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Forord 
Gennem de seneste seks til otte år har der været gjort store indsatser på sygehusene og i 
amterne/regionerne med henblik på at it-understøtte det kliniske arbejde. De løsninger, der 
er blevet og bliver sat i gang, går under betegnelsen Elektronisk PatientJournal, forkortet 
EPJ.  
 
Der er brugt og bliver brugt mange ressourcer på udvikling og igangsætning af EPJ-
løsninger. Med henblik på at lave vurderinger af dele af disse implementeringer blev der i 
2006 indgået en aftale mellem de fem regioner, Danske Regioner og Handelshøjskolen, 
Århus Universitet. Ambitionen var ikke at lave evaluering eller effektvurdering af hele EPJ, 
men i stedet at tage fat i en eller flere af de dele, som EPJ er blevet opdelt i. Meget tidligt i 
forløbet blev det besluttet, at den første effektvurdering skulle rettes mod den del af EPJ, 
der beskæftiger sig med medicineringen. Denne løsning går under betegnelsen Elektro-
nisk PatientMedicinering, forkortet EPM.  
 
I nærværende rapport præsenteres resultaterne af denne effektvurdering. Vurderingen er 
blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra de tre parter nævnt ovenfor. I forløbet 
med planlægning, udvikling, gennemførelse, analyse og rapportskrivning af/med effektvur-
dering af EPM har vi mødtes ni gange for at koordinere og planlægge processen. Regions-
effektvurderingsgruppen blev således brugt som betegnelse for den gruppe af mennesker, 
der mødtes for at planlægge og koordinere effektvurderingsindsatsen. Samtidig med var 
medlemmerne ansvarlige for effektvurderingsaktiviteterne i henholdsvis regionerne og i 
Danske Regioner.  
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1. Indledning 
Den 1. december 2006 blev der indledt et samarbejde mellem hvad der en måned senere 
blev til Danske Regioner (DR), de fem regioner samt Handelshøjskolen, Aarhus Universi-
tet (ASB) om effektvurdering af EPJ-løsninger i amterne/regionerne. Formålet med samar-
bejdet er, at ’der skal identificeres og måles effekter af implementeringen af EPJ-løsninger 
på danske hospitaler med henblik på: 

• at kunne foretage en måling/vurdering af om de formulerede amtslige/H:S mål-
sætninger for EPJ-løsningen/it-strategien bliver indfriet. 

• at afklare sammenhænge mellem effekter indbyrdes og mellem effekter og for-
skellige organisatoriske og implementeringsmæssige karakteristika. 

• at kunne beskrive ’best pratices’ i forhold til en EPJ-implementering’1. 
 
Før 1. december 2006 havde der været et samarbejde mellem Hovedstadens Sygehusfæl-
lesskab (H:S), Fyns Amt og Nordjyllands Amt samt Handelshøjskolen i Århus om effekt-
vurdering af EPJ-løsninger. Som en del af dette samarbejde fastlagdes et måleprogram for 
den del af EPJ, der beskæftiger sig med medicinering, også kaldet Elektronisk PatientMe-
dicinering (EPM).  
 
I kredsen af samarbejdspartnere2 blev det besluttet, at den første effektvurdering skulle 
gennemføres for EPM, og at vurderingen skulle basere sig på det måleprogram, der alle-
rede var udarbejdet. Der skulle ske nogle få tilretninger, blandt andet skulle ’før/efter’-
setup’et erstattes med et rent ’efter-setup’. Begrundelsen var, at EPM i det store hele var 
implementeret i alle amter/regioner, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre ’før’-målinger.  
 
Effektvurderingen har primært været gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Den 
er gennemført i tre regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjyl-
land. Region Syddanmark og Region Midtjylland har af forskellige årsager valgt ikke at del-
tage i effektvurderingen. I Region Sjælland og Region Nordjylland er der tillige gennemført 
fokusgruppeinterviews som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Dataindsamlingen er sket  

• fra maj 2007 til 1. august 2007 for spørgeskemaets vedkommende 
• fra september 2007 til december 2007 for fokusgruppernes vedkommende  

 
 
1.1 Formål 
Formålet med nærværende rapport er primært at give svar på det første delmål ovenfor, 
altså at foretage en måling/vurdering af om de formulerede amtslige/H:S målsætninger for 
EPJ-løsningen/it-strategien bliver indfriet. Det gøres ved at analysere og afrapportere re-

                                             
1 Samarbejdsaftale (sponsoreret forskning) (start december 2006) mellem Amtsrådsforeningen 
(ARF) og Handelshøjskolen i Århus (HHÅ). Begge organisationer har i mellemtiden skiftet navn, jf. 
beskrivelsen ovenfor. 
2 Som et led i samarbejdet blev der desuden dannet en Regions-effektvurderingsgruppe, som be-
stod af en/to repræsentanter fra hver region samt en repræsentant fra Danske Regioner og repræ-
sentanter fra Handelshøjskolen i Århus. Det var gruppens opgave at koordinere og udføre effekt-
vurderingsarbejdet.  
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sultaterne med en opdeling i seks temaer, som er centrale set i forhold til såvel formulere-
de som uformulerede mål og forventninger til EPM-løsningen. Disse temaer er:  

• Brug af løsningen 
• Tilgængelig information 
• Overblik 
• Fejl/sikkerhed 
• Implementering 
• EPM-løsning 

 
 
Det andet delmål – om sammenhænge mellem effekterne - vil der rent forskningsmæssigt 
blive arbejdet videre med på ASB efter afslutningen af projektet. Resultaterne herfra vil bli-
ve publiceret på konferencer og i faglige tidsskrifter.  
 
Det sidste delmål – at beskrive best practices – vil blive taget op i denne rapport. Vi bruger 
en mindre ambitiøs betegnelse end best practices, nemlig ’Implementering af EPM-
løsninger – set fra brugerside’. Med dette skift indikeres, at der ikke gives en ultimativ op-
skrift på implementeringen, men derimod gives nogle hints, som kan være gode at følge i 
forbindelse med implementeringen af EPM-løsninger set fra brugerside. Disse erfaringer 
og udsagn stammer fra de fokusgruppeinterviews, der har været gennemført efter spørge-
skemaundersøgelsen. Formålet med disse har været at få uddybet resultater og kommen-
tarer fra spørgeskemaundersøgelsen, ikke at levere bedste bud på best practices for im-
plementering af EPJ.  
 
I nærværende rapport er det stort set udelukkende resultater fra spørgeskemaundersøgel-
sen, der afrapporteres. Resultaterne fra de gennemførte fokusgruppeinterviews bringes 
ikke her – kun de erfaringer, der vedrører selve implementeringen, jf. bemærkningen oven-
for. Disse interviews har været planlagt af og gennemført i regionerne. De tager udgangs-
punkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Resultater fra fokusgruppeinterview-
ene bringes i de særskilte regionale rapporter (se nedenfor). 
 
I rapporten præsenteres resultaterne på en sådan måde, at det er muligt at sammenligne 
de enkelte svar regionerne imellem. Det vil sige, at der for hvert spørgsmål vises resultater 
for hver af de tre regioner. Det betyder, at det vil være muligt at foretage sammenligninger 
på tværs. Det kan være interessant at foretage en sådan, men det kan også være misvi-
sende, fordi der ikke gives nogen beskrivelse af de underliggende faktorer, der er gælden-
de i de tre regioner. Fx anvender de tre regioner ikke samme løsning, og den tid, der er 
brugt på implementering af løsningen, er forskellig. Desuden er profilen, hvad angår spe-
cialer, der deltager i undersøgelsen, forskellig. Disse forhold sammen med andre spiller 
ind på de resultater, der præsenteres.  
 
Resultaterne fra effektvurderingen i hver af de tre regioner er afrapporteret særskilt3: 

• Effektvurdering af Elektronisk PatientMedicinering i Region Nordjylland, Regions-
rapport, Ledelsesrapport samt appendiks, marts 2008. 

• Effektvurdering af Elektronisk PatientMedicinering i Region Hovedstaden, Regions-
rapport, Ledelsesrapport samt appendiks, marts 2008. 

                                             
3 Disse rapporter kan fås ved henvendelse til de tre regioner. 
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• Effektvurdering af Elektronisk PatientMedicinering i Region Sjælland, Regionsrap-
port, Ledelsesrapport samt appendiks, marts 2008. 

 
 
 
1.2 De deltagende afdelinger 
I alt har 16 afdelinger/afsnit deltaget i effektvurderingen. I alt er der udleveret ca. 1167 
spørgeskemaer. Udlevering er sket til det personale, der ordinerer, ophælder/dispenserer 
og udleverer/administrerer medicin. Vi har fået svar fra 570. Det er samlet set en svarpro-
cent på lidt under 50. Figur 3.1 (se afsnit 3.2, side 15) indeholder en tabel over deltagende 
afdelinger/afsnit sammen med en opgørelse over antallet af svar opdelt på faggruppe samt 
afdeling/afsnit.  
 
I Region Nordjylland har fem afdelinger4 fra et bredt udsnit af sygehuse deltaget. Der er to 
kirurgiske afdelinger, en medicinsk, en børneafdeling samt en psykiatrisk afdeling. Alle del-
tagende afdelinger/afsnit bruger Theriak fra den islandske leverandør tm-software5. Ca. 
halvdelen af de afsnit/afdelinger, der har deltaget i undersøgelsen, har på det tidspunkt, da 
spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget (sommeren 2007), været brugere af Theriak i 
et halvt år, den anden gruppe har været brugere i knap to år.   
 
I Region Hovedstaden har følgende tre afdelinger/afsnit fra Nordsjællands Hospital delta-
get: En kirurgisk enhed, et medicinsk afsnit samt en gynækologisk afdeling. På det tids-
punkt spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget (sommeren 2007) havde afdelinger-
ne/afsnittene været brugere af EPM i mellem et halvt år og ni måneder. EPM-løsningen er 
leveret af ACURE6 (IBM). 
 
I Region Sjælland har otte afdelinger/afsnit deltaget. Der er en bred repræsentation af af-
delinger/afsnit med forskellige specialer: Medicin, kirurgi, psykiatri, pædiatri, gynækolo-
gi/obstetrik. Alle afdelinger/afsnit bruger Opus Medicin fra CSC Scandihealth7. På det tids-
punkt, spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget (sommeren 2007), havde alle deltagen-
de afdelinger/afsnit været brugere af EPM i mere end 1½ år.  
 
 
1.3 Målgruppe og læsevejledning 
Målgruppen for denne rapport er: 

• Organisationer og kliniske medarbejdere, der beskæftiger sig med planlægning og 
styring af it-mæssige tiltag på nationalt niveau  

• Ledelserne i regionernes sygehusadministrationer 
• Ledelse og personale på de kliniske afdelinger 
• Medarbejdere fra stabene, der beskæftiger sig med planlægning og udrulning af 

EPJ samt kvalitets- og udviklingsarbejde.  
 

                                             
4 På tre af afdelingerne er det ikke hele afdelingen, men kun udvalgte (de fleste) afsnit, der deltager.   
5 http://www.tm-software.com/  
6 http://www.ibm.com/services/dk/gbs/healthcare/ 
7 http://www.scandihealth.com/Index.htm  
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Rapporten er opbygget således, at der i kapitel 2 gives en kort beskrivelse af den funktio-
nalitet, der typisk dækkes af en EPM-løsning.  
 
I kapitel 3 beskrives den anvendte metode sammen med en beskrivelse af tilblivelsen af 
hele effektvurderingsprojektet.   
 
I kapitel 4 beskrives resultaterne efter en struktur med temaer som beskrevet i formålet. 
Hvis der ønskes mere specifikke oplysninger og tal henvises til de regionale rapporter (se 
ovenfor). Som det fremgår af kapitel 4 stilles der både åbne spørgsmål med mulighed for 
at skrive fritekstsvar og lukkede spørgsmål med skalabaserede svarkategorier (som fx ’Ja, 
i høj grad’, ’Ja, i nogen grad’, ’Hverken eller’, ’Nej, i ringe grad’ og ’Nej, slet ikke’). Hver af 
disse svarkategorier antager en talværdi inden for intervallet 1-5, hvor fx ’Ja, i høj grad’ 
svarer til værdien 1 og ’Nej, slet ikke’ svarer til værdien 5. Hvis den gennemsnitlige svar-
værdi fx er 2,8 svarer det til et ”gennemsnitssvar” på ’Hverken eller’. I diagrammerne i ka-
pitel 4 er svarværdierne for læsevenlighedens skyld ”vendt på hovedet”, således at svarka-
tegorier med den laveste numeriske værdi er placeret øverst, da de er mest positive, og 
svarkategorier med højeste numeriske værdi er placeret nederst, da de er mest negative.  
 
 
1.4 Resumé 
Overordnet set er de svar, der stammer fra spørgsmål med lukkede og skalabaserede 
svarkategorier, neutrale med en lille overvægt af positive udmeldinger. Der er ingen eller 
kun ganske få svar på den helt negative ende af skalaen.  
 
Når fritekstsvarene kigges igennem, er der et overtal af negative kommentarer i modsæt-
ning til svarene på de lukkede spørgsmål. Det skal der ikke tolkes på her. Blot skal man 
være klar over, at fritekstsvarene er (helt) frivillige.   
 
Nedenfor bringes et resumé af resultaterne inden for hvert af de seks temaer: Brug af løs-
ningen, tilgængelig information, overblik, fejl/sikkerhed, implementering og EPM-løsning. 
For en nærmere uddybning og analyse henvises til afsnittet ”Præsentation af resultater”. 
 
 
Brug af løsningen 
Brugen af løsningen knytter sig dels til processen med ordination af medicin og dels til ud-
levering af medicinlister under indlæggelsen samt udskrivningen af patienten.  
 
I mellem 62 % og 93 % af tilfældene registreres ordinationen af den person (læge eller jor-
demoder), der har truffet ordinationsbeslutningen. I forlængelse heraf angives det, at regi-
strering af ordinationen i op mod 50 % af tilfældene sker umiddelbart efter hver patientkon-
takt. Der er forskelle mellem de tre regioner i deres svar hvad angår ordinationen. 
 
Vedrørende udlevering af medicinlister til patienterne under indlæggelsen er der stor for-
skel mellem de forskellige specialer: Psykiatrien og medicinske afsnit udleverer oftest me-
dicinlister. Der er stor regional forskel. I Region Sjælland sker for disse to specialer oftere 
end i de to andre regioner. 
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På alle afdelinger forekommer det oftere at medicinlister udleveres ved udskrivning af pa-
tient end under indlæggelsen. På de gynækologiske og pædiatriske afdelinger forekommer 
det dog sjældent, at der udleveres medicinlister.   
 
 
Tilgængelig information  
Under temaet tilgængelig information behandles blandt andet områderne: CAVE, læge-
middelkataloget, historisk medicinliste, medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser, op-
lysninger om aktuel medicin fra egen læge. 
 
I forbindelse med ordination mangler der CAVE-oplysninger i ca. ¼ af tilfældene. Patient-
værdier så som højde, vægt, blodtryk mv. mangler i ca. ½ af tilfældene. Der er store regi-
onsvise forskelle. Region Sjælland mangler de forskellige former for oplysninger i mindre 
udstrækning end de to andre regioner.  
 
I forbindelse med dispensering og administration af medicin er der ikke markante mangler. 
CAVE-oplysninger mangler i ca. 21 % af tilfældene i Region Sjælland. Det tilsvarende tal 
for Region Hovedstaden og Region Nordjylland er hhv. 34 % og 10 %.  
 
 
Overblik 
De yngre læger og plejegruppen har nemmest ved at danne sig et overblik gennem brug 
af EPM. Begge grupper siger ’Ja, i nogen grad’ til at kunne danne sig et overblik ved brug 
af EPM i forbindelse med henholdsvis ordination og dispensering/administration af medi-
cin. Jordemødrene har vanskeligst ved at danne sig overblik. I forbindelse med ordination 
anføres, at oplysninger eller mangel på samme om aktuel medicin fra egen læge er hæm-
mende for overblikket. For en god ordens skyld skal det siges, at de nuværende EPM-
løsninger ikke indeholder features til automatisk overførsel af disse oplysninger. Der er re-
gionale forskelle i vurderingen af det overblik, man kan opnå gennem brug af EPM.  
 
Af fritekstsvarene fremgår det, at et manglende overblik også kan skyldes ukomplette og 
manglende medicinregistreringer.  
 
 
Fejl/sikkerhed 
Plejegruppen er en anelse positive i deres vurdering af forekomsten af fejl – både når det 
drejer sig om vurdering af de processer, som de selv forestår nemlig dispensering og ad-
ministration, og når det drejer sig om vurderingen af selve ordinationsprocessen. Deres 
svar ligger mellem ’Uændret antal fejl’ og ’Færre fejl. De yngre læger er også en anelse 
positive på samme måde som plejegruppen. Jordemødrene er mere negative og vurderer 
forekomsten af fejl som liggende mellem ’Uændret antal fejl’ og ’Flere fejl’. Der er store re-
gionsvise forskelle. Region Hovedstaden har for alle faggrupper (med undtagelse af yngre 
læger) svar der ligger mellem ’Uændret antal fejl’ og ’Flere fejl’.  
 
Blandt årsagerne til forekomsten af fejl i forbindelse med ordination er følgende mest do-
minerende: ’Utilstrækkelig undervisning’ samt ’Funktionaliteten i EPM er ikke hensigts-
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mæssig i forhold til mit arbejdsområde’. Der er forskelle mellem regionerne i deres opfat-
telser af årsagerne til forekomsten af fejl. 
 
I forbindelse med vurderingen af forekomsten af fejl ved dispensering og administration af 
medicin er der kun få udmeldinger, hvad angår årsager fra Region Nordjylland. For Region 
Hovedstaden er der fire årsager, der scorer mellem 30 % og 41 %. Det drejer sig om 
’Manglende erfaring’, ’Funktionaliteten i EPM er ikke hensigtsmæssig i forhold til mit ar-
bejdsområde’, ’Dispensering dokumenteres forkert’ samt ’Ydre omstændigheder (fx mang-
lende plads i medicinrummet, andre fysiske eller psykiske forhold, organisatoriske for-
hold)’. Region Sjælland er svarmæssigt placeret mellem de to andre regioner.   
 
Implementering 
Vedrørende implementering er personalet positive i forhold til afdelingsledelsens opbak-
ning. Det er det spørgsmål – ud af i alt ni – som personalet er mest positive overfor. Be-
svarelsen ligger mellem ’Ja, i nogen grad’ og ’Ja, i høj grad’. Positive vurderinger får tillige 
’Oplever du, at projektets mål har været klare?’ samt ’Oplever du, at du har realistiske for-
ventninger til EPM's muligheder?’  
 
De tre spørgsmål, der har den laveste scoring er:  

• Oplever du, at du har haft medbestemmelse i forbindelse med at få systemet til-
passet efter jeres behov? 

• Oplever du, at der har været afsat tilstrækkelige resurser til efterfølgende support 
af EPM? 

• Oplever du, at EPM er et driftssikkert system? 
 
All tre ligger mellem ’Hverken eller’ og ’Nej, i ringe grad’ – tættest på førstnævnte.  
 
 
EPM-løsning 
Plejegruppens indstilling til indførelsen af EPM opfattes af alle faggrupper (inklusiv egen 
faggruppe) som den mest positive. Ifølge svarene bliver de placeret mellem ’Hverken eller’ 
og ’Ja, i nogen grad’ i forhold til dette spørgsmål. Jordemodergruppen opfattes som den 
mest negative med svarværdier tæt på ’Nej, i ringe grad’.  
 
Det er stort set det samme billede, der bliver tegnet, når de enkelte faggrupper bliver 
spurgt til tilfredsheden med EPM. Plejegruppen scorer højest og jordemødrene lavest. På 
dette spørgsmål er der forskelle i svarene mellem de tre regioner. Region Hovedstaden 
ligger lavere end de to andre regioner, der er på niveau med hinanden.  
 
Af positive forhold angives følgende tre forhold som de vigtigste: 

• Patientens medicinoplysninger er altid læsbare og næsten altid let og hurtigt til-
gængelige. 

• EPM giver bedre og/eller hurtigere overblik over patientens aktuelle medicinering. 
• EPM giver mulighed for bedre dokumentation (flere oplysninger registreres). 

 
Af frustrationer nævnes følgende som de væsentligste: 

• Øget tidsforbrug på medicinering 
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• Der er fejl i EPM-systemet/Det er et dårligt produkt 
• Der er problemer med udstyret (pc, scannere, printere og lignende) 

 
Der er store forskelle mellem regionerne, i forhold til den vægt de tillægger både de positi-
ve forhold samt frustrationerne. 
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2. Beskrivelse af funktionalitet i EPM 
EPM støtter op om processerne med ordination, dispensering (ophældning) og administra-
tion (udlevering) af medicin. Støtten består i registrering og opbevaring af oplysninger om 
den medicin, patienten får/skal have. Lægen registrerer medicinen i forbindelse med ordi-
nationen. Plejepersonalet bruger disse oplysninger, når medicinen skal ophældes og gives 
til patienterne. De kvitterer herfor i systemet. 
 
De EPM-løsninger, der anvendes i de tre regioner er forskellige. Det betyder at de ikke 
helt har den samme funktionalitet. I det følgende gives der en beskrivelse af en normal 
funktionalitet samt en beskrivelse af hvorledes løsningen typisk bruges.  
 
Kontakt til andre systemer 
Patientoplysningerne hentes typisk fra det patientadministrative system. Oplysninger om 
de forskellige medicin præparater lægges ind centralt – for en hel region, for et sygehus 
eller et enkelt afsnit.  
 
Via EPM har lægen også typisk adgang til lægemiddelkataloget – det vil sige til en beskri-
velse af de enkelte lægemidler og deres virkninger.  
 
Fra EPM-systemet kan der sendes medicinoplysninger til apoteker-systemer, eksempelvis 
med bestillingsoplysninger (recepter). 
 
EPM understøtter processerne omkring medicinordination, dispensering (ophældning) og 
administration (givning) af medicin. Nedenfor beskrives basisfunktionaliteterne i EPM.  
Ud over disse findes der, i de enkelte EPM-systemer, yderligere funktionaliteter, fx ud-
skrivning af medicinliste og CAVE registrering. Det er desuden muligt at lave forskellige 
former for statistikker på baggrund af oplysninger fra EPM-systemer, fx forbrugsoplysnin-
ger. 
 
Anvendelsen af funktionaliteterne er betinget af lokale medicinpolitikker og –procedurebe-
skrivelser, hvorfor forskelle vil forekomme. Forskellene vil afspejles i de arbejdsgange, der 
er etableret i forbindelse med implementeringen af EPM. Ved medicinændringer, der skal 
effektueres i direkte tilknytning til indlæggelsen, kan der fx være den forskel, at der på nog-
le afdelinger/afsnit kun registreres den aktuelle medicin i EPM, medens der på andre afde-
linger/afsnit også registreres patientens vanlige medicin 
 
Ordination 
Ordination dækker over registrering af ordineret medicin, ændring i ordineret medicin og 
seponering af medicin. Personale med ordinationsrettigheder har adgang til denne funkti-
onalitet, typisk læger og jordemødre, samt sygeplejersker med uddelegeret ordinationsret.  
Personalets ordinationsrettigheder defineres af lokale medicinpolitikker og rollebeskrivel-
ser.  
 
Når patienten kommer på hospitalet, skal patientens vanlige medicin, (som er ordineret af 
egen læge), registreres i EPM. Oplysninger herom kan gives af patienten, eller de kan evt. 
indhentes hos ordinerende sundhedsmyndighed eller hjemmeplejen – fx gennem frem-
sendelse af en liste via fax. EPM-systemet indeholder oplysninger om evt. allergier set i 
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forhold til visse medikamenter (CAVE). EPM kan så give en indikation/blokering, hvis der 
gøres forsøg på at ordinere medicin, som står opført som CAVE.  
 
Ændringer i bestående ordinationer samt tilføjelser af nye foretages typisk i forbindelse 
med stuegang.  
 
Dispensering  
Personale med dispenseringsrettigheder (typisk jordemødre og plejepersonale) foretager 
ophældning af medicin på baggrund af oplysningerne fra EPM. Samtidig hermed gennem-
fører de en kontrol af ordinationen. Ud fra deres kendskab til patienten vurderer de, om der 
samlet set er sammenhæng i ordinationen. Men det er fortsat den ordinerende læge, der 
har ansvaret for, at ordinationen er korrekt. Ophælderen kvitterer for ophældningen i EPM.  
 
Administration 
Når medicinen gives til patienten, skal der ske en fornyet registrering i EPM.  
 
EPM skal gerne indeholde en fuldstændig opdateret beskrivelse af de enkelte patienters 
medicinske status. Denne status kan bruges til flere ting ud over de nævnte, blandt andet 
til udskrivning af medicinlister som udleveres til patienten. Den kan også bruges til ud-
skrivning af recepter, når patienten efter udskrivning selv skal sørge for medicin.  
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3. De anvendte metoder 
Som nævnt under indledningen blev effektvurderingen gennemført primært som en spør-
geskemaundersøgelse, hvor spørgsmålene var udviklet i et forudgående samarbejde mel-
lem Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), Fyns Amt og Nordjyllands Amt samt Han-
delshøjskolen i Århus. 
 
Det eksisterende måleprogram var udviklet til at udføre før/efter-målinger. Da langt de fle-
ste regioner havde påbegyndt implementeringen af EPM, var det ikke muligt at udføre før-
målinger. Derfor blev det besluttet, at effektvurderingen af EPM udelukkende skulle bestå 
af efter-måling.  
 
Baggrunden for at vælge at bruge spørgeskemaundersøgelse var et ønske fra regionerne 
om et lavt resursetræk på klinikerne. For at uddybe spørgeskemadataene blev det aftalt at 
gennemføre fokusgruppeinterviews på alle eller dele af de afdelinger/afsnit, som har del-
taget i spørgeskemaundersøgelsen. Region Nordjylland og Region Sjælland har gennem-
ført fokusgruppeinterviews på en stor del af afdelingerne/afsnittene. Region Hovedstaden 
valgte at udelade denne undersøgelse, idet man tidligere havde lavet effektvurdering af 
EPM på et større udsnit af afdelinger/afsnit. I den forbindelse havde man også lavet fo-
kusgruppeinterviews.  
 
For at påbegynde arbejdet med at validere spørgsmålene i det eksisterende måleprogram 
udvalgte ASB de indikatorer, som ud fra erfaringer med effektvurdering af EPM i Nordjyl-
lands Amt/Region Nordjylland, havde størst værdi i en effektvurdering. Herefter blev 
spørgsmål fra før-delen fjernet, således at der kun var spørgsmål fra efter-delen tilbage.  
 
Herefter blev den nye effektvurderingsmodel præsenteret for regionerne på et møde i Re-
gionseffektvurderingsgruppen den 27. marts 2007. Det var ikke muligt at gennemgå hele 
effektvurderingsmodellen på mødet, hvorfor der blev planlagt et nyt møde den 17. april 
2007. Inden dette møde havde regionerne til opgave at vurdere effektvurderingsmodellen 
og komme med kommentarer. På mødet den 17. april 2007 blev resten af effektvurde-
ringsmodellen gennemgået. Hvert spørgsmål blev diskuteret, og der blev opnået enighed 
om, hvilke spørgsmål der skulle indgå i spørgeskemaet.   
 

 
3.1 Udvælgelse af afdelinger til deltagelse i effektvurderingen 
Følgende kriterier blev opsat i forhold til regionernes udvælgelse af afdelinger til at deltage 
i effektvurderingen af EPM: 

• Afdelinger skal udvælges, så de repræsenterer de forskellige specialer (kirurgi, 
medicin, gynækologi, pædiatri samt psykiatri). Afdelingerne skal nødvendigvis ikke 
være fra samme sygehus.  

• Afdelinger skal udvælges, så de repræsenterer afdelinger, som forventelig har for-
skellige indstillinger til EPM. 

• Der skal primært udvælges afdelinger med 60-70 medarbejdere eller flere.  
 
Regionerne havde et ønske om, at de kliniske afdelingers deltagelse i effektvurderingen 
skulle være frivillig. Derfor blev ovenstående kriterier betragtet som vejledende.  
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Der blev arbejdet intenst på at opnå så høje svarprocenter som overhovedet muligt. Det 
skete blandt andet gennem information til/kommunikation med de afdelinger, der skulle 
deltage i undersøgelsen, samt rykkerprocedurer. Målet var at få en svarprocent så høj 
som muligt, og helst over 60 %. 
 
I forbindelse med fokusgruppeinterviews var rådet at udføre interviews på halvdelen af de 
afdelinger, som deltog i effektvurderingen af EPM. Alle specialer skulle gerne være repræ-
senteret. I hvert interview skulle gerne deltage 1-3 læger samt 1-3 sygeplejersker eller 1-3 
jordemødre. Hvert interview skulle have en maksimal længde på 2 timer.   
 
 
3.2 Indsamling af data 
ASB sørgede for at stille spørgeskemaer til rådighed i elektronisk såvel som i papirformat. 
Valgte regionerne en papirbaseret løsning, skulle de selv sørge for trykning samt efterføl-
gende indtastning af svarene i det elektroniske spørgeskema-system. For at sikre den 
bedst mulige dataindsamling afholdt ASB en tre-timers undervisning om effektvurdering og 
spørgeskemaer ude i regionerne. Undervisningen var rettet mod de medarbejdere, som 
skulle varetage dataindsamlingen.   
 
Opgavefordelingen kan beskrives på følgende måde. ASBs opgaver var/blev at… 

• undervise de involverede aktører i regionerne i udførelsen af effektvurderings-
projektet. 

• udarbejde papirspørgeskema, som udsendtes til regionerne i PDF-format. 
• udarbejde elektronisk spørgeskema (Inquisite anvendtes). 
• udsende elektroniske spørgeskemaer til medarbejderne i regionerne (blev sendt di-

rekte til den enkelte medarbejders e-mailadresse). 
• analysere de indsamlede data. 
• udarbejde rapporter på baggrund af hhv. de enkelte regionernes data og en rap-

port, hvor regionernes data blev sammenlignet. 
• vedligeholde siden www.effektvurdering.dk 
• præsentere resultaterne af undersøgelsen. 

 
Regionernes opgaver var at… 

• udvælge og finde afdelinger, som ønskede at deltage i effektvurderingen. 
• udsende papirspørgeskemaer til de afdelinger, der ønskede at svare på papir. 
• finde e-mailadresser på de medarbejdere, der ønskede at svare elektronisk. 
• indtaste udfyldte papirspørgeskemaer i Inquisite.  
• udføre interviews samt efterfølgende databehandling. 

 
Som nævnt tidligere blev dataindsamlingen påbegyndt medio maj 2007 og sluttede primo 
august 2007. Fordelingen af svar på afdelinger og regioner fremgår af tabellen i figur 3.1 
nedenfor. Spørgeskemaet findes i bilag A.
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Læger Jordemødre Plejegruppe  
Region og afdeling 

Antal 
svar 

Svar-
pct. 

Antal 
svar 

Svar-
pct. 

Antal 
svar 

Svar-
pct. 

Region Hovedstaden 

Gynækologisk afdeling G, Hillerød Hospital  22 69 % 20 27 % 33 38 % 

Infektionsmedicinsk afsnit, Helsingør Hospital 14 40 %   14 78 % 

Kirurgisk Enhed, Hillerød Hospital 11 41 %   13 42 % 

Region Hovedstaden samlet 47 50 % 20 27 % 60 44 % 

Region Sjælland 

Kardiologisk/Endokrinologisk afsnit M1, Kalund-
borg Sygehus, Sygehus Vest + medicinske læger 20 87 %   11 44 % 

Kardiologisk/Endokrinologisk afsnit B2 Slagelse 
Sygehus, Sygehus Vest 4 31 %   8 20 % 

Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus, Sy-
gehus Vest 6 29 %   19 48 % 

Børneafsnit 17, Næstved Sygehus, Sygehus Syd 
+ pædiatriske læger 14 64 %   22 69 % 

Neonatalafsnit 10, Næstved Sygehus, Sygehus 
Syd     24 71 % 

Gynækologisk/obstretrisk afdeling, Roskilde Sy-
gehus, Sygehus Øst     31 72 % 10 46 % 

Almenpsykiatrisk afsnit A, Psykiatrien, Dianalund 1 33 %   7 32 % 

Almenpsykiatrisk afsnit 50, Psykiatrien, Roskilde 1 50 %   10 53 % 

Region Sjælland samlet 46 55 % 31 72 % 111 47 % 

Region Nordjylland 

FBE Kirurgi Syd 16 31 %   60 53 % 

Medicinsk Center, Medicinsk Afd., Dronninglund 5 28 %   23 29 % 

Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 11 69 %   26 61 % 

Klinik Farsø, Ortopædkirurgien 4 17 %   28 67 % 

Afdeling Nord – Brønderslev, Psykiatrien 7 47 %   75 82 % 

Region Nordjylland samlet 43 35 %   212 57 % 
 

Figur 3.1. Fordeling af svar opdelt på afdeling og region.  
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Tabellen i figur 3.1 viser svarprocenter for tre faggrupper: Læger, jordemødre og pleje-
gruppe. I analyserne og i resultatpræsentationerne anvendes en finere opdeling, idet læ-
gegruppen er opdelt i seniorlæger og yngre læger, og plejegruppen er opdelt i sygeplejer-
sker og social- og sundhedsassistenter (SOSU). Denne opdeling har ikke kunnet anven-
des i tabellen i figur 3.1, fordi vi ikke har en opgørelse over hvor mange skemaer, der er 
udsendt til hhv. seniorlæger og yngre læger samt sygeplejersker og SOSU’er. Vi har kun 
den grovere opdeling på læger og plejegruppe.   
 
De meget svingende – og dermed også lave svarprocenter – har betydning for tolkningen 
af resultaterne. Spørgsmålet er, om resultaterne leverer repræsentative billeder af perso-
nalets indstillinger til forskellige forhold vedrørende brugen af EPM. Vi har ikke lavet en 
egentlig frafalds-analyse, fordi en sådan ikke vil kunne give os et billede af, om responden-
terne er repræsentative set i forhold til de forekommende indstillinger til EPM.   
 
Vi har været i kontakt med de fem afdelinger/afsnit fra Region Nordjylland, der har deltaget 
i undersøgelsen for at få en forklaring på de lave svarprocenter. Svaret er samstemmende, 
at personalet har travlt, og i den forbindelse har spørgeskemaet ikke stor vægt sammen-
lignet med behandling og pleje af patienterne. Desuden er effektvurderingsskemaet ikke 
det eneste skema, som personalet bliver bedt om at forholde sig til/udfylde.   
 
Hvis denne forklaring er dækkende, skønnes frafaldet ikke at have betydning set i forhold 
til indstillingen til EPM. Det betyder, at resultaterne skønnes at være repræsentative.  
 
Vi har undladt at udtale os om signifikansen i forskellene mellem resultaterne fra de enkel-
te regioner. Vores tilgang er beskrivende, vi er ikke skarpe på om eventuelle forskelle mel-
lem er regionerne er signifikante. Vi bruger i stor udstrækning diagrammer til at vise resul-
tater. Det er begrundet i visuelle hensyn. At inddrage konfidensintervaller for at markere 
signifikans, ville sløre budskabet. Derfor er de udeladt. Vi håber på at læseren selv kan 
tolke resultaterne.  
 
 
  
3.3 Analyse af data 
Siden medio august er der gennemført analyser på de data, der blev indsamlet via spør-
geskemaundersøgelsen. Analyserne har løbende været stillet til rådighed for de enkelte 
regioner, ligesom der har været en løbende kontakt med henblik på at specificere de øn-
sker, de enkelte regioner har med hensyn til brug af analyserne.  
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4. Præsentation af resultater 
I det følgende beskrives resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Beskrivelsen er ind-
delt i seks temaer som omtalt tidligere: 

• Brug af løsning 
• Tilgængelig information  
• Overblik 
• Fejl/sikkerhed 
• Implementering 
• EPM-løsning 

 
Der er tre typer af spørgsmål i spørgeskemaet: Spørgsmål, hvor der skal gives ét svar i 
forhold til en gradueret svarskala. I skemaet bruges en fempunkts skala. Der må kun gives 
ét svar her. Der er også spørgsmål, hvor der er flere svarmuligheder, og hvor der ikke er 
tale om en gradueret skala. Den sidste type ’spørgsmål’ er fritekst. Her er respondenten 
velkommen til at skrive egne kommentarer. Det har været brugt i stor udstrækning.  
 
Beskrivelsen af resultaterne i det følgende baserer sig på alle tre typer spørgsmål og svar. 
Resultater fra de gennemførte fokusgruppeinterviews fra Region Sjælland og Region 
Nordjylland medtages ikke.  
 
Hvis der ønskes flere oplysninger – i form af tal, tabeller, diagrammer og konklusioner 
(vedrørende forskelle, der knytter sig til afdeling eller faggruppe) – henvises til regionsrap-
porterne8.   
 

 
4.1 Brug af løsningen 
I forbindelse med brug af løsningen spørges der dels til selve ordinationsprocessen: Om 
læger/jordemødre selv ordinerer, og om de gør det for flere patienter på en gang. Dels 
spørges der til, om der udleveres medicinlister til patienterne.9  
 
De første tre spørgsmål er blevet besvaret af læger og jordemødre10, som ordinerer medi-
cin. Det sidste spørgsmål er besvaret af alle.  
 
Spørgsmålene skal ikke forestille at give et fuldt dækkende billede af brugen af EPM-
løsningen. De giver en indikation på nogle centrale områder – om tidstro registreringer og 
compliance. De efterfølgende temaer beskæftiger sig også med brug af løsningen og er på 
den måde også med til at tegne et billede af, hvorledes løsningen bliver brugt.  
 
 
Resultater 
På spørgsmålet Hvor ofte bruger du selv EPM til ordination af medicin? (3.1a.1) svarer 93 
% i Region Nordjylland, 75 % i Region Sjælland og 62 % i Region Hovedstaden, at de ’Al-

                                             
8 Se under afsnit 1.1.  
9 Det drejer sig om spørgsmålene 3.1a.1, 3.1d.1, 3.1d.2 og 3.4e.1 – se bilag A. 
10 Jordemødre indgår ikke i undersøgelsen fra Region Nordjylland. 
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tid/Stort set i hvert tilfælde’ selv foretager ordination i EPM. I figur 4.1 vises fordelingen af 
svar. 
 

Anvendelse af EPM  til ordination af medicin

Region Hovedstaden (n=69) 62,3 14,5 2,9 11,6 4,3 1,4 2,9

Region Sjælland (n=77) 75,3 14,3 10,4 0 0 0 0

Region Nordjylland (n=43) 93 2,3 4,7 0 0 0 0

Altid/Stort set 
i hvert tilfælde

I ca. ¾ af 
tilfældene

I ca. ½ af 
tilfældene

I ca. ¼ af 
tilfældene

Aldrig/Stort 
set aldrig

Ikke relevant Ved ikke

Figur 4.1. Anvendelse af EPM til ordination af medicin. 
 
 
På spørgsmålet Hvor ofte dokumenterer du ordinationen i EPM i umiddelbar tilknytning til, 
at du har truffet beslutningen (i forlængelse af den enkelte patientkontakt)? (3.1d.1) svarer 
63 % i Region Nordjylland, 53 % i Region Sjælland og 41 % i Region Hovedstaden, at det 
sker ’Altid/Stort i hvert tilfælde’.  
 
For spørgsmålet Hvor ofte dokumenterer du ordinationer i EPM til flere patienter i én ar-
bejdsgang og ikke i forlængelse af den enkelte patientkontakt, (fx ordinerer du efter stue-
gang på alle de patienter, du har tilset)? (3.1d.2) ligger det gennemsnitlige svar for Region 
Sjælland og Region Hovedstaden på ’I ca. ¼ af tilfældene’, mens det for Region Nordjyl-
land ligger tættere på ’I ca. ½ af tilfældene’. Den største svarkategori er i alle tre regioner 
’Aldrig/Stort set aldrig’ med 40 % i Region Nordjylland, 46 % i Region Hovedstaden og 49 
% i Region Sjælland.    
 
Ovenstående to spørgsmål (3.1d.1 og 3.1d.2) komplementerer altså hinanden. Hvis man 
ordinerer medicin til flere patienter på en gang, kan man ikke lave ordinationen umiddel-
bart efter den enkelte patientkontakt.  
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Spørgsmål 3.4e.1 omhandlende udleveringen af medicinlister består af følgende under-
spørgsmål: 

1. Hvor ofte får de indlagte patienter en medicinliste udleveret under indlæggelsen? 
(3.4e.1.1) 

2. Hvor ofte får de indlagte patienter en medicinliste udleveret, når der er sket æn-
dringer i listens indhold? (3.4e.1.2) 

3. Hvor ofte får de indlagte patienter udleveret en medicinliste ved udskrivningen? 
(3.4e.1.3) 

4. Hvor ofte får de ambulante patienter en medicinliste, når der er sket ændringer i li-
stens indhold? (3.4e.1.4) 

 
For spørgsmål 3.4e.1.1 og 3.4e.1.2 ligger de gennemsnitlige svar for Region Sjælland på ’I 
ca. ¼ af tilfældene’, for Region Hovedstaden ligger de tættest på ’Stort set aldrig’, mens de 
for Region Nordjylland ligger midt imellem. ’Stort set aldrig’ udgør for begge spørgsmål 
den klart største svarkategori for alle tre regioner. Figur 4.2 viser gennemsnitssvaret for 
spørgsmål 3.4e.1.1 fordelt på kliniske specialer. De medicinske specialer samt psykiatrien 
udleverer oftere end de andre specialer medicinskemaer til patienterne. Det fremgår også, 
at Region Sjælland (se ’Gennemsnit’) oftere udleverer skemaer under indlæggelse, end 
man gør det i de to andre regioner.  
 

Hvor ofte får de indlagte patienter en medicinliste udleveret ved indlæggelsen?

Region Hovedstaden (n=131) Region Sjælland (n=183) Region Nordjylland (n=253)

 
Figur 4.2. Hvor ofte får de indlagte patienter en medicinliste udleveret under indlæggelsen? 
 
 
Figur 4.3 viser gennemsnitssvaret for spørgsmål 3.4e.1.3 fordelt på kliniske specialer. De 
medicinske specialer samt psykiatrien udleverer oftere medicinskemaer til patienterne end 
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de andre specialer. Dog udleverer de kirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden og Regi-
on Nordjylland medicinlister ”I ca. ½ af tilfældene”, mens det i Region Sjælland sker over 
¾ af tilfældene. Det fremgår også, at Region Sjælland og Region Nordjylland (se ’Gen-
nemsnit’) oftere udleverer skemaer i forbindelse med udskrivning af patienter, end man 
gør det i Region Hovedstaden. Dog skal man være opmærksom på, at Gynækologi, som i 
Region Hovedstaden og Region Sjælland er det speciale, der i færrest tilfælde udleverer 
en medicinliste ved udskrivningen, ikke indgår i undersøgelsen for Region Nordjylland.  
 

Hvor ofte får de indlagte patienter udleveret en medicinliste ved udskrivningen?

Region Hovedstaden (n=131) Region Sjælland (n=183) Region Nordjylland (n=252)

 
Figur 4.3. Hvor ofte får de indlagte patienter en medicinliste udleveret ved udskrivningen? 
 
 
For spørgsmål 3.4e.1.4 ligger det gennemsnitlige svar for Region Nordjylland og Region 
Sjælland mellem ’I ca. ½ af tilfældene’ og ’I ca. ¼ af tilfældene’, dog tættest på sidstnævn-
te. For Region Hovedstaden ligger gennemsnitssvaret på ’Stort set aldrig’, hvilket også 
udgør den største svarkategori for alle tre regioner. 
 
 
Opsummering 
Brugen af løsningen knytter sig dels til processen med ordination af medicin og dels til ud-
levering af medicinlister under indlæggelsen samt udskrivningen af patienten.  
 
I mellem 62 % og 93 % af tilfældene registreres ordinationen af den person (læge eller jor-
demoder), der har truffet ordinationsbeslutningen. I forlængelse heraf angives det, at regi-
strering af ordinationen i op mod 50 % af tilfældene sker umiddelbart efter hver patientkon-
takt. Der er forskelle mellem de tre regioner i deres svar hvad angår ordinationen. 
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Vedrørende udlevering af medicinlister til patienterne under indlæggelsen er der stor for-
skel mellem de forskellige specialer: Psykiatrien og medicinske afsnit udleverer oftest me-
dicinlister. Der er stor regional forskel. I Region Sjælland sker for disse to specialer oftere 
end i de to andre regioner. 
 
På alle afdelinger forekommer det oftere at medicinlister udleveres ved udskrivning af pa-
tient end under indlæggelsen. På de gynækologiske og pædiatriske afdelinger forekommer 
det dog sjældent, at der udleveres medicinlister.   
 
 
4.2 Tilgængelig information 
Der spørges til adgangen/tilgangen til forskellige former for informationer i forbindelse med 
medicineringsprocessen. Det drejer sig blandt andet om CAVE-oplysninger, lægemiddel-
kataloget, historisk medicinliste, medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser.11 
 
Det første spørgsmål er blevet besvaret af læger og jordemødre, som ordinerer medicin. 
Det sidste spørgsmål er besvaret af plejegruppen samt jordemødre. 
 
 
Resultater  
Et af spørgsmålene lyder: Hvor ofte oplever du, at en af følgende informationer mangler, 
når du har brug for dem i forbindelse med ordination af medicin til en patient i EPM? 
(3.1i.1) 

• CAVE 
• Lægemiddelkataloget 
• Historisk medicinliste 
• Generelle patientoplysninger (fx nyrefunktion) 
• Medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser om fast medicin 
• Medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser om IV/infusioner/blandinger 
• Medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser om PN 
• Oplysninger om aktuel medicin fra egen læge 
• Oplysninger om patientværdier (vægt, højde, BT) 

 
Som det fremgår af figur 4.4, er Oplysninger om aktuel medicin fra egen læge den infor-
mation, der hyppigst mangler i alle tre regioner. Det skal dog anføres, at ingen af dagens 
EPM-løsninger indeholder features til automatisk overførsel af patientens medicinoplys-
ninger fra egen læge til sygehusenes EPM-løsninger. For Oplysninger om patientværdier 
ser billedet således ud: I Region Sjælland og Region Nordjylland mangler man disse in-
formationer ’I ca. ½ af tilfældene’, mens gennemsnitssvarene for Region Hovedstaden lig-
ger mellem ’I ca. ½ af tilfældene’ og ’I ca. ¾ af tilfældene’. I Region Nordjylland mangler 
man sjældnest CAVE-oplysninger, mens det for Region Hovedstaden og Region Sjælland 
er oplysninger fra Lægemiddelkataloget.  
   
 

                                             
11 Det drejer sig om spørgsmålene 3.1i.1, 3.2d.1 og 3.2d.2. 
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Oplysninger der mangler i forbindelse med ordinering af medicin i EPM

Region Hovedstaden (n=67-69) Region Sjælland (n=75-77) Region Nordjylland (n=40-42)

Oplysninger der mangler i forbindelse med ordinering af medicin i EPM

Altid/Stort set i 
hvert tilfælde

I ca. ¾ af 
tilfældene

I ca. ½ af 
tilfældene

I ca. ¼ af 
tilfældene

Aldrig/
Stort set aldrig

Medicin-
oplysninger 

om IV/
infusioner/
blandinger

Medicin-
oplysninger 

om PN

Oplysninger 
om aktuel 

medicin fra 
egen læge

Oplysninger 
om patient-

værdier

Lægemiddel
kataloget

Historisk 
medicinliste

Generelle 
patient-

oplysninger

Medicin-
oplysninger 

om fast 
medicin

CAVE

 
Figur 4.4. Oplysninger der mangler i forbindelse med ordinering af medicin i EPM12. 
 
 
For spørgsmålet Hvor ofte oplever du, at der mangler oplysninger i EPM i forbindelse med 
dispensering/administration af medicin til en patient? (3.2d.1) er svarmønsteret ens for di-
spensering og administration, hvorfor de behandles under et. I Region Nordjylland ligger 
det gennemsnitlige svar mellem ’Aldrig/stort set aldrig’ og ’I ca. ¼ af tilfældene’, mens det i 
Region Sjælland og Region Hovedstaden ligger på ’I ca. ¼ af tilfældene’.  
 
For spørgsmålet Hvis der mangler oplysninger, hvilke typer af oplysninger mangler hyp-
pigst? (3.2d.2) bliver der stort set ikke angivet markante mangler. I Region Nordjylland har 
mellem 10-18 % angivet at mangle oplysninger ved dispensering, mens svarene ved ad-
ministration ligger inden for intervallet 7-24 %. I Region Sjælland har ca. 21 % angivet at 
mangle CAVE-oplysninger i forbindelse med dispensering af medicin samt afvigelsesop-
lysninger i forbindelse med administration, mens de øvrige svarkategorier ligger inden for 
intervallet 11-18 %. I Region Hovedstaden angiver 34 %, at de ved dispensering mangler 
CAVE-oplysninger, mens 29 % mangler andre ordinationsoplysninger. De øvrige svarka-
tegorier ligger ved dispensering inden for intervallet 16-24 %. Ved administration angiver 
31 % at mangle afvigelsesoplysninger, mens de øvrige svarkategorier ligger inden for in-
tervallet 8-23 %.  
 
Der er tilføjet en del kommentarer i fritekstfeltet til spørgsmål 3.2d.2. Her bringes et udpluk:  

                                             
12 n-værdierne efter regionsnavnene lige under overskriften fortæller, hvor mange der har besvaret 
spørgeskemaet   
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• ”Det er/kan være svært at gå tilbage til tidligere indlæggelser og finde medicinordinati-
oner” (sygeplejerske, Region Nordjylland). 

• ”Der bliver ofte ændret til synonympræparater, og derfor er medicinnavnet ofte forkert i 
forhold til det medicin, der står på hylden” (sygeplejerske, Region Nordjylland). 

• ”På børneafdelingen vejer patienterne 5-80 kg, dvs. doseringen er meget varierende. 
Det kunne understøttes meget bedre elektronisk, end det sker i dag” (sygeplejerske, 
Region Sjælland). 

• ”Det er ikke altid, at den lægemiddelopløsning/dosering, som lægerne ordinerer, findes 
på afdelingen. Det medfører, at der lettere opstår fejlmedicinering” (sygeplejerske, Re-
gion Sjælland). 

• ”Generelt mange der mangler at tage stilling til CAVE. Mangler fejltider i ordination af 
IV-medicin. Fejl i placering af infusioner under peroral medicin. At patienterne ikke bli-
ver lagt ind i EPM, hvis lægen ej kender systemet” (sygeplejerske, Region Hovedsta-
den). 

• ”Læger, der mener, det tager for lang tid at registrere i EPM, så sygeplejersken står 
med problemet” (sygeplejerske, Region Hovedstaden).   

 
 
Opsummering 
I forbindelse med ordination mangler der CAVE-oplysninger i ca. ¼ af tilfældene. Patient-
værdier så som højde, vægt, blodtryk mv. mangler i ca. ½ af tilfældene. Der er store regio-
nale forskelle. Region Sjælland mangler de forskellige former for oplysninger i mindre ud-
strækning end de to andre regioner.  
 
I forbindelse med dispensering og administration af medicin er der ikke markante mangler. 
CAVE-oplysninger mangler i ca. 21 % af tilfældene i Region Sjælland. Det tilsvarende tal 
for Region Hovedstaden og Region Nordjylland er hhv. 34 % og 10 %.  
 
 
4.3 Overblik 
Der spørges til, om der kan dannes et overblik i forbindelse med ordinations-, dispense-
rings- og administrationsprocesserne. Hvis der er vanskeligheder med at få overblik, skal 
det angives, hvilke typer af oplysninger der giver problemerne.13  
 
De to første spørgsmål er blevet besvaret af læger og jordemødre, som ordinerer medicin. 
De sidste to er besvaret af plejegruppen samt jordemødre.  
 
 
Resultater 
I figur 4.5 nedenfor vises svarene fra to spørgsmål, som er knyttet til ordinations-, dispen-
serings- og administrationsprocessen: 

• Kan du danne dig det nødvendige overblik ved brug af EPM i forbindelse med ordi-
nation af medicin til en for dig ukendt patient? (3.1j.1) 

                                             
13 Det drejer sig om spørgsmålene: 3.1j.1, 3.1j.2, 3.2e.1, 3.2e.2.  
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• Kan du danne dig det nødvendige overblik ved brug af EPM i forbindelse med di-
spensering/administration af medicin til en patient? (3.2e.1) 

 
Det sidstnævnte spørgsmål er delt i to underspørgsmål, ét vedrørende dispensering og ét 
vedrørende administration. Svarene på disse to varierer ikke særlig meget, så derfor be-
handles de samlet.  
 
Værdierne for faggrupper med mærket ’ordination’ i figur 4.514 nedenfor stammer fra sva-
rene på spørgsmål 3.1j.1, mens de for faggrupper med mærket ’administration’ stammer 
fra spørgsmål 3.2e.1. Som det fremgår af figuren, har plejegruppen i Region Sjælland og 
Region Nordjylland lettere ved at danne sig et overblik i forbindelse med dispensering og 
administration af medicin, end lægerne (og jordemødrene) har i forbindelse med ordinatio-
nen. I Region Hovedstaden har de yngre læger derimod væsentligt lettere ved at danne 
sig et overblik end de øvrige faggrupper i regionen. Det gennemsnitlige svar for yngre læ-
ger, sygeplejersker og SOSU’er (social- og sundhedsassistenter) ligger tæt på ’Ja, i nogen 
grad’, mens det for seniorlæger og jordemødre ligger tæt på ’Hverken eller’.  
 

Overblik i forbindelse med medicinering

Region Hovedstaden (n=127) Region Sjælland (n=192) Region Nordjylland (n=233)

Figur 4.5. Overblik i forbindelse med medicinering opdelt på faggrupper15. 
 
 
For spørgsmålet Hvis du finder det vanskeligt at danne dig det nødvendige overblik, hvilke 
typer af oplysninger er det hyppigst svært at få overblik over? (3.1j.2) scorer ’Oplysninger 
om aktuel medicin fra egen læge’ generelt højest. Det fremgår af figur 4.6, hvor alle svar-
                                             
14 Tallet i hver søjle viser antallet af respondenter indenfor hver faggruppe i den pågældende regi-
on.  
15 Tallene inde i søjlen angiver antallet af svar for den pågældende faggruppe. 
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værdier på 25 % eller derover er markeret med grå baggrund, og den største svarværdi for 
hver region er fremhævet med fed skrift. Som det også fremgår af figuren, er der dog regi-
onale forskelle i forhold til svarprocenten. I Region Hovedstaden ligger samtlige svarkate-
gorier over 25 %, og de tre største ligger inden for intervallet 45-58 %. I Region Sjælland 
scorer svarkategorien ’Oplysninger om aktuel medicin fra egen læge’ væsentligt højere 
end de øvrige svarkategorier, som alle ligger omkring 25 %. I Region Nordjylland ligger de 
fire største svarkategorier inden for intervallet 35-42 %. 
 
Typer af oplysninger det er vanskeligt at få 
overblik over 

Region  
Hovedstaden

Region  
Sjælland 

Region  
Nordjylland 

CAVE 25 % 25 % 19 % 

Historisk medicinliste 36 % 25 % 37 % 

Generelle patientoplysninger 45 % 29 % 23 % 

Medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser 46 % 22 % 35 % 

Oplysninger om aktuel medicin fra egen læge16 58 % 52 % 42 % 

Oplysninger om patientværdier (vægt, højde, BT) 33 % 25 % 40 % 

Ved ikke 12 % 27 % 9 % 

Figur 4.6. Typer af oplysninger, det er vanskeligt for læger og jordemødre at få overblik over.  
 
 
Der er nogle få kommentarer tilføjet i fritekstfeltet til spørgsmål 3.1j.2. Her bringes et ud-
pluk:  
• ”Mangler en mulighed for at nedsætte skriftstørrelse, så der kan være flere ordinationer 

på skærmen” (speciallæge, Region Nordjylland). 
• ”Hvis medicin er seponeret - kan det være svært at se, hvordan det blev givet” (speci-

allæge, Region Nordjylland). 
• ”Af og til er medicinen ikke ordineret (gælder for den medicin, jeg ikke selv må ordinere 

– men administrerer)” (jordemoder, Region Sjælland).   
• ”Jeg tvivler nogle gange på, om alt er registreret, og/eller om det rigtige er registreret” 

(jordemoder, Region Sjælland).   
• ”Det er jo ikke sikkert, at alt den givne medicin står i EPM” (jordemoder, Region Sjæl-

land). 
• ”Aktuel medicin er ikke opdateret” (yngre læge, Region Hovedstaden).   

                                             
16 Er ikke en feature i dagens EPM-løsninger. 
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• ”Er ikke oplært i systemet, men i gang med ’learning by doing’, så overblikket er det så 
som så med. Har ikke mulighed for at lære af mine evt. fejl!! Ofte er vi flere, der ikke 
ved, hvordan vi skal bruge det” (jordemoder, Region Hovedstaden).   

 
For spørgsmålet Hvis du finder det svært at danne dig det nødvendige overblik [i forbin-
delse med dispensering og administration af medicin], hvilke typer af oplysninger er det 
hyppigst svært at få overblik over? (3.2e.2) er der ingen markante udmeldinger. I Region 
Sjælland er der ingen af de konkrete eksempler, der nævnes i spørgsmålet, som opnår 
svarandele på over 18 %. I Region Nordjylland ligger den højeste svarandel på 21 %, 
mens den i Region Hovedstaden er 24 %.    
 
 
Opsummering 
De yngre læger og plejegruppen har nemmest ved at danne sig et overblik gennem brug 
af EPM. Begge grupper siger ’Ja, i nogen grad’ til at kunne danne sig et overblik ved brug 
af EPM i forbindelse med henholdsvis ordination og dispensering/administration af medi-
cin. Jordemødrene har vanskeligst ved at danne sig overblik. I forbindelse med ordination 
anføres, at oplysninger eller mangel på samme om aktuel medicin fra egen læge er hæm-
mende for overblikket. For en god ordens skyld skal det siges, at de nuværende EPM-
løsninger ikke indeholder features til automatisk overførsel af disse oplysninger. Der er re-
gionsvise forskelle i vurderingen af det overblik, man kan opnå gennem brug af EPM.  
 
Af fritekstsvarene fremgår det, at et manglende overblik også kan skyldes ukomplette og 
manglende medicinregistreringer.  
 
 
4.4 Fejl/sikkerhed 
Der indgår en række spørgsmål, der er rettet mod fejl og sikkerhed i forbindelse med ordi-
nations-, dispenserings- og administrationsprocesserne17. 
 
De to første spørgsmål er blevet besvaret af læger og jordemødre, som ordinerer medicin. 
De næste to er besvaret af de personalegrupper, som dispenserer og administrerer medi-
cin (dvs. plejegruppen samt jordemødre). Det sidste er kun besvaret af plejegruppen. 
 
Resultater 
I figur 4.7 nedenfor vises svarene fra to spørgsmål, som er knyttet til ordinations-, dispen-
serings- og administrationsprocessen: 

• Hvordan oplever du antallet af fejl i forbindelse med ordination af medicin, efter 
EPM er taget i brug? (besvaret af læger og jordemødre) (3.1k.1) 

• Hvordan oplever du antallet af fejl i forbindelse med ordination af medicin, efter 
EPM er taget i brug? (besvaret af plejegruppe) (3.2k.1) 

• Hvordan oplever du antallet af fejl i forbindelse med dispensering/administration af 
medicin, efter EPM er taget i brug? (besvaret af plejegruppe) (3.2f.1) 

 

                                             
17 Det drejer sig om spørgsmålene 3.1k.1, 3.1k.2, 3.2f.1, 3.2f.2, 3.2k.1. 
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Det sidstnævnte spørgsmål er delt i to underspørgsmål, ét vedrørende dispensering og ét 
vedrørende administration. Svarene på disse to varierer ikke særlig meget, så derfor be-
handles de samlet.  
 
Værdierne for faggrupper med mærket ’Ordination’ i figur 4.7 stammer fra spørgsmål 
3.1k.1 og 3.2k.1, mens de for faggrupper med mærket ’Dispensering/administration’ 
stammer fra spørgsmål 3.2f.1. Som det fremgår af figuren, er der for alle tre regioner ikke 
stor forskel i de respektive faggruppers vurdering af forekomsten af fejl, og det gennem-
snitlige svar er således ’Uændret antal fejl’ for samtlige faggrupper med undtagelse af 
SOSU’erne, der i forbindelse med dispensering og administration ligger tættest på ’Færre 
fejl’. I Region Hovedstaden oplever jordemødrene en højere forekomst af fejl end før im-
plementeringen af EPM, og det gør seniorlægerne samme sted også. Omend gennem-
snitssvaret på regional basis er ’Uændret antal fejl’, er der forskel mellem regionerne. I 
Region Sjælland og Region Nordjylland ligger svaret i retning af ’Færre fejl’, mens det i 
Region Hovedstaden ligger i retning af ’Flere fejl’.  
 

Oplevelse af antallet af fejl i forbindelse med medicinering

Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland

18Figur 4.7. Oplevelse af antallet af fejl i forbindelse med medicinering.  
 
 
Ved spørgsmålet Hvad mener du er årsag til de fejl, du oplever ved ordination af medicin, 
efter EPM er taget i brug? (3.1k.2) angives, ’Funktionaliteten i EPM er ikke hensigtsmæs-
sig i forhold til mit arbejdsområde’ som den væsentligste årsag i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland efterfulgt af ’Utilstrækkelig undervisning’. I Region Nordjylland angives 
’Manglende erfaring’ som den væsentligste årsag til fejl efterfulgt af ’Tastefejl’. Det fremgår 
af figur 4.8, hvor alle svarværdier på 25 % eller derover er markeret med grå baggrund, og 
                                             
18 Tallene i søjlerne fortæller, hvor mange svar der har været givet i hver af de enkelte faggrupper. 
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den største svarværdi for hver region er fremhævet med fed skrift. Der er også forskel mel-
lem regionerne i forhold til svarprocenten. I Region Hovedstaden ligger de tre største svar-
kategorier inden for intervallet 34-66 %, mens de i Region Nordjylland og Region Sjælland 
ligger inden for et noget lavere interval – henholdsvis 26-35 % og 23-29 %.  
 

Årsager til fejl ved ordination af medicin Region  
Hovedstaden

Region  
Sjælland 

Region  
Nordjylland 

Tastefejl 22 % 22 % 30 % 

Utilstrækkelig undervisning 40 % 27 % 14 % 

Manglende erfaring 34 % 23 % 35 % 

Bruger systemet for sjældent 13 % 5 %  9 % 

Funktionaliteten i EPM er ikke hensigts-
mæssig i forhold til mit arbejdsområde 66 % 29 % 21 % 

Implementeringen af EPM på afdelingen har 
ikke været tilstrækkelig 28 % 16 % 5 % 

Ved ikke 10 % 17 % 26 % 

Figur 4.8. Årsager til fejl ved ordination af medicin. 
 
Nedenfor bringes et udsnit af de kommentarer i fritekstfeltet til spørgsmål 3.1k.2, som ho-
vedsagelig knytter sig til brugen af løsningen:  
• ”Tabletter i forskellige størrelser (dosis) og antal bliver nogle gange aflæst forkert” 

(speciallæge, Region Nordjylland). 
• ”Systemet er ikke særlig brugervenligt. Man er ofte nødt til at have en manual ved si-

den af for at kunne bruge det korrekt” (yngre læge, Region Nordjylland). 
• ”Problematisk når afdelingens procedure ikke stemmer overens med EPM's regimer” 

(jordemoder, Region Sjælland). 
• ”Navnet på medicinen mangler eller er et andet navn, end det vi har i skabet. Udløser 

risiko for fejlmedicinering” (overlæge, Region Hovedstaden). 
• ”Funktionaliteten af EPM er bestemt ikke hensigtsmæssig, eftersom jeg arbejder i en 

akutafdeling, hvor der som regel er tale om efterregistrering af allerede administreret 
medicin” (jordemoder, Region Hovedstaden). 

 
I forhold til spørgsmålet Hvad mener du er årsag til de fejl, du oplever ved dispense-
ring/administration af medicin, efter EPM er taget i brug? (3.2f.2) er der få markante ud-
meldinger. Det fremgår af figur 4.9, hvor relativt få svarværdier ligger på 25 % eller derover 
(markeret med grå baggrund). I Region Hovedstaden angives ’Funktionaliteten er ikke 
hensigtsmæssig i forhold til mit arbejdsområde’ som den væsentligste årsag til fejl (frem-
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hævet med fed skrift) i forbindelse med dispensering såvel som administration, efterfulgt af 
’Manglende erfaring’ og ’Ydre omstændigheder’. I Region Sjælland angives ’Manglende 
erfaring’ samt ’Dispensering/Administration dokumenteres forkert’ som de væsentligste år-
sager med svarprocenter, der ligger inden for intervallet 25-28 %. I Region Nordjylland lig-
ger ingen af svarkategorierne på 25 % eller derover. ’Tastefejl’ og ’Manglende erfaring’ 
angives sammen med ’Dispensering/Administration dokumenteres forkert’ som de væsent-
ligste årsager til fejl.   
 

Årsager til fejl ved dispensering og  
administration af medicin 

Region  
Hovedstaden

Region  
Sjælland 

Region  
Nordjylland 

 Disp. Adm. Disp. Adm. Disp. Adm. 

Tastefejl 21 % 15 % 16 % 12 % 20 % 15 % 

Utilstrækkelig undervisning 24 % 20 % 21 % 18 % 10 % 10 % 

Manglende erfaring 36 % 32 % 28 % 19 % 19 % 21 % 

Bruger systemet for sjældent 11 % 9 % 9 % 9 % 11 % 10 % 

Funktionaliteten i EPM er ikke hensigtsmæssig 
i forhold til mit arbejdsområde 43 % 35 % 12 % 10 % 3 % 5 % 

Implementeringen af EPM på afdelingen har 
ikke været tilstrækkelig 15 % 10 % 5 % 5 % 4 % 6 % 

Dispensering dokumenteres forkert 30 % 16 % 26 % 3 % 20 % 0 % 

Administration dokumenteres forkert 16 % 25 % 7 % 25 % 0 % 21 % 

Ydre omstændigheder (fx manglende plads i 
medicinrummet, andre fysiske eller psykiske 
forhold, organisatoriske forhold) 

38 % 26 % 8 % 8 % 13 % 10 % 

Ved ikke 6 % 8 % 17 % 18 % 17 % 18 % 

Figur 4.9. Årsager til fejl ved dispensering og administration af medicin. 
 
Der er mange kommentarer i fritekstfeltet til spørgsmål 3.2f.2, hvor følgende udsnit om-
handler brugen af løsningen: 
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• ”Læger og sygeplejersker har forskellige opfattelser af, hvor meget ’energi’ man skal 
bruge på at rette fejl og mangler” (sygeplejerske, Region Nordjylland). 

• ”Personalet glemmer at få administreret, at medicin er givet” (sygeplejerske, Region 
Nordjylland). 

• ”Forkerte ordinationer lagt ind” (sygeplejerske, Region Nordjylland). 
• ”Har flere gange oplevet fejlordinationer, hvor ordination som stk./ml har været årsag” 

(sygeplejerske, Region Sjælland).      
• ”Mangelfuld ansvarlighed hos den enkelte i forhold til medicin administration, eksem-

pelvis om patienten nu også får taget sin medicin, om medicin er doseret osv. Områder 
der kan tilskrives den aktuelle organisering af medicinadministration i afsnittet og ikke 
opbygningen af EPM som arbejdsredskab” (sygeplejerske, Region Hovedstaden). 

• ”Hvis ordinationen er korrekt, oplever jeg ikke fejl ved dispensering og administration, 
(men det tager meget længere tid at give medicinen). Men der er mange problemer 
med forkerte datoer, klokkeslæt, administrationsmåder, administrationskoder, ikke god-
kendt medicin osv. Lægerne er ikke introduceret godt nok, hvilket betyder stort tids-
forbrug med mange opringninger og justeringer” (sygeplejerske, Region Hovedstaden). 

• ”Oplever ikke flere/færre fejl ved dispensering/administration, men oplever flere fejl i 
forbindelse med registreringen i EPM, dvs. tastefejl. Oplever samtidig frustration over 
ikke at kunne rette tidspunktet for dispensering/administration, eftersom medicinen 
som regel efterregistreres i vores afdeling” (jordemoder, Region Hovedstaden). 

 
 
Opsummering 
Plejegruppen er en anelse positive i deres vurdering af forekomsten af fejl – både når det 
drejer sig om vurdering af de processer, som de selv forestår, nemlig dispensering og ad-
ministration, og når det drejer sig om vurderingen af selve ordinationsprocessen. Deres 
svar ligger mellem ’Uændret antal fejl’ og ’Færre fejl. De yngre læger er også en anelse 
positive på samme måde som plejegruppen. Jordemødrene er mere negative og vurderer 
forekomsten af fejl som liggende mellem ’Uændret antal fejl’ og ’Flere fejl’. Der er store re-
gionale forskelle. Region Hovedstaden har for alle faggrupper (med undtagelse af yngre 
læger) svar der ligger mellem ’Uændret antal fejl’ og ’Flere fejl’.  
 
Blandt årsagerne til forekomsten af fejl i forbindelse med ordination er følgende mest do-
minerende: ’Utilstrækkelig undervisning’ samt ’Funktionaliteten i EPM er ikke hensigts-
mæssig i forhold til mit arbejdsområde’. Der er forskelle mellem regionerne i deres opfat-
telser af årsagerne til forekomsten af fejl. 
 
I forbindelse med vurderingen af forekomsten af fejl ved dispensering og administration af 
medicin er der kun få udmeldinger, hvad angår årsager fra Region Nordjylland. For Region 
Hovedstaden er der fire årsager, der scorer mellem 30 % og 41 %. Det drejer sig om 
’Manglende erfaring’, ’Funktionaliteten i EPM er ikke hensigtsmæssig i forhold til mit ar-
bejdsområde’, ’Dispensering dokumenteres forkert’ samt ’Ydre omstændigheder (fx mang-
lende plads i medicinrummet, andre fysiske eller psykiske forhold, organisatoriske for-
hold)’. Region Sjælland er svarmæssigt placeret mellem de to andre regioner.   
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4.5 Implementering 
Der har været stillet ni spørgsmål til selve implementeringsforløbet, hvor respondenterne 
bedes vurdere en række forhold som mest vedrører selve implementeringen.  
 
Det drejer sig om spørgsmål 3.9.2 Din vurdering af implementeringen med følgende un-
derspørgsmål.   

1. Oplever du, at projektets mål har været klart? (3.9.2.1) 
2. Oplever du, at afdelingsledelsen har bakket op omkring implementeringen? 

(3.9.2.2) 
3. Oplever du, at du har haft medbestemmelse i forbindelse med at få systemet til-

passet efter jeres behov? (3.9.2.3) 
4. Oplevede du, at oplæringen i brugen af EPM var tilstrækkelig? (3.9.2.4) 
5. Oplever du, at der har været afsat tilstrækkelige resurser til efterfølgende support 

af EPM? (3.9.2.5) 
6. Oplever du, at EPM er et driftssikkert system? (3.9.2.6) 
7. Oplever du, at du har realistiske forventninger til EPM's muligheder? (3.9.2.7) 
8. Oplever du, at der har været afsat de nødvendige resurser i forbindelse med im-

plementeringen af EPM? (3.9.2.8) 
9. Er afdelingens arbejdsgange ændret, så de passer til opbygningen i EPM? 

(3.9.2.9) 
 
 
Resultater 
I figur 4.10 er gennemsnitssvarene på et udsnit af ovenstående spørgsmål illustreret for 
hver af de tre regioner. Som det fremgår af figuren, scorer spørgsmål 3.9.2.1, 3.9.2.2 og 
3.9.2.7 højest med gennemsnitssvar der for alle tre regioner ligger på ’Ja, i nogen grad’. 
Størst tilfredshed er der med afdelingsledelsens opbakning, som blandt samtlige afdelin-
ger og faggrupper vurderes at have gjort en god indsats i forbindelse med implementering 
af EPM-løsningen. Målene for projektet opfattes også som rimelig klare, og respondenter-
ne oplever, at deres forventninger til EPM’s muligheder har været realistiske. Endelig op-
fattes oplæringen i brugen af EPM (3.9.2.4) også forholdsvist positivt med et gennemsnits-
svar, der ligger mellem ’Hverken eller’ og ’Ja, i nogen grad’. 
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Vurdering af implementeringen

Region Hovedstaden (n=131) Region Sjælland (n=183-185) Region Nordjylland n=251-256)

Figur 4.10. Vurdering af implementeringen. 
 
 
For de resterende spørgsmål – 3.9.2.5 og 3.9.2.6 – ligger gennemsnitssvaret tættest på 
’Hverken eller’. Spørgsmål 3.9.2.3 om medbestemmelse i forbindelse med at få systemet 
tilpasset efter brugernes behov opnår den lavest scoring i alle tre regioner.  
 
 
Opsummering 
Vedrørende implementering er personalet positive i forhold til afdelingsledelsens opbak-
ning. Det er det spørgsmål – ud af i alt ni – som personalet er mest positive overfor. Be-
svarelsen ligger mellem ’Ja, i nogen grad’ og ’Ja, i høj grad’. Positive vurderinger får tillige 
’Oplever du, at projektets mål har været klare?’ samt ’Oplever du, at du har realistiske for-
ventninger til EPM's muligheder?’  
 
De tre spørgsmål, der har den laveste scoring er:  

• Oplever du, at du har haft medbestemmelse i forbindelse med at få systemet til-
passet efter jeres behov? 

• Oplever du, at der har været afsat tilstrækkelige resurser til efterfølgende support 
af EPM? 

• Oplever du, at EPM er et driftssikkert system? 
 
Alle tre ligger mellem ’Hverken eller’ og ’Nej, i ringe grad’ – tættest på førstnævnte.  
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4.6 EPM-løsning 
Der har været stillet fire spørgsmål til selve EPM-løsningen. Emnerne er indstilling til og 
samlet tilfredshed med løsningen samt fordele og frustrationer, som EPM har haft for afde-
lingen mm.19  
 
Spørgsmålene er blevet besvaret af samtlige faggrupper20. 
 
 
Resultater 
Svarene på spørgsmål 3.9.1 Oplever du, at din og andre faggrupper har været positivt ind-
stillet overfor indførelsen af EPM? er illustreret i figur 4.11, der viser faggruppernes indstil-
ling til indførelsen af EPM, som det opleves af alle faggrupper. Sygeplejerske- og SOSU-
gruppen opfattes (egen opfattelse er inkluderet) som de mest positive faggrupper, og det 
gennemsnitlige svar ligger her tættest på ’Ja, i nogen grad’. Lægernes indstilling opfattes 
som neutral, hvor gennemsnitssvaret dog ligger på den positive side af ’Hverken eller’. 
Jordemødrene opfattes som overvejende negative, og gennemsnitssvaret ligger her tæt-
test på ’Nej, i ringe grad’. Hertil må dog samtidig bemærkes, at over halvdelen af jorde-
mødrene i Region Sjælland og over 40 % i Region Hovedstaden har svaret ’Ved ikke’ på 
spørgsmål 3.9.1.  

                                             
19 Det drejer sig om spørgsmålene 3.9.1, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5. 
20 Jordemødre indgår ikke i undersøgelsen fra Region Nordjylland. 
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Opfattelse af faggruppers indstilling til indførslen af EPM

Region Hovedstaden (n=122-127)
Region Sjælland (n=124-164)
Region Nordjylland (n=146-231)

 
Figur 4.11. Har din og andre faggrupper været positivt indstillede overfor indførelsen af EPM? 
 
Svarene på spørgsmålet Er du samlet set tilfreds med EPM? (3.9.3) følger, som det frem-
går af figur 4.12 nedenfor, næsten samme mønster som svarene på spørgsmål 3.9.1. Sy-
geplejerske- og SOSU-gruppen er de mest positive faggrupper med gennemsnitlige svar i 
Region Sjælland og Region Nordjylland, der ligger tættest på ’Ja, i nogen grad’. De yngre 
læger er mere positive end seniorlægerne. For begge lægegrupper er der en mere positiv 
indstilling i Region Sjælland og Region Nordjylland sammenlignet med Region Hovedsta-
den. Jordemødrene er overvejende negative med et gennemsnitssvar på ’Nej, i ringe 
grad’. På regional basis er der forskelle i forhold til det gennemsnitlige svar, der for Region 
Nordjylland og Region Sjælland ligger tættest på ’Ja, i nogen grad’, mens det for Region 
Hovedstaden ligger tættest på ’Nej, i ringe grad’. 
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Tilfredshed med EPM

Region Hovedstaden (n=131) Region Sjælland (n=186) Region Nordjylland (n=255)

Figur 4.12. Tilfredshed med EPM. 
 
 
I forhold til spørgsmålet Hvilke er de væsentligste fordele ved, at EPM er indført på din/dit 
afdeling/afsnit? (3.9.4) angives følgende som de væsentligste fordele i alle tre regioner:  

• Patientens medicinoplysninger er altid læsbare og næsten altid let og hurtigt til-
gængelige. 

• EPM giver bedre og/eller hurtigere overblik over patientens aktuelle medicinering. 
• EPM giver mulighed for bedre dokumentation (flere oplysninger registreres). 

 
Tidsforbruget på medicinering reduceres scorer klart lavest i de tre regioner. Det fremgår 
af figur 4.13, hvor alle svarværdier på 25-49 % er markeret med lysegrå baggrund, mens 
alle svarværdier på 50 % eller derover er markeret med mørkegrå baggrund. Det fremgår 
også af figuren, at der i forhold til svarprocenten er forskelle mellem de tre regioner. I Re-
gion Sjælland er man tilsyneladende mest positivt indstillet i forhold til brugen af EPM. Her 
scorer seks af svarmulighederne over 25 %, og de tre største svarkategorier ligger inden 
for intervallet 49-72 %. Herefter kommer Region Nordjylland med fem svarmuligheder på 
over 25 %, hvoraf de tre øverste ligger inden for intervallet 38-82 %. Endelig scorer fem af 
svarmulighederne over 25 % i Region Hovedstaden, men kun én af disse scorer over 50 
%. 
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De væsentligste fordele ved EPM Region  
Hovedstaden

Region  
Sjælland 

Region  
Nordjylland 

Patientens medicinoplysninger er altid læsbare 
og næsten altid let og hurtigt tilgængelige 67 % 72 % 82 % 

Det er let at finde rundt i EPM 25 % 40 % 33 % 

EPM giver bedre og/eller hurtigere overblik over 
patientens aktuelle medicinering 42 % 61 % 58 % 

EPM giver bedre og/eller hurtigere overblik over 
patientens tidligere medicinering (historik) 20 % 21 % 11 % 

EPM giver mulighed for bedre dokumentation  
(flere oplysninger registreres) 39 % 49 % 38 % 

EPM skaber større sikkerhed i medicinerings-
processen / færre fejl 28 % 32 % 33 % 

Tidsforbruget på medicinering reduceres 2 % 6 % 5 % 

EPM understøtter sundhedsfaglig kvalitet 19 % 29 % 23 % 

Ikke relevant 3 % 1 % 1 % 

Ved ikke 14 % 11 % 4 % 

Figur 4.13. De væsentligste fordele ved EPM.  
 
Efter spørgsmål 3.9.4 er der i spørgeskemaet plads til at supplere svarene med fri-
tekstsvar. Den mulighed har mange respondenter benyttet sig af. Fælles for de tre regio-
ner er, at størstedelen af respondenterne har valgt at betone negative forhold ved EPM 
frem for fordele (ca. 75 % i Region Nordjylland, ca. 66 % i Region Sjælland og ca. 90 % i 
Region Hovedstaden). Først et udpluk af positive kommentarer: 
• ”Positivt at det er tilgængeligt fra alle pc'erne – at der er en liste over indlagte patienter 

(hurtigt overblik over, hvem der er kommet hvornår)” (yngre læge, Region Nordjylland).   
• Det er skønt, at lægen kan sidde et andet sted og ordinere. Førhen skulle vedkom-

mende komme til afdelingen” (sygeplejerske, Region Nordjylland). 
• ”Man skal ikke bruge lang tid på at læse lægernes håndskrift eller finde ordinerende 

læge, hvis det ordinerede er ulæseligt. Fedt!” (sygeplejerske, Region Sjælland). 
• ”Den eneste fordel…er tilgængeligheden. Men systemet kan udvikles, således at det 

understøtter kvaliteten. Den store gevinst ligger her” (sygeplejerske, Region Sjælland). 
• ”Systemet er godt. Problemet er, at mange fortsat ikke anvender det korrekt” (sygeple-

jerske, Region Hovedstaden).      
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I det følgende vises et lille og repræsentativt udpluk af kommentarer, som er negativt ret-
tede. Kommentarerne er knyttet til brugen af løsningen, og en stor del heraf er knyttet til et 
øget tidsforbrug: 
• ”De største problemer ligger i at overholde interne arbejdsgangsaftaler” (sygeplejer-

ske, Region Nordjylland).    
• ”Det er ALT for langsomt!!! Tager meget længere tid end før” (sygeplejerske, Region 

Nordjylland). 
• ”EPM forekommer at være designet mere som et kontrolinstrument end som et ar-

bejdsredskab, hvilket afspejler sig i brugen” (overlæge, Region Sjælland).   
• ”EPM er meget tidsrøvende, bl.a. fordi det kører alt for langsomt, og nogle gange slet 

ikke fungerer. Bærbare pc'er, som er beregnet på at tage med ind på patientstuerne, 
har vi helt opgivet at anvende, fordi de kører alt for langsomt” (overlæge, Region Sjæl-
land). 

• ”Problemet er, at systemet er for langsomt. Hvis du har en gammel medborger, der 
kommer med 7 præparater hjemmefra, skal du bruge meget ventetid ved computeren, 
når du taster medicinen ind. Standardplan fungerer godt, men så snart du skal skrive 
enkelte ordinationer tager det for lang tid. Nogle gange er der også uacceptabel lang 
ventetid på logon” (yngre læge, Region Hovedstaden). 

• ”Vi bruger meget mere tid på EPM og computeren, end vi gjorde tidligere, hvilket i høj 
grad giver mindre tid til patienter. Og der er alt for mange tastefejl, som giver et stort 
set ubrugeligt billede af virkeligheden. Det er ikke til patientens fremme på en føde-
gang!” (jordemoder, Region Hovedstaden). 

 
 
I forhold til spørgsmålet Hvad er, set med dine øjne, den eller de største frustrationer ved 
brug af EPM? (3.9.5) angives følgende som de største frustrationer i de tre regioner:  

• Øget tidsforbrug på medicinering 
• Der er fejl i EPM-systemet/Det er et dårligt produkt 
• Der er problemer med udstyret (pc, scannere, printere og lignende) 

 
Øget tidsforbrug på medicinering scorer klart højest i de tre regioner, hvilket bekræfter 
ovenstående besvarelser på spørgsmål 3.9.4. Igen er der dog forskelle mellem de tre re-
gioner. I Region Hovedstaden siger 91 % at tidsforbruget ved brug af EPM til medicinering 
stiger. Tilsvarende siger henholdsvis 62 % og 64 % i Region Sjælland og Region Nordjyl-
land.  
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De største frustrationer ved brugen af EPM Region  
Hovedstaden

Region  
Sjælland 

Region  
Nordjylland 

Øget tidsforbrug på medicinering 91 % 62 % 64 % 

Der er fejl i EPM-systemet/Det er et dårligt pro-
dukt 48 % 27 % 16 % 

Brugerne af systemet laver for mange fejl i sy-
stemet (~ flere fejl) 35 % 23 % 17 % 

Utilstrækkelig undervisning i brugen af EPM 33 % 17 % 17 % 

Jeg mangler erfaring/bruger systemet for sjæl-
dent 18 % 9 % 11 % 

Der er problemer med udstyret (pc, scannere, 
printere og lignende) 43 % 38 % 46 % 

EPM indgår ikke som en naturlig del af afdelin-
gens/afsnittets medicineringsarbejdsgange 24 % 3 % 2 % 

Det er svært at få hjælp i brugen af EPM 16 % 7 % 8 % 

Ikke relevant 0 % 1 % 3 % 

Ved ikke 1 % 4 % 4 % 

Figur 4.14. De største frustrationer ved brugen af EPM.  
 
Efter spørgsmål 3.9.5 er der mulighed for, at respondenterne kan anføre egne kommenta-
rer. I det følgende præsenteres et lille udpluk af kommentarerne:  
• ”Det er et stort tidsforbrug hele tiden at skulle logge ud og på i diverse systemer… Det 

er ofte irriterende med tidsangivelserne for medicineringen, der ikke passer. Eller ved 
akutte situationer, hvor systemet ikke vil acceptere medicinen, efter den er givet. Be-
sværligt med fast+PN medicin. Systemet er langsomt, og nogle gange vil det kun ac-
ceptere ordinationer i mg og ikke ml og omvendt” (overlæge, Region Nordjylland). 

• ”Det er svært at få et hurtigt overblik, da man skal 'klikke' sig rundt for at se, hvad pati-
enten fik i går, og hvad patienten skal have i morgen osv. På 'papirmedicinlisterne' 
kunne man hurtigere overskue patientens medicin” (sygeplejerske, Region Nordjyl-
land). 

• ”Tungt system. Ikke brugervenligt. Virker som om det passer fint på en medi-
cinsk/sengeafdeling, men ikke på en akut afdeling.” (jordemoder, Region Sjælland)   

• ”Den største frustration er, at systemet ikke kan det, vi forventer af monitorering og pa-
tientjournal! Medicineringen er GOD men mangler mg i stedet for stk.” (sygeplejerske, 
Region Sjælland).  

• ”EPM er ikke særligt velegnet til akutte situationer, hvor der hurtigt skal gives flere for-
skellige medicamina” (speciallæge, Region Hovedstaden). 
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• ”Tilsyneladende små ændringer i apotekets arbejdsgang og kodning har pludselig væ-
sentlig betydning for, om vores standardpakker fungerer. Godkendelse af diverse me-
dicin i 'stor pakke' er en langsommelig proces, hvor der ofte sker fejl i dato og tid og 
start (man kan ikke taste medicinen, når man sidder med patienten i ambulatoriet til en 
fokus med henblik på indlæggelse dagen efter, for så skal medicinen efterfølgende 
godkendes, hvilket kræver væsentlige tidsmæssige ressourcer senere på dagen, hvor 
man fortsat er booket i ambulatoriet til andre ambulante patienter)” (overlæge, Region 
Hovedstaden). 

 
 
Opsummering 
Plejegruppens indstilling til indførelsen af EPM opfattes af alle faggrupper (inklusiv egen 
faggruppe) som den mest positive. Ifølge svarene bliver de placeret mellem ’Hverken eller’ 
og ’Ja, i nogen grad’ i forhold til dette spørgsmål. Jordemodergruppen opfattes som den 
mest negative med svarværdier tæt på ’Nej, i ringe grad’.  
 
Det er stort set det samme billede, der bliver tegnet, når de enkelte faggrupper bliver 
spurgt til tilfredsheden med EPM. Plejegruppen scorer højest og jordemødrene lavest. På 
dette spørgsmål er der forskelle i svarene mellem de tre regioner. Region Hovedstaden 
ligger lavere end de to andre regioner, der er på niveau med hinanden.  
 
Af positive forhold angives følgende tre forhold som de vigtigste: 

• Patientens medicinoplysninger er altid læsbare og næsten altid let og hurtigt til-
gængelige. 

• EPM giver bedre og/eller hurtigere overblik over patientens aktuelle medicinering. 
• EPM giver mulighed for bedre dokumentation (flere oplysninger registreres). 

 
Af frustrationer nævnes følgende som de væsentligste (fået flest svar): 

• Øget tidsforbrug på medicinering 
• Der er fejl i EPM-systemet/Det er et dårligt produkt 
• Der er problemer med udstyret (pc, scannere, printere og lignende) 

 
Der er store forskelle mellem regionerne i forhold til den vægt de tillægger både de positi-
ve forhold samt frustrationerne. 
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5. Implementering af EPM-løsninger – set fra brugerside 
Der har været afholdt fokusgruppeinterviews i Region Nordjylland og i Region Sjælland. 
Her er dele af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blevet uddybet og kommente-
ret. De specifikke emner er fastlagt af regionerne. Fra ASB har vi deltaget i tre interviews, 
ét i Region Sjælland på Ortopædkirurgisk afsnit på Holbæk Sygehus og to i Region Nord-
jylland, hhv. FBE, Kirurgi Syd, Aalborg Sygehus og Afdeling Nord, Brønderslev, Psykiatri-
en. Kommentarerne og forslagene nedenfor stammer fra disse tre interviews samt andre 
samtaler, som vi har haft med klinikere i forbindelse med implementering af EPM.  
 
Det betones, at en forudsætning for en succesfuld eller god implementering af EPM er, at 
løsningen fungerer. Det vil blandt andet sige, at der ikke er fejl i løsningen, at der ikke er 
ustabilitet (fx i form af nedbrud), og at der ikke er lange ventetider og lignende.  
 
Der har været nævnt et ønske om indflydelse i forbindelse med valg og opsætning af 
EPM-løsning. Der er en opfattelse af, at systemet, herunder grænseflader, ikke er særlig 
hensigtsmæssigt opbygget set i sammenhæng med de opgaver, som de respektive klini-
kere skal løse.  
 
Støtte til brug af EPM bliver nævnt af alle som en meget vigtig aktivitet i forbindelse med 
implementering samt brug af EPM: 

• Det er vigtigt at have hurtig adgang til hjælp og støtte. Det kan være i form af su-
perbrugere på afdelingen. De skal gerne være til stede i alle vagter, og det er vig-
tigt, at der ydes faggruppevis superbrugerassistance. Det vil kunne effektivisere 
brugen og kunne reducere forekomsten af fejl. Det betyder fx, at læger skal støttes 
af en lægelig superbruger. Specialekendskabet hos superbrugerne vurderes højt 
af slutbrugerne. Disse superbrugere skal være til stede under implementeringen, 
og når systemet er i daglig drift. Når systemet kører i drift, kan superbrugerens op-
gave udvides til at medvirke ved systemjusteringer såvel som opfølgning på ar-
bejdsgange.  

• Der skal være en hotline-funktion, der kan kontaktes, hvis der opstår problemer. 
Hotline skal kunne levere svar her og nu. Hotline opfattes ikke som en erstatning 
for superbrugere i afdelingen. Ideelt set tager hotline sig af de tungere problemer, 
som ikke umiddelbart kan løses af superbrugerne. 

• Kurser/undervisning i brugen af EPM-løsningen er vigtige. Her er kravet til fleksibi-
litet vigtigt. Der skal tages hensyn til arbejds- og vagtmæssige forhold. Et tilbud om 
e-learning kan være en nyttig service. 
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6. Afslutning 
Som nævnt i indledningen er målet med denne rapport at foretage en måling/vurdering af, 
om de formulerede målsætninger for EPM er blevet indfriet. Disse målsætninger er opdelt i 
følgende seks temaer: Brug af løsningen, tilgængelig information, overblik, fejl/sikkerhed, 
implementering og EPM-løsning. Vi har ikke taget det næste skridt og foretaget en vurde-
ring af, om disse temaer er opfyldt, eller alternativt i hvor høj grad de er opfyldt. Årsagsfor-
klaringer gives ikke.  
 
På dette sted skal der konkluderes på den anvendte metode – det vil sige spørgeskema-
undersøgelsen – om den har været passende, og om den har leveret valide resultater. Det 
kan være vanskeligt at udtale sig om sidstnævnte, men det skønnes at være troværdige 
resultater, der leveres via spørgeskemaundersøgelsen. Denne bedømmelse baserer sig 
på de udsagn og meldinger, der er kommet fra de deltagende afdelinger i forbindelse med 
fokusgruppeinterviews og anden kontakt med personale på afdelingerne.  
 
Hvorvidt resultaterne giver et repræsentativt billede af situationen på de deltagende afde-
linger, er det vanskeligt at udtale sig sikkert om, fordi der er nogen usikkerhed, blandt an-
det som følge af at svarprocenterne ikke er så høje. Men under alle omstændigheder har 
vi svar fra så store grupper på de enkelte afdelinger, at det giver et godt billede af situatio-
nen på afdelingen. Måske er billedet ikke helt repræsentativt, men efter vores vurdering 
stadig nyttigt. Måske betegnelsen ”dominerende” indstillinger/oplevelser er mere dækken-
de end ”repræsentative”. 
 
Spørgeskemaets indbyggede egenskaber/mangler giver os nogle naturlige begrænsnin-
ger: Resultaterne baserer sig på medarbejdernes opfattelse af tingene. Den behøver ikke 
at være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Fx forekomsten af fejl. Antallet af fejl 
kan godt være faldet, selvom personalet har en opfattelse af, at den er steget eller er neu-
tral i forhold til situationen før EPM.  
 
Metoden er valgt meget bevidst, dels fordi udmeldinger fra personalet er centrale, når det 
drejer sig om vurdering af EPM, og dels fordi dataindsamlingen ikke er så ressourcekræ-
vende som hvis andre metoder var bragt i anvendelse.   
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Almene spørgsmål 
 
1.1 Hvad er dit køn? 
 
Kun ét svar 
( ) Kvinde 
( ) Mand  
 
 
1.2 Hvad er din alder? 
Kun ét svar 
 
( ) Under 20 år 
( ) 20-29 år 
( ) 30-39 år 
( ) 40-49 år 
( ) 50-59 år 
( ) 60-69 år 
( ) Ældre end 69 år 
 
 
1.3 Hvilken region arbejder du i? 
Kun ét svar 
 
( ) Region Nordjylland 
( ) Region Midtjylland 
( ) Region Syddanmark 
( ) Region Sjælland 
( ) Region Hovedstaden 
 
 
1.4 Hvor er du ansat? 
Kun ét svar 
 
( ) FBE, Kirurgi Syd, Aalborg Sygehus  
( ) Medicinsk Center, Medicinsk Afdeling, Dronninglund, Aalborg Sygehus  
( ) Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring  
( ) Klinik Farsø, Ortopædkirurgien  
( ) Afdeling Nord, Brønderslev, Psykiatrien  
( ) Andet 
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1.5 Hvilken(t) afdeling/afsnit arbejder du på? 
Kun ét svar 
 
( ) Ambulatorium 
( ) Sengeafsnit 
( ) Både ambulatorium og sengeafsnit 
( ) Andet 
( ) Ikke relevant 
 
 
1.6 Anvender du Theriak til at løse dine arbejdsopgaver (fx ordination, 
dispensering eller administration af medicin)? 
Kun ét svar 
 
( ) Ja 
( ) Nej (Gå til side 19) 
 
 
1.7 I hvilket omfang indgår arbejde med jobrelaterede it-systemer (fx PAS, 
Theriak, laboratoriesystem, ledelsesinformationssystemer, 
vagtplanlægningssystemer og lignende) i dit nuværende arbejde? 
Kun ét svar 
 
( ) Slet ikke 
( ) I begrænset omfang 
( ) I noget omfang 
( ) I stort omfang 
( ) Ved ikke 
 
 
1.8 Hvordan vil du kendetegne dine generelle it-kvalifikationer (fx 
tekstbehandling og internet)? 
Kun ét svar 
 
( ) Intet kendskab 
( ) Knap så gode 
( ) Nogenlunde (lidt trænet i tekstbehandling og internet) 
( ) Rimelig gode 
( ) Meget gode (jeg hjælper andre med at anvende tekstbehandling og internet) 
( ) Ved ikke 
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1.9 Hvor mange år har du været i din nuværende funktion på din/dit nuværende 
afdeling/afsnit? 
Kun ét svar 
 
( ) < 2 år 
( ) > 2 år og <= 5 år 
( ) > 5 år og <= 10 år 
( ) >10 år 
 
 
1.10 Hvad er din faglige baggrund? 
Kun ét svar  
 
( ) Overlæge / 1. reservelæge (Gå til spørgsmål 3.1a.1, side 4) 
( ) Speciallæge (Gå til spørgsmål 3.1a.1, side 4) 
( ) Yngre læge / 2. reservelæge / Turnuslæge (Gå til spørgsmål 3.1a.1, side 4) 
( ) Jordemoder  
( ) Sygeplejerske 
( ) Social og sundhedsassistent 
( ) Sygehjælper 
( ) Andet 
 
 
1.11 Hvilken vagt arbejder du typisk i? 
Kun ét svar 
 
( ) Dagvagt 
( ) Aftenvagt 
( ) Nattevagt 
( ) Blandet 
( ) Døgnvagt med tilkald 
( ) Andet 
( ) Ved ikke 
 
 
Hvis du er jordemor, skal du gå til spørgsmål 3.1a.1, side 4. 
Hvis du er sygeplejerske, social og sundhedsassistent, sygehjælper og eller tilhører en anden faggruppe (ikke 
læger eller jordemødre), skal du gå til spørgsmål 3.2d.1, side 9. 
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Spørgsmål vedrørende ordination af medicin i Theriak 
 
Følgende spørgsmål omhandler ordination af medicin i Theriak. Ordination defineres i dette spørgeskema som 
beslutning og dokumentation af en given medicinsk behandling, som er rettet mod en specifik patient eller 
patientgruppe. 
 
 
3.1a.1 Hvor ofte bruger du selv Theriak til ordination af medicin? 
Kun ét svar 
 
( ) Altid/Stort set i hvert tilfælde 
( ) I ca. ¾ af tilfældene 
( ) I ca. ½ af tilfældene 
( ) I ca. ¼ af tilfældene 
( ) Aldrig/Stort set aldrig 
( ) Ikke relevant 
( ) Ved ikke 
 
 
3.1a.2 Hvis du arbejder på et ambulatorium, hvor ofte anvender du selv 
Theriak til ordination af medicin på ambulatoriet? 
Kun ét svar 
 
( ) Altid/Stort set i hvert tilfælde 
( ) I ca. ¾ af tilfældene 
( ) I ca. ½ af tilfældene 
( ) I ca. ¼ af tilfældene 
( ) Aldrig/Stort set aldrig 
( ) Ikke relevant 
( ) Ved ikke 
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3.1d.1 Hvor ofte dokumenterer du ordinationen i Theriak i umiddelbar tilknytning 
til at du har truffet beslutningen (i forlængelse af den enkelte patientkontakt)? 
Kun ét svar 
 
( ) Altid/Stort set i hvert tilfælde 
( ) I ca. ¾ af tilfældene 
( ) I ca. ½ af tilfældene 
( ) I ca. ¼ af tilfældene 
( ) Aldrig/Stort set aldrig 
( ) Ikke relevant 
( ) Ved ikke 
 
 
 
3.1d.2 Hvor ofte dokumenterer du ordinationer i Theriak til flere patienter i én 
arbejdsgang, og ikke i forlængelse af den enkelte patientkontakt 
(fx ordinerer du efter stuegang på alle de patienter, du har tilset)? 
Kun ét svar 
 
( ) Stort set i hvert tilfælde 
( ) I ca. ¾ af tilfældene 
( ) I ca. ½ af tilfældene 
( ) I ca. ¼ af tilfældene 
( ) Stort set aldrig 
( ) Ikke relevant 
( ) Ved ikke 
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3.1i.1 Hvor ofte oplever du, at en af følgende informationer mangler, når du har 
brug for dem, i forbindelse med ordination af medicin til en patient I Theriak?  
 
Kun ét svar i hver linie  
 
  

Stort set i 
hvert 
tilfælde 

 
I ca. 3/4 af 
tilfældene 
 

 
I ca. 1/2 af 
tilfældene 
 

 
I ca. 1/4 af 
tilfældene 
 

 
Stort set 
aldrig 
 

 
Ikke 
relevant 

 
Ved ikke 
 

CAVE 
 

       

Lægemiddelkataloget 
 

       

Historisk medicinliste 
 

       

Generelle patientoplysninger 
(fx Nyrefunktion) 

       

Medicinoplysninger fra 
tidligere indlæggelser om fast 
medicin 
 

       

Medicinoplysninger fra 
tidligere indlæggelser om 
IV/infusioner/blandinger 
 

       

Medicinoplysninger fra 
tidligere indlæggelser om PN 

       

Oplysninger om aktuel 
medicin fra egen læge 

       

Oplysninger om patient-
værdier (vægt, højde, BT) 

       

 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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3.1j.1 Kan du danne dig det nødvendige overblik ved brug af Theriak i 
forbindelse med ordination af medicin til en for dig ukendt patient? 
Kun ét svar 
 
( ) Ja, i høj grad 
( ) Ja, i nogen grad 
( ) Hverken eller 
( ) Nej, i ringe grad 
( ) Nej, slet ikke 
( ) Ved ikke 
 
 
 
 
3.1j.2 Hvis du finder det vanskeligt, at danne dig det nødvendige overblik; hvilke 
typer af oplysninger er det hyppigst svært at få overblik over? 
Angiv gerne flere svar 
 
[ ] CAVE 
[ ] Historisk medicinliste 
[ ] Generelle patientoplysninger 
[ ] Medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser (om fast medicin, IV/infusioner, PN)  
[ ] Oplysninger om aktuel medicin fra egen læge 
[ ] Oplysninger om patient-værdier (vægt, højde, BT) 
[ ] Ved ikke 
 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
3.1k.1 Hvordan oplever du antallet af fejl i forbindelse med ordination af 
medicin, efter Theriak er taget i brug? 
Kun ét svar 
 
( ) Markant færre fejl 
( ) Færre fejl 
( ) Uændret antal fejl 
( ) Flere fejl 
( ) Markant flere fejl 
( ) Ved ikke 
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3.1k.2 Hvad mener du er årsag til de fejl, du oplever ved ordination af 
medicin, efter Theriak er taget i brug? 
Gerne flere svar 
 
[ ] Tastefejl 
[ ] Utilstrækkelig undervisning 
[ ] Manglende erfaring 
[ ] Bruger systemet for sjældent 
[ ] Funktionaliteten i Theriak er ikke hensigtsmæssig i forhold til mit arbejdsområde 
[ ] Implementeringen af Theriak på afdelingen har ikke været tilstrækkelig 
[ ] Ved ikke 
 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
Hvis du er læge, skal du gå til spørgsmål 3.4e.1, side 14.  
Hvis du er jordemoder, skal du gå til spørgsmål 3.2d.1, side 9. 
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Spørgsmål vedrørende dispensering og administration af medicin i 
Theriak 
 
Følgende spørgsmål omhandler dispensering og administration af medicin i Theriak.  
Dispensering defineres i dette spørgeskema som alle former for ophældning af lægemidler til patienter samt 
dokumentation af ophældningen.  
 
Administration defineres i dette spørgeskema som alle former for udbringning og udlevering (inkl. korrekt 
administrationsvejledning) af lægemidler til patienter inklusiv dokumentation af disse handlinger. 
 
 

 
3.2d.1 Hvor ofte oplever du, at der mangler oplysninger i Theriak i forbindelse 
med dispensering/administration af medicin til en patient? 
Kun ét svar 
 
 Altid/Stort 

set i hvert 
tilfælde 

I ca. ¾ af 
tilfældene 

I ca. ½ af 
tilfældene 
 

I ca. ¼ af 
tilfældene 

Aldrig/Stort 
set aldrig 

Ikke 
relevant 

Ved ikke 
 

Oplysninger der mangler i 
forbindelse med dispensering 
af medicin til patienten 

       

Oplysninger der mangler i 
forbindelse med administration 
af medicin til patienten 
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3.2d.2 Hvis der mangler oplysninger, hvilke typer af oplysninger mangler 
hyppigst? 
Gerne flere svar 
 
 Oplysninger der mangler i 

forbindelse med dispensering 
af medicin til patienten 

Oplysninger der mangler 
forbindelse med 
administration af medicin til 
patienten 

Afvigelsesoplysninger (Kommentarer til 
ordination – fx hvorfor patienten ikke har 
indtaget sin medicin) 

  

CAVE 
 

  

Allergier 
 

  

Lægemiddeloplysninger (navn, 
lægemiddelform, dosering) 
 

  

Andre ordinationsoplysninger 
(administrationsvej, tidspunkt for indgift, 
ordinationsdato, lægens navn) 

  

Tidspunktsangivelser for tidligere 
dispenseringer af IV/infusioner 
(medicinske infusioner eller blandinger) 

  

Tidspunktsangivelser for tidligere 
dispenseret PN medicin 

  

Ved ikke 
 

  

 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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3.2e.1 Kan du danne dig det nødvendige overblik ved brug af Theriak i 
forbindelse med dispensering/administration af medicin til en patient? 
Kun ét svar 
 
 Ja, i høj 

grad 
Ja, i 
nogen 
grad 

Hverken 
eller 
 

Nej, i 
ringe 
grad 

Nej, slet 
ikke 

Ved ikke 
 

I forbindelse med dispensering 
af medicin til patienten 
 

      

I forbindelse med 
administration af medicin til 
patienten  

      

 
 
 
3.2e.2 Hvis du finder det svært at danne dig det nødvendige overblik, hvilke 
typer af oplysninger er det hyppigst svært at få overblik over? 
Gerne flere svar 
 
 Oplysninger det er svært at 

få overblik over i forbindelse 
med dispensering af medicin 
til patienten 

Oplysninger det er svært at 
få overblik over i forbindelse 
med administration af 
medicin til patienten 

Afvigelsesoplysninger (Kommentarer til 
ordination – fx hvorfor patienten ikke har 
indtaget sin medicin) 

  

CAVE 
 

  

Allergier 
 

  

Lægemiddeloplysninger (navn, 
lægemiddelform, dosering) 
 

  

Andre ordinationsoplysninger 
(administrationsvej, tidspunkt for indgift, 
ordinationsdato, lægens navn) 

  

Tidspunktsangivelser for tidligere 
dispenseringer af IV/infusioner 
(medicinske infusioner eller blandinger)  

  

Tidspunktsangivelser for tidligere 
dispenseret PN medicin 

  

Ved ikke 
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3.2f.1 Hvordan oplever du antallet af fejl i forbindelse med 
dispensering/administration af medicin, efter Theriak er taget i brug? 
Kun et svar 
 
 Markant 

færre fejl 
Færre 
fejl 

Uændret 
antal fejl 
 

Flere fejl Markant 
flere fejl 

Ikke 
relevant 

Ved ikke 
 

Fejl i forbindelse med 
dispensering af medicin til 
patienten? 

       

Fejl i forbindelse med 
administration af medicin til 
patienten 

       

 
 
3.2f.2 Hvad mener du, er årsag til de fejl, du oplever ved 
dispensering/administration af medicin, efter Theriak er taget i brug? 
Gerne flere svar 
 
 Fejl du oplever i forbindelse 

med dispensering af medicin 
til patienten 

Fejl du oplever i forbindelse 
med administration af 
medicin til patienten 

Tastefejl 
 

  

Utilstrækkelig undervisning 
 

  

Manglende erfaring 
 

  

Bruger systemet for sjældent 
 

  

Funktionaliteten i Theriak er ikke 
hensigtsmæssig i forhold til mit 
arbejdsområde 

  

Implementeringen af Theriak på 
afdelingen har ikke været tilstrækkelig 

  

Dispensering dokumenteres forkert   
 

Administration dokumenteres forkert 
 

  

Ydre omstændigheder (fx manglende 
plads i medicinrummet, andre fysiske 
eller psykiske forhold, organisatoriske 
forhold) 

  

Ved ikke 
 

  

 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
3.2k.1 Hvordan oplever du antallet af fejl i forbindelse med ordination af 
medicin, efter Theriak er taget i brug? 
Kun ét svar 

 
( ) Markant færre fejl 
( ) Færre fejl 
( ) Uændret antal fejl 
( ) Flere fejl 
( ) Markant flere fejl 
( ) Ved ikke 
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3.4e.1 Følgende spørgsmål omhandler udlevering af medicinlister til patienter. 
Kun ét svar i hver linie  
 

 
  

Stort set  i 
hvert 
tilfælde 

 
I ca. 3/4 af 
tilfældene 
 

 
I ca. 1/2 af 
tilfældene 
 

 
I ca. 1/4 af 
tilfældene 
 

 
Stort set 
aldrig 
 

 
Ikke 
relevant/ 
Jeg arbejder 
ikke med 
den 
pågældende 
type 
patienter 

 
Ved ikke 
 

Hvor ofte får de indlagte 
patienter en medicinliste 
udleveret under 
indlæggelsen? 
 

       

Hvor ofte får de indlagte 
patienter en medicinliste 
udleveret, når der er sket 
ændringer i listens indhold? 

       

Hvor ofte får de indlagte 
patienter udleveret en 
medicinliste ved uskrivningen? 
 

       

Hvor ofte får de ambulante 
patienter en medicinliste, når 
der er sket ændringer i listens 
indhold? 
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Spørgsmål vedrørende tilfredshed med implementeringen af Theriak og 
tilfredshed med Theriak-systemet 
 
Følgende spørgsmål omhandler din oplevelse og tilfredshed med implementeringen af Theriak samt din 
tilfredshed med selve Theriak-systemet.  
 
 
 
3.9.1. Oplever du, at din og andre faggrupper har været positivt indstillet 
overfor indførelsen af Theriak? 
Kun ét svar i hver linie  
 

  
Ja, i høj 
grad 

 
Ja, i nogen 
grad 
 

 
Hverken 
eller 
 

 
Nej, i ringe 
grad 
 

 
Nej, slet 
ikke 
 

 
Ikke 
relevant 

 
Ved ikke 
 

Læge 
 

       

Jordemoder 
 

       

Sygeplejerske 
 

       

Social og 
sundhedsassistent/sygehjælper 

       

Andre faggrupper 
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3.9.2. Din vurdering af implementeringen 
Kun ét svar i hver linie 

 
  

Ja, i høj 
grad 

 
Ja, i nogen 
grad 
 

 
Hverken 
eller 
 

 
Nej, i ringe 
grad 
 

 
Nej, slet 
ikke 
 

 
Ikke 
relevant 

 
Ved ikke 
 

Oplever du, at projektets mål 
har været klart? 
 

       

Oplever du, at 
afdelingsledelsen har bakket 
op omkring 
implementeringen? 
 

       

Oplever du, at du har haft 
medbestemmelse i forbindelse 
med at få systemet tilpasset 
efter jeres behov? 

       

Oplevede du at oplæringen i 
brugen af Theriak var 
tilstrækkelig? 

       

Oplever du, at der har været 
afsat tilstrækkelige 
resurser til efterfølgende 
support af Theriak? 
 

       

Oplever du at Theriak er et 
driftssikkert system? 
 

       

Oplever du, at du har 
realistiske forventninger til 
Theriak’s muligheder? 
 

       

Oplever du, at der har været 
afsat de nødvendige resurser i 
forbindelse med 
implementeringen af Theriak? 
 

       

Er afdelingens arbejdsgange 
ændret, så de passer til 
opbygningen i Theriak? 
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3.9.3 Er du samlet set tilfreds med Theriak? 
Kun ét svar  

( ) Ja, i høj grad 
( ) Ja, i nogen grad 
( ) Hverken eller 
( ) Nej, kun i ringe grad 
( ) Nej, slet ikke 
( ) Ved ikke 
 
 
 
3.9.4 Hvilke er de væsentligste fordele ved, at Theriak er indført på din/dit 
afdeling/afsnit? 
 

Angiv gerne flere svar 

[ ] Patientens medicinoplysninger er altid læsbare og næsten altid let og hurtigt tilgængelige 
[ ] Det er let at finde rundt i Theriak 
[ ] Theriak giver bedre og/eller hurtigere overblik over patientens aktuelle medicinering 
[ ] Theriak giver bedre og/eller hurtigere overblik over patientens tidligere medicinering (historik) 
[ ] Theriak giver mulighed for bedre dokumentation (flere oplysninger registreres) 
[ ] Theriak skaber større sikkerhed i medicineringsprocessen/ færre fejl 
[ ] Tidsforbruget på medicinering reduceres 
[ ] Theriak understøtter sundhedsfaglig kvalitet 
[ ] Ikke relevant 
[ ] Ved ikke 
 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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3.9.5 Hvad er, set med dine øjne, den eller de største frustrationer ved brug af 
Theriak? 
 
Angiv gerne flere svar 
 
[ ] Øget tidsforbrug på medicinering 
[ ] Der er fejl i Theriak-systemet/Det er et dårligt produkt 
[ ] Brugerne af systemet laver for mange fejl i systemet (~ flere fejl) 
[ ] Utilstrækkelig undervisning i brugen af Theriak 
[ ] Jeg mangler erfaring/bruger systemet for sjældent 
[ ] Der er problemer med udstyret (PC, scannere, printere og lignende) 
[ ] Theriak indgår ikke som en naturlig del af afdelingens/afsnittets medicineringsarbejdsgange 
[ ] Det er svært at få hjælp i brugen af Theriak 
[ ] Ikke relevant 
[ ] Ved ikke 
 
Notér andet: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Tak for din besvarelse af spørgeskemaet 
 
Region Nordjylland, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Danske Regioner takker for din deltagelse i 
undersøgelsen vedrørende anvendelse af Theriak.  
 
Såfremt du har kommentarer til spørgeskemaet eller til implementeringen af Theriak, kan du afgive dem 
nedenfor 
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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