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Hvorfor et projekt om EPJ implementering?

• Implementering af store IT systemer er svært

• Eksempel: Sundhedsplatformen 

• Andre offentlige systemer: Skat, Politi, Nationalbanken …..

• Private sektor: …

• Jævnlig fornyelse en permanent udfordring 

• Behov for mere viden om god implementering 

• Behov for ledelsesmodeller som fremmer bedre implementering

• Behov for ….





Triangulering
Registerstudier

Spørgeskemaer

Casestudier



Studiedesign - forløbet



Ortopædkirurgisk Afd. 
Sygehus Sønderjylland

Infektionsmedicinsk Afd
Odense Universitetshospital Voksenpsykiatrien

Svendborg Sygehus

Medicinsk Afdeling
Regionshospital Nordjylland

Kirurgisk
Aalborg Universitetshospital

Psykiatrisk
Aalborg Universitetshospital



Organizational networks

Role relationships

Hvad har vi kigget efter? 
Hvordan forandrer (digitale) teknologi organisationer? 

Work 
practices

How do technologies change
organizations (Barley, 2020: 27)



Observationsstudierne
• Struktureret observation af klinisk arbejde med særligt 

fokus på EPJ anvendelse blandt sekretærer, sygeplejersker
og læger:

• Hvad der gøres
• Hvor det udføres
• Hvornår det udføres
• Hvorfor det udføres



Datagrundlag

Før udrulning Under udrulning Efter udrulning

Forundersøgelse

-2x (sekretærer, 
sygeplejersker, læger)
+ Ledelsesinterviews

Data indsamling
o Møder med 

afdelingsledelse
o Indsigt i rytmer og rutiner
o Fotosafari
o Indledende interviews 

med personale
o Analyse af dokumenter, 

nyhedsbreve mm.

o Observation af klinisk 
arbejde

o Registrering af 
arbejdsgange

o Semistrukturerede 
interviews

Data indsamling
o Observation af klinisk 

arbejde
o Registrering af 

arbejdsgange
o Semistrukturerede 

interviews

Data indsamling
o Observation af klinisk 

arbejde
o Registrering af 

arbejdsgange
o Semistrukturerede 

interviews

2 x (sekretærer, sygeplejersker, læger)
+ Ledelsesinterviews

2x (sekretærer, sygeplejersker, læger)
+ Ledelsesinterviews



Forberedelsen

• En udbredt oplevelse af at uddannelsesmaterialet var for generisk. 
Både for ressourcepersoner og slutbrugere

• Lokale tiltag til oplæring, f.eks. udarbejdelse af infomateriale til 
beskrivelse at udvalgte arbejdsgange har haft stor lokal betydning

• ”Forandrings-mathed” indtrådt nær go-live tidspunktet
• Intet kendskab til eksistensen af en plan-B i tilfælde af kritisk fejl 

under udrulning



EPJ brug

• RSYD: Cosmic savnes, men EPJ SYD modtages pragmatisk
• Flere klik – både navigationsklik og dokumentationsklik
• Visse arbejdsgange opleves pt som vanskeligere at udføre med nyt 

EPJ. Primært pga udfordringer med at læse tidligere notater
• ”Det er jo meget det samme – bare på en ny måde”
• Det tager tid at vænne sig til nye arbejdsgange.
• Bekymring for hvornår systemet fungerer ordentligt. 



Om arbejdsopgaver

• Opgaveglidning – lidt frem og tilbage
• Grundlæggende få forandringer i arbejdsdeling, og dog…

• ”Førhen var det sekretærerne der kodede, nu skal jeg gøre det selv. Så der er lidt flere 
punkter man skal have med, men det giver egentligt god mening at vi skal gøre det selv” 
(sygeplejerske)

• ”Det er den samme arbejdsopgave jeg har, jeg ved bare ikke præcist 
hvordan jeg skal løse den i det nye system.”

• Ophobning af arbejde for sekretærgruppen. Ekstra ressourcer var 
nødvendige for at nedbringe antallet af udestående diktater



Læring og samarbejde

• Læringskonceptet har fungeret fint, men e-læringsdelen er der 
blandede oplevelser af.

• Fordele ved RSYDs udrulningsmodel!

• ”E-læring har været lidt svær. Mit problem er at jeg ikke er særligt god 
til teknik, og der var mange ting man ikke kunne prøve af i det nye 
system, og vi blev undervist af en der ikke selv sad i et ambulatorium”

• ”Pt. er det bare et spørgsmål om at komme igennem dagen”
• ”Man ser sine kollegaer på en ny måde. Vi forsøger at hjælpe 

hinanden, men man er også der hvor man gerne selv vil hjælpes”



Feedback fra EPJ SYD konsulenterne

Ca 150 EPJ SYD konsulenter fra Region Syddanmark deltog i 
afslutningskonferencen i juni 2022. Vi bad dem nogle spørgsmål om EPJ 
SYD undervejs:

25%

52%

23%

HVILKE ORD TROR DU PERSONALET 
BENYTTER OM EPJ SYD?

Positive Negative Meh!

58%28%

15%

HVILKE ORD VIL DU BESKRIVE EPJ 
SYD MED?

Positive Negative Meh!

”Ikke som vi kender. Hvorfor 
skal vi hele tiden skifte?”

”Anderledes – nyt”
”Udfordret men 
positiv indstilling”

”En hård fødsel, 
men et smukt barn”

”Meget tungt system for sekretærer. Meget 
lidt fleksibelt system i forhold til 
konfigurationer.”

”Stort”



Før
~ 8 min 34 sek

Under
~ 12 min 3 sek

Efter
8 min 31 sek

En transskriberingsannekdote



Samlet set



Om det der venter forude

Vestdansk release-synkronisering
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