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Forord 
 
Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af en model til effektvurdering af 
digitale sygehusløsninger. Modellen er blevet til i forbindelse med Det Digitale 
Sygehus, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. En gruppe medarbejdere 
med tilknytning til Institut for Informationsbehandling ved Handelshøjskolen i 
Århus (HHÅ) har forestået udvikling af modellen. Gruppen har sideløbende 
hermed foretaget effektvurdering af EPJ (Elektronisk PatientJournal) på det 
kirurgiske område, Elektronisk Booking på Parenkymkirurgisk Ambulatorium, 
DiasNet samt Digital Diktat på Sygehus Vendsyssel.  
 
Arbejdet med modeludviklingen blev igangsat i maj måned 2003 og har omfattet 
en intern projektgruppe på Handelshøjskolen i Århus samt en gruppe med eksterne 
repræsentanter fra fire danske amter samt Hovedstandens Sygehusfællesskab 
(H:S). Siden maj måned har der været afholdt en række møder med amterne 
enkeltvis og samlet. Vi har haft megen nytte af dette samarbejde og vil gerne 
benytte lejligheden til at takke følgende for deres indsats: Frank Pedersen, IT-
sundhed, Nordjyllands Amt, Jens Grønlund, Viborg Amt, Dorthe Wøldike, 
Fredericia Sygehus, Niels Larsen, EPJ-sekretariatet, Sygehus Fyn, Lone Tynan, 
EPJ-sekretariatet, Sygehus Fyn, Lisa D. Christensen, Rigshospitalet, Vicky la 
Cour, Direktionen H:S, Jette Kidholm, Direktionen H:S og Sven Koldby, 
Rigshospitalet. 
 
Desuden en tak til de lokale repræsentanter fra amterne, som vi har haft møder med 
i forbindelse med diskussion og validering af forskellige dele af vores 
modelarbejde.  
 
Den interne projektgruppe på Handelshøjskolen har bestået af stud. merc.(dat.) 
Mai-Brit Frederiksen, stud. merc.(dat.) Dennis Cassøe og stud. merc.(dat.) Rolf 
Ljungberg samt undertegnede.  
 
Vi ser denne rapport som en ‘status’ på projektet ultimo 2003. Vi er klar til at 
fortsætte arbejdet i et samarbejde med repræsentanter fra sundhedsvæsenet.  
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Forskningsmedarbejder 
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Lektor  
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Lektor  
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Kapitel 1: Indledning 
 

1.1 Formål 
Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn deltager i perioden 1. oktober 2001 til 31. 
december 2003 i et projekt: Det Digitale Sygehus (DDS), som er et projekt under 
Det Digitale Nordjylland (DDN). Det Digitale Sygehus skal opnås via en massiv 
IT- indsats, herunder systemintegration og øget datatilgængelighed, på et enkelt 
sygehus. Formålet med Det Digitale Sygehus er: 
 
At øge borgernes tilfredshed med sygehussektoren ved: 

• At skabe større åbenhed for patienterne 
• At støtte patienterne i en ny og mere aktiv rolle (den kompetente patient) 
• At sikre et bedre patientforløb 
• At bidrage til et mere sammenhængende sundhedsvæsen 

gennem en effektiv udnyttelse af mulighederne i Det Digitale Sygehus.1 
 
Dette formål skal opnås gennem fire forskellige resultater, blandt andet:  
 

1. Projektet sikrer bedre patientinformation gennem tilvejebringelse af 
relevant og forståelig information på en nem og brugervenlig måde, 
understøttet af digitale hjælpemidler. 

2. Projektet skaber bedre patientforløb gennem en bedre og mere effektiv 
tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser, behandling og pleje, 
understøttet af digitale hjælpemidler. 

3. Projektet øger kvaliteten i behandling og pleje ved, med støtte af digitale 
hjælpemidler, at skabe bedre kliniske beslutningsgrundlag og forbedre 
kommunikationen mellem faggrupperne. 

4. Projektet foretager en systematisk indsamling af data om digitaliseringens 
betydning for sygehusets drift samt en effektvurdering foretaget af en 
uafhængig akademisk projektpartner med henblik på at påvise og 
demonstrere muligheder for at effektivisere sygehusdriften.2 

 
De digitale hjælpemidler, der er nævnt under punkt 2, er blandt andet Elektronisk 
Booking System, Elektronisk Patient Journal (EPJ), DiasNet (pc-løsninger til 
regulering af patientens diabetes i eget hjem), Patientinformation, Patientterminal, 
Digital Diktat og Instrukssystem.  
 
I forbindelse med Det Digitale Sygehus projekt har der været et ønske om at få  
foretaget en vurdering af dele af de løsninger, der skal sættes i værk. Dette arbejde 
skal varetages af en uafhængig akademisk projektpartner, som det er formuleret i 
punkt 4. 
 
De løsninger, der indgår i effektvurderingen er EPJ på det kirurgiske område, 
Booking på Parenkymkirurgisk Ambulatorium og DiasNet.3 

                                                      
1 Det Digitale Sygehus, 2001. Side 3.  
2 Ibid. Side 4. 
3 Rapporten: ‘Effektvurdering af DiasNet’ er afrapporteret og offentliggjort og kan findes 
på www.detdigitalesygehus.dk. Rapporten: ‘Effektvurdering af Elektronisk Booking på 
Parenkymkirurgisk Ambulatorium’ forelægges Styregruppen for Det Digitale Sygehus 
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Udover effektvurderingen af de ovennævnte IT-systemer ønskes der udviklet en 
model, som kan anvendes i forbindelse med implementering af IT-løsninger inden 
for sygehusvæsenet. I projektbeskrivelsen formuleres det, at der er behov for: 
 

…At skabe grundlaget for en model for effektvurdering af digitale 
sygehussystemer.4 

 
En gruppe medarbejdere ved Institut for Informationsbehandling ved Handels-
højskolen i Århus har fået opgaven med at foretage effektvurderingen af de 
konkrete løsninger (det første formål). Gruppen har også fået opgaven med at 
udvikle en model til effektvurdering (det andet formål). Sammenhængen i de to 
målsætninger bliver påpeget i projektbeskrivelsen5 på følgende måde: 
 

Som grundlag for effektvurderingen etableres en model med et antal kriterier og 
parametre, diagrammeringsmetoder osv. Modellen udvikles i projektets løb 
gennem prototyping i et samspil med sygehuspersonalet og anvendes f.eks. til 
vurdering af effekten af organisatoriske ændringer gennem 
arbejdsgangsanalyser og resultatmålinger. Resultaterne af arbejdet med 
modellen indgår efter projektets slutning i et videre forskningsarbejde, som har 
til formål at beskrive en generel model for effektvurdering af digitale 
sygehussystemer. 

 
Sammenhængen mellem de to formål forekommer meget naturlig: Gennem 
konkrete målinger – på baggrund af en udviklet model – at opsamle erfaringer, som 
kan anvendes til at opstille en model for efterfølgende effektvurderinger af digitale 
sygehusløsninger. Heri er der indbygget et tidsmæssigt forløb: Først afprøve selv, 
herigennem opsamle erfaringer, som danner baggrund for udvikling af den model, 
der skal stilles til rådighed for andre digitale sygehusprojekter.  
 
På trods af den tydelige sammenhæng mellem de to formål, kræves der to 
forskellige forskningsdesign. Det første formål er ‘substantivt’6 i sit sigte, eftersom 
det skal levere et billede af de konkrete effekter, der måtte forekomme i forbindelse 
med Det Digitale Sygehus. Det andet formål er ‘konceptuelt’7 i og med, at der skal 
laves en model, som kan anvendes af andre, der skal igangsætte digitale løsninger 
indenfor sygehusverdenen. Internt har de to projekter gået under betegnelserne: 
‘Måleformål’ og ‘Modelformål’.  
 
Det stod tidligt i forløbet klart, at de værktøjer, der blev udviklet og anvendt under 
måleformålet, ikke nødvendigvis skulle indgå i det arbejde, der skulle laves under 
modelformålet. Vi opfattede det som vigtigt, at den model, som skulle indgå under 
modelformålet, i sit udgangspunkt skulle være enkel at arbejde med. Dette krav var 
vanskeligt at leve op til under måleformålet. Her skulle der opbygges en model fra 

                                                                                                                                       
ultimo 2003, hvorefter den vil blive offentliggjort. Og endelig vil rapporten: 
‘Effektvurdering af EPJ på det kirurgiske område’ blive offentliggjort medio 2004. 
4 Det Digitale Sygehus, 2001. Side 18. 
5 Ibid. Side 19. 
6 Brinberg og McGrath, 1985. 
7 Ibid. 
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bunden, som passede til en specifik kontekst.8 Sigtet var mest at få lavet en model, 
der kunne bruges i Frederikshavn, mere end det var at lave en model, der var bredt 
anvendelig.  
 
Et andet forhold, der stod klart i løbet af foråret 2003, var, at arbejdet med at 
effektvurdere Det Digitale Sygehus ikke var tilstrækkeligt til at kunne lave den 
generelle model til effektvurdering. Vi havde i rollen som effektvurderer ikke fået 
en tilstrækkelig indsigt til på egen hånd at kunne udvikle modellen. Det var 
nødvendigt med en bredere kontakt og dialog. Det var helt klart, at udviklingen 
skulle foregå i en dialog med praktikere fra feltet – andet gav ikke mening. 
Udviklingen måtte ske i et prototypebaseret forløb, som nævnt i 
projektbeskrivelsen.  
 
Når dialogen med praktikere blev anset som vigtig, skyldes det et ønske om at være 
meget konkret i modeludviklingen. Vi skulle stræbe efter at levere en model med 
en række elementer, som var så tæt på at være brugsklare som overhovedet muligt. 
Hvis vi lavede noget, der krævede en del videreudvikling for at være klar til brug, 
ville det ikke, efter vores mening, have så mange chancer for at blive brugt i 
praksis.  
 
Vi betragtede disse tre forhold: 

• Et bredere fundament end Det Digitale Sygehus 
• Modellen skal være så konkret som overhovedet muligt.  
• Udvikling i dialog med praktikere 

som værende udgangspunktet for vores arbejde.  
 
Nærværende rapport retter fokus på formål 2, som vedrører udvikling af model til 
effektvurdering af digitale sygehussystemer. 
 

1.2 Terminologi 
I forbindelse med det udviklingsarbejde, der beskrives i det følgende, vil der blive 
brugt nogle forskellige begreber, der for forståelighedens skyld bør afklares til en 
start. Begrebet ‘model’ forekommer og dækker over den samling af redskaber/ 
værktøjer, som stilles til rådighed for sygehusene, når de vil effektvurdere IT-
løsninger. I figur 1.1 er der en illustration af den måde, som vi ser modellen til 
effektvurderingen opbygget. Den kaldes for en ‘model’.  
 
Begrebet ‘værktøjer’ forekommer også og dækker over de forskellige måle-
metoder, der anvendes i forbindelse med målingerne. Det kan dreje sig om 
spørgeskemaer til personalet og til patienterne, det kan være observationsskemaer, 
selv-registreringsdittoer med flere. I figur 1.1 udgør værktøjerne den højre del af 
figuren. 
 
Værktøjer og modeller indgår sammen med andre begreber, så som ‘-arbejde’ og  
                                                      
8 Det er ikke helt rigtigt at sige fra bunden, for der er hentet megen inspiration i andre 
effektvurderinger af IT-løsninger i sygehusvæsenet. Blandt andet: Elektronisk 
patientjournal, indføring på Ortopædkirurgisk afdeling på Vejle og Give sygehuse, 
Evalueringsrapport, Fischer og Lorenz januar 1999, rapport og bilag. Evaluering af SHIFT-
EPJ-projekt, Elektronisk patientjournal i Sygehus Fyn, juli 2001.09.29. Kilde: 
http://www.epj.dk, rapport og bilag. 
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Værktøjer 
  

 
Proces- 
katalog 

‘-udvikling’. Som sådan anvendes de i samme betydning, det vil eksempelvis sige, 
at ‘værktøjsudvikling’ og ‘modelarbejde’ anvendes som betegnelse for det samme 
fænomen, nemlig arbejdet med at udvikle/konkretisere effektvurderingsmodellen.  
 
I modellen indgår også begrebet ‘katalog’. Det dækker, som navnet antyder, over 
en samling af elementer, der frit kan udvælges til videre brug i forbindelse med 
effektvurderingen. Kataloget går igen ved både mål/effektsiden og ved 
processiden, som findes i venstre side af modellen. Dette vil blive uddybet i kapitel 
3, hvor modellen til effektvurdering beskrives nærmere. 
 
 
   

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
Figur 1.1: Model til effektvurdering af digitale sygehussystemer. 
 
Følgende forkortelser vil blive brugt i nærværende rapport: 
 
Det Digitale Nordjylland (DDN)9 – Det Digitale Nordjylland er et regionalt tre-
årigt IT-fyrtårnsprojekt, der, med en bevilling på 170 mio. kr. fra Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling, skal afprøve netværkssamfundets muligheder 
for alle i Nordjylland. Dette gøres via 89 forskellige IT-projekter inden for 
temaerne: Digital forvaltning, Kompetence og uddannelse, IT og erhvervsudvikling 
samt IT og infrastruktur. 
 
Det Digitale Sygehus (DDS) – et projekt under digital forvaltning og dermed under 
DDN. Det overordnede formål med projektet Det Digitale Sygehus er at øge 
borgernes tilfredshed med sygehussektoren. Dette opnås via en massiv IT-indsats, 
herunder systemintegration, på et enkelt sygehus. Der skabes øget 
datatilgængelighed, bedre ressourceudnyttelse og dermed øget effektivitet og 
patienttilfredshed. 
 
Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) – et nationalt kvalitetsudviklingsprojekt, 
som arbejder med udvikling af standarder og indikatorer til belysning af faglig og 
patientoplevet kvalitet på landets medicinske afdelinger. Inden for DGMA opstilles 
standarder, delstandarder og indikatorer for medicinske afdelinger. 
 
Elektronisk Patient Journal (EPJ) – er en IT-løsning, som præsenterer en 
elektronisk udgave af de papirjournaler, som sygehusene hidtil har benyttet sig af. 

                                                      
9 http://www.detdigitalenordjylland.dk. 

Mål/ 
effekt-
katalog 

Webløsning 
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Logical Framework Approach (LFA) – er en strukturerings- og systematiserings-
metode, der er med til at strukturere elementerne i et projekt ved at rette fokus mod 
de logiske forbindelser mellem input, planlagte aktiviteter og forventede resultater. 
 
Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) – projektpartner, med ansvar for 
effektvurderingen af Det Digitale Sygehus projekt og for modeludviklingen til 
effektvurdering af digitale sygehussystemer. Både Handelshøjskolen i Århus og 
HHÅ vil blive brugt i rapporten. 
 
Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) – er en af de partnere, der sammen med de 
fire andre amter deltager i arbejdet med udviklingen af en model til effektvurdering 
af digitale sygehussystemer. 
 

1.3 Disposition 
Nærværende rapport er bygget op omkring følgende kapitler: 
 
I kapitel 1 beskrives indledningsvist det overordnede formål med udvikling af 
model til effektvurdering af digitale sygehussystemer. Dette formål holdes op mod 
den effektvurdering, der foretages på Sygehus Vendsyssel i forbindelse med Det 
Digitale Sygehus. 
 
I kapitel 2 redegøres der for de metodiske overvejelser, der ligger til grund for 
projektet med modeludviklingen. I tråd hermed præsenteres udgangspunktet for 
udvikling af effektvurderingsmodellen samt en række overvejelser, der krævede en 
afklaring, inden udviklingsarbejdet blev igangsat. Forløbet for udviklingsarbejdet, 
hvor der blev afholdt møder med amterne henholdsvis samlet og enkeltvis, 
skitseres dernæst – herunder formålet og resultatet af møderne. Endelig redegøres 
der kort for det videre arbejde med modeludviklingen. 
 
I kapitel 3 redegøres der for opbygningen af effektvurderingsmodellen – herunder 
overvejelserne bag dette arbejde. Modellen relateres til et projektforløb for 
derigennem at skitsere modellens relevans igennem et samlet projekt. De fire 
elementer i modellen – mål/effektkatalog, proceskatalog, værktøjer og webløsning 
præsenteres dernæst ud fra indhold, struktur, løsningsanvendelse, status og det 
forestående arbejde.  
 
I kapitel 4 skitseres de fremtidige planer for modeludviklingsprojektet. Til trods 
for at arbejdet med modeludviklingen afsluttes i december 2003 med denne 
afrapportering, er det ikke ensbetydende med, at arbejdet med modeludviklingen 
afsluttes endeligt. Fra januar 2004 videreudvikles proceskataloget, der ligesom 
mål/effektkataloget skal igennem en reviewproces i de fem amter. Derudover er 
formålet at teste/afprøve effektvurderingsmodellen i en sundhedsfaglig praksis og 
derudfra vurdere modellens anvendelse ud fra en række opstillede kriterier. Planen 
for dette arbejde skitseres således i kapitel 4. 
 
Der er derudover vedlagt bilag til rapporten, som er med til at understøtte det 
beskrevne. Andet materiale har også været brugt, men ikke i samme omfang og er 
derfor ikke taget med. 
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Kapitel 2: Metode 

 

2.1 Indledning 
Som nævnt i forrige kapitel er udgangspunktet for udvikling af 
effektvurderingsmodellen følgende: 

• Et bredere fundament end den erfaring, vi har fået gennem effektvurdering 
af de forskellige IT-løsninger knyttet til Det Digitale Sygehus. 

• Modellen skal være konkret og dermed så brugsklar som overhovedet 
muligt.  

• Udvikling af modellen bør ske i dialog med praktikere fra feltet.  
 
Tolkningen heraf har ikke været vanskelig: Udviklingsarbejdet skal foregå i et 
samarbejde med praktikere fra feltet – det vil sige både klinikere, som tilgår IT-
området med udgangspunkt i det kliniske arbejde og IT-folk, som beskæftiger sig 
med projektledelse og implementering af IT-løsninger.  
 
I løbet af foråret 2003 blev der sendt et brev til fem amter samt Hovedstadens 
Sygehusfællesskab (H:S) med en forespørgsel om, hvorvidt de ville deltage i 
arbejdet. Et af amterne hørte vi ikke fra, de andre fem var positive og meddelte, at 
de gerne ville deltage. Det drejer sig om repræsentanter fra: 

• Nordjyllands Amt 
• Viborg Amt 
• Vejle Amt 
• Fyns Amt 
• Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) 

 
Henvendelsen kom på et gunstigt tidspunkt, fordi emnet var centralt alle fem 
steder. Nordjyllands Amt og Fyns Amt stod overfor at skulle starte arbejdet med at 
lave kravspecifikation til dele af en EPJ-løsning. Hos H:S stod man overfor 
udrulningen af den første del af en samlet EPJ-løsning – elektronisk medicinerings-
modul. Vejle Amt og Viborg Amt havde på daværende tidspunkt kørt med en EPJ-
løsning i flere år. De to amter så imidlertid en række udviklingsmuligheder og 
forbedringstiltag, set i forhold til den nuværende situation. Alle steder gjorde man 
sig i større eller mindre grad konkrete overvejelser over mulige effekter ved EPJ.  
 
I den interne gruppe på Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) blev der gjort nogle 
overvejelser vedrørende omfang og indhold i arbejdet med udvikling af modellen 
til effektvurdering. Det gav anledning til følgende spørgsmål, der krævede en 
afklaring, inden udviklingsarbejdet blev igangsat:  

1. Hvad skal resultaterne bruges til? Er det tanken, at resultaterne skal bruges 
som direkte grundlag for at dække de omkostninger, som den nye IT-
løsning repræsenterer? Eller skal resultaterne bruges til at skabe læring i 
forbindelse med implementering af IT, så efterfølgende implementeringer 
kan gennemføres mere smertefrit? Eller er der andre formål?  

2. Skal modellen med i projektlederens værktøjskasse? Skal modellen og dens 
elementer indgå i den projektmodel, som anvendes i forbindelse med 
anskaffelse og implementering af digitale sygehussystemer? Skal modellen 
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indgå på samme måde som andre former for planlægnings- og 
styringsværktøjer – eksempelvis en risikoanalyse? 

3. Effektvurdering af proces, produkt eller begge dele? Er det effekterne 
(produkt), der er vigtige, eller er det processen, der skal sættes fokus på? 
Eller eventuelt begge – på samme måde, som effektvurderingen på Sygehus 
Vendsyssel er blevet gennemført. Hvis der udelukkende rettes fokus på 
effekterne, gives der et billede af, hvad der kommer ud af 
implementeringen, men der leveres ikke en forklaring på, hvorfor det er 
gået, som det nu er. Denne forklaring vil kunne blive givet, hvis der 
ligeledes sættes fokus på processerne.  

4. Normativ (opdragende) eller deskriptiv (beskrivende) tilgang? Den 
normative tilgang er typisk handlingsanvisende, det vil sige, den giver gode 
råd, som kan være nyttige at følge i forbindelse med implementering af IT-
løsninger. Denne tilgang hænger typisk sammen med effektvurdering af 
processen. Den deskriptive tilgang laver inddelinger og stiller redskaber til 
rådighed, men giver ikke råd.  

5. Hvilket målesetup: Før/efter eller andet? Hvis der er et ønske om at kunne 
levere nogle konkrete målinger på forskelle mellem ‘før’ og ‘efter’ 
implementeringen af IT-løsningen, må der defineres nogle klare mål, der 
måles på i begge situationer.  

6. Hvem skal være brugere af modellen? Projektlederne eller andre, eventuelt 
en dedikeret person, og hvilken faglig profil vil brugeren kunne tænkes at 
have? En løsning, hvor det er projektlederen er næppe anbefalelsesværdig, 
fordi effektvurderingen dermed nemt bliver til venstrehåndsarbejde, som 
skal passes ved siden af ledelsen af selve projektet. Løsningen med en 
dedikeret person anses for bedre og mere gavnlig for effektvurderingen. Det 
vil tillige være nemmere at udarbejde en model til personer, der allerede har 
kendskab til at foretage målinger og kvalitetsudviklingsarbejde. 

7. Skal det være en metode med faser, som anvendt i Fredericia Kommune, 
jævnfør rapporten ‘Effektmåling af ESDH’ fra Kommunernes 
Landsforening (KL)?10 

8. Skal det være en model udelukkende til EPJ eller til IT-projekter generelt? 
Hvis modellen skal anvendes til IT-projekter generelt, bliver det 
vanskeligere at udarbejde konkrete mål i modellen. Svaret giver næsten sig 
selv på baggrund af de rammer, som vi har sat for projektet: Der skal laves 
konkrete mål/standarder og værktøjer i modellen, som er tæt på at være 
brugsklare. Når det er udgangspunktet, peger det i retning af konkrete og 
specifikke IT-systemer. Det vil naturligt være en model, som vedrører EPJ 
eller dele heraf.  

9. Hvilke forventninger er der til det arbejde, som vi skal foretage her i 
efteråret? Hvor langt skal vi nå? Det må præciseres. Det skulle styregruppen 
for Det Digitale Sygehus hjælpe til med.  

10. Vil de deltagende amter være interesseret i at medvirke ved afprøvning af 
modellen efterfølgende? 

 
 

                                                      
10 Kommunernes Landsforening (KL), 2003. ESDH står for Elektronisk Sags- og 
DokumentHåndtering. 
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2.2 Forløb 
Der blev planlagt et forløb i form af en møderække både med amts-
repræsentanterne enkeltvis og med dem som samlet gruppe. Planen findes i figur 
2.1. De bilaterale møder blev afholdt i april/maj, i august og i oktober 2003.  
 
Desuden har der været tre sessioner, hvor hele gruppen har været samlet – det vil 
sige de syv repræsentanter fra Handelshøjskolen i Århus og repræsentanter fra de 
fire amter samt H:S. Her har mødeformen været bygget op omkring en fokus-
gruppes tankegang, hvor amterne er kommet med kommentarer til de forslag/det 
arbejde, som er blevet præsenteret af projektgruppen fra HHÅ.11 
 
Bilaterale møder i april/maj 2003 
Disse møder blev holdt med de deltagende amter enkeltvis. Formålet var at 
introducere parterne for hinanden. Det skete ved at introducere projektets formål og 
intentioner og ved, at amtet præsenterede erfaringer med og interesser for 
effektvurdering af IT-løsninger.  

                                                      
11 Kvale, 1996. 



Udvikling af model til effektvurdering af digitale sygehussystemer  
 
 

 11
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Møde HHÅ 20. juni 2003 
De ovennævnte spørgsmål udgjorde en naturlig dagsorden for mødet på HHÅ den 
20. juni 2003 og for de bilaterale møder med amterne gennemført i august 2003. 
Svarene på spørgsmålene er opsummeret i det følgende: 
 
Ad 1: Hvad skal resultaterne bruges til? 
Resultaterne skal gerne kunne bruges til at udtrykke benefits på forkant. Man 
ønsker med andre ord at kunne levere et resultat til beslutningstagerne. Derudover 
skal modellen være med til at effektvurdere i en efter-situation. Så der er tale om en 
før- og efter-situation, som det kendes fra andre projekter. 
 
Ad 2: Skal modellen med i projektlederens værktøjskasse? 
Elementerne i modellen skal gerne være en del af projektlederens værktøjskasse og 
som sådan kunne indgå i projektmodellen. Samtidigt skal modellens elementer 
være overskuelige for de andre deltagere, som skal anvende dem i praksis. 
 
Ad 3 og 4: Skal effektvurderingen dække proces, produkt eller begge dele? Bør der 
tages en normativ (opdragende) eller deskriptiv (beskrivende) tilgang? 
Både en normativ og deskriptiv tilgang. Vi bør fokusere på produktet og foretage 
en før- og efter-analyse. Vi bør ligeledes tage temperaturen ’før’, ’under’ og ’efter’ 
i implementeringsprocessen. Det skal ske med henblik på at kunne støtte risiko-
håndteringen, at kunne levere læring for de deltagende interessenter, og endelig at 
kunne forklare eventuelle udeblevne effekter. 
 
Ad 5: Hvilket målesetup bør modellen bygges op omkring: Før/efter eller andet? 
Det endelige målesetup bør som nævnt dække over en før-, under- og efter-
situation. Før man kan foretage målinger, bør der imidlertid udarbejdes en 
kontekstbeskrivelse. 
 
Ad 6: Hvem skal være brugere af modellen? Projektlederne? 
Foranalysen skal inddrage brugerne fra starten. Men modellen skal ikke 
udelukkende anvendes af brugerne. Der skal være tilknyttet en person til vurdering 
med den fornødne kompetence, eventuelt med en akademisk baggrund. Modellen 
skal dog stadig besidde den fornødne gennemsigtighed. Personen skal desuden 
have organisatorisk kompetence/indflydelse. Et forslag kunne være en medarbejder 
fra kvalitetsfunktionen på sygehuset/administrationen. Vedkommende skal næppe 
være knyttet til IT-funktionen.  
 
Ad 7: Skal det være en metode med faser, som ved Fredericia Kommune, jævnfør 
rapporten: 'Effektmåling af ESDH' fra Kommunernes Landsforening (KL)? 
Konceptet skal bygges op omkring en før/efter model. Her vil det være 
ønskværdigt at opstille en form for milepæle, hvor der kan ske en revurdering af 
delmål og status undervejs. Modellen skal således være bundet sammen ved hjælp 
af projektfaserne – der skal med andre ord være en kontekst for elementerne i 
modellen. 
 
Ad 8: Skal der udvikles en model specifikt til EPJ-projekter eller til IT-projekter 
generelt? 
Kravet, om at modellen skal være konkret og brugsklar, skaber en binding i forhold 
til, at modellen skal være specifik. Det er baggrunden for at vælge det specifikke 
udgangspunkt. 
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Ad 9: Hvilke forventninger er der til det arbejde, vi skal lave her i efteråret? Hvor 
langt skal vi være nået? 
Blev ikke afklaret.  
 
Ad 10: Vil der være interesse for at medvirke ved afprøvning af modellen 
efterfølgende? 
Der var interesse fra amterne i at medvirke ved afprøvningen af modellen. 
 
Afklaringen af disse spørgsmål var med til at skabe et godt fundament for det 
forestående udviklingsarbejde.  
 
Bilaterale møder i august 2003 
Disse møder blev holdt med repræsentanter fra de amter, som ikke kunne deltage i 
det første møde på HHÅ.  
 
Møde Hindsgavl 3-4. september 2003 
På baggrund af de foregående møder gik projektgruppen på Handelshøjskolen i 
gang med at udvikle første forslag/udkast til modeludviklingsarbejdet. Dette 
forslag bestod af et mål/effektkatalog, som blev udarbejdet med inspiration fra 
metoden Logical Framework Approach (LFA)12,13.  
 
LFA hjælper til med at opstille en målrationel planlægningsmodel med en række 
fokusområder så som: 

• Konteksten 
• Problemer, der skal belyses/løses 
• Målet for arbejdet 
• Valg af forskellige implementeringsstrategier 
• Handlinger, der faktisk finder sted. 

 
LFA kan med andre ord betragtes som en strukturerings- og systematiserings-
metode, der er med til at strukturere elementerne i et projekt ved at rette fokus mod 
de logiske forbindelser mellem input, planlagte aktiviteter og forventede 
resultater.14 Brugen af LFA hjalp os således i første omgang med at finde frem til 
den overordnede målsætning for et EPJ-projekt og i anden omgang at strukturere 
og formulere de opstillede mål inden for målsætningen og derefter nedbryde dem i 
delmål, aktiviteter og indikatorer. Struktureringen havde blandt andet til formål at 
sikre, at mål og delmål (med tilhørende indikatorer) var på samme konceptuelle 
niveau. 
 
Formål med mødet på Hindsgavl: 

• At introducere de medvirkende amters arbejde, erfaringer og forventninger 
til effektvurdering af IT-løsninger inden for sundhedsvæsenet. 

• At præsentere en leverandørs syn på effektvurdering af IT-løsninger. 
• At præsentere og diskutere Handelshøjskolens ideer vedr. mål/ effekt-

katalog for IT-løsninger. 
• At præsentere og diskutere rammerne for den model, der skal udarbejdes til 

effektvurderingen. 
                                                      
12 Cracknell, 2000. 
13 Crawford og Bryce, 2003. 
14 Danida, 1996.  
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• At planlægge det videre arbejde med modeludviklingen. 
 
Det var centralt at præsentere amterne for effektvurderingskonceptet – herunder 
baggrund og præmisser. Derudover præsenterede de deltagende amter og H:S deres 
erfaringer med og planer for effektvurdering af IT-løsninger på sundhedsområdet. 
På baggrund heraf blev der skabt et fælles udgangspunkt for det videre arbejde.  
 
Mål/effektkataloget indeholdt på daværende tidspunkt en række mål, indikatorer og 
målemetoder/ værktøjer, som blandt andet var opstillet på baggrund af den 
førnævnte LFA-tankegang og på baggrund af evalueringsrapporter fra Vejle, Fyn 
og Sct. Hans samt erfaringer fra Nordjyllands Amt (jævnfør kapitel 3 for 
uddybning). Det udarbejdede mål/effektkatalog var i sin form ikke særlig detaljeret 
men gav et overblik over sammenhængen mellem mål og værktøjer. Kataloget 
skulle danne grundlag for diskussion på det andet møde i møderækken. 
 
Det udarbejdede mål/effektkatalog blev ligeledes præsenteret og diskuteret. På 
mødet blev der blandt andet fremført: 

• At der skal være mere struktur på mål/effektkataloget – eventuelt ud fra en 
træstrukturtankegang. Målsætningen skal pege på et sæt af projektmål, som 
skal pege på et sæt af indikatorer. 

• At der skal være mere præcise formuleringer på nogle af projektmålene og 
indikatorerne. 

• Projektmål og indikatorer mangler klinisk indhold. 
 
 
Bilaterale møder i oktober 2003 
I ugerne efter mødet på Hindsgavl, blev der udarbejdet et revideret udkast af mål/ 
effektkataloget på baggrund af de kommentarer, som var blevet fremsat på mødet. 
LFA-tankegangen havde hjulpet os strukturelt i processen, og tankegangen blev 
bibeholdt i arbejdet med målnedbrydningen. Derudover blev der taget 
udgangspunkt i de referencer, som vi havde fået på mødet på Hindsgavl. Det 
drejede sig blandt andet om: ‘Den Gode Medicinske Afdeling’, DGMA, som 
opstiller standarder, delstandarder og indikatorer for medicinske afdelinger.15 Hvor 
LFA havde hjulpet os med at strukturere målene, hjalp DGMA os med at 
identificere konkrete måleområder.16 Ligeledes hentede vi inspiration i en bog af 
Henrik Breiner Kousholt vedrørende kvalitet og service inden for den offentlige 
sektor, hvor sammenhængen mellem standarder, delstandarder og indikatorer 
præciseres.17 Endelig tog vi vores afsæt i en række evalueringsrapporter, udarbejdet 
på landets sygehuse (jævnfør kapitel 3). De anvendte referencer er samlet i bilag a. 
 
Et revideret udkast til mål/ effektkatalog samt et følgebrev med spørgsmål til 
kataloget (herunder spørgsmål vedrørende struktur, indhold og formuleringer) blev 
sendt ud til de fem amter, som skulle være med til at reviewe/ kommentere 
kataloget.  
 
To til tre repræsentanter fra Handelshøjskolen tog på besøg i de fem amter for at få 
feedback til det nye mål/effektkatalog. Møderne foregik i oktober måned, og hvert 
                                                      
15 Den gode medicinske afdeling, 2002. 
16 LFA satte med andre ord struktur på den tidlige analyse og havde dermed udspillet sin 
rolle i resten af forløbet. 
17 Kousholt og Kousholt, 2003. 
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møde havde en varighed af tre timer, hvor kataloget systematisk blev gennemgået 
og diskuteret. Inden for hvert amt deltog et bredt udvalg af sundhedsfaglige/IT-
repræsentanter, og kommentarerne fra de fem amter blev samlet op og derefter 
indarbejdet i kataloget. Spørgsmålene, som blev stillet på møderne, omhandlede: 

• Mål/effektkatalogets struktur. 
• Mål/effektkatalogets indhold – herunder mangler ifm.: 

o Standarder 
o Delstandarder 
o Indikatorer 
o Målemetoder 

• Formuleringerne/forklaringer i mål/effektkataloget. 
• Specifikke overvejelser. 

 
På møderne i amterne fik vi mange gode kommentarer og referencer at arbejde 
videre ud fra. Mål/effektkataloget blev således revideret umiddelbart herefter. 
 
Sideløbende med videreudviklingen af mål/effektkataloget, påbegyndtes 
udarbejdelsen af proceskataloget, som skulle have samme struktur som mål/ 
effektkataloget med en opdeling i standarder, delstandarder, indikatorer og 
målemetoder. Formålet med proceskataloget er at understøtte den generelle 
projektgennemførelse. Derudover blev udviklingen af værktøjer til selve 
effektmålingen igangsat. Værktøjerne dækker, som nævnt i indledningen, over de 
forskellige undersøgelsesmåder, der er defineret i forbindelse med 
mål/effektkataloget og proceskataloget. 
 
En webløsning blev ligeledes udarbejdet inden det sidste fællesmøde på 
Haraldskær. Formålet med webløsningen er at binde mål/effektkatalog, 
proceskatalog og værktøjer sammen til én samlet effektvurderingsmodel. I første 
omgang indeholder webløsningen mål/effektkataloget og de dertilhørende 
værktøjer. Proceskataloget vil blive integreret i løsningen, efterhånden som 
kataloget videreudvikles og gennemgår en reviewproces.  
 
Møde Haraldskær 10-11. november 2003 
På det sidste møde i møderækken, som blev afholdt i november måned 2003, var 
formålet: 

• At samle op på review af mål/effektkatalog – kommentarer fra de fem 
amter. 

• At præsentere mål/effektkatalog og proceskatalog i den nuværende form. 
• At præsentere den webbaserede løsning – blandt andet ud fra usecases. 
• At præsentere og diskutere ideer vedrørende værktøjssiden – herunder at 

diskutere rammerne for de værktøjer, der er udarbejdet. 
• At planlægge det videre arbejde med modeludviklingen. 

 
Mål/effektkatalog, proceskatalog, værktøjer og webløsning blev således fremvist 
og diskuteret på mødet.  
 
Det blev aftalt på mødet, at mål/effektkataloget var klar til at blive afprøvet i en 
klinisk praksis, hvorefter kataloget kan blive justeret. Det skal dog sikres, at 
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kataloget kan bruges i fremtiden – med indførelsen af blandt andet G-EPJ.18 Der 
kan eventuelt oprettes en erfaringsdatabase, efterhånden som værktøjerne tages i 
brug. 
 
Proceskataloget er endnu ikke færdigudviklet. Arbejdet hermed vil fordre en tæt 
dialog med personer, som besidder en sundhedsfaglig ekspertise. Derudover 
udestår der et arbejde med at konkretisere proceskataloget på henholdsvis standard-
, delstandard- og indikatorniveau samt de tilhørende målemetoder (fx spørgeskema 
og observation). Det afsluttende arbejde med proceskataloget vil bestå i at integrere 
de beskrevne strukturer i den eksisterende webløsning. Arbejdet med udviklingen 
af proceskataloget forventes som nævnt færdiggjort medio 2004. 
 
Ligeledes blev der givet tilsagn om amternes fortsatte deltagelse i projektet med 
blandt andet afprøvning af den udarbejdede model samt review af proceskatalog.  
 

2.3 Det videre arbejde 
Arbejdet med modeludviklingen afsluttes i december 2003 med denne 
afrapportering. Afrapporteringen er imidlertid ikke ensbetydende med, at arbejdet 
med modeludviklingen afsluttes endeligt. Fra januar 2004 videreudvikles 
proceskataloget, der ligesom mål/effektkataloget skal igennem en reviewproces i 
de fem amter. Derudover er formålet at teste/afprøve effektvurderingsmodellen i en 
klinisk praksis og derudfra vurdere modellens anvendelse ud fra en række 
opstillede kriterier.  
 
Afprøvningen af modellerne vil blive foretaget i to-tre amter, som har givet tilsagn 
om at ville deltage i denne del af projektet. På baggrund af afprøvningen af 
effektvurderingsmodellen, vil der ske en modificering/ tilpasning af modellen til 
den sundhedsfaglige praksis. Her vil der blive samlet op på de erfaringer, som 
amterne gør sig i forbindelse med brugen af modellen. Effektvurderingsmodellen 
vil således med tiden blive videreudviklet, idet det er meningen, at erfaringer fra de 
involverede amter skal indarbejdes som en del af webløsningen.  
 

                                                      
18 Sundhedsstyrelsen udsendte december 2001 G-EPJ version 1.0 (grundstruktur for EPJ), 
som er en model, der skal være med til at skabe fælles struktur og begrebsanvendelse i EPJ 
og dermed danne grundlag for at anvende journaloplysninger på tværs af organisationer 
inden for sundhedsvæsenet. G-EPJ skal være med til at fremme brugen af en struktureret 
information, rumme tværfaglig dokumentation og lægge op til brugen af forløbsorienteret 
og problemorienteret dokumentation. Mediq og Aalborg Universitet, 2003. 
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Kapitel 3: Effektvurderingsmodellen 
 

3.1 Indledning 
Effektvurderingsmodellen henvender sig til projektledere og projektdeltagere som 
støtte i forbindelse med IT-projektgennemførelsen, både hvad angår måling af 
effekter samt opfølgning på implementeringsprocessen. Effektvurderingsmodellen 
indeholder således et mål/effektkatalog, et proceskatalog samt en række værktøjer 
til måling/opfølgning af standarder på henholdsvis mål- og processiden. Mål/ 
effektkatalog, proceskatalog og værktøjer er bundet sammen ved hjælp af en web-
løsning, som det ses i figur 3.1: 
 
 
   

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
Figur 3.1: Model til effektvurdering af digitale sygehussystemer. 
 
Effektvurderingsmodellen skal ses i sammenhæng med et projektforløb. 
Elementerne i modellen træder i karakter på forskellige tidspunkter og på 
forskellige niveauer i forløbet: Proceskataloget bruges blandt andet i forbindelse 
med risikoanalysen i starten af et projektforløb; målkataloget anvendes i 
forbindelse med målafklaring (til brug ved effektvurderingen); den samlede model 
skal ses som et redskab til udførelsen af effektvurderingen; proceskataloget skal ses 
som et redskab til at støtte op om projektgennemførelsen; og endelig skal modellen 
ses som en støtte i forbindelse med efter-målingerne, når løsningen kører i drift. 
Koblingen er illustreret i nedenstående figur 3.2: 
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Figur 3.2: Effektvurderingsmodel og projektforløb. 
 
De fire elementer i effektvurderingsmodellen – mål/effektkatalog, proceskatalog, 
værktøjer og webløsning – vil i det følgende blive præsenteret i nævnte rækkefølge 
– herunder indhold, struktur, løsningsanvendelse, status og det forestående arbejde. 
 

3.2 Mål/effektkatalog 
 
Indhold og struktur 
Mål/effektkataloget har til formål: 

• At afklare hvilke kliniske mål/standarder, der er knyttet til implemen-
teringen af den nye IT-løsning.  

• At konkretisere disse mål/standarder på en sådan måde, at der kan ske en 
måling – baseret på en før- og en eftermåling – af en effekt knyttet til disse 
standarder.  

• Gennem en struktureret proces, at foretage måling af, om de definerede 
mål/standarder er blevet opfyldt.  

 
Mål/effektkataloget baserer sig på Handelshøjskolens projektgruppes praktiske 
erfaringer med implementering af IT-løsninger på Sygehus Vendsyssel (Det 
Digitale Sygehus). Denne erfaring har vi sammenholdt med en række empirisk 
baseret materiale – herunder blandt andet følgende evalueringsrapporter: 

• Indføring af elektronisk patientjournal på Sct. Hans Hospital afsnit U7.19 
• Elektronisk PatientJournal, indføring på Ortopædkirurgisk afdeling på Vejle 

 og Give sygehuse.20 

                                                      
19 Fischer og Lorenz, 1999. 
20 D. Rasmussen, Vejle Sygehus og Fischer og Lorenz, 1999. 
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• Evaluering af SHIFT-EPJ-projekt, Elektronisk PatientJournal i Sygehus 
Fyn.21 

  
Derudover har projektgruppen løbende indsamlet referencer til udarbejdelsen af 
mål/effektkataloget, som er listet i bilag a. 
 
Mål/effektkataloget er inddelt i følgende tre overskrifter, som baserer sig på 
hypotesen om, at EPJ-systemerne i en eller anden grad vil bidrage med en effekt på 
disse områder:  

• Arbejdsgange og patientforløb 
• Journalhåndtering 
• Ledelse og samarbejde 

 
Hver overskrift er inddelt i kategorier (fra punkt 1-13), og til hver kategori er der 
knyttet en række standarder, delstandarder, indikatorer og målemetoder. Kataloget 
findes i sin fulde længde i bilag a.  
 
Den første del af mål/effektkataloget (arbejdsgange og patientforløb) er udarbejdet 
ud fra en forløbsorienteret tankegang – dvs. fra henvisning og visitation af en 
patient til planlægning under indlæggelse, til medicinering, til patientinformation 
og patienttilfredshed og til udarbejdelse af epikrise osv. Denne opbygning stammer 
fra ‘Den Gode Medicinske Afdeling’, DGMA,22 som siden 1995 har arbejdet med 
kvalitetsudvikling på medicinske afdelinger i Danmark.  
 
Trods det, at DGMA’s udgangspunkt for udvikling af standarder har været de 
medicinske afdelinger, må de anførte standarder i mål/effektkataloget opfattes som 
generiske (dvs. ikke diagnose specifikke) og derfor for størstedelens vedkommende 
gældende for patientforløb på alle kliniske afdelinger – og dermed også på det 
kirurgiske område. 
 
Den overordnede struktur i mål/effektkataloget er afbilledet i nedenstående figur 
3.3 – inddelingen er på overskrift-, kategori- og standardniveau: 

                                                      
21 Udviklings- og Uddannelsesafdelingen, 2001. 
22 Den gode medicinske afdeling, 2002. 
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Figur 3.3: Struktur i mål/effektkatalog. 
 
Mål/effektkataloget er med andre ord bygget op omkring en nedbrydningsstruktur 
(en træstruktur). I denne struktur er de 13 kategorier, som nævnt, nedbrudt i et antal 
standarder, delstandarder og indikatorer. Dette kan illustreres på følgende vis: 
 

Arbejdsgange og 
patientforløb 
 

1. Henvisning og visitation 
1.1) En hurtig visitation af henviste patienter 
2. Planlægning under indlæggelse 
2.1) Udarbejdelse af behandlingsplan efter indlæggelse 
2.2) Hensigtsmæssige rutiner ifm. bestilling og levering af 
assistancer og tilsyn fra andre afdelinger 

3. Medicinering 
3.1) Korrekt medicinering 
3.2) Tilgængelighed til medicinoplysninger 
3.3) Økonomi og effektivitet ved medicinordination og administration 
4. Patientinformation og patienttilfredshed 
4.1) Tilstrækkelig information til patienten 
4.2) Patienten er tilfreds med pleje og behandling 
5. Udskrivning/epikrise 
5.1) Hurtig udarbejdelse og udsendelse af epikrise 
5.2) Hurtig udarbejdelse og udsendelse af sygeplejeepikrise 
6. Kontinuitet og koordination 
6.1) Velkoordinerede patientforløb 
7. Det ambulante forløb 
7.1) Hensigtsmæssig arbejdsgang i ambulatoriet 
 

Journalhåndtering 8. Oprettelse og ajourføring af journal 
8.1) Journal oprettes og ajourføres på en hensigtsmæssig og effektiv 
måde 
9. Indhold i journal 
9.1) Data/oplysninger i journal er fyldestgørende 
9.2) Ingen dobbeltindtastning af data/oplysninger i journal 
9.3) Færre fejl i journal 
10. Tilgængelige journaloplysninger 
10.1) Journaler er nemt tilgængelige 
10.2) Oplysninger/data om patienten er nemt tilgængelige 

Ledelse og 
samarbejde 

11. Planlægning af arbejdsopgaver 
11.1) Effektiv ledelse og planlægning af arbejdsopgaver 
12. Tværfagligt samarbejde 
12.1) Bedre tværfagligt samarbejde 
13. Medarbejdertilfredshed 
13.1) Tilfredshed med udførelsen af arbejdsopgaver 
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Figur 3.4: Struktur i mål/effektkatalog. 
 
Standarden skal ses som det mål, der er realistisk og acceptabelt at nå inden for de 
eksisterende rammer. På standardniveau udtrykkes et formål, der er med til at 
angive en konkretisering af, hvorledes standarden tænkes opfyldt/opnået. Til hver 
standard er der knyttet en eller flere delstandarder. En delstandard skal ses som en 
konkretisering/ operationalisering af standarden. Til hver delstandard er der 
yderligere tilknyttet en række indikatorer. En indikator er et udtryk for den 
variabel, der måles på, for at belyse om standarden/delstandarden er opfyldt. En 
delstandard kan have flere indikatorer tilknyttet.23 Endelig er der til hver indikator 
oplistet en eller flere værktøjer/målemetoder, som skal ses som den måde, hvorpå 
der måles på de enkelte indikatorer. En indikator kan have flere 
målemetoder/værktøjer tilknyttet – eksempelvis spørgeskema og 
observationsstudier. 
 
Ovenstående illustreres bedst med et eksempel. Kategori 9 ‘Indhold i journal’ har 
tre standarder tilknyttet – nemlig standard 9.1 ‘Data/oplysninger i journal er 
fyldestgørende’, standard 9.2 ‘Ingen dobbeltindtastning af data/oplysninger i 
journal’ og standard 9.3 ‘Færre fejl i journal’. Standard 9.1 har to delstandarder 
tilknyttet, delstandard 9.1.1 ‘Indhold/journal’ og 9.1.2 ‘Indhold/sygeplejejournal’. 
Delstandard 9.1.1 operationaliseres ved en indikator, der omfatter den procentdel af 
journaler i hvilke, der er anført oplysninger inden for en række oplistede 
delelementer. Denne indikator kan måles ved enten at foretage en 
dokumentarundersøgelse (hvor et vist antal journaler gennemgås i en før- og efter-

                                                      
23 Kousholt og Kousholt, 2003. 
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situation), eller indikatoren kan belyses ved hjælp af spørgsmål i et spørgeskema til 
personalet (for uddybning af hierarkiet henvises til afsnit 3.5).  
 
Mål/effektkataloget skal ses som et redskab for projektlederen/deltagerne til at 
danne grundlaget for status af effekter i en før-situation og i en efter-situation. 
Endelig skal mål/effektkataloget ses som grundlag for at sammenholde status i før-
situationen med status i efter-situationen. 
 
Løsningsanvendelse 
Det bør understreges, at det ikke er alle mål/standarder i mål/effektkataloget, som i 
praksis skal indgå i den endelige måleplan. Der er tale om et katalog, hvor den 
måleansvarlige udvælger de mål/standarder, delstandarder og indikatorer i 
hierarkiet, som er centrale for det pågældende projekt på det pågældende hospital. 
De tilknyttede delstandarder og indikatorer, som skal med i målingen, udvælges 
sammen med de dertilhørende målemetoder.  
 
I og med at de ovenstående strukturer i mål/effektkataloget er pakket ind i en 
webløsning, har den enkelte bruger af løsningen mulighed for at udvælge de 
fokusområder, som passer særligt godt til det konkrete projekt – blandt andet ud fra 
en ressourcemæssig overvejelse. 
 
Status og det forestående arbejde 
Efter en omfattende reviewproces (jævnfør beskrivelsen i kapitel 2), er mål/ effekt-
kataloget i sin nuværende form klar til at blive afprøvet i klinisk praksis. Dette 
betyder, at de amter, som har givet tilsagn om at ville teste kataloget, indgår i en 
videreudvikling af kataloget ud fra de erfaringer, som de gør sig i forbindelse med 
brugen.  
 
Det er meningen, at de involverede amter løbende skal give tilbagemeldinger 
vedrørende katalogets anvendelse i en konkret brugssituation og dermed sammen 
med projektgruppen på Handelshøjskolen i Århus være med til at videreudvikle 
herpå. Udviklingen af mål/effektkataloget anses derfor ikke i sin nuværende form 
for værende færdigudviklet, og vil nok heller aldrig nogensinde blive det. 
Kataloget bør hele tiden justeres, kompletteres og tilpasses den praksis og 
udvikling, som sygehusene står overfor. 
 

3.3 Proceskatalog 
 
Indhold og struktur 
Proceskataloget har tre overordnede formål:  

• Kataloget er et redskab for projektlederen/deltagerne i arbejdet med 
risikohåndtering. 

• Kataloget er i sin form adfærdsregulerende (proaktivt) i forhold til 
projektet og til projektets omgivelser.  

• Kataloget bidrager til arbejdet med projektdokumentationen, hvilket 
understøtter fokus på læring i projektet samt på at forklare eventuelle 
manglende effekter (på målsiden). 
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Proceskataloget ses med andre ord som et redskab, der understøtter den generelle 
projektgennemførelse. Dette betyder, at den værktøjsmæssige understøttelse kan 
tages i anvendelse uden direkte kobling til opgaven med effektmålingen. Dette 
forekommer dog i udgangspunktet at være uinteressant – mål og proceskatalog bør 
i stedet betragtes i en helhed. 
 
De nuværende tanker vedrørende proceskataloget baserer sig på projektgruppens 
praktiske erfaringer med implementering af store komplekse IT-løsninger (som i 
udgangspunktet ikke vedrører sundhedssektoren). Denne erfaring er kombineret 
med indholdet i en ph.d. afhandling skrevet på Handelshøjskolen i Århus, hvor der 
er analyseret på og beskrevet en række såkaldte Kritiske Succes Faktorer (KSF), 
som alle skulle have indflydelse på indholdet i og konsekvenserne af et 
implementeringsprojekt.24 Derudover knytter proceskataloget sig til en 
procesfaktormatrice, der er udarbejdet til at følge/evaluere 
implementeringsprocessen på Sygehus Vendsyssel.25 
 
Inspiration til modeludviklingen er desuden hentet fra bogen ”Project 
Leadership”.26 I denne bog identificeres og beskrives ‘14 integrerede processer’, 
som tilsammen definerer projektledelsesopgaven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5: 14 integrerede processer. 
 
 

                                                      
24 Kølsen de Wit, 2000. 
25 Kølsen de Wit, 2001. 
26 Geddes, Hastings og Briner, 1996. 
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Disse 14 processer aggregeres til seks fokusområder, som skal håndteres 
professionelt, når der arbejdes projektorganiseret – jævnfør nedenstående figur 3.6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.6: De seks fokusområder. 
 
 
Bearbejdningen af ovenstående ideer har givet anledning til nedenstående 
transformation af den model, som er beskrevet i ”Project Leadership”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.7: Modificeret model med syv fokusområder. 
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De syv fokusområder, som er listet i figur 3.7, er fordelt som kategorier i 
proceskataloget inden for følgende to overskrifter:  

• Organisation 
• Teknik og implementering 

 
Til hver kategori er der, ligesom i mål/effektkataloget, knyttet en række standarder, 
delstandarder, indikatorer og målemetoder. Uddrag af proceskataloget findes i 
bilag b. Den overordnede struktur i proceskataloget er afbilledet i nedenstående 
figur 3.8 – inddelingen er på overskrift-, kategori- og standardniveau: 
 

 
 
Figur 3.8: Struktur i proceskatalog. 
 
De første seks af de i alt syv kategorier adresserer i udgangspunktet arbejdet med 
den klassiske implementeringsopgave. Disse seks kategorier vil derfor dække det 
tidsmæssige scope fra planlægningsfasen til og med tidspunktet for overgangen til 
drift. Den 7. kategori, som benævnes ‘Egenskaber ved løsningen’, fokuserer på 
arbejdsprocesser og øvrige specifikke forhold, som direkte relaterer sig til den 
valgte løsning og måden, hvorpå denne løsning konkret anvendes. 
 

Organisation 
 

1. Strategi og målformulering 
1.1) Der er formuleret en strategi ifm. udførelsen af projektet 
1.2) Der er formuleret en strategi ifm. brugerinvolvering 
1.3) Der er formuleret en strategi ifm. krisestyring/konflikter 
2. Engagement 
2.1) Brugerne er engagerede i projektet 
2.2) Ledelsen er engageret i projektet 

2.3) Projektledelsen er engageret i projektet og er loyale overfor 
virksomhedens mål 

3. Interessenthåndtering 
3.1) Prioritering af projektets interessenter 
4. Uddannelse 
4.1) Der afholdes uddannelse 
4.2) Der sker oplæring på afdelingen 
 

Teknik og 
implementering 

5. Projektplanlægning og økonomi 
5.1) Projektet gennemføres med udgangspunkt i et solidt plangrundlag 
og med dertilhørende værktøjer og procedurer 
6. Implementeringsfokus 
6.1) Der er fokus på implementeringen 
7. Egenskaber ved løsningen 
7.1) Teknologisk modenhed 
7.2) Teknisk infrastruktur 
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På standard- og delstandardniveau udtrykkes en idealtilstand, som karakteriserer 
den ‘perfekte’ projektgennemførelse. Arbejdet med nedbrydningen baseres på en 
konkretisering/operationalisering, således, at der kan tilknyttes værktøjer/ 
metrikker, som entydigt vil kunne udtrykke, hvis projektet skulle bevæge sig ud af 
idealtilstanden. Værktøjet indeholder indikatorer/målesystemer i form af 
spørgeskemaer eller forslag til anden form for opsamling af faktuel 
projektinformation, som vil kunne påvise projektets tilstand i forhold til 
idealtilstanden. 
 
Anvendelsen af disse målesystemer vil kunne ‘tage projektets temperatur’ med 
givne frekvenser, og den forenklede påstand vil således være, at hvis alle målinger 
fortæller, at projektet fra start til slut har befundet sig i idealtilstanden, så er 
implementeringsprojektet en succes. 
 
En række af de beskrevne emner er inspireret af arbejdet med at gennemføre 
formelle risikoanalyser, og derfor vil anvendelsen af proceskataloget naturligt 
understøtte projektets formaliserede arbejde med risikohåndtering, og desuden skal 
brugen af værktøjet være adfærdsregulerende (proaktivt) i forhold til projektet og 
projektets omgivelser. 
 
Proceskataloget skal endvidere bidrage til arbejdet med projektdokumentationen, 
hvilket understøtter fokus på: 

• Læring i projektet 
• Forklaring af eventuelle manglende effekter vedrørende projekt-

gennemførelsen 
 

Løsningsanvendelse 
Løsningen vedrørende proceskataloget vil få en form og et indhold, således at 
nogle målemetoder har karakter af et såkaldt ‘one-shot’ (eksempelvis måling af 
omkostning til brugeruddannelse i forhold til det samlede projektbudget). Denne 
målemetode anvendes kun én gang i projektforløbet i modsætning til andre 
målemetoder, som kan anvendes flere gange i forløbet. I disse situationer vil 
værktøjet få karakter af en checkliste, som understøtter projektledelsens arbejde 
med planlægning og gennemførelse af projektet. Disse checklisters ‘værdi’ vil øges 
betragteligt i takt med antallet af anvendelser, idet det forventes, at løsningen 
rummer mulighed for at vise ‘best-practise’-resultater og generel 
erfaringsopsamling. 
 
Andre fokusområder vil have en vedvarende berettigelse i det samlede 
projektforløb. I disse situationer vil løsningen også kunne tjene som checkliste, idet 
det skal sikres, at den beskrevne idealtilstand fastholdes i det samlede 
projektforløb. Som eksempler kan her nævnes antallet af informationsskrivelser 
udsendt til relevante dele af projektorganisationen (en kvantitativ måling) eller 
slutbrugernes oplevelse af at være tilstrækkeligt informeret om ændrede 
arbejdsgange (en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse). 
 
Det forventes, at de ovenstående strukturer i proceskataloget ‘pakkes pænt ind’ i 
den webløsning, som også understøtter arbejdet med mål/effektkataloget. Dette 
betyder blandt andet, at den enkelte bruger af løsningen kan udvælge de 
fokusområder, som passer særligt godt til det konkrete projekt. Ud over den 
konkrete udvælgelse vil der desuden være mulighed for at definere/konkretisere 
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den valgte idealtilstand, som beskriver den udvalgte delstandard. Her kan blandt 
andet nævnes de to ovenstående eksempler vedrørende antallet af fysiske 
informationsskrivelser samt behovet for at være tilstrækkeligt informeret om 
ændrede arbejdsgange. I disse to situationer kunne idealtilstanden være beskrevet 
ved 1 månedlig skrivelse og et ønske om, at brugerne på en skala fra 1 til 5 skal 
vurdere graden af modtaget information til en karakter, som mindst er 4. 
 
Processerne i proceskataloget knytter sig indirekte til delstandarderne i mål/ 
effektkataloget – men der er ikke en-til-en relation. Effekterne i mål/ 
effektkataloget skal gerne komme af, at der er en succesfuld 
implementeringsproces. Ved at opsamle observationer undervejs, opnås læring og 
en mere gunstig situation for at kunne opnå de opstillede standarder på effektsiden. 
Koblingen mellem proces- og mål/effektkataloget er endnu ikke klart defineret. 
Denne kobling vil dog blive afklaret i det videre forløb, efterhånden som 
proceskataloget færdiggøres.  
 
Status og det forestående arbejde 
Som det er nævnt tidligere, omfatter indholdet i kategori 7 forhold, som relaterer 
sig til den konkrete anvendelse af løsningen. Der har i det hidtidige arbejde være 
drøftet muligheden for at inkludere disse forhold i mål/effektkataloget. Baggrunden 
herfor skulle være, at de indikatorer, som understøtter fokusområder fra kategori 7 
på en entydig måde, relaterer sig til formulerede effektmål (økonomisk besparelse 
på medicinforbruget realiseres ved anvendelse af standardsortimenter – anvendes 
denne funktionalitet?). 
 
Drøftelsen af den tekniske håndtering af kategori 7 er p.t. ikke afsluttet, og arbejdet 
vil under alle omstændigheder fordre en tæt dialog og sparring med personer med 
sundhedsfaglig ekspertise. Der udestår desuden et arbejde med at konkretisere 
proceskataloget på standard- og delstandardniveau. Hertil kommer arbejdet med at 
udvikle de tilhørende indikatorer (spørgeskemaer og projektfaktuelle forhold), og 
det afsluttende arbejde vil bestå i at integrere de beskrevne strukturer i den 
eksisterende webløsning. Arbejdet med udviklingen af proceskataloget forventes 
færdiggjort medio 2004. For uddybning af planen for det videre arbejde med 
proceskataloget, henvises til bilag c. 
 
Et særligt væsentligt indsatsområde er dog valideringen af de basale ideer, som 
ligger til grund for udviklingen af proceskataloget. Inden udviklingsarbejdet 
intensiveres, er der behov for en drøftelse af, om indholdet på en kvalificeret måde 
kan støtte implementeringsprojektet, og det skal i den forbindelse afklares, hvilke 
snitflader der er til de projektmodeller, som allerede i dag findes til støtte for 
ledelsen af store og komplekse implementeringsopgaver. 
 
Der er af hensyn til præsentation af de basale ideer foretaget en bearbejdning af en 
enkelt af de 7 kategorier (kategori 2 vedrørende engagement), og resultatet af dette 
arbejde findes i bilag b. 
 

3.4 Værktøjer 
 
Indhold og struktur 
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Værktøjssiden skal ses som et led i at måle på, hvorvidt en given indikator er blevet 
opfyldt – og dermed den tilhørende delstandard og standard.  
 
Der er opstillet en række mulige værktøjer, som kan tages i anvendelse alt 
afhængigt af den givne indikator, der ønskes at blive målt på. Disse værktøjer er 
henholdsvis kvantitativt og kvalitativt rettede i deres karakter og omfatter blandt  
andet: 27 

• Spørgeskema til personale 
• Spørgeskema til patienter 
• Observationsstudier 
• Arbejdsgangsanalyser 
• Dokumentationsundersøgelser 
• Tidsstudier 
• Dataudtræk 
• Selvregistrering 
• Interview 

 
Det er umiddelbart en lang liste af målemetoder. Der er i mål/effektkataloget i 
første omgang rettet fokus på spørgeskema til personale og patienter, observations-
studier, dokumentationsundersøgelser og selvregistrering. De andre målemetoder 
vil blive indarbejdet i effektvurderingsmodellen, efterhånden som der opsamles 
erfaringer af modellens brug i en sundhedsfaglig praksis. Hvad angår arbejdsgangs-
beskrivelser, henvises til det arbejde, der er foretaget af DSI, Institut for 
Sundhedsvæsen.28 Observationsstudier og interview vil være to primære 
målemetoder på processiden (i proceskataloget) – dog vil der også her findes 
metoder af mere kvantitativ karakter, som tidligere nævnt. 
 
Hver indikator kan have flere forskellige målemetoder/værktøjer tilknyttet, og et 
værktøj kan pege tilbage på flere indikatorer. Dette kan eksemplificeres ved 
indikator 9.1.1, der, som tidligere nævnt, har tilknyttet to målemetoder – en 
dokumentar-undersøgelse og spørgsmål i et spørgeskema til personalet. Det er 
derefter op til den måleansvarlige at afgøre, om begge målemetoder skal anvendes 
(så der dermed sker en form for metodetriangulering) eller om blot én af de 
angivne metoder skal sættes i værk. Denne afgørelse kan også hænge sammen med 
de ressourcer, der er afsat til effektvurderingen. Igen bør det understreges, at der er 
tale om et katalog, hvor den måleansvarlige udvælger standarder, delstandarder, 
indikatorer og værktøjer og dermed sammensætter sit individuelle måleprogram.  
 
Løsningsanvendelse 
Under hver målemetode er der opstillet et såkaldt måleprogram, som skal guide 
klinisk personale igennem brugen af værktøjet. Det er vigtigt med en konkret 
fremgangsmåde til, hvordan den enkelte måling tænkes udført. Hvis der 
eksempelvis er tale om et spørgeskema til personalet, er det centralt at vide, 
hvordan et sådant skema udarbejdes, hvornår spørgeskemaet skal uddeles i 

                                                      
27 Kvale, 1996. 
28 DSI, 2003. http://www.dsi.dk. 
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organisationen, hvor stor svarprocenten skal være, for at der kan drages valide 
konklusioner, hvordan data bearbejdes osv. Endelig er det vigtigt med 
erfaringer/eksempler fra andre steder, hvor et lignende spørgeskema er blevet brugt 
i en lignende situation. 
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Målemetoderne bliver beskrevet efter en ensartet skabelon – jævnfør figur 3.9:  
 
Formål med målingen 
 

[Knytter sig til en given indikator i effekt- eller proces-
katalog] 

Baggrund og metode 
 

[Begrundelse for, hvorfor man ønsker at foretage denne 
måling, samt hvordan man overordnet har tænkt sig at 
udføre målingen] 

Ansvarlig for målingen 
 

[Hvem skal stå for målingen. Dvs. for indsamling og 
bearbejdning af data] 

Praktisk fremgangsmåde 
 

[Hvordan føres målingen ud i praksis. En uddybning af 
baggrund og metode] 

Måleperiode 
 

[Hvornår skal målingen foregå, hvor ofte og i hvor lang 
tid] 

Bearbejdning af data 
 

[Hvordan bearbejdes de indsamlede data] 

Ressourceestimering 
 

[Hvad kræver målemetoden af ressourcer fra deltagernes 
side. Er der eventuelt alternative målemetoder] 

Vurdering af metoden 
 

[Hvordan vurderes metoden af andre, som har udført en 
lignende måling] 

 
Figur 3.9: Måleprogram. 

 
Måleprogrammet skal, som nævnt, ses som en hjælp for projektdeltagerne til at 
følge dataindsamlingen og databearbejdningen til dørs. Derudover skal 
måleprogrammet hjælpe deltagerne med at holde fokus fast på, at det er de samme 
variable, der måles på i en før- og efter-situation, og at måden, hvorpå målingen 
udføres, er den samme ’før’ og ’efter’. 
 
Udover måleprogrammet, er der oplistet skemaer til blandt andet selvregistrering, 
observationsstudier, dokumentationsundersøgelser o. lign. Sammen med 
registreringsskemaerne er der angivet eksempler på, hvordan de indsamlede data 
bearbejdes. Ligeledes er der oplistet spørgsmål på både personale- og patientsiden 
ud fra de indikatorer, som har spørgeskema tilknyttet som målemetode. For 
uddybning af værktøjssiden henvises til webløsningen: http://user.fa4.dk/epj.  
 
Status og det forestående arbejde 
Ikke alle indikatorer har målemetoder/værktøjer tilknyttet. Nogle af de steder, hvor 
der ikke er udarbejdet skemaer til blandt andet observationsstudier eller 
selvregistrering, er der givet eksempler på undersøgelser, som er foretaget andre 
steder.  
 
Der udestår et arbejde med at udbygge værktøjssiden – både hvad angår 
mål/effektkataloget og proceskataloget. Dette arbejde fordrer under alle 
omstændigheder en tæt dialog med personer, som besidder en sundhedsfaglig 
viden. Denne viden forventes indsamlet ud fra brugen af katalogerne i praksis. 
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3.5 Webløsningen 
 
Indhold og struktur 
Der er, som nævnt, udviklet en prototype af et webbaseret værktøj (et program), 
som understøtter udvælgelsen af indikatorer og generering af værktøjer til at 
understøtte den givne måling.29 Programmet hostes af Handelshøjskolen i Århus, 
og adgang til programmet sker ved at slå op på følgende webadresse: 
http://user.fa4.dk/epj/index.asp. 
 
For at være i stand til at udvælge kategorier, standarder, delstandarder, indikatorer 
og målemetoder inden for mål/effektkataloget og dermed opstille en personlig  
måleplan, kræver det et brugernavn og en adgangskode under menuen: ‘Log ind’. 
 
Mål/effektkataloget findes på nuværende tidspunkt i programmet. Proceskataloget 
og de dertilhørende værktøjer vil, som nævnt, blive tilføjet efter færdiggørelse. 
 
Programmet understøtter tre brugsroller: 

1. Introduktion – denne rolle opnås ved at tilgå programmet, men uden at 
logge ind. Her kan man orientere sig i hierarkiet af standarder med 
tilhørende indikatorer og målemetoder, men uden at kunne udvælge 
målemetoder og oprette egne måleplaner. 

2. Bruger – som opnås ved at logge ind. Denne rolle er tiltænkt personer på 
det enkelte hospital, som har ansvar for at udarbejde en konkret måleplan.  

3. Administrator – som opnås ved at logge ind med administrator password. 
Denne rolle kan oprette nye indgange i standardhierarkiet, nye indikatorer 
og målemetoder samt rette i de eksisterende. Rollen er primært tiltænkt den 
centrale systemadministrator på Handelshøjskolen. 

 
Løsningsanvendelse 
Som det ses i venstre kolonne i figur 3.10, er programmet bygget op omkring en 
træstruktur, som indeholder mapperne: ‘mål/ effektkategorier’, og 
‘proceskategorier’. Hvis man klikker sig ind under mappen ‘effektkategorier’, vil 
man finde tre overskrifter:  

• Arbejdsgange og patientforløb  
• Journalhåndtering  
• Ledelse og samarbejde 

Under hver overskrift er der, som tidligere omtalt, en række kategorier, som igen er 
opdelt i standarder. Hver standard indeholder delstandarder og indikatorer. Til hver 
indikator er der tilknyttet en række målemetoder – i form af spørgsmål i 
spørgeskema, selvregistrering, dokumentationsundersøgelser, observation osv. 
Herudover er der mange steder indlagt eksempler på sammenlignelige målinger fra 
relevante effektvurderingsprojekter. 
 
I figur 3.10 vises indikator nr. 2.1.1a ‘Måling af indhold i plan’ til højre i 
skærmbilledet. Denne indikator operationaliseres ved hjælp af den angivne tekst: 
‘Procentdel af journaler i hvilke der indenfor de første x timer af indlæggelsen er 

                                                      
29 Det er i projektet besluttet, at løsningen ikke skal omfatte værktøjer til dataopsamling og 
bearbejdning af data. 
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en beskrivelse af planlagte undersøgelser, observationer, behandling og pleje i 
forhold til de nævnte delelementer’. 
 
Indikator nr. 2.1.1a hører under delstandard nr. 2.1.1 ‘Indhold i plan’, som er en 
operationalisering af standard nr. 2.1 ‘Udarbejdelse af behandlingsplan efter 
indlæggelse’. Denne standard hører under kategori nr. 2 ‘Planlægning under 
indlæggelse’, som er en del af overskriften vedrørende ‘Arbejdsgange og 
visitation’. Under indikator nr. 2.1.1a er det konkretiseret hvilke målemetoder, der 
ønskes anvendt: ‘Vurderes af personale’ og ‘Dokumentarundersøgelse’, og der er 
derudover listet eksempler fra lignende undersøgelser på Sct. Hans. Havde der 
været tale om registreringsskemaer, guide til observationsstudier eller skemaer til 
bearbejdning af data, ville disse være listet op under overskriften ‘Filer’. I 
kommentarfeltet er det meningen, at det pågældende hospital kan tilføje egne 
kommentarer/eksempler. 
 
Hvis man klikker sig ind under mappen ‘proceskategorier’, vil man finde to 
overskrifter: 

• Organisation  
• Teknik og implementering 

Under hver overskrift er der ligeledes en række kategorier, standarder, 
delstandarder, indikatorer og målemetoder (denne del af konceptet er endnu ikke 
færdigudviklet og dermed ikke integreret i sit fulde format i programmet). 
 
I nedenstående figur 3.10 ses et print screen fra programmet, som illustrerer det 
ovenstående eksempel: 
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Figur 3.10: Print screen af programmet. 
 
På indikatorniveauet kan man ved at klikke på ‘indkøbsvognen’ tilføje den 
tilhørende målemetode til den personlige måleplan. 
 
Ved at gå ind under ‘Egen Menu’ er der mulighed for at få udskrevet en 
konsolideret måleplan til både før- og eftermålinger. 
 
Status og det forestående arbejde 
Programmet er på nuværende tidspunkt en prototype. Prototypen viser principperne 
i den ønskede funktionalitet og er forholdsvis komplet, hvad angår effektstandarder 
(og nedbrydningen af disse).  
 
Prototypen fremstår som et fuldt anvendeligt program men mangler at blive 
videreudviklet på en række områder. Der er således behov for, at der bliver 
arbejdet videre med programmet på tre områder: 

• Mængden af data i programmet 
• Funktionaliteten i programmet 
• Driftssiden 
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Datamængden 
Hvad angår mængden af data, mangler der at blive indført data omkring standarder 
og tilhørende værktøjer i programmet på processiden, som det er beskrevet 
tidligere. Derudover er der udarbejdet eksempler på målemetoder for en 
delmængde af indikatorerne – målemetoderne skal med andre ord kompletteres, 
efterhånden som modellen/programmet tages i brug i forbindelse med 
effektvurderingsprojekter på sygehusene. 
 
Funktionalitet 
Hvad angår funktionaliteten i programmet, mangler der på nuværende tidspunkt en 
række søgefunktioner i programmet. Det kunne ligeledes være ønskværdigt med en  
funktion, som kunne udpege alle de indikatorer, hvor eksempelvis spørgeskema er 
tilknyttet. Derudover ville det ud fra et administratorsynspunkt være en fordel, hvis 
man kunne gemme og arbejde videre på de planer, som brugerne genererer på de 
forskellige hospitaler. 
 
Drift  
Endelig er der behov for at få fastlagt principper og procedurer for en reel 
driftssituation. Her tænkes specielt på den daglige administration, tildeling af 
brugerrettigheder, backup, indsamling af data fra effektvurderingsprojekterne til 
brug for benchmarking, support og anden brugerunderstøttelse, principper for 
indsamling af ønsker til videreudvikling osv. 
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Bilag a: Målkatalog 
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Mål/effektkatalog 
 

 
Kategori Standarder/effekt Delstandarder/effekt Indikatorer/effekt Måling/effekt 

Arbejdsgange og patientforløb 

1.1.1 Tid/henvisning 
Patienten skal have tid på henvisningen 
med besked på dato for ambulant kontakt 
eller indlæggelse indenfor X hverdage 
(inden for institutionens mål).  
 

1.1.1a 
Andel af patienter, der har fået tid på henvisning 
indenfor X hverdage (inden for institutionens 
mål). 
Tæller: Antal patienter, der har fået tid på 
henvisning indenfor X hverdage. 
Nævner: Alle elektivt henviste patienter. 

1.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra 
database? 
 

1. 
Henvisning 
og visitation 
 
 

1.1 
En hurtig visitation af 
henviste patienter 
 
Formål 
At sikre et velkoordineret og 
velplanlagt patientforløb.  
Kan ske med støtte fra 
elektronisk booking løsning. 1.1.2 Tid/ambulant kontakt 

Patienter henvist/visiteret til ambulant 
kontakt eller indlæggelse skal have tid til 
undersøgelse og/eller behandling indenfor 
X måned (inden for institutionens mål). 
 

1.1.2a 
Andel af patienter, der har fået tid til 
undersøgelse og/eller behandling indenfor X 
måned (inden for institutionens mål). 
Tæller: Antal patienter, der har fået tid til 
undersøgelse og/eller behandling indenfor X 
måned. 
Nævner: Alle henviste patienter. 

1.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra 
database? 
 
 
 
 

2.  
Planlæg-
ning under 
indlæggelse 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Udarbejdelse af 
behandlingsplan efter 
indlæggelse  
 
Formål 
At udarbejde en 
behandlingsplan senest X 
timer (inden for 
institutionens mål) efter 
indlæggelse. Kan ske med 

2.1.1 Indhold i plan 
Planen bør bestå af følgende delelementer: 
a) Problemstillinger relevante for 

indlæggelsen 
b) Forløbsdiagnose og evt. andre 

diagnoser 
c) Planlagte undersøgelser og 

observationer 
d) Behandling og pleje i relation til alle 

beskrevne problemstillinger 
e) Tidspunkt for forventet 

2.1.1a 
Procentdel af journaler i hvilke der indenfor de 
første X timer af indlæggelsen er en beskrivelse 
af planlagte undersøgelser, observationer, 
behandling og pleje i forhold til de nævnte 
delelementer. 
Tæller: Antal journaler i hvilke der indenfor 
de første X timer af indlæggelsen er en 
beskrivelse af undersøgelser, observationer, 
behandling og pleje i forhold til de nævnte 
delelementer. 

2.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling i 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 
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Kategori Standarder/effekt Delstandarder/effekt Indikatorer/effekt Måling/effekt 

støtte fra EPJ –  
notat.  

udskrivelse/varighed af indlæggelse. 
Krav til indhold kan defineres lokalt, det 
samme kan diagnoser/ patientkategorier. 

Nævner: Totale antal (aktive) journaler. 

2.2.1a 
Undersøgelse af 
bestilling/svar ved 
observation og 
registrering (v/ læge og 
sekretær). 
 
I en efter-situation kan 
data muligvis hentes i 
journal. 

2.2.1 Ventetid/undersøgelser 
Ventetid ifm. diagnostiske 
undersøgelser/assistancer og tilsyn fra 
andre afdelinger (fra bestilling til svar) 
skal reduceres. 
 
Fastlæggelse af hvilke 
undersøgelser/assistancer og tilsyn samt 
hvilke patientgrupper foretages lokalt. 
 

2.2.1a 
Ventetid på diagnostiske 
undersøgelser/assistancer og tilsyn fra andre 
afdelinger i afdelingen opdelt i: 
• Bestilling til undersøgelse 
• Undersøgelse til svar 
• Svar til handling 
 
Evt. jf. et beregnet landsgennemsnit. 
Evt. kun akutte patienter. 
  
 2.2.1aa 

Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

2.2.2a 
Udbredelse af standard svarformater. 

2.2.2a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

2.2.2b 
Vurdering: Overskuelighed i undersøgelsessvar. 
Med overskuelighed menes: 
• Læsevenligt layout 
• Logisk struktur 
• Mulighed for hurtigt at kunne danne sig 

overblik. 
Svar på en fem punkts skala. 

2.2.2b 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
Hensigtsmæssige rutiner 
ifm. bestilling og levering 
af assistancer og tilsyn fra 
andre afdelinger 
 
Formål 
At sikre at væsentlig 
information til brug for 
patientens udredning, 
behandling og pleje 
foreligger hurtigst muligt. 
Kan ske med støtte fra EPJ 
rekvisition/svar-modul. 
 
 
 

2.2.2 Kvalitet/undersøgelsessvar 
Kvalitet i undersøgelsessvar skal 
forbedres. 

2.2.2c 
Antal gange, hvor der mangler oplysninger i 

2.2.2c 
Dokumentarundersøgel
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se. Optælling i en 
før/efter-situation. 

 undersøgelsessvaret. 
Jf. MedCom-standarder 

2.2.2cc 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

2.2.3a 
Undersøgelse af 
bestilling/svar ved 
observation og 
registrering (v/ læge og 
sekretær). 

2.2.3a 
Andelen af svar, der bliver set. 
Tæller: Antal sete svar 
Nævner: Alle bestillinger 
 
 

2.2.3aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema 
(fx vurdering af, om der 
er mange svar, der ikke 
bliver set, og om svar er 
vanskelige at finde). 

2.2.3b 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

  

2.2.3 Bortkomne undersøgelsessvar 
Andelen af svar på undersøgelser, der 
bliver væk/ikke bliver set skal reduceres. 

2.2.3b 
Antal genbestillinger af undersøgelser 

2.2.3bb 
Undersøgelse af 
bestilling/svar ved 
observation og 
registrering (v/ læge og 
sekretær). 
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3.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling på 
baggrund af 
ordinationspapirer/doku
menta-tion. 
  

3.1.1 Indhold/ordination 
Enhver ordination skal bestå af flg. 
delelementer – eksempelvis: 
a) Præparatidentifikation (handelsnavn 

og evt. generisk navn). Ved 
magistrelle ordinationer skal samtlige 
delkomponenter fremgå 

b) Administrationsform 
c) Dosis (styrke, mængde og 

tidspunkt/interval, hvor relevant tillige 
infusionshastighed) 

d) Fastlæggelse af behandlingsvarighed, 
herunder seponeringstidspunkt for 
tidsafgrænset behandling. 

 
Dele heraf er lovkrav, andre elementer kan 
defineres lokalt. 

3.1.1a 
Procentdel fuldstændige ordinationer i forhold til 
delelementer. 
Tæller: Antal ordinationer, der indeholder 
følgende delelementer: 

Præparatidentifikation (handelsnavn og evt. 
generisk navn).  
Administrationsform, 
Dosis (enkeltdoser), 
Antal doseringer/døgn. 

Nævner: Total antal ordinationer. 
 
 

3.1.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

3.1.2a  
Procentdel overensstemmende ordinationer i 
journal og medicinliste (medicinophældnings-
skema). 
Tæller: Antal ordinationer, der er enslydende i 
journal og medicinliste. 
Nævner: Totale antal journalnoterede 
ordinationer. 

3.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling på 
baggrund af 
ordinationspapirer/ 
dokumentation. 
 

3. 
Medicine-
ring 
 
 

3.1 
Korrekt medicinering 
 
Formål 
At sikre en korrekt 
medicinering, både hvad 
angår ordination og 
administration od dermed at 
forhindre fejl opstået i 
forbindelse med 
medicineringsprocessen. 
Kan ske med støtte fra EPJ – 
medicinering. 
 
 
 

3.1.2 Ét ordinationssystem 
Der anvendes kun ét ordinationssystem, 
alternativt, at enhver ordination optræder 
med fuld overensstemmelse i journal 
og medicinliste. 
 

3.1.2b 
Antal dobbeltregistreringer i forbindelse med 
ordination (afskrivninger til ny medicinliste 
medregnet). 

3.1.2b 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling på 
baggrund af 
ordinationspapirer/ 
dokumentation. 
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3.1.2bb 
Opgørelse af antal 
fejlkilder på baggrund 
af 
arbejdsgangsbeskrivels
er. 

  

3.1.2bbb 
Vurderes af personale. 
Sker i spørgeskema 
(tid brugt på at skrive 
medicinoplysninger på 
lister/skemaer). 

3.1.3a 
Undersøgelse af 
medicineringen – 
observation. 

3.1.3a 
Andel af umiddelbart indførte ordinationer i 
medie (medicinliste/journal). 
 

3.1.3aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

3.1.3b 
Undersøgelse af 
medicineringen – 
observation. 

3.1.3 Skriftlig ordination 
Den ordinerende læge skal indføre den 
ordinerede medicin i journal/medicinliste 
straks ifm. ordinationen, således at 
medicin skal udleveres i henhold til 
skriftlig ordination. 

3.1.3b 
Antal gange hvor der gives medicin uden en 
skriftlig ordination. 

3.1.3bb  
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

  

3.1.4 Ét administrationssystem 
Der anvendes kun én liste, hvorfra 

3.1.4a 
Antal dobbeltregistreringer i forbindelse med 

3.1.4a 
Dokumentarundersøgel
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se. Optælling på 
baggrund af 
administrationspapirer/ 
dokumentation. 

3.1.4aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

administration. 

3.1.4aaa 
Opgørelse af antal 
fejlkilder på baggrund 
af 
arbejdsgangsbeskrivels
er. 
 

administration/udlevering foretages. 
 

3.1.4b 
Vurdering: Overskuelighed/overblik ved 
administration og udlevering. 
Svar på en fem punkts skala. 

3.1.4b 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

3.1.5a 
Antal fejl ved medicinordination. 
Tæller: Antal ordinationer med fejl 
Nævner: Total antal ordinationer 

3.1.5a 
Undersøgelse af 
medicineringen – 
observation. 

 

3.1.5 Fejl/medicinering 
Der skal ske en reduktion i fejl ved 
medicinordination og 
medicinadministration. Ved fejl forstås 
blandt andet: 
a) Forkert præparat 
b) Forkert administrationsform 
c) Forkert patient 
d) Forkert tidspunkt 
Kan eventuelt defineres lokalt. 

3.1.6a 
Antal fejl ved medicinadministration/udlevering 
Tæller: Antal ordinationer med fejl 
Nævner: Total antal ordinationer 

3.1.6a  
Undersøgelse af 
medicineringen – 
observation. 

 

3.2 3.2.1 Tilgængelige medicinoplysninger 3.2.1a 3.2.1a 
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Selvregistrering. Antal gange, hvor medicinoplysninger ikke er 
tilgængelige, når der er behov for dem. 

3.2.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

3.2.1b 
Dokumentarundersøgel
se. 

Medicinoplysninger skal være til stede for 
personalet, hver gang der er behov for 
dem.  

3.2.1b 
Tilgængelighed af ophørte medicinordinationer 
(historik) 

3.2.1bb 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

3.2.2a 
Undersøgelse af 
medicineringen – 
observation. 

3.2.2aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 Tilgængelighed til 
medicinoplysninger 
 
Formål 
At sikre at 
medicinoplysninger altid er 
til stede, så personale kan 
handle herudfra. Kan ske 
med støtte fra EPJ – 
medicinering. 

3.2.2 Ventetid/medicinoplysninger 
Ventetid som følge af manglende 
medicinoplysninger skal reduceres. 

3.2.2a  
Tidsforbrug ved uventet manglende adgang til 
medicinoplysninger. 

3.2.2aaa 
Selvregistrering. 

 3.3 
Økonomi og effektivitet 
ved medicinordination og 
administration 

3.3.1 Standardsortiment 
Der anvendes standardsortiment i 
medicineringen, med det til følge, at 
udgifter til medicin nedbringes. 

3.3.1a 
Forbrugsstatistik på forskellig medicin. 
(forbrug af standardmedicin sammenholdt med 
forbrug af ikke-standard præparater). 

3.3.1a 
Dokumentationsunders
øgelse. Udtræk fra 
database. 
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Formål: 
At sikre størst mulig 
effektivitet og økonomi i 
medicinordinationen og 
medicin-administration. Kan 
ske med støtte fra EPJ – 
medicinering. 

 3.3.1b 
Samlet indkøb af medicin. 

3.3.1b 
Dokumentationsunders
øgelse. Udtræk fra 
database. 

4.1 
Tilstrækkelig information 
mellem patient og 
personale  
 
Formål 
At sikre at der er 
tilstrækkelig information 
mellem patient og personale 
i forhold til at kunne handle 
adækvat i forhold til sygdom 
og behandling. Kan ske med 
støtte i EPJ – generelt. 

4.1.1 Information/før indlæggelse 
Patienten skal have en dækkende og 
tilfredsstillende information om den 
kommende indlæggelse og behandling.  
 

4.1.1a 
Vurdering: Information om den kommende 
sygehusbehandling.  
Svar på en fem punkts skala.  
 

4.1.1a 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema. 
 

4.  
Patient-
information 
og patient-
tilfredshed 
 
 

 4.1.2 Information/under indlæggelse 
Patienten skal have en dækkende og 
tilfredsstillende information om 
behandling og pleje under indlæggelsen.  
 

4.1.2a 
Vurdering: Om sygehuset ved indlæggelsen var 
tilstrækkelig informeret om patientens situation. 
Svar på en fem punkts skala.  

4.1.2a 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema 
Spørgsmål 9 i LPU-
spørgeskemaet.30 

                                                      
30 LPU står for Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse. 
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4.1.2b 
Vurdering: Modtaget tilstrækkelig information 
(både mundtlig og skriftlig) under indlæggelse. 
Svar på en fem punkts skala.  
 

4.1.2b 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema 
Spørgsmål 15, 16, 17, 
18, 19 i LPU-
spørgeskemaet. 

4.1.2c 
Vurdering: De samme oplysninger gives flere 
gange. Svar på en fem punkts skala. 
 

4.1.2c 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema. 
 

   
 
 

4.1.2d 
Vurdering: Modtaget tilstrækkelig information 
(både mundtlig og skriftlig) ifm. udskrivning. 
Svar på en fem punkts skala  
 

4.1.2d 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema 
Spørgsmål 24, 25 og 26 
i LPU-spørgeskemaet. 

4.2.1a 
Vurdering: Ventetid på undersøgelse og 
behandlinger – af et omfang, der forlænger 
indlæggelsen. Svar på en fem punkts skala. 
 

4.2.1a 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema 
Spørgsmål 22 i LPU-
spørgeskemaet 
(både den 
sygeplejefaglige og den 
lægefaglig behandling). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
Patienten er tilfreds med 
pleje og behandling 
 
Formål 
At opfylde patientens behov 
for pleje, behandling og 
information herom. Kan ske 
med støtte fra EPJ – 
generelt. 

4.2.1 Patienttilfredshed 
Patienten skal opleve tilfredshed med 
tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje og 
behandling. 

4.2.1.b 
Vurdering: Tilfredsstillende pleje og behandling. 
Svar på en fem punkts skala. 
 

4.2.1b 
Vurderes af patient. 
Sker i et spørgeskema. 
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5.1.1 Indhold/epikrise 
Epikrisen bør indeholde følgende 
oplysninger: 
a) Udskrivende sygehus/afdeling, 
b) Dato for indlæggelse/udskrivelse, 
c) Henvisningsdiagnoser, 
d) Fund samt endelige diagnoser 

relevante for primærsektoren, 
e) Resumé af undersøgelses- og 

behandlingsforløbet, 
f) Prognose og plan for efterforløbet, 
g) Medicinstatus, 
h) Evt. dato for kontrolbesøg, 
i) Information givet til patienten, 
j) Forventninger til eventuelt 

overtagende sundhedsfaglige personer.
 
Krav til indhold kan defineres lokalt. 
Jf. MedCom-standarder 

5.1.1a 
Procentdel epikriser der indeholder 
a) Henvisningsdiagnoser 
b) Fund og endelige diagnoser 
c) Resumé af undersøgelses- og 

behandlingsforløbet 
d) Prognose og plan for efterforløbet  
e) Medicinstatus 
f) Oplysninger om information givet til 

patienten 
g) Angivelse af sygehusets forventninger til 

eventuelt overtagende sundhedspersonale. 
Tæller: Antal epikriser der indeholder samtlige 
delkrav. 
Nævner: Totale antal epikriser i stikprøven. 

5.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling i 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 
 
 

5.1.2 Afsendelse/epikrise 
Epikrisen skal afsendes til praktiserende 
læge senest X dage efter udskrivelses-
dagen. 
(servicemål) 
 

5.1.2a 
Gennemsnitligt antal dage mellem udskrivelse 
og epikrisedatering (afsendelsestidspunkt). 
Tæller: Summen af dage mellem udskrivelse og 
epikrisedatering for alle epikriser. 
Nævner: Totale antal epikriser i stikprøven. 
 

5.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 
 

5.1.3a 
Selvregistrering. 

5. 
Udskrivning/ 
epikrise 
 
 

5.1 
Hurtig udarbejdelse og 
udsendelse af epikriser 
 
Formål 
At patientens egen læge på 
udskrivelsesdagen orienteres 
om indlæggelsesforløbet. 
Kan ske med støtte fra EPJ – 
notat.  
 

5.1.3 Ressourceindsats/epikrise 
Ressourceindsatsen ifm udarbejdelsen af 
epikriser skal reduceres. 

5.1.3a 
Tidsforbrug ved udarbejdelse af epikrise. 
 

5.1.3aa 
Vurderes af personale. 
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    Sker i et spørgeskema. 

5.2.1 Indhold/sygeplejeepikrise 
Plejerapporten/sygeplejeepikrisen bør 
indeholde følgende oplysninger; 
a) Plejerelevante fund og endelige 

diagnoser, 
b) Resumé af pleje- og 

behandlingsforløbet, 
c) Plan for efterforløbet, 
d) Medicinstatus, 
e) Dato for kontrolbesøg, 
f) Information givet til patienten, 
g) Forventninger til eventuelt 

overtagende sundhedsfaglige personer.
 
Krav til indhold kan defineres lokalt. 

5.2.1a 
Procentdel plejerapporter der indeholder 
oplysninger om 
a) Plejerelevante fund og endelige diagnoser 
b) Resumé af pleje- og behandlingsforløbet 
c) Plan for efterforløbet med særlig vægt på 

plejemæssige forhold 
d) Medicinstatus 
e) Oplysninger om information givet til 

patienten 
f) Angivelse af sygehusets forventninger til 

eventuelt overtagende sundhedspersonale. 
Tæller: Antal plejerapporter der indeholder 
samtlige delkrav. 
Nævner: Totale antal plejerapporter i 
stikprøven. 

5.2.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling i 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 

5.2.2a 
Selvregistrering. 

 
 

5.2 
Hurtig udarbejdelse af  
sygeplejeepikrise 
 
Formål 
At primærsektoren på 
udskrivelsesdagen orienteres 
om indlæggelsesforløbet. 
Kan ske med støtte fra EPJ – 
notat. 
 

5.2.2 Ressourceindsats/sygeplejeepikrise
Ressourceindsatsen ifm udarbejdelsen af 
sygeplejeepikriser skal reduceres. 
 

5.2.2a 
Tidsforbrug ved udarbejdelse af 
sygeplejeepikrise. 
 5.2.2aa 

Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

6.  
Kontinuitet 
og koor-
dination 
 
 

6.1 
Velkoordinerede 
patientforløb  
 
Formål 
At patienten gennemgår et 
forløb med mindst mulig 

6.1.1 Sammenhængende patientforløb 
Patientforløbet skal følge en sammen-
hængende plan, der sikrer at 
undersøgelse, behandling, pleje og 
rehabilitering gennemføres uden unødig 
ventetid, uden forsinkelser og aflysninger.  
 

6.1.1a 
Procentdel indlæggelsesdage der efter nærmere 
fastsatte kriterier vurderes som ”inaktive” i 
forhold til den samlede indlæggelseslængde.  
Tæller: Antal ”inaktive” sengedage. 
Nævner: Samlet antal indlæggelsesdage. 

6.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Gennemgang af 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 
 
Jf. 
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Patienttilfredshedsunde
rsøgelse (intern 
ventetid). 

6.1.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

6.1.1b 
Tid fra indlæggelsestidspunkt til udskrivning 
(indlæggelsestid). 
 

6.1.1b  
Dokumentarunder-
søgelse. Udtræk fra  
database (evt. liste fra 
PAS). 

Patientkategorier fastlægges lokalt. 

6.1.1c 
Vurdering: Omfang af standardiserede 
patientforløb. 

6.1.1c  
Vurderes af personale. 
Sker i spørgeskema. 

spildtid, og hvor pleje-, 
undersøgelses- og 
behandlingstiltag planlægges 
og gennemføres med høj 
faglig kvalitet, høj grad af 
patientsikkerhed og effektiv 
ressourceudnyttelse. Kan ske 
med støtte fra EPJ – 
generelt. 

6.1.2 Hurtigere genoptræning 
Hurtigere igangsætning af genoptræning. 

6.1.2a 
Tid fra operation til igangsætning af 
genoptræning samt tid for afslutning af 
genoptræning. 
 

6.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. 

7. 
Det 
ambulante 
forløb 

7.1 
Hensigtsmæssig 
arbejdsgang i ambulatoriet 
 

7.1.1 Ventetid i ambulatoriet 
Patienter i ambulatoriet må maksimalt 
vente X minutter efter det 
aftalte tidspunkt. 

7.1.1a 
Antal patienter der må vente X minutter efter det 
aftalte tidspunkt. 
Tæller: Antal patienter der må vente X minutter 

7.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 
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Tidspunkt defineres lokalt. 

efter det aftalte tidspunkt. 
Nævner: Antal ambulante patienter i alt. 

7.1.1aa 
Selvregistrering. 

7.1.2 Udeblevne patienter 
Andelen af udeblevne patienter fra 
reserverede tider i ambulatoriet skal 
nedbringes. 
 

7.1.2a 
Procentdel udeblivelser fra ambulante 
konsultationer. Der findes en defineret indikator 
– jf. Landspatientregisteret. 
Tæller: Antal patienter med udskrivnings/ 
afslutningsmåde registreret som ”udeblevet”. 
Nævner: Antal ambulante kontakter i alt. 

7.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database 
 
 

7.1.3 Aflyste patienter 
Andelen af aflyste patienter (fra 
sygehusets side) skal nedbringes. 

7.1.3a 
Procentdel aflyste patienter fra ambulante 
konsultationer.  
Tæller: Antal aflyste patienter. 
Nævner: Antal ambulante kontakter i alt. 

7.1.3a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database 
 

7.1.4 Fejlbookede patienter 
Andelen af patienter, der er fejlbookede 
skal nedbringes. 

7.1.4a 
Procentdel af patienter, der er fejlbookede. 
Tæller: Antal patienter, der er fejlbookede 
Nævner: Antal patienter i alt. 

7.1.4a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database 
 

7.1.5a 
Tidspunkt for første behandling i ambulatoriet til 
afsluttende behandling. 

7.1.5a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 

7.1.5b 
Vurderes af personale. 
Sker i spørgeskema 

 
 
 
 

Formål 
At sikre maksimal 
udnyttelse af patientens og 
personalets tidsforbrug i 
forbindelse med 
ambulatoriebesøget. 
Arbejdsgange internt og i 
forhold til eksterne 
samarbejdspartnere 
optimeres med hensyn til 
ressourceindsats. Kan ske 
med støtte fra Booking. 
 

7.1.5 Behandlingsforløb 
Behandlingsforløbet skal planlægges og 
gennemføres så koncentreret som det er 
muligt under hensyntagen til både sygdom 
og patientens ønsker og behov.  
 7.1.5b 

Vurdering: Patientens indflydelse på 
fastlæggelse af tidspunkt for ambulante kontakt. 
Svar på en fem punkts skala. 
 7.1.5bb  

Vurderes af patient. 
Sker i spørgeskema 
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Journalhåndtering 
 

8.1.1a 
Selvregistrering. 

8.1.1a 
Tidsforbrug for oprettelse af journal (fokus på 
sekretær). 

8.1.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 
 

8.1.1b 
Selvregistrering. 

8.1.1b 
Tidsforbrug for skriveproces (fokus på 
sekretær). 
Tid på skrivning sammenholdt med diktats 
længde. Nøgletal vedr. skrivetid pr. minuts 
diktat. 
 

8.1.1bb 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

8.1.1c 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 

8.1.1c 
Antal afbrydelser ved skrivningen – som kan 
være med til at forøge tidsforbruget (fokus på 
sekretær). 
Tæller: Antal afbrydelser ved skrivning 
Nævner: Totale antal skrivninger. 

8.1.1cc 
Selvregistrering. 
 
 

8. 
Oprettelse 
og ajour-
føring af 
journal 
 
 

8.1 
Journal oprettes og 
ajourføres på en 
hensigtsmæssig og effektiv 
måde 
 
Formål 
At sikre at journal oprettes 
og ajourføres på effektiv vis. 
Kan ske med støtte fra EPJ – 
generelt. 

8.1.1 Ressourceindsats/oprettelse af 
journal 
Ressourceindsatsen ifm. oprettelse og 
ajourføring af journal skal reduceres. 
 
 
 
 

8.1.1d 
Tidsforbrug på at hente og bringe journal i arkiv.

8.1.1d 
Selvregistrering. 
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  8.1.1dd 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

8.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 

8.1.2a 
Tid fra diktat til skrivning (sekretærskrevne 
notater). 

8.1.2aa  
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

8.1.2b 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 

8.1.2b 
Antal sekretærskrevne notater (skrivning sker 
efter foretaget diktat af lægen). 
Tæller: Antal notater, som skrives af sekretær 
Nævner: Antal notater til skrivning 
 

8.1.2bb 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

8.1.2c 
Dokumentarundersøgel
se. Udtræk fra database. 

  

8.1.2 Tid/diktat og skrivning 
Tid mellem diktat og skrivning af notat 
skal nedbringes. 

8.1.2c 
Antal lægeskrevne notater (skrivning sker 
straks). 
Tæller: Antal notater, som skrives ind af lægen 
Nævner: Antal notater til skrivning 
I en efter-situation. 

8.1.2cc 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

9. 
Indhold i 
journal 
 
 

9.1 
Data/oplysninger i journal 
er fyldestgørende 
 
Formål 
Der mangler ikke 
oplysninger i journal/ 

 
9.1.1 Indhold/journal 
Journalen bør bestå af følgende 
delelementer: 
a) Indlæggelsesårsag 
b) Dispositioner 
c) Aktuelt 

9.1.1a 
Procentdel af journaler i hvilke der er anført 
oplysninger inden for de angivne delelementer.  
Tæller: Antal journaler der indeholder 
oplysninger inden for samtlige delelementer. 
Nævner: Totale antal (aktive) journaler i 
stikprøven. 

9.1.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling i 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 
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Kategori Standarder/effekt Delstandarder/effekt Indikatorer/effekt Måling/effekt 

d) Medicin 
e) Objektiv undersøgelse 
f) Allergi 
g) Tidligere indlæggelser 
h) Øvrige organsystemer 
i) Tobak/spiritus. 
j) Planer 
k) Diagnoser 
Krav til indhold kan defineres lokalt (evt. 
justering af liste med baggrund i G-EPJ). 

 9.1.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

9.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling i 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 

 sygeplejejournal. Kan ske 
med støtte fra EPJ – 
generelt.  
 

9.1.2 Indhold/sygeplejejournal 
Sygeplejejournalen bør bestå af følgende 
delelementer: 
a) Indlæggelsessamtale 
b) Socialt 
c) Hovedkort 
d) Resumeark 
e) Problemark 
f) Oplysningsark 
g) Undersøgelsesark 
h) Vigtige samtaler med pårørende 
i) Kontakt til primærsektoren 
j) Aftaler vedrørende fremtiden 
k) Behandlingsark 
l) Genoptræningsark 
 
Krav til indhold kan defineres lokalt (evt. 
justering af liste med baggrund i G-EPJ). 

9.1.2a 
Procentdel af sygeplejejournaler i hvilke der er 
anført de angivne delelementer.  
Tæller: Antal sygeplejejournaler der indeholder 
oplysninger inden for samtlige delelementer.  
Nævner: Totale antal (aktive) sygeplejejournaler 
i stikprøven. 9.1.2aa 

Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 



Udvikling af model til effektvurdering af digitale sygehussystemer  
 
 

 54

Kategori Standarder/effekt Delstandarder/effekt Indikatorer/effekt Måling/effekt 

9.2.1a 
Dokumentarundersøgel
se. Optælling i 
papirjournal (før) og 
EPJ (efter). 
 

 
 

9.2  
Ingen dobbeltindtastning 
af data/oplysninger i 
journal  
 
Formål 
Læge- og plejegruppe 
foretager ikke registreringer 
om de samme 
patientforhold. Kan ske med 
støtte fra EPJ – generelt.  

9.2.1 Dobbeltregistreringer 
Der foretages ikke registreringer om de 
samme patientforhold af læge- og 
plejegruppe vedr.: 
a) Journaloptagelse 
b) Diagnose 
c) Procedure 
d) Medicinordination 
e) Prøvesvar 
 
Krav til indhold kan defineres lokalt. 

9.2.1a 
Antal gange, hvor der foretages registreringer 
om de samme forhold af læge- og plejegruppe jf. 
opstillede delelementer.  
Tæller: Antal journaler der indeholder 
registreringer vedr. samme patientforhold.  
Nævner: Totale antal (aktive) journaler i 
stikprøven. 9.2.1aa 

Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

9.3.1a 
Selvregistrering. 

 
 

9.3 
Færre fejl i journal 
 
Formål 
Minimere – helst 
fuldstændig undgå – fejl i 
journalen. Kan ske med 
støtte fra EPJ – generelt.  

9.3.1 Fejl i journal 
Antal fejl nedbringes. Af fejl kan tænkes: 
• Forkerte informationer 
• Informationer er opført forkerte steder 
• Osv. 
 
Andre typer af fejl kan defineres lokalt. 

9.3.1a 
Forekomsten af fejl – eksempelvis opgjort på 
ugebasis. 
Tæller: Antal fejl i journal. 
Nævner: Totale antal (aktive) journaler i 
stikprøven. 
 

9.3.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

10.1.1a 
Selvregistrering. 

10.1.1a 
Antal gange hvor journalen (lægejournal og 
sygeplejejournal) ikke er tilgængelig. 
 10.1.1aa 

Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

10.1.1b 
Selvregistrering. 

10. 
Tilgængelige 
journal-
oplysninger 
 
 

10.1 
Journaler er nemt 
tilgængelige  
 
Formål 
At personalet kan træffe 
pleje- og 
behandlingsmæssige 
beslutninger ud fra en altid 
tilstedeværende journal. Der 
er ingen ventetid. Kan ske 
med støtte fra EPJ – 

10.1.1 Tilgængelig journal 
Journalen skal være tilgængelig, når der er 
brug for den og ledetid/ventetid skal 
nedbringes. 

10.1.1b 
Tid brugt på at lede efter/vente på journal 
(lægejournal/sygeplejejournal). 
 
Ved ventetid forstås bl.a.:  

10.1.1bb 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 
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• At journalen er med patienten på eks. OP, 
røntgen 

• At der ikke er en ledig computer 
• At systemet er nede 
• At der er ventetid i systemet 

10.1.1c 
Systemets log – udtræk 
fra database. 

10.1.1c 
Systemets oppetid (i en efter-situation) 

10.1.1cc 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 

10.1.1d 
Vurdering: Nødprocedurer ved manglende 
tilgængelighed af journal (i en efter-situation). 

10.1.1d 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

10.1.2a 
Antal gange hvor journalen ikke er tilgængelig 
ved overflytning. 

10.1.2a 
Dokumentarundersøgel
se. 

10.1.2b 
Vurdering: Ensartethed vedr. opbygning/struktur 
i journal. 

10.1.2b  
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 generelt. 

10.1.2 Tilgængelig journal/overflytning 
Journal (og journaloplysninger) er 
tilgængelig ved overflytninger af patienter. 
Ved overflytning forstås bl.a.: 
a) Mellem afdelinger inden for eget 

sygehus. 
b) Mellem sygehuse inden for samme 

amt. 
c) Mellem sygehuse inden for forskellige 

amter. 
 
Således, at der kan arbejdes videre på de 
oplysninger, der allerede findes om 
patienten. 

10.1.2c 
Vurdering: gentagelse af undersøgelser pga. 
manglende journal/oplysninger. 

10.1.2c  
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 



Udvikling af model til effektvurdering af digitale sygehussystemer  
 
 

 56

Kategori Standarder/effekt Delstandarder/effekt Indikatorer/effekt Måling/effekt 

10.2.1a 
Selvregistrering. 

10.2.1a  
Antal gange hvor der mangler oplysninger i 
journalen (lægejournal og sygeplejejournal). 

10.2.1aa 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 
 

 
10.2 
Oplysninger/data om 
patienten er nemt 
tilgængelige 
 
Formål 
At personalet kan træffe 
pleje- og 
behandlingsmæssige 
beslutninger ud fra 
tilstedeværende 
oplysninger/data om 
patienten. Kan ske med 
støtte fra EPJ – generelt. 
 

10.2.1 Tilgængelige data i journal 
Data/oplysninger i journal (lægejournal og 
sygeplejejournal) skal være tilgængelige, 
tilstrækkelige og overskuelige. 

10.2.1b 
Arten af oplysninger, der mangler i journalen 
(lægejournal og sygeplejejournal) inden for 
følgende delelementer: 
Behandlingsdel: 
a) Indlæggelsesårsag 
b) Dispositioner 
c) Aktuelt 
d) Medicin 
e) Objektiv undersøgelse 
f) Allergi 
g) Tidligere indlæggelser 
h) Øvrige organsystemer 
i) Tobak/spiritus. 

10.2.1b 
Selvregistrering. 
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Kategori Standarder/effekt Delstandarder/effekt Indikatorer/effekt Måling/effekt 

 
Plejedel: 
a) Indlæggelsessamtale 
b) Hovedkort 
c) Resumeark 
d) Problemark 
e) Oplysningsark 
f) Undersøgelsesark 
g) Vigtige samtaler med pårørende 
h) Kontakt til primærsektoren 
i) Aftaler vedrørende fremtiden 
j) Behandlingsark 
k) Genoptræningsark  
 
Krav kan defineres lokalt (evt. justering af liste 
med baggrund i G-EPJ). 

10.2.1bb 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 

10.2.1c 
Vurdering: Overskuelighed ved fremfinding af 
oplysninger i journalen. 
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.1c 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

10.2.2a 
Vurdering: Afbrydelser i forbindelse med 
indhentning af oplysninger fra andet personale 
på afdelingen.  
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.2a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

  

10.2.2 Videregivelse af oplysninger 
Videregivelse af patientoplysninger skal 
gøres nemmere. 
a) Inden for egen afdeling 
b) Mellem afdelinger 

10.2.2b 
Vurdering: Afbrydelser i forbindelse med 
afgivning af oplysninger til andet personale på 
afdelingen. 
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.2b 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 
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10.2.2c 
Vurdering: Afbrydelser i forbindelse med 
indhentning af oplysninger fra personale fra 
andre afdelinger.  
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.2c 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 

10.2.2d 
Vurdering: Afbrydelser i forbindelse med 
afgivning af oplysninger til personale fra andre 
afdelinger.  
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.2d 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema 

10.2.3 Videregivelse af 
oplysninger/vagtskifte 
Videregivelse af patientoplysninger ved 
vagtskifte skal gøres nemmere.  

10.2.3a 
Vurdering: Omfang af/tid brugt på videregivelse 
af mundtlig og skriftlig information ved 
vagtskifte.  
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.3a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema 

  

10.2.4 Videregivelse af 
oplysninger/morgenkonference 
Videregivelse af patientoplysninger ved 
morgenkonference skal gøres nemmere. 

10.2.4a  
Vurdering: Omfang af/tid brugt på videregivelse 
af mundtlig og skriftlig information ved 
morgenkonference. 
Svar på en fem punkts skala. 

10.2.4a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema 

Ledelse og samarbejde 

11.1.1a 
Opgørelse af knivtid. 

11.1.1a 
Udtræk fra database. 

11.  
Planlægning 
af 
arbejdsopga
ver 

11.1 
Effektiv ledelse og 
planlægning af 
arbejdsopgaver 
 

11.1.1 Udnyttelsen af ressourcer 
Udnyttelsen af ressourcer – i form af OP- 
udstyr og senge – skal gøres bedre. 

11.1.1b 
Belægningsstatistik. 

11.1.1b 
Udtræk fra database. 
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 11.1.1c 
Vurdering: Ressourceudnyttelsen på afdelingen. 
(brug af standarder i en efter-situation). 
Svar på en fem punkts skala. 

11.1.1c 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

 
 

Formål 
Ledelse og planlægning må 
være til stede på afdelingen, 
så de daglig arbejdsopgaver 
løses bedst muligt. Kan ske 
med støtte fra EPJ – 
generelt. 

11.1.2 Bedre planlægningsgrundlag 
Planlægningsgrundlaget skal gøres bedre. 

11.1.2a 
Vurdering: Planlægningsværktøj/ -grundlag med 
EPJ (i en efter-situation). 
Svar på en fem punkts skala. 

11.1.2a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

12. 
Tværfagligt 
samarbejde 
 

12.1 
Bedre tværfagligt 
samarbejde 
 
Formål 
At faggrupperne opnår bedst 
muligt tværfagligt 
arbejdsmiljø. Kan ske med 
støtte fra EPJ – generelt. 

12.1.1 Tværfagligt samarbejde 
Det tværfaglige samarbejde skal forbedres.

12.1.1a 
Vurdering: Det tværfaglige samarbejde. 
Svar på en fem punkts skala. 
 
 

12.1.1a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema 
(Om der er lagt 
tværfaglige planer; og 
om hvor meget 
faggrupperne læser i 
hinandens journaler). 

13.1.1a 
Vurdering: Tilfredshed i forhold til den givne 
arbejdssituation. 
Svar på en fem punkts skala. 

13.1.1a 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

13.1.1b 
Vurdering: Tilfredshed i forhold til brugen af det 
givne IT-system. 
Svar på en fem punkts skala. 

13.1.1b 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 

13. 
Medarbej-
dertilfreds-
hed 
 
 

13.1 
Tilfredshed med 
udførelsen af 
arbejdsopgaver  
 
Formål 
At der er et velfungerende 
arbejdsmiljø for personalet. 
Kan ske med støtte fra EPJ – 
generelt. 

13.1.1 Medarbejdertilfredshed 
Medarbejdernes tilfredshed med arbejdet 
og med brugen af IT skal forbedres.  
 

13.1.1c 
Vurdering: Tilfredshed i forhold til den måde, 
som information gives på (fra overvejende 
mundtlig information til skriftlig information) 

13.1.1c 
Vurderes af personale. 
Sker i et spørgeskema. 
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Bilag b: Uddrag af proceskatalog 
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Proceskatalog (uddrag) 
 
 

Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

Organisation 

2.1.1.a 
Brugernes deltagelse i projektmøder. 
 

2.1.1.a 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Frekvens for deltagelse 
 
Deltagelse = gennem-
snitligt antal deltagere i 
projektmøder siden sidste 
måling. 

2. Engage-
ment 

2.1 
Brugerne er engagerede i 
projektet 
 
Formål 
Brugerne (alle grupper) er 
indstillede på de 
forandringer, der skal ske, 
og de engagerer sig i 
projektet. 

2.1.1 
Brugerne prioriterer projektet, og 
interessen for projektet er høj blandt 
brugerne. 

2.1.1.b 
Brugerne er klar over, hvad formålet med 
projektet er. 

2.1.1.b 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Projektledelsen formulerer 
formål kortfattet. n brugere 
bedes mundtligt forklare 
formål til interviewer som 
vurderer på en skala (s) fra 
1-5 om formål er forstået. 
 
Forståelse = s gennemsnit. 
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 2.1.1.c 
Brugerne interesserer sig for at blive 
informeret, uddannet og få vist systemerne. 
 

2.1.1.c  
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Antal/Andel brugere som 
har: 
1) læst sidste 

projektnyhedsbrev 
2) deltaget i demo af 

systemet 
3) deltaget i uddannelse 

 
”Jeg er interesseret i 
systemet” 
 
Udsagnvurdering skala 1-5. 

  

2.1.2 
Brugerne har indflydelse på 
forandringerne. 

2.1.2.a 
Brugerne føler, de har mulighed for at udøve 
indflydelse på forandringerne. 
 

2.1.2.a 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg har mulighed for at 
udøve indflydelse på 
forandringerne”  
 
Udsagnsvurdering skala 1-
5. 
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Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

 2.1.2.b 
Brugerne føler, de har kompetencen til at 
udøve indflydelse på forandringerne. 

2.1.2.b 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg har kompetence for at 
udøve indflydelse på 
forandringerne” 
 
Udsagnsvurdering skala 1-
5. 

  

2.1.3 
Incitamenter. 

2.1.3.a 
Projektet er udstyret med formelle bonus- 
eller incitamentstrukturer. 
 

2.1.3.a 
Dokumentarundersøgelse. 
 
”Er projektet udstyret med 
en formel bonus- eller 
incitamentstruktur for: 
1) Leverandør 
2) Topledelse 
3) Projektledelse 
4) Afdelingsledelse 
5) Projektdeltagere 
6) Brugere 
 
JA/NEJ”. 
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Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

  2.1.3.b 
Brugerne føler, at der er sammenhæng 
mellem den indsats, der ydes og det afkast, 
som projektet giver. 
 

2.1.3.b 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg føler, der er sammen-
hæng mellem den indsats, 
der ydes og det afkast, som 
projektet giver” 
 
Udsagnsvurdering skala 1-
5. 

 

2.2 
Ledelsen 
(forretningsledelse og 
styregruppe) er engageret 
og tager ansvar 
 
Formål 
Ledelsen er synlig, klart 
defineret og leder vejen/ 
forankrer projektet i 
organisationen. 

2.2.1 
Ledelsen bakker op omkring projektet/ 
forandringerne og tager ansvar. 
 

2.2.1.a  
Ledelsens opbakning ifm. projektet – hvad 
angår synlighed/tilstedeværelse på 
projektmøder o.lign. 

2.2.1.a 
Dokumentarundersøgelse.  
 
(Det er en forudsætning af 
der føres mødeprotokoller) 
 
Frekvens for deltagelse. 
 
Deltagelse = gennemsnitligt 
antal ledere, som deltog i 
projektmøder siden sidste 
måling. 
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Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

 2.2.1.aa 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg føler, at ledelsen er 
synlig på projektmøderne” 
 
Udsagnsvurdering skala 1-
5. 

   

2.2.1.b 
Ledelsens opbakning ifm. projektet – hvad 
angår beslutningstagning. 
 

2.2.1b Vurderes af 
personale. Sker i et 
spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg synes, at ledelsen 
bakker projektet op hvad 
angår beslutningstagning”. 
 
Udsagnsvurdering skala 1-
5. 
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Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

 2.2.1.c 
Ledelsens opbakning ifm. projektet – hvad 
angår ressourcetildeling. 

2.2.1.c 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg synes, at ledelsen 
bakker projektet op hvad 
angår ressourcetildeling” 
 
Udsagnsvurdering skala 1-
5. 

2.2.2.a 
Brugerne er orienterede om, hvad ledelsen 
vil med forandringerne. 

2.2.2.a 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 

  

2.2.2 
Ledelsen formidler sine budskaber klart og 
tydeligt og inddrager brugerne. 

2.2.2.b 
Inddragelse af brugerne i 
beslutningsprocessen. 

2.2.2.b 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
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Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

 2.3 
Projektledelsen er 
engageret i projektet og er 
loyale overfor 
virksomhedens mål 
 
Formål 
Implementørerne er loyale 
overfor de overordnede 
målsætninger. 
 

2.3.1 
Der er overensstemmelse mellem 
projektledelsens mål og de mål, som 
organisationen har med projektet. 

2.3.1.a 
Overensstemmelse mellem projektledelsens 
og organisationens mål. 

2.3.1.a 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg synes, der er overens-
stemmelse mellem projekt-
ledelsens og organisa-
tionens mål”. 
 
Udsagnsvurdering skala 1-5 
i grupperne: 
1) Afdelingsledelse 
2) Brugere 
3) Projektdeltagere 
Leverandørens projektleder. 
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Kategori Standarder/proces Delstandarder/proces Indikatorer/proces Måling/proces 

  2.3.2 
Projektledelsen formår at få teknologien 
og arbejdsgangene til at understøtte 
projektets formål. 

2.3.2.a 
Projektledelsens formåen vedr. 
understøttelse af projektets formål. 

2.3.2.a 
Vurderes af personale. Sker 
i et spørgeskema/ 
Interviewguide. 
 
Gennemsnit af: 
”Jeg synes projektledelsen 
formår at understøtte 
projektets formål”. 
 
Udsagnsvurdering skala 1-5 
i grupperne: 
1) Afdelingsledelse 
2) Brugere 
3) Projektdeltagere 
4) Leverandørens 

projektleder. 
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Bilag c: Plan for det videre arbejde 
med proceskatalog 
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Plan for det videre arbejde med proceskataloget 
 
Bearbejdning af løsningsdesign 
Formål: Aktiviteten har til formål at foretage en yderligere bearbejdning af det 
foreliggende materiale, idet det vurderes, at der er behov for en yderlig 
kvalificering af materialet. Desuden skal der tages stilling til, hvordan materialet 
skal præsenteres med henblik på optimal udnyttelse af de eksterne ressourcer, som 
efterfølgende skal indgå i udviklingsarbejdet. 
 
Det må endvidere forventes, at der også skal arbejdes på den indholdsmæssige side. 
 
Deltagere: Interne HHÅ ressourcer 
 
Tidstermin: Afsluttet ultimo februar 2004 
 
Review/fastlæggelse af delstandarder og indikatorer 
Formål: Resultatet af det ovennævnte arbejde skal diskuteres med de eksterne 
samarbejdspartnere. 
 
Deltagere: Det forventes at gennemføre mødeaktivitet fordelt på to møder, således 
to til tre amter er repræsenteret ved hvert møde. Forud for møderne vil der blive 
fremsendt materiale, som danner grundlag for reviewet. De to møder forventes at 
blive heldagsmøder (fra kl. 10 til kl. 16), idet møderne skal gennemføres som en 
kombination af en klassisk reviewaktivitet suppleret med drøftelser af mere 
brainstormlignende karakter (input til standarden ‘Egenskaber ved løsningen’) 
 
Tidstermin: Medio februar 2004 
 
Udvikling af måleværktøjer 
Formål: Input fra drøftelserne med amtsrepræsentanterne skal bearbejdes, og der 
skal i forlængelse heraf arbejdes med at designe de metrikker, som understøtter den 
løbende temperaturmåling på projektet. Der vil desuden være behov for at drøfte, 
hvorledes resultatet af det første review skal dokumenteres og kommunikeres. 
 
Deltagere: Interne HHÅ ressourcer 
 
Tidstermin: Afsluttet medio marts 2004 
 
Review af målemetoder/værktøjer 
Formål: Der skal foretages en kvalitetssikring af værktøjet forud for 
implementeringen i webløsningen. 
 
Deltagere: Svarende til den første reviewaktivitet. 
 
Tidstermin: Primo april 2004 
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Implementering i webløsningen 
Formål: Realisering af løsningen i webmiljøet suppleret med de tilhørende 
tekniske tests af den resulterende løsning. 
 
Deltagere: Interne HHÅ-ressourcer. 
 
Tidstermin: Afsluttet maj 2004 
 
 


