen,

3. eller at pasienten ikke har med journalen i det hele tatt.

Løpende notater for den polikliniske pasienten gjøres så på Poliklinikk B
den aktuelle polikliniske legen og dikteres av den aktuelle sekretæren. De
Poliklinikk B har mottatt pasientens lungejournal, legges så denne løp
journalenav og til i lungejournalen. Deretter sendessom oftest et notat i posten
til lunge-poliklinikken. Hvorvidt den løpende journalen legges i Poliklinikk B
egne journalarkiver avhenger av om Poliklinikk B velger å opprette en e
journal for pasienten. Dette forløpet er oppsummert i tabell 7.

Uavhengig om dette er gode rutiner eller ikke, støtter faktisk journalen slik
er i dag denne praksisen og viser hvilken tilpasningsdyktighet den har.

I kapittel 2.4 sa jeg at infrastrukturer støtter en rekke aktiviteter, og at de ik
spesielt skreddersydd for bare en type aktivitet. De ermuliggjørende i den
forstand at de er ment å åpne for nye typer aktiviteter, ikke bare forbed
automatisere noe eksisterende. Det er fleksibilitet i forhold til bruk som
infrastrukturer denne muliggjørende egenskapen. Journalen kan bruk
mange forskjellige måter, og som jeg har vist, støtter den også uforutsett
og legger få begrensninger på det.

Like fullt kan begrensning av fleksibilitet i forhold til bruk være ønskelig f
flere av aktørene rundt journalen. Ved å innføre begrensninger kan en ak
samme måte som hotelleieren i avsnitt 2.3.2 legge føringer for ønsket opp
for på den måten å kvalitetssikre behandlingsprosessen eller fremme 
interesser. Inndelingen av pasientjournalen i 10 grupper er et eksempel 

Hvordan journal oppdrives Dikteres av Skrives av
Legges notat i
medbrakt journal?

Legges i egen
journal?

Notat sendes i
posten?

1.Det hender at pasienten låner
sin Lungejournal og tar med seg
til annen poliklinikk.

2. Eller den andre poliklinikken
ringer og ber om å få den.

3. Eller pasienten ikke har med
seg journalen i det hele tatt.

Aktuell polikli-
nisk lege

Aktuell sekre-
tær

Hvis den andre poli-
klinikken har fått
Lungejournalen, så
legges det av og til i
den.

Avhenger om poli-
klinikken har opp-
rettet en egen
journal.

Som oftest.

TABELL 7. Lungeavdelingens rutiner i de tilfeller der egne polikliniske pasienter
behandles ved andre poliklinikker.
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for at journalopplysningene er relevante og dekkende for forløpene av dia
tikk og behandling” [Statens Helsetilsyn (1994), forord]. Særlig etterhvert 
journalen får en stadig viktigere rolle i erstatningssaker, ønsker både det o
lige og pasienten selv at journalen skal føres mere nøyaktig.

Disse begrensingene slår imidlertid to veier. Med tanke på at en organis
alltid er i utvikling er det en kritisk suksessfaktor at systemene har en viss
av fleksibilitet. Redusert fleksibilitet i forhold til bruk krever derfor større fle
sibilitet i forhold til endring dersom man ikke skal risikere å bli sittende ig
med et system som legger hindringer for den videre utviklingen av orga
sjonen.

6.3.3 Infrastrukturelle aspekter ved lokal tilpasning

Problemer kan oppstå ved lokalt tilpasningsarbeide ved at lokale tilpasn
får uønskede ringvirkninger utover i organisasjonen. Jeg vil her se nærme
denne typen problemer ut i fra et infrastruktur perspektiv.

Et sentralt krav for en infrastruktur er at alle følger de samme standard
Disse standardene kan godt være fleksible og tillate lokale tilpasninger,
informasjonsformidlingen ut til hele nettverket må gjøres på en slik må
andre kan aksessere dem på en veldefinert måte.

Pasientjournal infrastrukturen bygger på en mengde standarder, både te
giske og sosiale. Konsekvent bruk av epikriser og overføringsnotater er en
dard som tillater lokal fleksibilitet. Felles bruk av ICD9 for koding av diagno
og et stort felles begrepsapparat med forkortelser er også eksempler på s
disering av journalens innhold. En mengde rutiner og institusjonalisert pr
kan også anses som standarder i den grad at andre baserer seg på 
dermed bidrar til institusjonaliseringen.

Alle disse dokumentene tolkes av leserene ut i fra hvilken genre de tilhøre
nettopp felles tolkning av dokumentene er sentralt for at en tilsynelatende 
mangelfull journal likevel kan gi en imponerende mengde informasjon når 
kjenner konteksten det er skrevet i. Jeg vil derfor argumentere for at ogs
felles forståelsen av journaldokumentene og de genrene de tilhører, er 
sentrale standarder i journal infrastrukturen.

Disse standardene har varierende utbredelse. Standardiseringen på en
journal er foreløpig felles for alle på RH, mens andre standarder som hvo
man sorterer dokumentene eller hvilke forkortelser eller kodeverk leg
benytter seg av kan være svært lokale. Standardiseringen reduserer koo
ringsarbeidet mellom aktørene og tillater at enorme nettverk kan utvikles
aktørene må stole på at alle andre også følger de nødvendige standar
denne måten kan det bygges opp svært komplekse aktør-nettverk hvis ek
avhenger av at alle bruker standardene rett.
82



Journalen i et infrastruktur perspektiv
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En endring i et slikt rettet og stabilt aktør-nettverk vil kreve en reforhand
mellom aktørene. Med et så heterogent nettverk som journal infrastrukture
det imidlertid kunne være svært vanskelig å få oversikt over implikasjon
ved endring. Eksemplet der Kirurgisk A omgår journalen ved å skrive løpe
notater i DataCor, illustrerer dette. Kardiologene på Barnehjerteseksj
bruker disse notatene for å oppdatere seg om barnets tilstand når de ikk
har kunnet følge barnet over tid. Etterhvert som en del av disse notaten
liggende i DataCor, må imidlertid aktørene tilpasse seg, og det pågår fo
arbeid for å få dette til på en måte som tilfredsstiller alle aktørene.

Dette var en relativt liten endring av pasientjournalen, og større endringe
få en kompleksitet som best kan beskrives som eksponentiell i forhold til a
involverte aktører. Dette gjør at den voksende infrastrukturen beveger 
retning mot det som kan beskrives som en irreversibel tilstand. Irreversibil
infrastrukturer seg jeg nærmere på i kapittel 6.4.

6.3.4 Oppsummering

Det er et stort behov for et fleksibelt journalsystem ved Rikshospitalet
papirjournalen støtter i dag en til tider overraskende komplisert praksis. D
fleksibiliteten er avhengig både av teknologi og brukere da utvikling av org
sasjonen skjer ved et gjensidig tilpasningsarbeid dem imellom. Institusjon
ert praksis og teknologi som legger sterke føringer på hva som er “rasj
oppførsel” kan begge redusere denne fleksibiliteten, og man står dermed
for å miste den muliggjørende og støttende funksjonen en infrastruktur ha

Lokal tilpasning er imidlertid lokalt rasjonell, og etterhvert som en stadig m
heterogen samling aktører baserer seg på teknologiske og sosiale standar
en endring av disse lokalt føre til uønskede ringvirkninger også eksternt. D
heterogeniteten setter derfor også store krav til standardisering for at pa
journalen skal kunne forbli en felles ressurs.

6.4 Irreversibilitet

Jeg har til nå sett på hvordan pasientjournalen har kunnet utvikles til å b
sentral ressurs i en infrastruktur takket være sin fleksibilitet både i forhol
bruk og endring. Etterhvert som aktør-nettverket rundt journalen blir større
det imidlertid oppstå stadig flere infrastrukturelle problemer ved lokal tilp
ning. Dette vil jeg se på som indikasjoner på at pasientjournal infrastrukt
beveger seg i retning av irreversibilitet.

I journalsammenheng er det interessant å se på irreversibilitet først og f
med tanke på at man ønsker å gjøre tildels store endringer i infrastrukture
innføringen av den elektroniske pasientjournalen. Selve begrepet kan se
som et samlebegrep for en mengde fenomener som utviklere støter på 
forsøker å gjøre endringer. Irreversible nettverk gjenspeiles f.eks i institus
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enkel forklaring i ANT.

Som beskrevet i teorikapitlet, avhenger graden av irreversibilitet av:

• i hvor stor grad det er mulig å gå tilbake til et punkt der oversettelsen ba
var en av flere mulige,

• og i hvor stor grad andre oversettelser formes og avhenger av denne ov
telsen.

Irreversibilitet er imidlertid ikke en beskrivelse av en endelig, uforande
tilstand, men brukes i ANT for å beskrive konstellasjoner i aktør-nettverk 
gjennom selvforsterkende prosesser beveger seg i en retning som gjø
stadig vanskeligere å endre. Endring vil alltid være mulig, men vil kunne k
så mye ressurser at de i praksis ikke lar seg gjennomføre før en krise eve
tvinger frem nye løsninger.

Men som Callon (1991) sier er det svært vanskelig å måle denne irrevers
teten før man faktisk prøver å endre nettverket. Hvor heterogent aktør-
verket er kan derimot gi en indikasjon:

“The more numerous and hetrogenous the interrelationships the greater the degree
of network co-ordination and the greater the probability of successful resistance to
alternative translations.” [Callon (1991), s.150]

Det kan med andre ord se ut til at det eneste en utvikler kan støtte seg på 
gjelder å forutsi graden av irreversibilitet rundt bruk og tolkning av journa
er å gjøre en analyse av hvor heterogent og komplekst aktør-nettverket
artefaktet er.

I min beskrivelse av journalen i kapittel 5, og i min drøfting av pasientjou
infrastrukturen som en økologi av nettverk, har jeg beskrevet et heterogen
verk med en mengde aktører med varierende interesser som har utvikl
over lang tid. Dette er etter min mening en indikasjon på at infrastrukturen
den er i dag, beveger seg mot en irreversibel tilstand som vil kunne gi 
klerne mange overraskelser i sitt arbeid.

Jeg vil i neste avsnitt se nærmere på noen prosesser som kan gi opphav 
versibilitet i journal infrastrukturen.

6.4.1 Selvforsterkende prosesser på RH

Selv om det er vanskelig å forutsi i hvor storgrad en innarbeidet oversettels
lar seg endre, eller hvor mange andre oversettelser som avhenger a
beskrev Arthur (1988) noenkilder til denne irreversibiliteten i sin drøfting av
selvforsterkende prosesser: Økende belønning ved erfaring med bruk, fo
ved å følge samme standard som andre og forventninger til hvilken stan
man tror vil vinne, er alle prosesser som bidrar til irreversibilitet ved den in
lerte basen.
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sert i mitt arbeid. I hvor stor grad mine funn fører til en irreversibel inf
struktur er vanskelig å forutsi, men det hetrogene nettverket jeg besk
avsnitt 6.2 gir grunn til å tro at disse prosessene kan ha betydelig innflytel
den videre utviklingen av infrastrukturen.

Fordeler ved å følge samme standard som andre

Fordeler ved å følge samme standarder som andre, ser vi tydelig i journa
menheng. Det å kunne benytte seg at det samme formidlingssysteme
andre avdelinger, gjør at man kan dele arkiver, skrivestuer, internposte
Parallelle informasjonssystemer slik som hjertemappen ville også vært
tyngre å vedlikeholde dersom journalen brukte en annen teknologi. A
eksempler er at avdelingene deler medisink utstyr som genererer utskrifte
legges i journalen, og en tilpasning av denne teknologien kan gjøre deli
problematisk. Fordelene er åpenbare, og det må svært mye til før en avd
engang prøver å benytte seg av alternativer som for eksempel en elekt
løsning.

Men det er ikke bare avdelingen selv som vil ha fordel av å følge andres 
darder, også de eksisterende brukerene av papirjournalen vil ha interess
ingen avviker fra den felles standarden. På Rikshospitalet ønsker man i 
slå sammen de avdelingsvise journalene til ett felles arkiv ved flyttingen ti
Nye Rikshospitalet. På den måten vil alle avdeliger få tilgang på alle journa
kumenter om pasienten, noe som vil heve kvaliteten på innholdet og red
mange av dagens kommunikasjons- og dukumentasjonsproblemer
(1994b)]. Journalen kan imidlertid ikke uten videre deles dersom avdelin
ikke bruker den samme teknologiske løsningen, og jo flere som følger
samme standarden, jo større innflytelse vil denne selvforsterkende proses
på andre avdelingers valg.

Det er altså ingen privatsak å velge standarder når man er en del av en
struktur. Da nytten en avdeling har av journalen avhenger av hvor mange 
som også baserer seg på den samme teknologien, vil den allerede inst
basen fungere som en sterk allianse av aktører som vil ha betydelig innfly
på den enkelte avdelings valg.

Store innføringskostnader

Som jeg beskrev i forrige kapittel er det investert store summer i journal in
strukturen i form av skrivemaskiner, datamaskiner, printere, penner, diktaf
og avskrivningsmaskiner. I tillegg kommer en mengde medisinsk tekno
som gir papirbaserte utskrifter som ultralydmaskiner og EKG-maskiner. Vi
har selve bygningsstrukturen blitt tilpasset f.eks journalarkivet, og kopim
kiner og faxmaskiner er innkjøpt for å støtte reproduksjon og formidling
pasientdata. Jobb-beskrivelser og ansettelser er tilpasset det behovet ma
dag for å drive en papirbasert infrastruktur. Det kan bli vanskelig både øk
misk og prestisjemessig å måtte kaste bort disse investeringene ved å sa
en annen løsning på et senere tidspunkt.
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Det er for eksempel ikke selvsagt at Kirurgisk A vil ønske å ta i bruk en e
tronisk journal. Avdelingen har mye prestisje og store investeringer knytte
DataCor, og systemet vil få betydelig overlapp med et elektronisk jour
system. Det er derfor grunn til å tro at en vellykket innføring av en elektro
journal vil måtte ta hensyn til disse investeringene. Denne tilpasningen vil 
representere nok en investering i DataCor, og prosessen vil derfor kunn
selvforsterkende.

Forventning til hvilken standard man tror vil vinne

Tilpasning av forventninger er også en selvforsterkende prosess i den gra
tilpasser seg den standarden man tror vil vinne f.eks fordi den har størst 
delse.

Et eksempel på dette er overbevisningen blant helsepersonell og kontorp
nale om at legene vil fortsette å diktere journalen lenge etter at en elektr
journal gjør det mulig for dem å skrive selv. Jeg har i mine undersøkelser
møtt noen som tror at legene vil skrive selv i overskuelig fremtid.

[På spørsmål om det blir aktuelt for legene å skrive journalen selv etterhvert.]
“Det håper jeg da virkelig ikke! Hva som byr seg i fremtiden det vet jeg ikke, men

jeg tror det ville møte veldig mye motstand. Så innarbeidet er det.”
-Lege

Samtidig er det kommet frem at det er et mål for utviklerene av den ele
niske journalen at legene etterhvert vil skrive journalen selv. Dette kreve
fall at utviklerene klarer å skape allianser rundt journalen for å få gjennom
for ønskede endringer. Dersom de andre aktørene derimot er overbevist 
dikterings-standarden vil vinne vil dette kunne bidra betydelig til dennes 
av irreversibilitet.

Økende belønning ved erfaring med bruk

En annen selvforsterkende prosess er at bruk av journalen gir større utb
mere erfaring leseren har. Jeg har beskrevet hvordan brukergrupper 
knytter flere og flere grenseressurser til journalen for på den måten å k
formidle og tolke informasjon mere effektivt. Brukerene bygger også op
nettverk for formell og uformell kontakt rundt journalen, og dette bidrar t
skape en følelse av fellesskap og samarbeid. De mestrer systemet og “få
gjort”. Utbyttet av dette er knyttet til erfaring, og vil derfor belønne erfa
brukere. Dette kan være leger eller sykepleiere, men også kontorpersona
har stor kompetanse på vedlikehold og bruk av journalen.
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Journal infrastrukturen beveger seg i dag mot en irreversibel tilstand. Etter
som stadig flere aktører knyttes til journalen med sprikende interesser, v
for en utvikler kreve stadig mere for å kunne gjøre større endringer i infras
turen. I hvor storgrad journalen kan motstå andre alternative oversettelse
derimot noe som er vanskelig å få oversikt over før går inn og forsøker å e
den.

Jeg har identifisert fire selvforsterkende prosesser som bidrar til irreversibi
journal infrastrukturen:

• Fordeler ved å følge samme standard som andre
• Store innføringskostnader
• Forventning til hvilken standard man tror vil vinne
• Økende belønning av erfaring med bruk

Det hetrogene nettverket jeg tidligere har beskrevet journal infrastrukturen
gir grunn til å tro at disse prosessene kan ha betydelig innflytelse på den v
utviklingen av infrastrukturen.

6.5 Gateways

Institusjonalisert praksis, selvforsterkende prosesser, og et stort behov for
dardisering i et heterogent aktør-nettverk taler alle for at pasientjournale
være så og si umulig å endre, men dette er jo ikke tilfelle.

Beskrivelsen av pasientjournalen som en del av en økologi av nettverk g
det vil være naturlig å se nærmere på mekanismene som knytter disse ne
ene sammen. I nettverks-jargong kalles noder som knytter ikke-kompa
nettverk sammen forgateways. En gateway er dermed noe som tilpasser 
videreformidler informasjon mellom nettverk. Jeg vil her se nærmere på br
av gateways i journal infrastrukturen.

I min beskrivelse av journalen har jeg identifisert en rekke gateways, de
aller fleste er en kombinasjon av mennesker og teknologi. Dette gjelder fø
fremst hvordan deltakere i spesialiserte brukergrupper tilpasser sin kunnsk
andre brukergrupper ved å benytte seg av grenseobjekter.

På samme måte som gateways i tradisjonelle nettverk tillater kommunika
mellom to ikke-kompatible nettverk spiller grenseobjektene jeg har identifi
en tilsvarende rolle i journal infrastrukturen. Ekspertenes vurdering, epikr
og interne overføringsnotater er dokumenter som tilhører genrer med
utbredelse, og kan kompensere for at andre journaldokumenter har en
lokal tilknytning og bruker mere spesialiserte indeksikaler.

Kontorpersonalets avskrivning av diktater er en annen gateway. På samme
som grenseobjektene ovenfor, knytter denne gatewayen tidligere ikke-ko
tible nettverk sammen. Denne tilpasningen er heller ikke bare begrens
mediet, og erfarne kontorister kan ha mye å si på journaldokumentenes kv
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6.5.1 Ekspertvurderinger

Det genereres en mengde informasjon fra undersøkelser som det kreves
kompetanse for å vurdere. Røntgenbilder og trykk- eller EKG utskrifter e
eksempler jeg har vært innom. Både røntgenlegene og kardiologene lagre
denne informasjonen separat fra journalen i sine egne informasjonssyst
hhv. RTG-arkivene og hjertemappen. For å gjøre denne informasjonen til
gelig for andre journalbrukere, knyttes de to nettverkene sammen gjen
ekspertens vurdering, et diktat som tas av eksperten som oppsummerer in
sante funn i forhold til pasientens lidelse

“I utgangspunktet bør også mange av pediaterne skjønne [EKG-utskriften] men de
har glemt det”

-Barnekardiolog.

Ekspertenes vurdering fungerer for eksempel som en gateway mot Berte. 
svært lite som skrives ut fra Berte og legges inn i journalen, til tross for at d
tildels store informasjonsmessige overlapp og at Berte oppdateres før
nalen. Grunnen er at informasjonen i Berte er svært tilpasset Barnehjerte
jonens spesialiserte kompetanse som få andre uten videre kan benytte 
Ett eksempel er bruken av kardiologenes spesialiserte kodeverk.

“Det finnes blant kardiologer et voldsomt diagnoseverk egentlig, men det bruker vi
ikke [i journalen]. (...) Vi legger det inn i Berte, men det er for internt bruk.”

-Overlege

Denne informasjonen gjøres tilgjengelig for andre gjennom kardiolog
vurdering der diagnosen representeres i mere kjente men mindre presise
verk som ICD9.

6.5.2 Epikrisen

Epikrisen er et sentralt dokument i journal infrastrukturen. Dokumentet form
ler informasjon mellom separate journaler og er en oppsummering av rel
informasjon fra et pasientopphold som tilpasses den mottakende legen. D
imidlertid ikke alltid dette prioriteres av avsenderen, med det resultatet a
oppstår midlertidige sammenbrudd i infrastrukturen.

“Bare det å klippe ut en journal og sende den videre er en lettvinthet etter mitt
skjønn. Du bare skyver problemet over på mottager, og at han må bruke den tiden

du ikke selv gadd å bruke, for da må han lese en masse han ikke behøvde å lese, og
sannsynligvis leser han det ikke i det hele tatt fordi det er for mye. Og dermed er
egentlig informasjonsoverføringen minimal. Det betyr at du er nødt til å tenke ut
‘hva vil den som mottar være interessert i?’. Vi har møter om dette, vi spør våre

samarbeidende kolleger hva de vil ha.”
-Overlege
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Legene på Rikshospitalet har ganske andre behov enn for eksempel en p
lege. På Rikshospitalet tas mange prøver om igjen rutinemessig, me
primærlege kan ha begrensede muligheter for å ta nye prøver.

“Jeg har jo sittet som epikrisemottager i en del år som lege på landsbygda, og du
leser jo epikrisene på en helt annen måte enn de jeg leser nå når jeg sitter her på

denne siden. Så det er viktig at du tilpasser til mottakeren.”
-Overlege

Arbeidssituasjonen er også helt forskjellig. Mens en primærlege har pasi
med varierende diagnoser, har hjertespesialistene en homogen pasient
med lidelser de er eksperter på. Daglig mottar Barnehjerteseksjonen en m
epikriser fra barneleger over hele landet. Dette gjør at det er viktig for lege
epikrisene de mottar er godt tilpasset for at de skal kunne sette seg god
pasientens situasjon.

“Jeg sitter her hver dag og leser epikriser fra barn fra hele Norge, og det er klart at
når jeg får en epikrise på tre og en halv side så må jeg si at min lystfølelse for å gå
inn og studere den er ganske svak. Det er klart at det er store deler av dokumentet
jeg leser ganske raskt over, fordi jeg kan ikke gå inn i alle de detaljene. Det har jeg

ikke tid til.”
-Overlege

Legg merke til at behovet for epikrisen er gjensidig. Denne tilpasningen m
gjør større lokal fleksibilitet for avsenderen. Det er ikke bare mottakeren 
ønsker en ferdig fordøyd oppsummering av pasientoppholdet, avsender
selv en større frihet til å føre sin egen journal. Avsenderen behøver ik
tilpasse innholdet i sin egen journal til en rekke potensielle mottakere nå
skrives. Derfor kan han benytte seg av indeksikaler som bare kan tolkes in
brukergruppen.

Epikrisen må derfor ses på som en viktig gateway som knytter ellers ads
journalsystemer sammen. Ved at innholdet kan –og må– tilpasses motta
kan de ulike journalsystemene likevel tillate store lokale variasjoner.

6.5.3 Interne overføringsnotater

De interne overføringsnotatene som sendes med pasienten når denne ove
internt på Rikshospitalet spiller på mange måter den samme rollen som e
sen, særlig i de tilfellene der avdelingene ikke har en felles journal.

Selv om avdelingene eller seksjonene også skulle ha en felles journal, s
disse epikriseliknende notatene en viktig rolle.

“Vi leter jo etter forskjellige data avhengig av hva slags sluttproblemstilling det
koker inn til. Og det er jo et av problemene med informasjonsoverføring, det er å
prime mottager øyeblikkelig på hva det er i denne strømmen han skal interessere

seg for.”
-Overlege
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gateway. Selv om de ikke endrer informasjonen som faktisk ligger i journa
vil de likevel påvirke hvordan journalen tolkes. Overføringsnotatene kan de
sees på som en gateway som tilpasser journalen for mottakeren ved 
formidler konteksten informasjonen er skrevet i.

6.5.4 Avskrivning av diktat

Selve avskrivningen av legenes diktater er kanskje den best kjente for
gateway der kontoristene tilpasser legenes diktater til journalmappens t
logi. Dette er imidlertid ingen maskinell prosess der kontoristene skriver
ord for ord hva legen sier. Jeg har ved flere anledninger fått inntrykk av 
verdifulle erfarne kontorister er, da det krever mye erfaring og personlig kj
skap til legers vaner og språk for å lage gode journaldokumenter.

På Revmatismesykehuset (REVMA) som er en avdeling under RH, så jeg
klarere hvilken rolle kontoristene spiller som gateways mellom to teknolo
og standarder. I forbindelse med innføringen av den elektroniske journale
REVMA, utarbeidet legene strukturerte maler som man skulle diktere etter
at det på et senere tidspunkt skulle være mulig å gjenbruke deler av d
teksten dersom den var korrekt strukturert.

Det viser seg imidlertid at legene selv ikke følger denne strukturen særlig n
og kontoristene fikk da i tillegg til å skrive av diktatet også den oppgaven å
opp og strukturere legens diktat på en måte som gjør det kompatibelt me
rekkefølgen journalsystemet forventer.

Legene får dermed beholde store deler av sin lokale fleksibilitet når det gj
å ta diktater. Prisen er en forholdsvis ressurskrevende gateway som kom
form av merarbeid for sekretærene. Dette eksemplet viser også hvordan 
tilpasninger også kan være lokalt rasjonelle i den forstand at sekretæren
kan forstå hvorfor legene ikke vil følge malene når de dikterer.

6.5.5 Oppsummering

Økologien av nettverk som jeg tegnet opp i figur 16, knyttes sammen ved 
av gateways. I pasientjournalens tilfelle består disse i hovedsak av grense
ter det er utviklet en felles forståelse av på tvers av brukergrupper, og som
med gjør det mulig for en heterogen samling spesialiserte brukergrup
formidle informasjon ved hjelp av en felles ressurs.

Journal infrastrukturen har en forholdsvis høy tetthet av slike gateways. J
argumentere for at slike gateways, ikke bare utad, men også innad på Rik
pitalet er den største grunnen til at pasientjournalen har kunnet tilpasses 
sinsk praksis i en periode med mange og store endringer i medisinsk prak
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Jeg har funnet at gateways i journal infrastrukturen:
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• Tillater lokal fleksibilitet.
• Begrenser uforutsette ringvirkninger av lokalt tilpasningsarbeid.
• Muliggjør effektiv intern kommunikasjon ved at indeksikaler kan knyttes

lokalt utviklede genrer.
• Definerer et felles grensesnitt mellom ulike brukergrupper.
• Knytter en økologi av nettverk sammen i en informasjons infrastruktur.

Men dette har også sin pris. En stor del av ressursene går i dag med til å
og vedlikeholde disse gatewayene, og det er heller ingen hemmeligh
mange av dem ikke fungerer som mottakerene ønsker. Eksempler på dett
epikrisen blir forsinket, produsentene gjør for mange antakelser om hv
informasjon som kan formidles implisitt ut i fra konteksten, eller at pro
senten formidler alt eksplisitt slik at f.eks epikrisen blir så lang at mottak
ikke leser den.

6.6 Oppsummering

Jeg har tegnet et bilde av pasientjournalen som en sentral, felles ressu
infrastruktur. Det er en mengde heterogene brukergrupper knyttet til journ
og journal infrastrukturen kan best beskrives som en økologi av nettverk
tross for denne heterogeniteten og de selvforsterkende prosessene jeg ha
tifisert, har jeg funnet at den er overraskende fleksibel i forhold til praksis
del av dette kan forklares med at papirmediet har stor fleksibilitet i forhold
bruk, men viktigst er det at journal infrastrukturen har en høy tetthet at g
ways.

På denne måten har brukergruppene kunnet tilpasse journalen til sine b
gjennom ulike former for tilpasningsrbeid, og har bidratt til å utvikle en re
genrer som har varierende utbredelse. Epikrisen baseres på en genre me
si global utbredelse, og kan kompensere for at f.eks hjertefiguren er lo
tilpasset Barnehjerteseksjonen.

Dette balanserer behovet for standardisering i forhold til behovet for lokal 
sibilitet. Men det har sin pris, og en stor del av arbeidet på Rikshospitalet 
går med til kommunikasjon mellom faggrupper dels for å produsere grens
jekter som epikrisen og ekspertens vurdering, dels for å kompensere 
epikrisen og andre grenseobjekter er mangelfulle. Ved Rikshospitalet br
leger i dag 15% og sykepleiere 20% av sin tid til kommunikasjon mel
faggrupper [RH (1994b)].
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7. Noen implikasjoner for design
7.1 Innledning
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I dette kapitlet ønsker jeg å se på noen implikasjoner for design, utviklin
innføring av systemer jeg kan trekke av mine funn. Denne diskusjonen
naturligvis begrenset av min empiri, særlig fordi jeg kun har sett på pasient
nalen slik den brukes i dag og ikke fulgt arbeidet med å gå over til en ele
nisk journal. For en mere overordnet og grundig diskusjon av problemati
rundt utvikling av infrastrukturer vil jeg henvise til Hanseth (1996b,1996c).

Jeg ønsker først å se på utviklerens rolle i utviklingen av infrastrukturer og
avsnitt 7.2 på hvordan ANT kan brukes til å definere denne rollen, og hv
krav som stilles til den.

Videre ønsker jeg å se nærmere på bruk av journalen som et verktøy
fremme ønsket praksis. Jeg fant flere eksempler på dette i papirjournale
det er et fenomen jeg tror vil bli enda mer aktuelt ved overgangen til en ele
nisk journal. Jeg vil drøfte noen effekter dette kan få for en fremtidig elek
nisk journal i avsnitt 7.3.

Journal infrastrukturen består av både teknologi og mennesker. Utviklin
teknologiske standarder er et område det i dag legges mye arbeid ned i, m
vil i avsnitt 7.4 se på utviklingen av de vel så viktige “sosiale standarden
form av genrer.

I avsnitt 7.5 vil jeg drøfte bruken av gateways i journalen i dag. Jeg tar utga
punkt i epikrisen når jeg ser på hvorvidt en fjerning eller automatisering
gateways vil medføre effektiviseringsgevinster.

Til sist ønsker jeg i avsnitt 7.6 å se på strategier for endring av infrastruk
og skisserer en strategi for innføring av en elektronisk journal på Rikshosp
basert på erfaringer fra mitt case.

7.2 Utviklerens rolle

Med “utvikleren” mener jeg en person som skal gjøre endringer i en in
struktur. De implikasjonene for design jeg nevner vil ta utgangspunkt i at 
kleren ikke har noen unik posisjon i aktør-nettverket. Da ANT i utgangspun
ikke skiller mellom teknologiske og sosiale aktører vil alle som forsøke
endre aktør-nettverket potensielt kunne sees på som utviklere. Jeg vil imid
her fokusere argumentasjonen mot utviklere som ønsker gjøre endringer
innføre en elektronisk pasientjournal.

Det første utviklern må gjøre er å identifisere sin rolle blant aktørene r
journalen og legge opp mål og strategier etter dette. ANT gir ikke utvikle
noen unik plassering i nettverket, men beskriver han somen av mange aktører
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se på seg selv som en integrert del av nettverket rundt journalen, og vell
endring vil avhenge av om man klarer å danne sterke allianser.

Dette plasserer utvikleren godt inne blant intervensjonistene, slik det b
annet er beskrevet i Braa & Vidgen (1997). Dette gir også implikasjone
hvilke strategier for endring man bør velge, noe jeg ser nærmere på i a
7.6. Endringer vil kreve utstrakt koordineringsarbeid fra alle impliserte pa
og nærhet til organisasjonen er derfor svært viktig.

Rollen må også underbygges med tilhørende autoritet og kompeta
Endringer vil få både forutsette og uforutsette organisatoriske konsekve
Dette gjør at utvikleren må få autoritet til å forhandle frem kompromisser.

Teknisk og formelt perfekte løsninger gjør seg godt på papiret, men ka
vanskelig å følge opp når systemet skal innføres i en organisasjon som p
av ressursmangel. Aktører vil alltid forhandle frem akseptable nivåer av 
både når det gjelder krav til nøyaktighet, når ting skal skje, vedlikehold
andre kvalitetskrav, og dersom utvikleren ikke har autoritet til å være me
denne forhandlingen vil resultatet være et system som ikke tilpasses den
nisasjonen som skal bruke det.

Utvikleren må med andre ord anerkjennes som en fullverdig aktør rundt 
nalen og få myndighet til å delta aktivt i denne rollen. Dette kan imidlertid i
gjøres uten at det tilføres kompetanse som anerkjennes av de andre aktør
som dermed gir legitimitet og tyngde til utviklerens inskripsjoner.

For å oppsummere må utvikleren:

• Ha vilje og autoritet til å gjøre kompromisser, da et heterogent aktør-ne
verk oppnår sin stabilitet gjennom en kontinuerlig og delvis uforutsigbar
pasning av utviklerens inskripsjoner. Dette vil kreve tett kontakt med de
andre aktørene.

• Fungere som en del av aktør-nettverket rundt journalen på linje med all
andre aktører. Forestillinger om utvikleren som en upartisk og objektiv t
jepart vil hemme endringer som krever allianser og intervensjon.

7.3 Design av journalen for å fremme ønsket praksis

Jeg vil her ta opp et punkt som jeg anser som svært viktig når det gjelde
fremtidige utviklingen av pasientjournalen. Dette går på bruk av journalen 
påvirke brukernes oppførsel og på den måten nå mål for kvalitetssikring
sikkerhet. Eksempler kan være å bruke ringpermer for å gjøre det vanske
å endre rekkefølgen på journaldokumenter, innføre sjekklister, forby lo
skyggejournaler eller innføre differensiert tilgang på informasjon i en elek
nisk journal.

Jeg ser på to aspekter ved denne typen inskripsjoner. I avsnitt 7.3.1 drøf
hvordan disse inskripsjonene kan forstås ut i fra ANT og hvilke implikasjo
det kan få å ukritisk implementere dagens inskripsjoner i form av forskrifte
liknende over i en langt sterkere elektronisk form. I avsnitt 7.3.2 ser je
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medisinsk praksis.

7.3.1 Implementasjon av dagens inskripsjoner i en elektronisk journal

I avsnitt 6.3 beskrev jeg hvordan journalen i dag stadig tilpasses lokal pr
og argumenterer for at mye av dette tilpasningsarbeidet faktisk er nødve
for at journalen skal fungere i et heterogent aktør-nettverk. Jeg har funn
betraktelig sprik mellom den formelle journaldefinisjonen med oppdeli
innhold etc. og hvordan den faktisk brukes. Jeg har også funnet avvik f
reglementerte rutinene for bruk journalen.

Det er imidlertid ikke sikkert at dette tilpasningsarbeidet kan gjøres mo
elektronisk journal. I forhold til en papirbasert journal, kan et elektronisk jo
nalsystem formidle mye sterkere inskripsjoner om ønsket oppførsel ved f.
stille krav til hvilken informasjon som må legges inn. Mange av de eksister
journalstandardene er tilpasset praksis i varierende grad takket være pap
nalens fleksibilitet. En langt sterkere inskripsjon i en elektronisk journal 
gjøre disse tilpasningene svært vanskelige å gjennomføre, selv om det i fo
til de offisielle retningslinjene ikke representerer noen endring.

Ved å fokusere på bedring av arbeidsrutiner og opplæring, samt bevisstg
av ansvar i forhold til kvaliteten på innholdet, kan man oppnå mye av
samme uten å risikere å bli gisseler av sitt eget standardiseringsarbeid
senere tidpunkt. Organisasjoner er under stadig utvikling, og tilpasningsa
må gjøres. Ved å legge slike begrensninger, er det ikke sikkert man 
problemet, men bare forskyver ukritisk tilpasningsarbeidet som må gjøres
på andre brukere av journalsystemet.

Et eksempel som illustrerer dette beskrev jeg i avsnitt 6.5.4. En gruppe 
utarbeidet her maler i MEDINA for strukturering av journalnotater slik at de
kunne brukes om igjen og settes inn i andre notater, for eksempel autom
genererte epikriser. Disse malene la klare føringer på rekkefølgen notater 
skrives i, og dermed også på hvordan legene selv måtte diktere. Det ble
andre ord lagt sterke inskripsjoner om ønsket praksis inn i skriveverktøy
denne gruppen. Det viste seg imidlertid at de andre legene ikke endr
praksis til tross for disse inskripsjonene, med det resultat at problemen
skjøvet over på sekretærene som måtte gjøre tilpasningsarbeidet.

“Det heter seg jo at vi legger opp til at det skal være en valgfrihet gjennom det å
bruke strukturerte maler og det å bruke fritekst, men det viser seg jo i praksis at
situasjonen ikke er fullt så enkel fordi epikriseskriving er basert på gjenbruk av

tekst. Så hvis du ikke har gjort det riktig i innledende notater så er det vanskelig å
gjenbruke dette.”

-IT-ansatt

Brukerenes antiprogram kan bli svært kreative. Som Latour (1991) sier, e
‘første prinsippet’ i alle studier av innovasjon i vitenskap og teknologi
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endringen ved hjelp av tilpasninger, utvidelser eller omgåelser. Dette kan r
tere i at de endrer praksis slik som ønsket, men det kan like gjerne skje i
av kostbare utvidelser som dobbeltarbeid eller ved omgåelser som føri
private notater eller oppretting av nye typer skyggejournaler. For en utv
som da ikke har autoritet til å inngå kompromisser, kan den videre gjenno
ringen bli svært vanskelig.

For eksempel vil en rigid implementasjon av sikkerhetskravene rundt journ
gjøre den svært tungvin og ressurskrevende å bruke i dag og fullt mulig
ubrukelig i en elektronisk versjon. Dette betyr ikke at idealet om abso
sikkerhet må ignoreres, de må bare sees på som etmål i forhandlinger mellom
aktørene. Brukernes antiprogrammer vil uansett gjøre dette kompromisse
som illustrerer at det er brukerene heller enn journalsystemet som burde
målet for endring av ønsket adferd.

Journalen er bare en del av et aktør-nettverk, og en endring av inskripsjon
journalen er i seg selv ingen garanti for at de andre aktørene vil tilpass
disse på en forutsigbar måte. De andre aktørenes antiprogram kan fo
permanente omgåelser som kan resultere i at deler av infrastrukturen kolla

Et eksempel på dette er bruk av epikrisen. Avhengig av arbeidspress og
raskt prøvesvar kommer, kan det ta svært lang tid før epikrisen til en pasi
ferdig. Enkelte aktører har forsøkt å gjøre noe med dette ved å fremm
målsetning om at epikrisen skal følge pasienten ved utskriving. Resultatet
kompromiss mellom aktørene der det sendes et midlertidig utskriftsnotat
pasienten i påvente av at epikrisen skrives. En sideeffekt av dette kan imid
bli at skrivingen av epikrisen blir ytterligere nedprioritert etter at utskriftsno
er sendt. I enkelte tilfeller har det gått flere måneder før epikrisen forelig
Dette kan igjen føre til at mottakerene ikke lenger kan basere seg 
epikrisen kommer, og journal infrastrukturen får svekket en av sine vikti
gateways.

I et heterogent nettverk av aktører er det en fordeling av makten, og d
derfor usikkert hvorvidt de enkelte aktørene kan eller vil oversette de
inskripsjonene til sine behov.

Hvorvidt dette sees på som et problem i pasientjournalens tilfelle er dir
avhengig av utviklerens syn på pasientjournalen. Så lenge journalen vur
som et begrenset informasjonssystem der ledelsen ved sykehuset har de
lige makt, vil problemer som oppstår kunne løses ved nye arbeidsbeskriv
pålegg og sanksjoner. Min beskrivelse av pasientjournalen som en del 
større infrastruktur med en mengde eksterne aktører gir imidlertid et a
bilde. Derfor er det viktig at fordeler ved bruk og ekstraarbeid følger hvera
tett. Dette er et kjent problem innen bruk av gruppevare der utviklerene 
må forholde seg til en tilsvarende heterogen maktfordeling og er nær
beskrevet f.eks av Grudin (1994, 1991).
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• Bruk av datamaskiner åpner for langt sterkere inskripsjoner, noe som k
vanskeliggjøre mye nødvendig tilpasningsarbeid i organisasjonen. Impl
mentasjoner som formelt ikke representerer noen endring kan derfor få 
konsekvenser i forhold til den faktiske praksis på RH.

• Det er ingen garanti for at de andre aktørenes antiprogram vil samenfal
med utviklerens ønsker. For å få gjennomslag for sine inskripsjoner må
for utvikleren skape allianser der pasientjournalen bare er en av flere ak
Alt fra endring av jobb-beskrivelser, opplæring og belønninger til innkjøp
ny teknologi, tilpasning av bygninger og lovendringer kan redusere usik
heten rundt utfallet av en inskripsjon betraktelig.

7.3.2 Reduksjon av infrastrukturens muliggjørende egenskaper

Jeg sa i teorikapitlet at formalisering av data gjør infrastrukturer mer k
plekse og vanskeligere å endre, men åpner for mere automatisering. M
formalisering gjør infrastrukturen mer fleksibel og dermed “muliggjørend
men tillater mindre gjenbruk av informasjon.

Jeg vil her se på hvordan en reduksjon av journal infrastrukturens mulig
ende egenskaper ved hjelp av bevisste eller ubevisste inskripsjoner om a
kan påvirke hva som vil drive den fremtidige utviklingen. Jeg tar utgangsp
i Hurlens artikkel “Impact of computers on medical decision making” [Hur
1988].

Bruken av journalen har fra å være et hjelpemiddel for legens hukomm
fulgt utviklingen innen medisin tett. Men som jeg har vist har det i den se
tid dukket opp flere krav fra andre interessenter. Nye bruksområder tvinge
frem som følge av krav til effektivisering, forskning og tilpasning til ny tekn
logi. Dette beskriver Hurlen som et eksempel på en overgang framedisinsk til
teknologisk drevet utvikling av praksis.

Utvikling drevet av medisinsk praksis

Innføring av teknologi i helsesektoren fører ikke nødvendigvis til at tekn
gien “tar over” utviklingen av medisinsk praksis. De siste 20 årene ha
eksempel utviklingen av laboratorietester gjort det mulig for legene å ut
grunnlaget for terapeutiske avgjørelser. Observasjon og fysisk undersøke
ikke lenger den eneste informasjonen legen har å støtte seg til.

Den økte tilgjengeligheten på laboratorietester er basert på teknologisk u
ling, men introduksjonen og bruk av denne tjenesten er i hovedsak kontr
av helsepersonellet. Legen må selv forstå grunnleggende egenskaper ved
og når det er nødvendig å utføre en slik test. Videre er det helt opp til leg
fortolke resultatene som kommer.
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medisinsk praksis, men det er ikke et krav. Ingen nye konsepter introduse
legens uttrykksfrihet begrenses ikke. Dette definerer Hurlen somutvikling
drevet av medisinsk praksis.

Utvikling drevet av teknologi

Den samme teknologiske utviklingen har også introdusert datamaskin
sykehusene. I motsetning til eksemplet ovenfor, karakteriserer Hurlen 
somutvikling drevet av teknologi. Det er ikke helsepersonell som står i bresj
for utviklingen av systemene, og initiativet til innføringen kommer ofte 
ansatte med bakgrunn i informatikk eller administrasjon.

Videre kan innføring av datamaskiner kreve endring av arbeidsmetoder
eksempel kan man ikke lenger bære informasjonen man trenger med seg
man må stå i nærheten av en utplassert datamaskin. Jeg har tidligere di
andre egenskaper man mister som er knyttet til papirmediet. Et ekse
Hurlen nevner er at man kan bla raskt gjennom medisinske dokumenter u
måtte be om spesifikk informasjon, noe som gir et raskt overblikk.

En mindre åpenbar men desto viktigere side ved denne utviklingen er a
ofte også legges begrensninger på ytringsfriheten til brukerne da syste
ofte krever rigid strukturering av den medisinske informasjonen. Eksem
Hurlen nevner er problemorienterte elektroniske journaler, databasesys
med begrensede datafelt og utstrakt bruk av klassifiseringer.

Jeg vil imidlertid argumentere for at innføring av datamaskiner ikke nød
digvis må føre til en utvikling drevet av teknologi. I eksemplet med utvikling
av Berte er det en lege på seksjonen som har stått for det meste av desi
systemet. Takket være den fleksible tilknytningen til pasientjournalen gjen
gateways som f.eks ekspertvurderinger, har Barnehjerteseksjonen se
kontroll over tilpasninger som må gjøres. På denne måten har seksjonen 
i å få et system hvor utviklingen følger praksis på Barnehjerteseksjonen te

I hvor stor grad innføringer av IT-systemer vil føre til en utvikling som driv
av teknologi avhenger av fleksibilitet. Hanseth (1996b) beskriver to typer 
sibilitet:

• i forhold til bruk,
• i forhold til endring.

Fleksibilitet i forhold til bruk er gjensidig avhengig av fleksibilitet i forhold 
endring i den betydning at mindre fleksibilitet i forhold til bruk setter stø
krav til at systemet må være fleksibelt å endre.

I Bertes tilfelle ligger systemets fleksibilitet i den relativt gode muligheten 
endre systemet etter behov. Dette reduserer behovet for fleksibilitet i forho
bruk og har gjort at systemet har kunnet tilpasses praksis over en perio
over 7 år.
98



Noen implikasjoner for design

En infrastruktur i utvikling kjennetegnes ved at den er muliggjørende i den
pnås
rt-

førin-

tur-
logi

g
hov.

 grad
run-

ren-

en
å

or at
s en
old,

k.

diet.
ftig.
ært

men-
finner
mme-

niske
 kan
gså vil
 kan
erene
ir en
 av
forstand at den støtter fremfor å legge føringer på bruk. Dette kan kun op
gjennom høy fleksibilitet og vil legge til rette for en videre utvikling som fo
satt drives av medisinsk praksis.

Dette gir følgende implikasjoner for design:

• Utvikleren må være bevisst på å kompensere inskripsjoner som legger 
ger på praksis med fleksibilitet i forhold til lokal endring. Ukritisk bruk av
inskripsjoner for å hindre uønsket adferd kan redusere journal infrastruk
ens muliggjørende egenskaper og åpne for en utvikling drevet av tekno
fremfor medisinsk praksis.

• En utvikling drevet av praksis krever at man lokalt tilføres kompetanse o
ressurser til å aktivt delta i tilpasningen av infrastrukturen etter lokale be

7.4 Utvikling av journalbegrepet

Som jeg har diskutert i teorikapitlet ergenren analytisk adskilt framediet. Og
jeg argumenterer for at utvikleren bør videreføre denne genren i så stor
som mulig ved overgangen til en elektronisk journal. Dette er viktig av to g
ner:

• For det første kan utviklerene bygge videre på den enorme mengden g
seressurser som brukerene av journalen i dag knytter til dokumentene.

• For det andre vil dette være en nødvendighet for å kunne opprettholde 
forståelig journal for de aktørene i infrastrukturen som ikke har tilgang p
den elektronisk.

For å realisere potensialet ved det nye mediet vil det imidlertid bli behov f
brukerene knytter nye grenseressurser til journalen slik at det kan utvikle
felles forståelse av tidligere ukjente egenskaper som dynamisk innh
kommunikasjon i nettverk eller bruk av svært store og komplekse kodever

Bruk av hyperlenker er en spennende mulighet ved det elektroniske me
Disse reduserer avstanden mellom oppslagsverk og journalinnhold kra
Henvisninger til andre dokumenter eller annen litteratur er i dag sv
vanskelig, og en av grunnene til det er at det ikke er mulig å vite om doku
tene det refereres til er tilgjengelige i den aktuelle situasjonen leseren be
seg. I stedet må man i dag bruke standardformuleringer og korte oppsu
ringer som alt i alt fører til en betydelig mengde repetisjon i journalen.

Med en elektronisk journal kan man være sikker på at den samme elektro
informasjonen er umiddelbart tilgjengelig for alle lesere. Konteksten man
anta at journalen leses i er med andre ord dramatisk endret, noe som o
påvirke innholdet. Oppslagsverk har tidligere vært perifere ressurser men
nå gjøres til en del av den sosialt anerkjente grensen rundt journalen. Bruk
vil kunne benytte seg av en ny type indeksikaler i form av referanser og g
felles utvikling av journalgenren i retning mot gjenbruk fremfor gjentakelse
informasjon.
99



7.4 Utvikling av journalbegrepet

Men dette representerer også en oppsplitting mellom den tradisjonelle journal-
e to

ren-
isk å

e og
 jour-
kape

les-
om er

l at
mar-
t ved
ager
 det
met

, da
rsom
ppstå
er tid
sjon

 for
m en
et til

nse-

rsy
met
lp av

n nå

e du
r de
 et

 med
n kan

k ble
den
n ha.
genren og genren til den nye elektroniske journalen. Brukerene av d
forskjellige journalsystemene vil ikke lenger kunne knytte de samme g
seressursene til journalen, og det vil derfor kunne bli svært problemat
vedlikeholde en papirjournal parallelt med en elektronisk journal.

Mye av journalens effektivitet ligger nettopp i felles forståelse av genren
tilknyttede grenseressurser, og jeg tror ikke løsningen for den elektroniske
nalen er å gjøre all underforstått informasjon eksplisitt, for på den måte å s
den “komplette journal”. Ved grundig opplæring og oppfølging kan det i fel
skap bygges opp nye begreper og rammer rundt en elektronisk journal s
forenlig med papirjournalen, men dette krever tid!

Ved innføring av en elektronisk journal bør det derfor legges opp ti
brukerene får muligheten til å utvikle de nye genrene gjennom utstrakt sa
beid på alle nivåer. Derfor er det med en viss undring jeg registrerer at de
et stort prosjekt som innføring av en elektronisk journal settes av et fåtall d
til faktisk opplæring av brukerene. Dette er særlig betenkelig dersom ikke
på forhånd har vært en utstrakt brukermedvirkning i utviklingen av syste
der nye genrer kan forhandles frem.

Nok en gang blir det viktig at utvikleren er nært knyttet til organisasjonen
utviklingen av genrene er en sosial prosess som går over lang tid. De
denne utviklingen skiller seg fra det designerene har definert, kan det o
sammenbrudd i infrastrukturen. Et eksempel kan være at noen brukere ov
utvikler en felles genre der datafeltene brukes til å formidle annen informa
enn det utviklerene og andre aktører forventer.

Identifikasjon av genrer og deres tilhørende brukergrupper er derfor viktig
utviklingen av den elektroniske pasientjournalen. Disse kan fungere so
effektiv organiserende enhet for utviklerene når det gjelder å kartlegge d
tider kaotiske aktør-nettverket rundt journalen.

Overgangen til en elektronisk journal kan også gi andre uforutsette ko
kvenser som beskrives av Brown & Duguid (1994) somdemassifikasjonspara-
dokset. Dette går ut på at ny teknologi gjør det mulig å skredde
informasjonen til mottakerene gjennom f.eks personlige “views”. Proble
ligger i at jo mere journalen kan skreddersys individuelle brukere ved hje
materiell demassifikasjon, jo større blir problemet med sosial demassifikasjon i
form av at brukergruppene som tidligere dannet seg rundt journale
oppløses.

Det er vanskelig å koordinere praksis hvis du ikke er i nærheten av d
samarbeider med. Det er så godt som umulig hvis du heller ikke dele
samme artefaktene, slik som journalen i Rikshospitalets tilfelle. Som
minimum trenger mennesker en felles genre for å kunne kommunisere
hverandre. På den måten kan dokumentenes indeksikalitet bevares, ma
formidle autoritet etc. Samlende sosiale behov som tidligere uproblematis
tilfredsstilt av journalens fysiske egenskaper, kommer nå i konflikt med 
sosialt oppsplittende effekten skreddersøm av tidligere felles artefakter ka
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utviklingen av genrer som knyttes til journalen, og ikke ukritisk tilb
mekanismer for skreddersøm som kan gi uønskede sosiale effekter. Det
kanskje virke fjernt fra den virkeligheten utvikleren må forholde seg til, m
effekten av hvordan journalens egenskaper i dag opprettholder brukergr
er konkret:

“Dette er ikke en skriftlig organisasjon, dette er en muntlig organisasjon, hvor vi
overfører ting, vi kjenner hverandre, ringer hverandre og kan forstyrre hverandre.

(...) Det nytter ikke for meg å [diktere] et brev, få det skrevet, få det medbrakt, og så
opp i hendene på kirurgen, da er hele dagen gått. (...) fordelen ved det er at det gir

en følelse av team, det gir en følelse av samhold og felles oppgaver og det
personliggjør innsatsen, som helt klart gjør at arbeidsgiver får mye mere ut av oss

enn om vi bare satt der som små funksjonærer som bare flyttet papir.”
-Overlege

Bevisst utvikling av journalbegrepet og dermed brukergruppene er derfo
viktig del av innføringen av en elektronisk journal. Her spiller utvikleren
sentral rolle, ikke minst fordi mye av den kunnskapen som ligger til grunn
disse genrene er passiv kunnskap i den forstand at brukerene av journale
ikke blir klar over disse behovene før de mangler.

Dette kan oppsummeres i følgende punkter:

• Fremfor å gjøre all informasjon eksplisitt bør utvikleren forsøke å identifi
sere og videreutvikle genrene som er utviklet i de forskjellige brukergru
pene.

• Utbredelsen av disse genrene gir utvikleren en effektiv organisering og 
deling av komplekse aktør-nettverk.

• Man må være klar over at genrene kan svekkes ved utstrakt bruk av sk
dersøm i journalen, med uønskede sosiale konsekvenser.

• Det er viktig å kartlegge grenseressurser som er knyttet til journalens p
medie som i dag er implisitte, men som må gjøres eksplisitt ved overgan
ti len elektronisk journal.

• Utvikleren må benytte seg av utstrakt brukermedvirkning for å skape ny
genrer i fellesskap med brukerene.

• Det er ikke nok med en bevisst kultivering av genrer for brukerene av el
troniske journalen. Nye egenskaper ved det elektroniske mediet vil påv
innholdet, og så lenge man fortsatt må opprettholde en papirjournal er d
derfor viktig at også disse brukerene må bli med på utviklingen av en fe
forståelse av den nye journalen.

7.5 Gateways

Jeg har funnet mange gateways i pasientjournal infrastrukturen. Dette e
overraskende med tanke på at infrastrukturer utvikles ved at flere informas
systemer slås sammen gjennom diffusjon. I dette tilfellet der store dele
infrastrukturen skal gjøres elektronisk er det imidlertid svært lett å forsø
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tivisering av organisasjonen. Jeg vil her se nærmere på hvilke følger dett
få for journal infrastrukturen på Rikshospitalet.

7.5.1 Fjerning av gateways

Sammenliknet med en komplett kodet felles pasientjournal vil potensiale
besparelser være enormt. Dette mener jeg er en utopisk sammenlikning o
etter min mening bli en hindring for en vellykket videreutvikling av journ
infrastrukturen. Sammenlikningen forutsetter blant annet at det finne
komplett, kontekst-uavhengig måte å formidle pasientinformasjonen på, og
tar ikke hensyn til at journal infrastrukturen består av en heterogen sam
aktører som alle har forskjellige behov, krav, tilgang til ressurser og virke
hetsforståelse.

Grenseobjekter som vurderinger, epikriser og overføringsnotater form
informasjon mellom forskjellige brukergrupper, og jeg har vist at de er vik
for å kunne beholde infrastrukturens fleksibilitet. En gateway-løsning vil g
det mulig å bygge på fordelene ved lokal tilknytning av grenseressurser til 
nalen uten at man må støtte seg på en “minste felles multiplum”.

Ved å fjerne gateways øker man også størrelsen på aktør-nettverket som
nuerlig må forhandle frem felles løsninger etterhvert som organisasjonen
kler seg. Dette øker graden av irreversibilitet da mengden koordineringsa
kan synes å øke eksponentiellt med antall aktører.

En annen sideeffekt ved å fjerne gateways er at man svekker den lokale
eierfølelsen for dataene. Dette kan ha stor betydning for kvaliteten på info
sjonen og ble blant annet pekt på som et suksesskriterie for Berte [Stude
port (1997b)]. Vi fant der at brukerene følte et kollektivt ansvar 
informasjonen som lå i Berte og tok ofte initiativ til å forbedre den.

En tilsvarende svekkelse av eierfølelsen kan komme som en følge av fo
individuell skreddersøm av journalens innhold som på den måten opp
brukergruppene. Det er derfor viktig at utviklerene finner hensiktsmessige
relser på enhetene som skal kunne gjøre lokale tilpasninger.

7.5.2 Automatisering av gateways

En annen måte å unngå mye av ekstraarbeidet gateways medfører er å a
tisere dem. Konvertering mellom kodeverk, innscanning av dokumenter 
automatisk datainnsamling fra overvåkningsutstyr er alle gode eksempl
automatisering som kan gi store effektiviseringsgevinster. Men som jeg
vært innom tidligere forutsetter automatisering høy grad av standardiserin
det vil ikke nødvendigvis være en god løsning i alle tilfeller. Jeg vil he
nærmere på automatisering av epikrisen på RH.
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gjør lokal fleksibilitet når det gjelder innholdet i journalen.

“(...) mottagerene våre, de vil ha målrettede brev som er laget til dem for deres
arbeid der de er. Og det er også det vi vil ha.”

-Overlege

Dersom denne tilpasningen ikke skjer, kan alternativet være i mange tilfel
bare deler av epikrisen leses. Det er med andre ord ikke alle gateways so
automatiseres i dag. Journal infrastrukturen har en mengde aktører med
forskjellige behov, og en automatisk generert epikrise vil ikke kunne ta he
til disse. Når det gjelder tidsbesparelser er det heller ikke her sikkert a
ligger noen gevinst. For det første tar det tid å dele et komplisert dokumen
epikrisen inn i en på forhånd definert struktur.

For det andre er det grunn til å tro at den ekstra tiden det tar en lege å til
epikrisen til mottakeren raskt betaler seg ved at epikriser som legen motta
er tilpasset hans arbeidssituasjon, med de tidsbesparelser det gir.

“Når jeg nå skal diktere må jeg splitte det opp, så må jeg tenke litt ekstra hver gang:
‘Hva var det de mente med dette?’ Vi hadde noen faste setninger som vi sa, i stedet
skal det nå splittes opp i f.eks ‘utseende.’ Hva er det de mener med ‘utseende’? (...)

Så man må på en måte luke ut fra det gamle og putte inn i det nye, og det gjør
kanskje at jeg bruker litt mere tid på det. Jeg tror samtidig at vi mister litt

informasjon også, for det er ikke alltid jeg vet hvor jeg skal plassere informasjonen.
‘Hvor skal jeg sette det?’ tenker jeg, ‘hvor hører det inn under?’ og så forsvinner
det litt. Så for min egen del tror jeg det tar litt mere tid og jeg får med litt mindre

informasjon.”
-Lege

Fremfor å legge føringer på legens praksis f.eks i form av strukturerte male
å gjøre det mulig å generere epikriser automatisk tror jeg derfor at det vil 
en bedre løsning om utvikleren fokuserer på å støtte legen i å lage en
tilpasset epikrise så enkelt som mulig.

Utvikleren bør altså være oppmerksom på følgende punkter når gate
fjernes eller automatiserer:

• Fjerning av gateways må ikke skje uten en grundig vurdering av hvilke
implikasjoner dette vil få for de forskjellige brukergruppene som i praksi
slås sammen og reduksjonen i journalens fleksibilitet.

• Utvikleren kan med hell bruke gateways for å utvikle en felles eierfølelse
dataene som kan gi en kvalitativ bedring av informasjonen.

• Selv om automatisering eller fjerning av gateways isolert kan gi en effek
seringsgevinst, er det fullt mulig at denne gevinsten går tapt som en følg
ekstraarbeid for å kompensere for redusert fleksibilitet andre steder i in
strukturen.

• Det er ikke alle gateways som kan automatiseres da innholdet er lite sta
disert. For enkelte av dem, slik som epikrisen, bør heller utvikleren fokus
på å støtte dagens praksis framfor å standardisere innholdet.
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Jeg vil her se på to aspekter ved endring av journal infrastrukturen. Først
ter jeg i avsnitt 7.6.1 ulike metoder for utvikling av infrastrukturer. Deret
beskriver jeg i avsnitt 7.6.2 en evolusjonær fremgangsmåte som jeg vil anb
som utgangspunkt for en strategisk innføring av en elektronisk journal på R
hospitalet.

7.6.1 Hvordan bør utvikling gjøres?

Hanseth (1996c) beskriver to elementer som er nødvendige for å utvik
fleksibel infrastruktur. For det første må standardene selv være fleksible og
å tilpasse til nye behov. For det andre må strategier for å endre infrastruk
utvikles parallelt med nødvendig gateway-teknologi for å knytte sammen
gamle og det nye. Disse elementene er ofte gjensidig avhengige.

Videre identifiserer Hanseth flere metoder for utvikling av infrastrukturer:

Forbedring gjennom utvidelser av det eksisterende

På denne måten kan man sikre kompatibilitet bakover. Problemet ligge
utvikleren begrenses til kun å gjøre utvidelser, og forbedringer som hin
kompatibilitet kan ikke innføres. Det er denne metoden som har preget u
lingen av pasientjournalen frem til i dag. For å følge utviklingen er det lag
nye notater, skjemaer og felter, men alt på en slik måte at det ikke krev
endring av de løsninger som journalen allerede baseres på.

“Dual stack” løsninger

Ved å tilpasse systemet til flere standarder, kan man unngå problemene
krav om bakoverkompatibilitet. Prisen kan bli dobbeltarbeid i de tilfellene d
ikke kan konverteres automatisk. Alle gateways baserer seg på en slik lø
og de har blitt stadig mere utbredt ved sykehus etterhvert som lokale info
sjonssystemer er tatt i bruk. For eksempel brukes DataCor som et verktø
forskning, samtidig som at systemet skriver ut dokumenter som legges i 
nalen. Tilsvarende dikterer kardiologene journal i tillegg til at de selv not
informasjonen i Berte.

“Flagg-dager”

Dette er en strategi for å skifte mellom to inkompatible standarder ved a
brukere skifter samtidig. Dette krever imidlertid sterk koordinering, og er sv
vanskelig å gjennomføre i større nettverk med uavhengige aktører.

Min beskrivelse av pasientjournalen som en økologi av nettverk gjør at en
føring av en elektronisk journal ved hjelp av en flagg-dag er lite sannsynli
den vil kreve svært store ressurser, og et sykehus som RH vil heller ikk
kapasitet til å opprettholde et nødvendig behandlingstilbud samtidig med a
gjennomføres en slik overgang.
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det første legger både forbedringer gjennom utvidelser og “dual stack” lø
ger opp til en evolusjonær utviklingsmodell ved at de begge må ta hens
den eksisterende infrastrukturen. For det andre gir et heterogent aktør-ne
klare indikasjoner på at det vil være motstand mot endringer i det stabili
nettverket, samtidig med at det er svært vanskelig å forutsi nøyaktig hva d
motstanden vil være før man faktisk prøver å endre. Det er med andre or
usikkerhet rundt utvikling og innføring av en elektronisk journal, og for å hå
tere denne usikkerheten vil en evolusjonær utviklingsmodell være best 
(se f.eks Boehm (1988), Budde (1991)).

Evolusjonær utvikling med fokus på fleksibilitet vil videre gjøre det mulig 
utviklerne å lære av prosessen og hindre at installasjonen når en irreve
tilstand før man får muligheten til å dra nytte av erfaringene.

Jeg har tidligere argumentert for at utvikleren må arbeide i nært samarbeid
brukerene, og sammen med behovet for evolusjonær utvikling setter dette
krav til utviklingskontrakten. Kontraktutvikling med på forhånd avtalte ramm
for ressursbruk beskrives av Grudin (1991) som en formidabel hindring
brukermedvirkning. Utvikleren støtter seg her på detaljerte spesifikasjoner
i praksis hindrer de forhandlingene som må gjøres i et aktør-nettverk 
oppnå en løsning som alle parter kan leve med.

Det er forståelig at et sykehus ønsker å begrense egen økonomisk risiko 
prosjekt med så stor grad av usikkerhet, men resultatet kan fort bli et sy
som leveres til avtalt tid med avtalt pris og funksjonalitet, men som er ubruk
som en følge av at utvikleren ikke har hatt frie nok rammer til å gjøre
kompromisser som trengs. Dette reduserer også systemets fleksibilitet
forstand at kompetanse for videreutvikling og vedlikehold av systemet 
utvikles innad i organisasjonen som skal leve med systemet.

7.6.2 Hvor bør utvikleren starte?

Det beste utgangspunktet for en videreutvikling av journal informasjon in
strukturen er å kartlegge den først. Identifikasjon av den installerte basen i
av eksisterende teknologi, brukergrupper, gateways og utbredelser av for
lige genrer gir et godt utgangspunkt for videre utvikling.

Figur 16, side 75 er en forenklet oversikt over noen av de brukergruppene
er involvert i journal infrastrukturen. For utvikleren er det her viktig å ident
sere brukergrupper der en innføring av en elektronisk journal vil krev
minimum av tilpasningsarbeid innad i brukergruppen, men også mel
brukergruppen og den resterende infrastrukturen. Egnede brukergrupper v

• Ha få og veldefinerte gateways mot resten av infrastrukturen.
• I liten grad være avhengige av antallet brukere av det nye systemet.
• Innføringen vil gi andre brukere mindre tilpasningsarbeid når de får inst

lert systemet.
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linger og seksjoner vil med andre ord være interessante. Eksempler kan
laboratorier, røntgenavdelingen eller andre spesialister som bruker og p
serer en liten del av journalen.

Skyggejournaler og lokale EDB-systemer er også klart avgrenset fra den 
sielle” journalen og kan være gode utgangspunkt for en innføring av en ele
nisk journal med begrensede ringvirkninger. En annen fordel er at man
disse systemene alleredevet at de fungerer til tross tilpasningsarbeidet 
krever.

Legg merke til at mange av disse systemene ikke engang vil falle inn und
man vanligvis ser på som et journalsystem. Berte og DataCor er b
systemer som har stor nytteverdi lokalt og som ikke avhenger av at a
brukergrupper også bruker systemene. Disse systemene behøver helle
finansieres eller utvikles av IT-avdelingen. Berte ble f.eks delvis finansie
Foreningen for Hjertesyke Barn og Norsk Ukeblad. Private laboratorie
leverandører vil også ha interesse av å utvikle programvare som kan kn
opp mot infrastrukturen. Det er imidlertid viktig at slike lokale systemer u
kles med henblikk på å knytte seg opp mot en fremtidig elektronisk jou
informasjon infrastruktur ved hjelp av gateways, og i dette arbeidet kan
avdelingen spille en viktig rolle.

Videre er det viktig at utvikleren identifiserer eventuelt ekstraarbeid som k
mer som en følge av det elektroniske systemet, og gjør det synlig. På d
måten vil tilpasningsarbeidet som gjøres bli gjenstand for vurdering av a
aktører, slik at man kan forhandle seg frem til akseptable kompromisse
lokalt tilpasningsarbeid.

Ved å tilrettelegge den grunnleggende informasjonen som andre aktører b
på for en elektronisk journal, vil utvikleren samtidig bygge opp allians
aktør-nettverket som sammen kan ha stor innflytelse på den videre utvikli
av infrastrukturen. En sengepost vil for eksempel ha stor nytte av å få prøv
elektronisk tilgjengelig, noe som vil kunne være en viktig “gulrot” for innf
ringen av den elektroniske journalen. Samtidig slipper også laboratoriet å s
prøvesvar til relevante mottakere.

Et konkret eksempel

Barnehjerteseksjonen er et eksempel på en seksjon som jeg tror med hell
vært med på en tidlig innføring av en elektronisk journal. Berte og hjertem
pen er de informasjonskildene som brukes primært, og pasientjournalen h
frem bare ved større undersøkelser som kateterisering. En gjennomga
hjertemappen for “Ola” viser at den fra eksterne aktører bare inneholder
fra Barnerøntgen, prøvesvar, operasjonsbeskrivelser, eksterne epikriser o
Dette illustrerer at Barnehjerteseksjonen har en relativt begrenset avheng
av andre journaldokumenter. All relevant informasjon fra disse dokumen
skrives det i tillegg et lite sammendrag av i Berte som er svært tilpasset B
hjerteseksjonens behov.
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tende å innføre i hele den elektroniske journalen slik at f.eks Barnehjerte
sjonen slipper å skrive sammendrag av Barnerøntgens vurderinger. Igj
mulighetene for optimalisering store, men jeg vil advare mot å gjøre en lo
svært effektiv funksjon avhengig av at også andre ønsker å bruke tid på å 
dette.

Et eksempel på en slik linje kan være “Opr:PDA-lukn, CoAplastikk, BAD”, 
består i praksis av en mengde indeksikaler som er nært knyttet til bru
gruppen på Barnehjerteseksjonen. Dersom denne linjen skal brukes av
brukergrupper må den i så fall baseres på et felles utviklet sett med forkort
Sammendraget kan ikke lenger bare trekke ut relevant informasjon fo
enkelt brukergruppe, men må ta hensyn alle brukeres informasjonsb
Resultatet vil mest sannsynlig bli at enkelte ikke kan eller vil forfatte en 
linje, med det resultat at alle brukerene av linjene ikke lenger kan basere s
at de inneholder relevant informasjon. Dette kan dermed føre til et begr
sammenbrudd i infrastrukturen.

Men forutsatt at Bertes lokale tilknytning fortsatt bevares, vil overgangen 
skrive journaldokumentene på papir til å skrive dem inn i et journalsystem 
Berte-funksjonalitet være liten. Allerede i dag skrives journalen på PC før
skrives ut og legges i journalen og hjertemappen. Ved å ta vare på den el
niske teksten vil man kunne få opp seksjonens egne notater i fulltekst ved
av sammendragslinjen. Journaldokumenter fra andre avdelinger eller seks
vil bare være tilgjengelig som en sammendragslinje, slik de er i dag. Papir
nalen vil dermed kunne opprettholdes uten noen endring av praksis for a
aktører.

Dersom laboratoriet og barnerøntgen også hadde fått innført tilsvarende 
tilpassede systemer, ville Barnehjerteseksjonen kunne knytte seg opp mo
og få en tilnærmet fullstendig elektronisk hjertejournal på den informasjo
de bruker til daglig. Legg merke til at spesielle dokumenter slik som søkn
til Kirurgen, ultralyd-bilder eller EKG-utskrifter fortsatt ville ligge i hjerte
mappen. Likevel ville nesten alle dokumenter som skal legges i journale
ligge tilgjengelig i elektronisk form. Hjertemappen ville derfor ikke leng
måtte vedlikeholdes som en skyggejournal, men igjen fungere som en kate
eringsmappe.

Denne voksende elektroniske infrastrukturen vil igjen representere en 
aktør når det gjelder å få andre seksjoner, slik som sengeposten der hjer
barn ligger, til å gjøre det nødvendige tilpasningsarbeidet for å innføre et 
tronisk journalsystem. Og hele tiden kan en papirjournal opprettholdes d
tradisjonelle gatewayene ikke fjernes, men utvides til også å støtte en ele
nisk journal ved hjelp av “dual stack” løsninger.

Dette viser at strategien for innføring er svært viktig for utviklingen av ste
teknologiske og sosiale allianser i aktør-nettverket. Det å ta utgangspu
selve journalen og gå utover i organisasjonen fra denne er etter min menin
vanskeligst tenkelige utgangspunktet for endring.
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Med en slik strategi må brukerene av systemet tilpasse sitt system til samtlige
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andre aktører som fortsatt bruker papir. Ekstraarbeidet for å utvikle og ved
holde alle de gatewayene som da trengs vil bli betydelig og gevinsten v
liten.

I tillegg blir det vanskelig å anslå behovet for fleksibilitet da problemene f
vil oppstå etter at systemet er innført hos flere aktører. På denne måten ris
man at infrastrukturen nærmer seg en tilstand av irreversibilitet før nødven
behov for fleksibilitet oppdages.

Det å begynne i periferien med løsninger som gir umiddelbar gevinst for
knytte disse sammen gjennom gateways vil sikre lokal fleksibilitet. Samt
vil behovet for kompliserte gateways mot den papirbaserte journalen være
da perifere aktører naturlig nok har færre og mere spesialiserte oppgav
denne måten vil systemet kunne leve et relativt ukomplisert liv sammen
den papirbaserte journalen.

7.7 Oppsummering

Beskrivelsen av journalen i et infrastruktur perspektiv gir flere implikasjo
for design, og jeg har sett på noen av dem.

Utvikleren er en del av aktør-nettverket rundt journalen på linje med a
aktører, og må derfor delta aktivt i kultiveringen av den installerte basen v
gjøre kompromisser, skape allianser og intervenere i organisasjonen. Fo
linger om utvikleren som en upartisk og objektiv tredjepart vil kunne hem
utviklingen.

Når det gjelder bruk av journalen for å fremme ønsket praksis, skiller infor
sjons infrastruktur perspektivet seg klart fra synet på tradisjonelle infor
sjonssystemer. Implementasjon av dagens inskripsjoner om ønsket oppfø
en elektronisk journal kan få uforutsette følger selv om det ikke utgjør n
stor endring på papiret. Grunnen er at det elektroniske mediet åpner for
sterkere inskripsjoner som kan gjøre det svært vanskelig for brukere å 
nødvendig tilpasningsarbeid. Reduksjon av infrastrukturens muliggjøre
egenskaper ved denne typen inskripsjoner kan også føre til at vi får en utv
drevet av teknologi framfor medisinsk praksis.

En viktig form for standarder er genrene som er utviklet rundt journalen
alle brukerene av pasientjournalen benytter seg av dem. Disse genrene m
reføres i den elektroniske journalen for at en brukbar papirjournal fortsatt
kunne opprettholdes, og utvikleren må kartlegge og videreutvikle disse ge
i tett samarbeid med brukerene.

Vedlikehold av gateways er svært ressurskrevende, og i et informasjonssy
perspektiv vil de representere redundans som bør fjernes. Det er imidlertid
sikkert at en fjerning eller automatisering av det som oppfattes som dobb
beid nødvendigvis vil gi en effektiviseringsgevinst i et infrastrukturperspek
Reduksjon av fleksibilitet kan gjøre at mere tilpasningsarbeid må gjøres 
organisasjonen. For enkelte av gatewayene bør heller utvikleren fokusere
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støtte og forenkle dagens praksis fremfor å automatisere arbeidet ved å standar-
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Det er tre ulike metoder for utvikling av infrastrukturer: Utvidelse av det ek
terende, Dual stack løsninger og Flagg-dager. Jeg argumenterer for at
kleren må bruke en evolusjonær tilnærming, og har skissert en strate
innføring av et elektronisk journalsystem på Rikshospitalet.

Jeg argumenterer for å begynne innføringen med brukergrupper som har:

• Få og veldefinerte gateways mot resten av infrastrukturen.
• I liten grad er avhengige av antallet brukere av det nye systemet.
• Innføringen vil gi andre brukere mindre tilpasningsarbeid når de får inst

lert systemet.

Framfor å gjøre de mest sentrale delene av infrastrukturen elektronisk fø
jobbe seg utover, vil denne strategien gi utvikleren mulighet til å fortløpe
vurdere det faktiske behovet for fleksibilitet.
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8. Konklusjon og Videre Forskning
8.1 Konklusjon
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Rikshospitalet er en organisasjon som har foran seg store utfordringer i fo
omorganisering og effektiviseringsprosjekter. Innføring av et elektronisk jo
nalsystem er ett av dem. Tidligere erfaringer har vist at dette er en s
vanskelig oppgave, så jeg har i denne oppgaven ønsket å belyse proble
rådet fra et infrastruktur perspektiv.

Beskrivelsen er gjort ved hjelp av et soft case-studie av papirjournalen slik
brukes på Barneklinikken ved Rikshospitalet i dag. Perspektivet er base
teorien om informasjons infrastrukturer, Aktør-Nettverks teorien og Brown
Duguids begreper om grenseressurser, brukergrupper og utvikling av gen

Rekonstruksjonen av et pasientforløp for et barn med en sammensatt li
viste at utredningen og behandlingen krevde at flere avdelinger og seks
samarbeidet tett, og under hele arbeidet var pasientjournalen en felles re
Journalens informasjonsverdi avhenger imidlertid av brukerenes situasjo
hvilke grenseressurser som knyttes til den. Journalen er derfor ikke den s
for alle brukergrupper, og “den komplette journal” vil nødvendigvis måtte
en subjektiv vurdering.

Pasientjournalen er ikke bare en bunke papirer, men et svært komplekst a
hvis funksjonalitet er knyttet til en rekke mere eller mindre perifere aspe
både i teknologi og organisasjon. Det kan ikke settes noe skarpt skille me
journalmediet, arkivene, journalflyten, andre informasjonssystemer og eks
aktører når pasientjournalen skal beskrives. Dette viser at pasientjournale
kan forstås adskilt fra sin kontekst.

Infrastruktur perspektivet framhever flere aspekter ved pasientjournalen
skiller seg fra tradisjonelle informasjonssystemer. Det er en mengde bru
grupper og interessenter knyttet til journalen. Den infrastrukturen d
sammen danner kan best beskrives som en svært heterogen økologi av n
der journalen er en felles ressurs.

Denne heterogeniteten gjør at det er et stort behov for felles standarder
også stor grad av fleksibilitet. Disse motstridende behovene balanseres
ved at det vedlikeholdes en rekke gateways som f.eks epikrisen og ekspe
deringer, noe som muliggjør ulike former for lokalt tilpasningsarbeid. Like f
ligger det i infrastrukturers natur at selvforsterkende prosesser vil drive in
strukturen mot en irreversibel tilstand, og det er grunn til å tro at pasientjou
infrastrukturen i dag nærmer seg et punkt der den kan bli svært vanske
endre dersom den elektroniske journalen ikke bygger videre på den ek
rende infrastrukturen i stor grad.
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sentralt artefakt i en svært heterogen infrastruktur som bygger på et komp
samspill mellom teknologiske og sosiale aktører. Til sammen represen
disse en formidabel installert base som vil kunne legge sterke begrensning
føringer på fremtidige endringer ved journalen.

Perspektivet gir flere implikasjoner for design som skiller seg fra utviklinge
tradisjonelle informasjonssystemer. Utvikleren må delta aktivt i kultiverin
av den allerede installerte basen og må ha kompetanse, vilje og mulighe
inngå kompromisser og allianser. Perspektivet skiller seg fra synet på tra
nelle informasjonssystemer når det gjelder å bevare infrastrukturens mulig
ende egenskaper. Bruk av journalen for å fremme ønsket praksis kan de
uforutsette ringvirkninger.

Utvikling må skje som en kultivering av den installerte basen. Det er de
nødvendig med en bevisst videreutvikling av journal-genrene, og en god fo
else av rollen til de mange gatewayene i infrastrukturen er derfor nødve
Det er ikke sikkert at en fjerning eller automatisering av disse vil gi n
gevinst, da dette nødvendigvis vil måtte gå på bekostning av infrastruktu
fleksibilitet.

Bruk av infrastruktur perspektivet har gjort det mulig å gi en mere helhe
beskrivelse av pasientjournalen. Det gir et rammeverk for å forstå hvordan
sosiale og teknologiske aktører påvirker og påvirkes av journalen. Perspe
bidrar også til å kunne forklare tilsynelatende irrasjonell oppførsel på en 
som ikke favoriserer noen få sterke aktører som ledelsen eller utviklerene 
elektronisk journal.

Perspektivet hjelper også utviklerene til å kartlegge den eksisterende insta
basen og kan derfor være et viktig verktøy for å styre en evolusjonær 
klingsprosess. Ved at utvikleren kan anslå grad av irreversibilitet ut 
kompleksiteten til aktør-nettverket, kan perspektivet også være en viktig st
risikovurderinger og prioriteringer.

Det er imidlertid viktig å være klar over at dette er bare ett av flere fruktb
perspektiver. Erfaringene med utvikling av tradisjonelle informasjonssyste
vil derfor fortsatt spille en viktig rolle når den elektroniske pasientjournalen
er i ferd med å bevege seg ut av startgropen.

8.2 Videre forskning

Pasientjournalen er et utrolig komplekst artefakt i en svært kompleks orga
sjon, og det er derfor ikke vanskelig å finne en mengde interessante as
ved den. Jeg vil her begrense meg til å ta opp emner som kan ha interes
utviklingen av en elektronisk journal.

Journal infrastrukturen har jeg vist avhenger av en rekke sosiale standard
strukturer som utvikling av genrer, institusjonalisert praksis og en men
gateways. Mange av dem kan det imidlertid være vanskelig å oppdage fø
faktisk prøver å endre på dem. Det ville derfor vært interessant og fulgt in
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hvilken grad den faktisk bygger videre på den eksisterende infrastruktu
både sosialt og teknologisk.

Det kan også være interessant å se nærmere på sammenhengen mellom
ling av lokale genrer og bruk av gateways. Et eksempel kunne vært en und
kelse av epikrisen og hvor stor rolle den faktisk spiller i journal infrastruktu
både lokalt og for mottakeren.

Jeg fant ut at flere dokumenter spilte sin viktigste rolle før de ble lagt inn i j
nalmappen, og det vil være nødvendig å undersøke hvordan disse dokum
kan støttes i en elektronisk pasientjournal. Mange av disse dokumenten
sterke koordinerende egenskaper på tvers av brukergrupper, og det vil d
være svært viktig at en elektronisk pasientjournal kan fungere sammen
denne typen dokumenter.
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Oversikt over figurer
FIGUR 1. Forholdet mellom det kanoniske artefaktet, grenseressursene knyttet til det, den sosialt anerkjente
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grensen for hvilke ressurser man kan anta at andre også knytter til artefaktet, og til sist
periferien. 13

FIGUR 2. Rikshospitalet har 16 medisinske avdelinger. Jeg har fokusert på Barneklinikken og
Barnehjerteseksjonen 27

FIGUR 3. Kurvearket. Kolonnene representerer dager i en uke, der daglige verdier plottes inn. Medisin
ordinasjoner føres på den nederte delen av legen, og sykepleierene signerer for medisinutde
rett ovenfor. 34

FIGUR 4. Skjemaet for grafisk fremstilling av blodprøvesvar med grenseverdier inntegnet. 35

FIGUR 5. Prøverekvisisjon til Klinisk-Kjemisk Avdeling. Legg merke til beskjedene som skrives på arke
utenfor hva skjemaet legger opp til. 36

FIGUR 6. Oversikt over Olas første innleggelse. Figuren viser pasientflyten og samarbeidet med avdeli
som har produsert deler av Olas journal. 37

FIGUR 7. Transfusjonsskjema for blod. Merkelapper fra blodposene klistres på den nedre delen. 39

FIGUR 8. Hjertefiguren slik den representeres i hjertemappen. Målinger føres inn og klaffer etc. tegnes
skjemaet. 40

FIGUR 9. Oppsummering av andre innleggelse. Figuren viser pasientflyten og de samarbeidende avde
som hjalp til rundt utredningen av Ola. Alle samarbeider om å produsere Olas journal som da
utgangspunktet for den videre behandlingen. 41

FIGUR 10. Eksempel på søknad en kardiolog på Barnehjerteseskjonen overleverer kirurgen. Legg merk
firedelingen av arket. Øverste del fyller kardiologen ut, kirurgen godtar søknaden ved å fylle ut
del og overlater så skjeamet til oversykepleieren som gir brevet til ekspedisjonen når hun er
ferdig. 42

FIGUR 11. Den preoperative sjekklisten som gjennomgås før hver operasjon. 43

FIGUR 12. Oversikt over pasientflyten og de samarbeidende avdelinger rundt det kirurgiske inngrepet p
Organisering og koordinering rundt behandlingen støtter seg i stor grad på strukturerte dokum
journalen. 45

FIGUR 13. Skisse av hvordan jeg ønsker å beskrive journalen relatert til sosiale og teknologiske aktører

FIGUR 14. Et eksempel på koordineringen rundt en komplisert pasientflyt. I dette tilfellet
levertransplantasjonsprogrammet for voksne. Figuren er hentet fra Rikshospitalets
organisasjonsprosjekt [RH (1994b)]. 59

FIGUR 15. Forholdet mellom Berte, hjertemappen og pasientjournalen. 73

FIGUR 16. Sterk forenklet fremstilling av hvordan journalen femstår som et grenseobjekt i en økologi av
nettverk, med utgangspunkt i pasienteksemplet. Overgangen til andre infrastrukturer er
glidende. 75
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