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1 Innledning  

 

1.1 Bakgrunn  

 

Med St.meld. nr. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og 

omsorgstjenesten knyttes kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid til et begrep om «kunnskapsbasert 

praksis» 1 . Faglige avgjørelser skal fattes basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 

kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Samtidig erkjennes det at det ikke er 

trivielt å omforme ny kunnskap i praksis og sikre at nasjonale faglige retningslinjer og veiledere 

tas i bruk i tjenesten.  

 

Meldingen peker på at helhetlige IKT-løsninger har stor betydning for kvalitet og 

pasientsikkerhet. Dette forsterkes og konkretiseres ved at regjeringen i parallell med St.meld. nr 

10 legger frem en egen melding om digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren. I St. meld.nr. 

9, (2012-2013) Én innbygger – én journal presiseres det under kapittel 1.1 Mål for arbeidet at:  

 

… beslutningsstøtte til helsepersonell skal inngå i journalsystemet. Dette kan for eksempel 
hjelpe helsepersonell til å ta riktige beslutninger ved valg av behandling eller dosering av 
medisiner (side 10).  

 

St, meld.nr. 9 legger videre vekt på at beslutnings- og prosesstøttefunksjoner knyttet til 

retningslinjer, veiledere, prosedyrer og forskningsbasert kunnskap bør være tilgjengelig for 

helsepersonell. Beslutningsstøtteverktøy som benyttes for å sikre tilgang til opplysningene må 

preges av tilpassede og effektive brukergrensesnitt for alle målgrupper. Verktøyene må ha god 

funksjonalitet som understøtter både standardiserte og pasientspesifikke arbeidsprosesser for 

utredning, pleie og behandling.  

 

 

1.2 Formål  

I arbeid med å realisere målsettingen for IKT som virkemiddel for økt kvalitet og styrket 

pasientsikkerhet har det vist seg at det ikke er en etablert, felles oppfatning av hva som menes 

med beslutningsstøtte og lignende begreper. Dette skaper forvirring og uenighet i diskusjoner. 

Det er behov for en definisjonsavklaring og en beskrivelse av ulike former for beslutnings- og 

prosesstøtte slik at sektoren kan ha en felles referanse. Det er også behov for en statusvurdering 

basert på konkrete erfaringer med bruk av ulike løsninger.  

 

Med bakgrunn i dette ønsker Helsedirektoratet å igangsette et arbeid vedrørende beslutnings- og 

prosesstøtte. Arbeidet skal blant annet omfatte:  

                                                 
1 Denne definisjonen er hentet fra http://kunnskapsbasertpraksis.no/  

http://kunnskapsbasertpraksis.no/
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 Definisjonsavklaring og beskrivelse av ulike former for støttefunksjonalitet, inkludert 
hvordan støtten fremstår funksjonelt og hvordan faglige anbefalinger implementeres og 
vedlikeholdes i systemene, herunder:  

o Kunnskapsstøtte 
o Prosesstøtte   
o Beslutningstøtte  
o Fagfellestøtte  

 

 Løfte ulike problemstillinger knyttet til fremtidig utvikling og bruk av prosess- og 
beslutningsstøtte i elektroniske pasientjournalsystemer 

 

Formål med dette arbeidet er å beskrive og vurdere ovennevnte punkter og utarbeide en 

kortfattet, konsensusbasert rapport til Helsedirektoratet, ved avdeling Én innbygger – én journal. 

Rapporten skal både kunne fungere som begrepsavklaring for utredningsarbeidet, og som et 

grunnlag for fremtidig søk etter tverrfaglig, så vel som disiplinær litteratur og oppsummering av 

relevant forskning- og erfaringsbeskrivelser knyttet til design, bruk og evaluering av løsninger 

samt kvantitative effekter knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet, og effektivitet.  

 
Omfang og avgrensing 
Vi vil i denne omgang konsentrere oss om å beskrive ulike former for elektronisk 

støttefunksjonalitet som er rettet mot klinisk virksomhet og ikke mot administrasjon og ledelse 

innen den enkelte virksomhet. Rapporten vil videre ikke ta for seg tverrsektorielle løsninger som 

underbygger samhandling, eksempelvis mellom helse- og omsorgsarbeid og velferdstjenester.  

 

Sist, men ikke minst mangler rapporten en omtale av løsninger for pasienter og brukere. St. meld. 

10 vektlegger at det å trekke pasienter og brukere mer aktivt med i beslutninger er et viktig 

område for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet og øke brukermedvirkning i tjenesten. Det 

omfatter også innsyn i, og større medbestemmelse i forhold til de råd og forslag som 

beslutningstøtte for helsepersonell gir. Det har i forbindelse med utarbeiding av denne rapporten 

ikke vært tid for å gå inn i dette på en tilfredsstillende måte, men det anbefales at dette gis en bred 

omtale i det videre utredningsarbeid. 

 

1.3 Arbeidsmetode 

På oppdrag fra Helsedirektoratet er dokumentet utarbeidet av en ekspertgruppe. Kirsten 

Petersen, Helsedirektoratet har vært prosessleder for arbeidet, og delt redaktøransvar med 

Hallvard Lærum.  

 

Deltagere i arbeidsgruppen: 

Hallvard Lærum, OUS 

Anders Grimsmo, NTNU/NHN 

Mariann Fossum, UiA 
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Rune Pedersen, UiT/UNN 

Hans Nielsen Hauge, HSØ/Helsedirektoratet  

Eirik Nikolai Arnesen, Irene Olaussen og Kirsten Petersen, Helsedir. 

I tillegg har allmennlege Bent Asgeir Larsen, Helsedirektoratet, gitt tekstlig bidrag i forhold til 

status på dette området for allmennlege EPJ-system. 

 

Arbeidet er gjennomført i perioden desember 2013 til og med mars 2014 der gruppen som helhet 

har hatt to møter og deler av gruppen ytterligere tre møter. Ut over det har arbeidet vært 

gjennomført med innspill til de ulike kapitlene, gjennom skriftlige bidrag, møter og merknader i 

høringsrunder. 

 

Dokumentet er utformet med utgangspunkt i tidligere rapporter på feltet, en orienterende 

gjennomgang av forskningsbaserte publikasjoner (se fotnoter og litteraturliste), samt hver enkelt 

deltakers faglige kunnskap. Gruppen stiller seg samlet bak definisjonene som løftes frem i denne 

rapporten.   
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2  Definisjoner  

Digitale løsninger som skal understøtte kunnskapsbasert pasientbehandling har mange varianter 

og uttrykksformer. Det benyttes ulike begreper på slik støtte, og begrepene får ofte ulikt innhold 

avhengig av sammenhengen de brukes i. Dette påvirker diskusjonene som føres om emnet, og 

det påvirker tolkning av systematiske undersøkelser av effekten av slik støtte.  

 

I dette kapittelet presenterer vi definisjoner av vanlig forekommende begreper, med 

utgangspunkt i litteraturen de benyttes i. Senere vil vi demonstrere hvordan begrepene kan 

anvendes til å kategorisere og sammenligne publiserte funn. 

 

2.1 Kunnskapsstøtte 

I medisinsk og helsefaglig sammenheng er elektronisk kunnskapsstøtte IT-verktøy som kan gi 

helsepersonell tilgang til forskningsbasert kunnskap (Vandvik & Eiring 2011). Kunnskapsstøtte 

gir en mulighet for å hente kunnskap før, under og etter den konkrete situasjonen, men den 

tilpasser ikke eller velger ikke ut informasjonen etter en konkret pasient. Man kan si at støtten er 

passiv eller statisk; det er brukeren av IT-systemet som må aktivere støtten på eget initiativ.  

 

Definisjon Elektronisk kunnskapsstøtte er IT-verktøy som kan gi 
helsepersonell tilgang til forskningsbasert kunnskap 

 
Eksempel: Hvis et elektronisk pasientjournalsystem har en lenke eller trykknapp som bringer 

brukeren til en samling medisinsk eller helsefaglig kunnskap (prosedyresamling, lærebok, 

søkemotor for vitenskapelige artikler), er dette kunnskapsstøtte. 

 

Eksempel: Hvis brukeren har tilgang til et frittstående medisinsk oppslagsverk på sin PC, er dette 

kunnskapsstøtte. 

 

2.2 Beslutningsstøtte 

I Medical Subheadings (MeSH)23 defineres beslutningsstøtte som ” Computer-based information 

systems used to integrate clinical and patient information and provide support for decision-

making in patient care.” 

 

                                                 
2 MeSH browser er en standardisert terminologi for å kategorisere vitenskaplige artikler, og brukes bl.a. av PubMed, 
en søkemotor for vitenskapelige artikler innen medisin. Det er nyttig å forbinde definisjonen til PubMed og MeSH 
for senere å kunne samle publiserte forskningsstudier, bruksbeskrivelser (case studies) og evalueringer. 
3 I Norge oversetter Kunnskapssenteret MeSH til norsk. Prosjektet er planlagt ferdig innen utgangen 2014. 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/medical-subject-headings-mesh-oversatt-til-norsk;jsessionid=354CDB4D83FB730F0731E2288DCCA4DB
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Vi har i vår oversettelse innskrenket termen clinical information til «medisinsk og helsefaglig 

kunnskap», med støtte i fellestrekkene i utvalgte definisjoner fra litteraturen (Vedlegg 3). Dette er 

en vid definisjon av beslutningsstøtte som legger vekt på at kunnskap skal appliseres på en gitt 

pasient, og den dekker et stort spekter av teknologier og bruksscenarier. Presentasjon av 

informasjon som sådan er i utgangspunktet ikke beslutningsstøtte, men blir det når den settes i 

sammenheng med kunnskap og brukes til å underbygge tolkning. En enkel tabell over pasientens 

blodtrykk gir for eksempel ikke beslutningsstøtte. En tabell over pasientens blodtrykk med 

markering av målinger som ligger utenfor normalområdet gir derimot beslutningsstøtte. Likeledes 

gir et utvalg av pasientopplysninger tilpasset en bestemt diagnose beslutningsstøtte, mens visning 

av all informasjon som finnes om en pasient gir det ikke. 

 

Definisjon Elektronisk beslutningsstøtte er IT-verktøy som kombinerer 
medisinsk, helsefaglig og annen kunnskap med individuelle 
pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i 
utredning, pleie og behandling av pasienter 

 
Eksempel: Et prøvesvar innen medisinsk biokjemi vises med referansegrenser. Om prøvesvaret 

ligger over eller under referansegrensene, er den fysiologiske prosessen prøvesvaret representerer 

mest sannsynlig unormal.  

 

Eksempel: En lege forsøker å ordinere digoxin til en hjertepasient. Digoxin i store mengder er 

giftig, og systemet har registrert at første døgnet skal dosen være 0,5-1,0 mg per døgn, deretter 

0,06-0,25 mg per døgn. Ved en tastefeil ordinerer legen 10 mg, som er langt over toksisk grense. 

Systemet varsler legen og feilen blir korrigert. 

 

Eksempel: Pasient på intensivavdeling, ligger på respirator. I forløpet oppstår endringer i 

temperatur, puls, blodtrykk og laboratorieprøver som er knyttet til en algoritme som forutser 

utvikling av en alvorlig infeksjon før denne blir synlig for klinikerne. Systemet vil komme med 

forslag om å starte behandling for noe som er under utvikling på et tidspunkt der situasjonen er 

enkel å behandle og ennå ikke har ført til organsvikt. 

 

Eksempel: Systemet sender en oppfordring til kliniker om å kalle inn pasienten til kontroll fordi 

han er overvektig, røyker, har høyt blodtrykk og bruker et antirevmatisk middel hvor det nylig er 

oppdaget en økt risiko for arteriosklerose. Foranledningen er at en systemforvalter har kjørt et 

spesialscript natten før, etter ønske fra avdelingsledelsen. 

 

Beslutningsstøtte finnes i ulike komplekse former. I kapittel 3 er begrepet beslutningsstøtte delt 

inn i ulike kategorier. 
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2.3 Fagfellestøtte 

Helsepersonell samhandler gjerne om et pasientforløp og konsulterer ofte annet helsepersonell 

før de tar beslutninger. Dette vises i økt bruk av nyere medier for samhandling (Boulos, 

Maramba, and Wheeler 2006). Å konsultere andre spesialister eller annet helsepersonell regnes 

ikke som beslutningsstøtte som sådan, men det er en mye brukt og rasjonell strategi for å bygge 

kompetanse og kvalitetssikre beslutninger. I praksis er det ofte vanskelig å få tak i fagfeller, og 

ofte vil slike henvendelser medføre uheldige avbrytelser for fagfelle. Bruk av IT kan forenkle 

fagfelle kommunikasjonen. Vi har derfor tatt med definisjon av fagfellestøtte i dette dokumentet.  

 

Definisjon Elektronisk fagfellestøtte er IT-verktøy som gir 
helsepersonell mulighet til kollegial kunnskaps- og 
erfaringsutveksling rundt pasientkasus eller generelle 
problemstillinger.  

 
Eksempel: Relevant fagfelle med kontaktinformasjon identifiseres gjennom søk etter 

legespesialister, spesialsykepleiere, fysioterapeuter med spesialområder, etc. 

 

Eksempel: Synkron dialog (chatting, telefonmøter, videokonferanser) eller asynkron 

kommunikasjon (sikker epost, digitale oppslagstavler) 

 

Eksempel: Informasjon utveksles gjennom deling av pasientjournal, sending av artikler eller lenker 

til vitenskaplige artikler, sending av epikriser, deling av lenker til protokoller 

 

Eksempel: Dialog og påfølgende konklusjon dokumenteres i form av notat om samtalen direkte i 

pasientjournalen, lagre opptak av en videokonferanse. 

 

Eksempel: Pasient med akutt hjerneslag, CT viser intrakraniell blødning. Lokal 

nevrolog/indremedisiner kontakter regionsykehuset via videokonferanse og deler bilder og annen 

dokumentasjon for å ta en felles avgjørelse om pasienten skal opereres – og dermed sendes til 

regionsykehuset eller ikke. 

 

2.4 Prosesstøtte 

Prosesstøtte er et hyppig brukt begrep i Norge når neste generasjons EPJ skal beskrives. Begrepet 

stammer fra «Business Studies» (industriell tilnærming) og viser til modeller for organisatorisk re-

design og arbeidsflytanalyse. I følge rapporten Prosesstøttende EPJ – bakgrunn, definisjon og målsetninger 

(Lærum, Faxvaag og Grimsmo 2007) er prosesstøtte å bruke informasjon om planer, aktører, 

pasienter, kontekst og ressurser til å understøtte og koordinere en arbeidsprosess, særlig der den 

skifter aktivitet eller en annen aktør overtar arbeidet. I helsefaglig sammenheng er hensikten med 

prosesstøtte å bidra til kontinuerlige og helhetlige pasientforløp ved at IKT verktøyet retter fokus 

mot funksjoner som gjør det lettere for helsepersonell å få gjort jobben sin, og for sykehuset å 

standardisere prosessene slik at ønsket praksis blir gjennomført.   
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Definisjon Klinisk prosesstøtte er IT-verktøy som støtter planlegging, koordinering 
og gjennomføring av pasientrettede tiltak innen utredning, pleie og 
behandling  

 
I praksis vil klinisk prosesstøtte innebære å: 

 

 opprette konkrete planer for pasienten 

 bruke standardiserte elektroniske protokoller direkte i planlegging og bestilling 

 koordinere kliniske arbeid og drive oppgavefordeling i team 

 følge opp at planlagte oppgaver blir gjennomført 

 sørge for at klinikere får oversikt over egne arbeidsoppgaver 

 sørge for å støtte overganger mellom aktører og over tid 

 

Med protokoller menes her alle varianter av strukturerte sammensetninger av instruksjoner som 

dekker vanlig forekommende utredninger eller behandlinger, og som representerer beste praksis 

på et område. Behandlingslinjer, standardiserte pasientforløp, pakkeforløp, veiledende pleieplaner 

eller pasientplaner er alle sammen varianter av samme fenomen, jfr vedlegg 2. Kliniske 

retningslinjer beskriver anbefalte utredning og behandling for en gitt pasientgruppe uansett 

behandlingssted, og er ment å være et utgangspunkt for lokale protokoller. De fleste protokoller 

tar utgangspunkt i en enkelt tilstand eller diagnose, og dette gir en begrensning overfor pasienter 

med sammensatte diagnoser. Selv om beslutningsstøtte kan forsøke å avstemme premisser fra 

ulike tilstander, vil det alltid være behov for et faglig skjønn i oppfølging av pasienter. 

 
Prosesstøtte mellom ulike omsorgsnivåer 

Pasienter som følges opp av ulike deler av helsetjenesten opplever særlige utfordringer i å få 

koordinert og sammenhengende behandling. Prosesstøtte vil kunne møte disse utfordringene ved 

å sørge for mer eksplisitt og strukturert planlegging av pasientoppfølgingen, lettere formidling av 

planene og bedre koordinering mellom ulike aktører i helsetjenesten.  

 

Skille mellom beslutningsstøtte og prosesstøtte 

Prosesstøtte har vi når systemet setter opp forslag til en konkret plan ut fra hvilken protokoll 

brukeren har valgt. Systemet gir mulighet for tilpasninger og justeringer av planen for beste 

individuelle behandling. Tiltakene plasseres i en eller flere kalendere og som oppgaver for 

helsepersonell med påminnelse om iverksettelse til rett tid, slik at planen følges.  

 

Siden planleggingen baserer seg på protokoller, og protokoller formidler kunnskap om beste 

praksis, oppfattes ofte prosesstøtte og beslutningsstøtte som et og samme begrep. Vi mener 

imidlertid at hjelp til å velge eller tilpasse protokoller er en form for beslutningsstøtte, men å 

sørge for at pasienten får en konkret, tidfestet plan og at planen blir utført er prosesstøtte.  
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Protokoller inneholder på den ene side anbefalinger om alle pasienter protokollen brukes for, og 

på den annen side anbefalinger basert på bestemte opplysninger i sykehistorien, eller funn og 

målinger gjort ved mottak av pasienten. Anbefalinger som gjelder alle er i praksis besluttet i det 

protokollen er valgt. Får brukeren f.eks. påminnelse om å kalle inn pasienten til poliklinisk 

kontroll etter 3 mnd, er dette prosesstøtte for å sørge for at polikliniske kontroller blir utført som 

bestemt i protokollen. Imidlertid inneholder protokoller også anbefalinger som baserer seg på 

bestemte forutsetninger, for eksempel blodsukkernivået. Her får brukeren et glimt av enkel 

beslutningsstøtte innbakt i protokollen, og utfallet av beslutningen brukes til å forme videre plan. 

Når systemet oppfordrer brukeren til å ta stilling til om insulin bør gis, er dette å kombinere 

medisinsk kunnskap (insulin senker blodsukkeret, høyt blodsukker gir dårligere prognose ved 

hjerneslag) med pasientopplysninger (pasienten har hjerneslag). Når beslutningen er fattet, sørger 

prosesstøtten for at insulinbehandlingen blir satt på pasientens plan og behandlingen utført. 

Presentasjon av valg definert i protokoller er således beslutningsstøtte, mens gjennomføringen av 

beslutningen er prosesstøtte. 

 

Eksempel: 4 En slagpasient har fått innledende utredning, og legen har stadfestet at pasienten har 
lammelser på grunn av hjerneinfarkt, og at det ikke er svelgparese. Videre forløp er delt inn i 
prosess- og beslutningsstøtte: 
 
Steg  Beslutningsstøtte Prosesstøtte 

1 Siden pasienten er over 60 år, foreslår systemet at 
pasienten skal følges opp på slagenhet. 

 

2  Legen godkjenner forslaget, og slagenheten varsles 
automatisk at en pasient er på vei. 

3  Legen velger selv riktig protokoll, og systemet formidler til 
primærsykepleier at oksygenmetning og temperatur måles, og 
at det tas standard blodprøver for hjerneslag. Dette har 
sykepleier allerede utført på mistanke om hjerneslag, og 
oppgavene frafalles. 

4 Siden oksygenmetningen er under 95 % foreslår 
systemet at pasienten får tilførsel av oksygen på 
nesekateter eller maske. 

 

5  Legen godkjenner forslaget, og det settes opp påminnere om 
måling av oksygenmetning etter fem minutter, etter 15 minutter 
og deretter hver tredje time. 

6 Siden temperaturen er over 37.5 grader C, foreslår 
systemet at pasienten får paracetamol som 
tabletter hver 6.time de nærmeste 12-24 timene 
eller så lenge pasienten er ustabil. 

 

7  Legen godkjenner forslaget, og legemidlene settes opp på 
kurven, samt en plan for måling av temperatur etter 1 time og 
deretter hver 12.time. 

8 Om pasienten har serumglukose over 10 mmol/l, 
vil systemet foreslår at det gis insulin. 
Serumglukose er 7 mmol/l, og systemet anfører 
kun at hensynet er kontrollert. 

 

9 Siden pasienten har hjerneinfarkt som kan 
behandles med intravenøs trombolyse, foreslår 

 

                                                 
4 Eksemplet er basert på ”Behandlingslinje for hjerneslag v1.1”, oppdatert 11.04.2013 av Marianne Altmann, 
Akershus Universitetssykehus HF 
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systemet at protokollen for slik behandling settes 
opp 

10  Legen godkjenner forslaget, og systemet setter opp plan for 
måling av pasientens lammelser, hjerterytme, blodtrykk, 
oksygenmetning, temperatur, respirasjon og serumglukose de 
nærmeste 12-24 timene. Det settes opp et vurderingspunkt 
etter 12 timer, og planen vil avvikles etter denne tid om 
pasientansvarlig lege mener at pasienten er stabil. 

11  Pasienten overføres til slagenheten. 
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3 Kategorisering av beslutningsstøttefunksjoner  

Støttefunksjonen beslutningsstøtte har så stor variasjon i utforming og teknologi at vi har funnet 

det riktig å dele dem inn i kategorier.  

 

3.1 Former for beslutningsstøtte 

Beslutningsstøtte kan pragmatisk sett deles inn i ulike kategorier etter stigende kompleksitet. I alle 

kategoriene kombineres kunnskap med pasientopplysninger, men antall aspekter støtten må ta 

hensyn til øker. 

 
Kategori 1: Forventning eller utvalg 
Den enkleste kategorien beslutningsstøtte angir om en egenskap er som forventet eller ikke, 

eventuelt normal eller ikke. En variant av denne formen er å bruke forventninger til egenskaper 

eller forekomst av karakteristiske termer blant pasientopplysningene til å gjøre et relevant oppslag 

i en kunnskapskilde. En tredje form er å bruke kunnskap til å velge ut pasientopplysninger som er 

relevante for en gitt problemstilling. Ingen av disse formene for beslutningsstøtte antyder noen 

diagnose eller forteller legen hva hun skal gjøre, men de kan bidra til innsikt i pasientens tilstand.  

 

Eksempel: Et labark viser alle pasientens numeriske prøvesvar i en tabell. Ved siden av verdiene 

står referansegrensene. Prøvesvar som ligger utenfor referansegrensene er unormale, og de 

markeres med rød farge og en pil som angir om de er under eller over grensene. 

 

Eksempel: Systemet har en lenke til en sykepleieprosedyre, og slår opp på denne ut fra tema som 

er antydet i siste journalnotat.  

 

Eksempel: Legen har registrert hjerneslag som tentativ diagnose. Systemet tar utgangspunkt i 

diagnosen og viser det som finnes av relevante opplysninger i pasientjournalen i et oversiktsbilde. 

Oversiktsbildet viser blodtrykk, blodglukose, temperatur, første og siste CT caput etter 

innleggelse, og diverse scoringer som angir bevissthetsgrad, almenntilstand og ulike pareser og 

paralyser hos pasienten. I dette eksemplet er diagnosen den ene opplysningen som 

beslutningsstøtten tar utgangspunkt i. 

 

Kategori 2: Isolert anbefaling om ett enkelt tiltak 

Kategori 2 går et skritt videre ved å gi et konkret forslag til hva brukeren skal gjøre. Den enkleste 

formen er å gi en isolert anbefaling ut fra en enkel regel eller grenseverdier for en utvalgt 

egenskap. Slike anbefalinger er ofte godt dokumentert, men de tar ikke hensyn til eventuelle 

kontraindikasjoner eller motstridende hensyn. Legen eller sykepleieren må derfor sette 

anbefalingen inn i en sammenheng, og selv sørge for at eventuelle motforestillinger blir tatt 

hensyn til. 
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Eksempel: En lege prøver å bestille en måling av hemoglobin. Systemet sjekker når hemoglobin 

ble målt forrige gang, og sammenligner dette med kunnskap om hvor raskt hemoglobin-

konsentrasjonen kan endre seg i praksis. Det viser seg at forrige hemoglobinmåling ble foretatt 

for en halv time siden, og systemet foreslår at legen venter med å måle det til senere på dagen. 

 

Eksempel: En lege prøver å forordne antibiotikumet erythromycin mot en bihulebetennelse hos en 

pasient som bruker det immunsupprimerende legemiddelet cyclosporin. Systemet sjekker en 

database over kjente legemiddelinteraksjoner, og ser at erythromycin medfører økt 

plasmakonsentrasjon av cyclosporin. For høy konsentrasjon av cyclosporin kan skade nyrene. 

Systemet foreslår for legen å velge et annet antibiotikum, eller å redusere dosen av cyclosporin. 

 

Eksempel: En lege forsøker å forskrive antibiotikumet ampicillin mot endokarditt. Systemet 

undersøker hvilke allergier som er registrert på pasienten, og ser at det er registrert alvorlig 

anafylaksi ved bruk av fenoxymetylpenicillin. Systemet bruker kunnskap om det nære kjemiske 

slektskapet mellom de to legemidlene til å anbefale legen å velge et annet antibiotikum.  

 

Eksempel: En lege registrerer at en pasient har kronisk forkammerflimmer. I systemet er det 

registrert en regel som sier at alle pasienter med denne diagnosen skal vurderes for behandling 

med antiokoagulasjon. Systemet slår opp i pasientens liste over legemidler i bruk. Den viser at 

pasienten hverken tar marevan eller heparin, og systemet foreslår at legen vurderer å starte med 

slik behandling.  

 
Kategori 3: Isolert anbefaling om en pakke eller serie tiltak 

Kategori 3 dreier seg i likhet med kategori 2 om en isolert anbefaling, men den gir forslag til en 

pakke samtidige eller serie etterfølgende tiltak, evt. å følge en protokoll.  Beslutningsstøtten tar 

utgangspunkt i enkle regler eller grenseverdier, men rådene som følger er sammensatte og kan 

være komplekse. Dette stiller høyere krav til dokumentasjonen som må ligge til grunn, og 

vedlikehold av slik beslutningsstøtte blir mer krevende. Det er fortsatt ikke tatt hensyn til 

eventuelle kontraindikasjoner. Legen eller sykepleieren må selv sette anbefalingen inn i en 

sammenheng, og sørge for at eventuelle motforestillinger blir tatt til følge. 

 

Eksempel: En operatør i AMK registrerer at en pasient har fått akutt paralyse på venstre side. Når 

pasienten ankommer akuttmottaket, foreslår systemet at legen starter protokollen for akutt 

hjerneinfarkt ut fra dette symptomet.  

 

Eksempel: En sykepleier vurderer en pasient for risiko for trykksår og fyller ut et skåringsskjema i 

systemet. Ut fra skåren foreslår systemet kunnskapsbaserte tiltak som bør iverksettes overfor 

pasienten.  
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Kategori 4: Integrert anbefaling om et eller flere tiltak 

Mens de foregående kategoriene har beskrevet anbefalinger isolert fra øvrige hensyn enn 

premisset som utløser anbefalingen, forsøker kategori 4 beslutningsstøtte å integrere anbefalingen 

mest mulig i pasientens situasjon. Dette betyr at beslutningsstøtten tar i bruk flere uavhengige 

premisser, for eksempel fra pasientens øvrige tilstander, behandlinger, planer, og ikke minst selve 

konteksten helsehjelpen skal ytes i. Om beslutningsstøtten tar hensyn til lokale forhold, er dette 

en sikker kategori 4. Det er fortsatt behov for kritisk tenkning fra helsepersonellets side, men 

anbefalingen er bedre tilpasset pasientens situasjon enn øvrige kategorier av beslutningsstøtte. 

Anbefalingen kan dreie seg om et enkelt tiltak, eller en serie av tiltak. For enkelthets skyld har vi 

ikke underdelt videre, fordi kompleksiteten allerede er høy.  

 

Eksempel: Pasienten har fått utredet hjertesvikt. Systemet foreslår et konkret behandlingsopplegg 

og har sjekket eventuelle kontraindikasjoner, sannsynlig legemiddelmetabolisme ut fra genetiske 

forhold, pasientens svelgfunksjon, pasientens antatte evne til å huske å ta tabletter ut fra kognitiv 

funksjon, og hvorvidt det finnes hjemmetjenester som kan følge opp behandlingen. 

 

Eksempel: En anestesilege forsøker å ordinere et antibiotikum som pasienten er allergisk mot. 

Siden pasienten er immunsupprimert, veier behovet for effektiv behandling av infeksjonen tungt. 

Systemet har allerede registrert at intensivavdelingen kan oppdage og behandle eventuelle 

anafylaktiske reaksjoner raskt og effektivt. Systemet anerkjenner bruken av legemiddelet med et 

avdempet varsel om anafylaksirisiko, og legger de øvrige premissene til grunn. 

 

Eksempel: Et sykehjem følger opp en gruppe pasienter med kreft som har høy risiko for 

underernæring. For hver pasient settes opp en meny for måltidene i systemet. Menyen er tilpasset 

hvilke alternativer kjøkkenet har tilgjengelig, hva slags næringsstoffer pasientene trenger, hvilke 

eventuelle matvareallergier hver pasient har og i hvilken form pasientene har behov for å få 

maten evt. kosttilskuddene.  

 

Kategori 5: Diagnostikk og hypotesegenerering 

De foregående kategoriene har i hovedsak basert seg på forhåndsdefinerte, eksplisitte regler 

sprunget ut fra entydig dokumentasjon. Denne kategorien tar utgangspunkt i å generere nye 

hypoteser og eventuelt ny kunnskap ved å bruke kjente algoritmer på eksisterende 

pasientopplysninger. Til forskjell fra øvrige kategorier er det ikke en grense for hva slags 

opplysninger som kan gå inn i algoritmen. Hensikten kan være å antyde den mest sannsynlige 

forklaring på pasientens tilstand ut fra tilgjengelige opplysninger, eller det kan være å identifisere 

faktorer som påvirker behandlingsresultater for en pasientgruppe. Uansett algoritme må resultatet 

sammenholdes med kjent kunnskap for å forsvare å bruke det i behandlingen av pasienter.  

 

Eksempel: Pasienten har feber av ukjent årsak, og foreløpig utredning har ikke gitt noen 

konklusjon. Legen legger inn så mange strukturerte opplysninger som mulig. Det er på forhånd 

lagt inn en stor samling sannsynlighetsuttrykk i systemet som sier noe om sammenhengen 
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mellom et gitt symptom eller funn og en gitt diagnose. Systemet velger uttrykk som passer med 

pasientopplysninger den finner i journalen, og kombinerer ved hjelp av Bayes teorem. Resultatet 

er en prioritert liste over mulige diagnoser med forslag til videre utredning for å sikre diagnosen 

ytterligere. Øverst på listen står myelomatose. 

 

Eksempel: Legen vet ikke hvilken behandling hun skal velge. Ut fra generiske algoritmer finner 

systemet frem til 10 pasienter som ligner den hun jobber med nå. Legen bekrefter overfor 

systemet at pasientene er sammenlignbare. Seks av dem brukte behandling A, fire behandling B. 

Systemet viser hvordan det gikk med pasientene, og hun tar en beslutning.  

 

Eksempel: Et sykehus som driver organtransplantasjon har uvanlig høy forekomst av rejeksjoner. 

Systemet bruker clustering-analyse og ser sammenheng mellom rejeksjoner og organdonorer i en 

bestemt aldersgruppe fra et avgrenset geografisk område. Nærmere undersøkelser hos 

organdonorene avslører forekomst av et kjent men upåfallende retrovirus hos flertallet av 

donorene. Sykehuset endrer sine rutiner for screening, og forekomsten av rejeksjon går ned. 

(Konstruert scenario) 

 

Eksempel: Et sykehjem gjennomfører regelmessig vurdering av ernæringsstatus for å identifisere 

risikopasienter. Ut fra en aggregeringsalgoritme sammenstiller systemet registrert Body Mass 

index (BMI) mot andre pasientopplysninger, og identifiserer grupper med særlig risiko for 

alvorlig underernæring. I dette tilfellet blir pasienter med kreft eller depresjon særlig knyttet til slik 

risiko. Sykehjemmet setter inn egne tiltak for å bedre oppfølgingen av disse gruppene. 

 

3.2 Antall kilder til pasientspesifikk informasjon øker kostnadene 

Hver av formene beskrevet over har et spenn av kompleksitet som kan uttrykkes i hvor mange 

typer pasientspesifikke opplysninger som benyttes til beslutningsstøtten. Hvis beslutningsstøtten 

bare forholder seg til en type opplysninger (f.eks. legemidler), er variasjonen i 

pasientopplysningene og deres strukturering begrenset, og beslutningsstøtten trenger ikke 

integrere andre systemer for å nå opplysningene. Om beslutningsstøtten må forholde seg til flere 

type opplysninger, øker variasjonsmulighetene eksponentielt. Ofte må funksjonaliteten håndtere 

integrasjon av flere ulike systemer som hver har sine egne datamodeller. Dette øker kostnadene 

både ved etablering og testing, fordi man må oversette informasjon mellom ulike systemer, og 

risiko for feil er høyere.  

 
 

3.3 Kompleksitet 

 
I følgende tabellen er form og antall kilder beskrevet i foregående avsnitt kombinert for å gi en 
samlet fremstilling av kompleksitet.  
 
Figur 1: Form for beslutningsstøtte kombinert med antall kilder til pasientspesifikk informasjon 
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Form a. En kilde til 
pasientspesifikk 
informasjon 

b. To kilder til 
pasientspesifikk 
informasjon 

c. Tre eller flere 
kilder til 
pasientspesifikk 
informasjon 

1. Forventning eller 
utvalg  

1a. Lav kompleksitet 
 

1b 1c 

2. Isolert anbefaling 
om et enkelt tiltak 

2a 2b 2c 

3. Isolert anbefaling 
om en pakke eller 
serie tiltak 

3a 3b 3c 

4. Integrert 
anbefaling om et 
eller flere tiltak 

* 4b 4c 

5. Diagnostikk eller 
annen hypotese-
generering 

* 5b 5c 
 

 Høy kompleksitet 
*  Disse kombinasjonene er ikke relevante 

 
Vi går at fra en anbefaling innebærer flere premisser enn et enkelt utvalg eller verdispenn. 

Tilsvarende innebærer en serie tiltak flere premisser enn et enkelt tiltak. I denne oversikten regner 

vi diagnostikk for å være det mest kompliserte, rett og slett fordi antall mulige kombinasjoner av 

diagnoser og funn er større enn antall mulige tiltak for en gitt diagnose. ICD-10 har 13.000 

diagnoser, og antall konsepter i SNOMED CT er 340.000, som grovt sett kan oversettes med 

funn. Ved en gitt diagnose har vi sjelden mer enn en håndfull behandlingsalternativer.  

 

Dette er likevel ikke en lineær modell. Vi antar at kategori 1b er mer kompleks enn 1a og at 

kategori 2a er mer kompleks enn 1a, men det er ikke gitt at kategori 2a er mer kompleks enn 1c. 

 

3.4 Tidsaspektet ved beslutningsstøtte 

Beslutningsstøtte har et tidsaspekt som ikke påvirker kategoriene, men som har stor betydning 

for utformingen i brukergrensesnittet, og hvilken konsekvens støtten kan ha. Enhver 

beslutningsstøtte trenger en utløsningsmekanisme, eller en trigger, for å tre i kraft. Utløsnings-

mekanismen kan være et tidspunkt, at en systemforvalter velger å kjøre et script, at kliniker setter 

en bestemt diagnose, velger et bestemt legemiddel eller registrerer en bestemt kombinasjon av 

pasientopplysninger. Beslutningsstøtten kan således ytes før, under og etter at en kliniker tar en 

beslutning.  

 

Før beslutning   

Beslutningsstøtte før beslutning dreier seg om å applisere kunnskap på pasientopplysninger for å 

gi innspill til hva kliniker bør gjøre. Den er ikke utløst av klinikers aktiviteter, men kan medføre at 
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kliniker setter i gang ulike tiltak. Beslutningsstøtten blir er som regel utløst på bestemte tidspunkt 

av systemet selv, eller styres manuelt av brukere av systemet.  

 

Eksempel: En primærlegesystem har nylig fått oppdatert en regel som identifiserer særlig økt risiko 

for arteriosklerose hos pasienter som bruker et nytt antirevmatisk legemiddel. Søket inkluderer 

pasienter som er overvektige, røyker, har høyt blodtrykk og bruker dette legemiddelet. Systemet 

generer en liste med forslag til å kalle inn hver av disse pasientene til kontroll, og presenterer det 

for primærlegen som følger dem opp (Kategori 2c). 

 

Eksempel: Et system inneholder et sett såkalte panikkgrenser for viktige blodprøveresultater som 

kalium, fritt kalsium, glukose m.fl., og er koblet til en SMS-tjeneste. Dette er resultater som kan 

avsløre truende hjertestans, hjerneinfarkt eller andre alvorlige tilstander, eller selv utløse det. Når 

en av blodprøvene er høyere eller lavere enn disse grensene, sendes automatisk en SMS til legens 

mobiltelefon med oppfordring om å følge opp resultatene umiddelbart. Funksjonaliteten utvider 

og erstatter delvis laboratoriets rutiner med å ringe leger ved slike resultater. (Kategori 1a) 

 

 
Under beslutning (interaktivt) 
Hvis beslutningsstøtte gis som reaksjon på det kliniker foretar seg, kan vi gå ut fra at den vil 

direkte eller indirekte prøve å påvirke beslutninger kliniker er i ferd med å ta. Dette er det 

vanligste tidsrommet beslutningsstøtte ytes i. Når kliniker forholder seg direkte til 

beslutningsstøtten kan vi også kalle det interaktiv beslutningsstøtte.  

 

Eksempel: En lege prøver å bestille en måling av hemoglobin. Systemet sjekker når hemoglobin 

ble målt forrige gang, og sammenligner dette med kunnskap om hvor raskt hemoglobin-

konsentrasjonen kan endre seg i praksis. Det viser seg at forrige hemoglobinmåling ble foretatt 

for en halv time siden, og systemet foreslår at legen venter med å måle det til senere på 

dagen.(Kategori 2a) 

 

Eksempel: Et labark viser alle pasientens numeriske prøvesvar i en tabell. Ved siden av verdiene 

står referansegrensene. Prøvesvar som ligger utenfor referansegrensene er unormale, og de 

markeres med rød farge og en pil som angir om de er under eller over grensene. (Kategori 1a) 

 

 

Etter beslutning 

Beslutningsstøtte kan også gis etter at en beslutning er tatt. Et system vil da kunne sammenligne 

gitt behandling eller utredning med beste praksis, eller se etter forekomster som skiller seg ut fra 

andre institusjoner. Beslutningsstøtten vil først skje når resultatet av disse analysene presenteres 

for klinikerne som tok beslutningene.  
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Eksempel: Et sykehus har som rutine på å registrere MEWS-score (Modified Early Warning Score) 

på alle pasienter. En gjennomgang av behandlingsresultat og MEWS-score viser at en 

lungemedisinsk avdeling har dårligere resultater, og har fulgt opp ustabile pasienter etter 

protokollen sjeldnere enn andre avdelinger. Avdelingen viser seg å ha en uforholdsmessig stor 

andel uerfarne leger i forhold til hvor komplekse pasientene er. Det gjennomføres særskilt 

undervisning som et strakstiltak, og lyses ut nye stillinger (Kategori 3c) 

 

Eksempel: En gjennomgang av avviste forslag til endring av legemiddelbehandling på grunn av 

interaksjoner viser at en gruppe leger har større forekomst enn gjennomsnittet. Nærmere kontakt 

med legene viser dels et behov for faglig oppdatering og dels et behov for tilpasning av 

varselformen. (Kategori 2a) 

 

Eksempel: En primærlegegruppe gjennomgår hvordan unormale prøvesvar følges opp internt. 

Gjennomgangen viser at en av legene har en mye høyere andel ukvitterte prøvesvar enn de andre. 

Vedkommende informeres, og endrer sine rutiner. (Kategori 1a)   
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4 Utvikling, forvaltning og implementering 

 
I dette kapitlet gis en kort gjennomgang av prosessen for utvikling av faglige retningslinjer og 

dilemmaer vedrørende omforming av dagens faglige retningslinjer til elektronisk 

beslutningsstøtte. Videre gis det en kort introduksjon til enkelte av de pågående internasjonale 

arbeider på området. 

4.1 Prosess for utvikling av elektronisk støtte 

Siden beslutningsstøtte innebærer anvendelse av kunnskap, kreves en prosess og organisering for 

å generere, samle, vedlikeholde og formidle denne kunnskapen, slik at 

den alltid er oppdatert. Greene et al har noe forenklet beskrevet dette 

som tre faser hvor produktet fra en fase overføres til den neste (figur 2). 

Dette er en inndeling som også kan anvendes på kunnskapsstøtte og 

prosesstøtte 

 

Hver fase har sine sykluser med evaluering, utvikling og forbedring: 

 

Forskning: Her utvikles ny kunnskap og publiseres internasjonalt. 

 

Forvaltning: Faglige retningslinjer er grunnlaget for utvikling, 

implementering og presentasjon av elektronisk prosess-, kunnskaps- og 

beslutningsstøtte.  

 

Utvikling av retningslinjer representerer en omfattende og 

kontinuerlig aktivitet både nasjonalt og internasjonalt for å holde 

tritt med ny kunnskap fra forskning. I Norge har Helsedirektoratet 

ansvaret for nasjonale retningslinjer. På områder uten nasjonale retningslinjer blir retningslinjer 

gjerne utarbeidet av fagmiljø – innenfor eller på tvers av virksomheter. 

 

I Norge brukes flere navn på ulike publikasjoner til formidling av faglige råd og anbefalinger, 

retningslinjer, veiledere, prosedyrer. Dokumentene har til felles at de gir råd og anbefalinger om 

forebygging, diagnostikk, behandling, rehabilitering, oppfølging og organisering av helsetjenester. 

 

Bruk: Strukturert kunnskap settes inn i IKT-systemer i form av beslutningsstøtte. 

 

4.2 Metode for utvikling av nasjonale faglige retningslinjer 

Oversikt over nasjonale faglige retningslinjer finnes på Helsedirektoratets nettsider 

(Helsedirektoratet.no). Der finnes også en oversikt over Helsedirektoratets pågående arbeid. 

Figur 2 Faser i applisering av 
beslutningsstøtte (Greene et al) 
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Via helsebiblioteket.no får man også tilgang til nasjonale faglige retningslinjer. I tillegg kan du 

finne retningslinjer utgitt av andre norske retningslinjeprodusenter samt nyttig informasjon til 

utvikling, etterlevelse og oppdatering av retningslinjer.  

 

Helsedirektoratet har publisert en Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer 5 å 

støtte og standardisere arbeidet. Veilederen bygger på en egen utviklet retningslinjemetodikk og 

beskriver hvordan arbeidet bør organiseres og gjennomføres. 

Råd og anbefalinger i retningslinjer skal 

være helt konkrete. Målgruppen av 

helsepersonell og hvilke pasientgrupper 

de gjelder for skal være klart definert. 

Retningslinjer kan også omfatte 

detaljerte beskrivelser av prosedyrer.  

Kunnskapsgrunnlaget for retningslinjer 

kommer i all hovedsak fra internasjonal 

forskning, men når retningslinjene 

utformes må det også tas hensyn verdier, 

regelverk og kulturelle forhold i den 

konteksten hvor de skal brukes.  Dette 

gjelder først og fremst tjenester som ytes 

samfunnsnært og i første linje og som 

omfatter utsatte grupper. Internasjonale 

anbefalinger gjennomgår derfor som 

regel en lokal prosess med tilpasninger 

før de blir iverksatt. 

Hvis retningslinjer skal bli tilgjengelig for 

elektronisk oppslag eller kunne bli 

automatisk aktivisert og presentert i 

beslutningsprosesser, krever det nye steg 

i utviklingen (jfr figur vedrørende 

prosess for utarbeidelse av retningslinjer) 

i forhold til det som er skissert i Helsedirektoratets veileder. Jfr kap 4.4 der tilrettelegging av 

faglige retningslinjer for bruk i EPJ-systemer omtales. 

 

                                                 
5 Helsedirektoratet. Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. 

Report No.: IS-1870. Available from: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-utvikling-av-
kunnskapsbaserte-retningslinjer 

Figur 3 Forvaltning: Prosessen for utarbeidelse av 

retningslinjer  

 

Begrunne behovet for veileder på feltet 

Stopp om ikke ressurser og kompetanse er tilgjengelig 

Nedsett arbeidsgruppe og registrer arbeidet 

Erklær og håndter interessekonflikter 

Formuler spørsmål (PICO) og velg relevante utfall 

Innhent, vurder og sammenfatt dokumentasjon 

(systematiske oversikter) 

Utarbeid GRADE-evidensprofiler (resultattabeller) 

Formuler anbefalingene, inkl. eksplisitte vurderinger av: 

 nytte og skade, kvalitet på dokumentasjonen 

 verdier og preferanser, ressursbruk og kostnader 

Disseminering og implementering 

Evaluering 

Plan for oppdatering 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer
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4.3 Utvikling av protokoller 

 
Kliniske retningslinjer beskriver anbefalte utredning og behandling for en gitt pasientgruppe 

uansett behandlingssted, og er ment å være et utgangspunkt for lokale protokoller. Med 

protokoller menes her alle varianter av strukturerte sammensetninger av instruksjoner som 

dekker vanlig forekommende utredninger eller behandlinger, og som representerer beste praksis 

på et område.  

 
 

 
Figur 4 Forhold mellom kliniske retningslinjer og protokoller (Lærum, Faxvaag og Grimsmo 2007) 

 
Protokollene beskriver aktivitetene som bør bli vurdert og nødvendige formålsbestemt 

dokumentasjon. I tillegg bør protokollene synliggjøre helsefaglige overveielser eller beslutninger 

som inngår i pasientforløpet, samt pasientens målsetning og preferanser. Protokollene bør inngå 

som grunnlagsdata og danner utgangspunkt for individualiserte behandlingsplaner for hver 

pasient. I individualiserte behandlingsplaner vil helsepersonell kunne tilpasse protokollene etter 

hver enkelt pasients forutsetninger, ønsker og preferanser. Spesialisthelsetjenesten har i stor grad 

fokusert på behandlingsforløp, protokoller og individualisert behandlingsplan.  

Primærhelsetjenesten følger opp pasienter i hele sine livsløp, og er kanskje i enda større grad 

opptatt av at pasientene kan ha mange lidelser. For disse pasientene vil en behandlingsplan på ett 

diagnoseområde ikke gi et utfyllende bilde for den enkelte pasient og mange behandlingsplaner 

for samme pasient kan være svært krevende å følge opp, både for helsetjenesten og den enkelte 

pasient. 

 

4.4 Semantisk, organisatorisk og teknisk tilrettelegging 

Fremstillingen/oppsettet av faglige retningslinjer og protokoller må beskrives og standardiseres 

med tanke på hva som er relevant i kliniske prosesser. Det betyr i første rekke å sammenstille det 

som fremkommer som konkrete råd om vurderinger og tiltak i ulike sammenhenger. Enkelte 
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elektroniske oppslagsverk6 følger fast standard oppsett. Det er imidlertid få databaser med 

publiserte retningslinjer som dekker hele bredden av beslutninger fra pasienten presenterer et 

problem, alternative avveininger, til endelig oppfølging og evaluering av det som er besluttet.  

Det pågår også et arbeid for utvikling av en internasjonal standard for beslutningsstøtte gjennom 

organisasjonen MAGIC7. Dette er et initiativ som arbeider for å forbedre utvikling, formidling og 

dynamisk oppdatering av kliniske retningslinjer utformet etter GRADE-metodikken. Det er 

etablert et multidisiplinært forskningsprogram der Norge har flere deltagere. Et stadig økende 

antall samarbeidsparter deler en felles interesse i å ta i bruk PICO8 som er en struktur for å 

klargjøre litteratursøk og vurdering av vitenskapelige publikasjoner. De ønsker bl.a. å gjøre 

kunnskapen lettere tilgjengelig som beslutningsstøtte.  

Det er behov for en nasjonal arkitektur som beskriver hvordan vi ønsker at faglige retningslinjer 

og anbefalinger skal tilrettelegges blant annet i forhold til semantikk, organisasjon og tekniske 

løsninger, evt med bruk av nasjonale felleskomponenter. 

Semantisk tilrettelegging 

Alle anbefalinger i den enkelte retningslinje må tilrettelegges semantisk. Dette betyr at det bør 

utarbeides nasjonal standard for rubrisering av tekst med enhetlig bruk av klassifikasjoner, 

terminologi og kodeverk, slik at den blir gjenkjennbar og kan sorteres av en datamaskin for 

forskjellige formål og i ulike kontekster.  

Organisatorisk tilrettelegging 

Informasjonen bør tilrettelegges slik at den automatisk kan tilpasses for helsepersonell i ulike 

roller i alle ledd i et pasientforløp og for pasienten. Det gjelder også sortering av hvilken 

informasjon som representerer prosess- eller beslutningstøtte og hvordan det kan brukes på ulike 

organisatoriske nivå i helsetjenesten, på ulike fagområder og ovenfor ulike yrkesgrupper. 

Standarder i retningslinjer må der det er mulig, bygge på de samme standardene som gjelder for 

lagring og kommunikasjon av pasientopplysninger (f.eks. for legemidler og laboratoriedata). Skal 

man fremstille hele forløp krever det et redaksjonelt arbeid med sammenstilling av flere kilder.  

Teknisk tilrettelegging 

Den tekniske tilretteleggingen er en avgjørende del av beslutningssttøtten, fordi det er først i 

systemet brukeren får kontakt med kunnskapen som forsøkes formidlet. Måten 

beslutningsstøtten er utformet i brukergrensesnittet har stor betydning for hvordan brukeren 

reagerer på den. Når beslutningsstøtten blir vedlikeholdt og tilpasset systemet lokalt (f.eks i et 

                                                 
6 Clinical kowledge summaries [database on the Internet]. National Institute for Health and Care Excellence. 2005 

[cited 17 Feb. 2014]. Available from: http://cks.nice.org.uk/. 
 
7 Prosjekt MAGIC. : http://www.magicproject.org/linked-pico/ 
8 PICO står for “Population, Intervention, Control, Outcome” 

http://cks.nice.org.uk/
http://www.magicproject.org/linked-pico/
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HF), er det enklere å integrere støtten i brukergrensesnittet, men vanskeligere å vedlikeholde 

kunnskapen som skal formidles. Om beslutningsstøtten blir vedlikehold og formidlet fra en 

sentralisert instans, er det vanskeligere å integrere støtten i brukergrensesnittet, men lettere å 

holde kunnskapen oppdatert. 

Nasjonal felleskomponent: Ved å opprette en sentral database for elektroniske retningslinjer og et 

system for publisering og disseminering, beregnet på elektronisk oppslag fra alle typer medier, 

kan man utnytte den funksjonaliteten som IKT kan gi som elektronisk beslutningsstøtte i EPJ. 

Eksempler på dette er den engelske NICE databasen9 og en finsk løsning beskrevet av Varonen 

et al10. Begge eksempler omtaleren nasjonal arkitektur og informasjonsstruktur for utbredelse, 

implementering og operasjonalisering av faglige retningslinjer til beslutnings- og prosess-støtte, 

samt valg av strategi overfor leverandører. Det bør i forhold til dette undersøkes muligheter for 

bruk av tilgjengelige støttesystemer som er utviklet internasjonalt for å integrere elektroniske 

retningslinjer publisert på web med EPJ. Det finnes åpen kildekode-rammeverk som benyttes for 

å konstruere kunnskapsbaserte applikasjoner, herunder også integrerte beslutningsstøttesystemer 

som har stor utbredelse og som krever relativt lite av EPJ-leverandørene11.  Det er gjort 

erfaringer i andre land som en kan se til på dette området, i Danmark har de laget et system hvor 

oppslag med ICPC diagnosekode i EPJ kobler primærlegene til sentrale databaser12.   

Systemleverandører: Beslutningsstøtte som integreres direkte i EPJ-systemet vil kunne innebære 

at systemleverandørene må utvikle og vedlikeholde funksjonalitet inn i sine systemer tilpasset 

formålet. I forbindelse med dette må det vurderes hvilket ansvar leverandørene har i forbindelse 

med utilsiktede hendelser som skyldes feil gjort av dem. Systemfeil vil kunne få dramatiske 

konsekvenser hvis det på nasjonalt nivå går ut anbefalinger om f.eks doseringsfeil på 

medikamenter, feil i referanseverdier knyttet til laboratorieundersøkelser osv. 

  

                                                 
9 Se http://www.nice.org.uk/ 
10 Varonen H, Jousimaa J, Helin-Salmivaara A, Kunnamo I. Electronic primary care guidelines with links to 

Cochrane reviews—EBM Guidelines. Family Practice 2005 August 1, 2005;22(4):465-9. Available from: 
http://fampra.oxfordjournals.org/content/22/4/465.abstract. 

11 Methods and tools for representing computerised clinical guidelines [database on the Internet]. Open Clinical. 

2013 [cited 17 Feb. 2014]. Available from: http://www.openclinical.org/gmmsummaries.html. 
Decision support systems [database on the Internet]. Open Clinical. 2013 [cited 17 Feb. 2014]. Available from: 

http://www.openclinical.org/dss.html. 
 
12 Linkportalen [database on the Internet]. Sundhed.dk. 2009 [cited 17 Feb. 2014]. Available from: 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/for-faggrupper/almen-praksis/linkportalen/ 

http://fampra.oxfordjournals.org/content/22/4/465.abstract
http://www.openclinical.org/gmmsummaries.html
http://www.openclinical.org/dss.html
http://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/for-faggrupper/almen-praksis/linkportalen/
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5 Systemomfang og bruk  

I dette kapitlet gis det en kort innføring i den amerikanske planen «Meaningful use» og 

skåringssystemet EMRAM som er utviklet av HIMMS. Videre omtales pågående nasjonale tiltak 

og planer i forhold til beslutningsstøtte før det til slutt gis en kort oppsummering av status på 

bruk av kunnskaps-, prosess-, fagfelle- og beslutningsstøtte innen pleie- og omsorgstjenesten, 

allmennlegetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten. 

5.1 Meaningful use 

Juli 2010 la det amerikanske helsedepartementet frem en femårsplan som skulle bidra til å sikre 

overgangen fra papirbasert journalsystem til EPJ system.13 Planen er del av en lengre prosess som 

startet i 2004 da det ble lansert en ny lov om helseinformasjon  som representerte en klar 

forpliktelse om å arbeide for et papirløst helsesystem.  

 

Femårsplanen inkluderte en definisjon og et sett med standarder for evaluering av EPJ systemer - 

«meaningful use»: (oversettes her med «meningsfull bruk»). Reguleringsmodellen skal bidra til at 

leverandører kan forsikre seg om at systemene deres ivaretar rådende krav til funksjonalitet. 

Modellen skal også bidra til at leverandører av helsetjenester sikrer at EPJ systemet de anskaffer 

vil hjelpe dem å oppnå meningsfull bruk iht. til nasjonale målsettinger for å adopsjon og bruk av 

EPJ. 

 

Formålet med meningsfull bruk-modellen er å sikre utvikling og bruk av sertifisert EPJ teknologi 

for å fremme kvalitet, sikkerhet, effektivitet og redusere helseforskjeller. I tillegg er 

målsettingen å engasjere pasienter og deres familier i egen helse og omsorg, understøtte 

koordinert samhandling, fremme forebygging og folkehelsearbeid, og ivareta personvern og 

informasjonssikkerhet.  

 

Plan over fem år er delt i tre faser:  

 Fase I (2011) omhandler primært datafangst, datalagring, datainnhenting, og 

rapportering fra multiple enheter innen en virksomhet.  

 

Elektronisk datafangst i kodet format; bruk av informasjon til å spore viktig klinisk tilstand og 

kommunisere informasjonen for å understøtte koordinasjon av helse og omsorgstjenester 

 

                                                 
13 Forslaget omhandlet EHR – som innbefatter informasjonsdeling på tvers av virksomhetsgrenser, ikke bare lokalt 
EPJ system (EMR). Se f.eks. ISO for definisjon.  

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp0912825
http://www.healthit.gov/policy-researchers-implementers/meaningful-use


Kunnskaps-, prosess- og beslutningsstøtte 
 

26 

 

 Fase II (2013) bygger på fase I og omhandler informasjonsdeling med fokus på 

utvikling av kjernejournal (patient care summaries)  

 

Understøtte kontinuerlig kvalitetsforbedring i klinisk praksis og informasjonsutveksling på kryss og tvers 

av virksomhetsgrenser, lokasjoner og EPJ systemer 

 

 Fase III (2015) fokuserer på beslutningsstøtte for nasjonale prioriterte diagnoser.  

Omhandler pasientens tilgang til løsninger for egenomsorg, tilgang til fullstendig 

pasientinformasjon gjennom et faglig robust og pasientsentrert 

informasjonsutvekslingssystem, og styrking av arbeid med forebygging og folkehelse.  

 

Beslutningsstøtte beskrives som en variasjon av verktøy for å støtte beslutninger. I klinisk 

virksomhet. Verktøyene inkluderer blant annet elektroniske varslinger og påminnere til 

helsepersonell og pasienter, kliniske retningslinjer, situasjonsavhengige anbefalinger, 

oppsummeringer og statistikk basert på pasientdata, dokumentasjonsmaler, støtte til 

diagnostisering og kontekstavhengig relevante litteraturreferanser. 

 

I November 2011 ble det lagt frem en artikkel14 der meningsfull bruk- kriteriene ble benyttet for 

sammenligning av IKT-modenhet i Sverige, Danmark og New Zeland sammenlignet med USA. 

Det ble synliggjort at bruk av EHR og funksjonelle krav som ligger i meningsfull bruk skårer 

atskillig høyere i Sverige, Danmark og New Zeland enn i USA. I forhold til beslutningsstøtte er 

det kun New Zeland som har tatt det i omfattende bruk. Vi er kjent med at det i Danmark har 

vært et utviklingsarbeid de siste årene i forhold til beslutningsstøtte. Det har i forbindelse med 

utarbeiding av denne rapporten ikke vært tid og rom for å undersøke dette nærmere. 

 
 

5.2 HIMMS og EMRAM 

Den mest benyttede modenhetsvurderingen av IKT-bruk i sykehus gjennomføres av 

organisasjonen HIMSS15. HIMSS er en verdensomspennende l, “not-for-profit” organisasjon 

med fokus på forbedring av helse og optimalisering av helsetjenesten gjennom bruk av 

informasjonsteknologi. Organisasjonen har bygget et system for å måle modenhet av bruk av 

IKT. Systemet har vært brukt til å vurdere 7-8000 sykehus internasjonalt, flest i USA, men etter 

hvert mange sykehus også i Europa.  

 

Den europeiske modellen går under betegnelsen EMRAM (European EMR Adaption Model). 

Det er utviklet en skåringsmodell som kategoriserer sykehusene i forhold til IT modenhet i 7 

                                                 
14 Bradford H. Gray, Thomas Bowden, Ib Johansen og Sabine Koch. Electronic Health Records: An International 
Perspective on “Meaningful Use”. 2011 
15 HIMMS. http://www.himss.org/ 

http://www.healthit.gov/policy-researchers-implementers/clinical-decision-support-cds
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ulike nivå (Stage 1 – 7). EMRAM selges som produkt av organisasjonen HIMMS. Bedømmelsen 

som gjøres gjennom skåringsverktøyet legger blant annet vekt på digitalisering av 

arbeidsprosesser og bruk av beslutningsstøtte for å heve kvalitet og sikre øket effektivitet.  

 

 Beslutningsstøtte er en forutsetning for å komme fra Stage 2 (gjennomsnitt i Helse Sør-

Øst, 2011, Helse midt-Norge, 2014) til Stage 3, og derfor en av flere årsaker til at norske 

sykehus scorer lavere enn mange andre sykehus internasjonalt.  

 

 For å nå til dette nivået må man kunne vise til elektroniske medikasjonssystemer som 

inneholder beslutningsstøtte for å sikre reduksjon i medikasjonsfeil med en bedre kvalitet 

og høyere pasientsikkerhet som mål. 

 

 På Stage 4 må det dokumenteres klinisk beslutningsstøtte som hjelp til å velge ”evidence 

based medicine” som grunnlag for diagnostikk og behandling. 

 

 Stage 6 forlanges et fullt utviklet system for beslutningsstøtte som grunnlag for alle 

kliniske beslutninger samt prosesstøtte. I forhold til medikasjon må det finnes en lukket 

legemiddelsløyfe som inneholder standardiserte arbeidsprosesser for all medikasjon. 

 

 Stage 7 er det fulldigitaliserte sykehus der alle arbeidsprosesser er digitale, papirfrie og 

med et fullt utviklet system for støtte for alle kliniske valg og beslutninger. 

 

I følge HIMMS har sykehus på nivå 6 og 7 høyere pasientsikkerhet enn dem som ligger på lavere 

nivå. De fremholder også at det er dokumentert at sykehus på stage 4 og oppover kan forvente 

positiv ROI (return of investment) gjennom bedre og rimeligere drift. På lavere nivå er det ikke 

dokumentert reelle gevinster ved bruk av IKT i klinisk virksomhet, verken i forhold til sikkerhet 

eller effektivitet/økonomi. 

 

Det er gjennomført EMRAM-scoring i Norge i Helse Sør-Øst (2011-2012) og i Helse Midt-

Norge (2013-2014). Gjennomsnittet ble målt til Stage 2 ved sykehus i begge regioner. 

 

Måling av «continuity of care». 

Det har vært rettet kritikk mot EMRAM scoringene fordi de bare omfatter sykehus. I Europa er 

det vanlig å se pasientforløp som i større grad omfatter forskjellige deler av helsetjenesten. Det 

var derfor et behov for å måle modenhet sett med et samfunnsperspektiv. Mulige oppdragsgivere 

er her regioner, kommuner, nasjoner eller store organisasjoner som yter gjennomgående 

helsetjenester. Modellen for dette er nå ferdig utviklet og vil bli utprøvd gjennom flere piloter i 

løpet av 2014-2015. I denne modellen er det særlig det sømløse pasientforløp og 

samhandlingsperspektivet som måles. Det legges også vekt på et modent politisk miljø som kan 

ta avgjørelser på tvers av forvaltningsnivåer. 
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5.3 Status i Norge 

5.3.1 Overordnede føringer og pågående tiltak 

 
Elektronisk beslutningsstøtte løftes nå frem i ulike styrende dokumenter, stortingsmeldinger, 

strategiplaner og tiltak. Det vises til tidligere omtalte Stortingsmelding 9 Én innbygger – én 

journal. 

 

I forhold til kommunehelsetjenesten har vi ikke greid å identifisere spesifikke 

strategidokumenter som omtaler beslutningsstøtte. 

 

De regionale helseforetak har alle lagt vekt på at elektronisk beslutnings- og prosesstøtte skal 

prioriteres i forhold til elektronisk pasientjournal de kommende årene. 

 

I helse Sør-Østs IKT-strategi og handlingsplan16 vektlegges prosess- og beslutningsstøtte som den 

største endringen i måten en tilbyr helsetjenester på. Dette eksisterer ikke i regionen i dag og de 

viser til at det er et stort behov for alle helseforetakene. Under satsningsområde klinisk 

dokumentasjon/PAS/EPJ legges det vekt på at arbeidsprosessene i klinikken må understøttes og 

behovet for beslutningsstøtte løses. 

 

I Helse Midt-Norges IKT-strategi17 beskrives utfordringen i forhold til at aktiv klinisk 

beslutningsstøtte mangler (kap 2.7). I strategien legges det vekt på at utrednings- og 

behandlingsalgoritmer, gjeldende retningslinjer og godkjente prosedyrer skal integreres i 

journalsystemet og oppdateres fortløpende.  

 

I Helse Vests teknologiplan for perioden 2011-201718 legges det vekt på beslutnings- og 

prosesstøtte. De legger vekt på at gevinsten av slike system, vil være langt mer tilgjengelige data 

for aktiv beslutnings- og prosesstøtte i behandlingen av den enkelte pasient, men også at arbeidet 

med kvalitetssikring og forskning blir forenklet, og at det blir mulig å analysere store, komplekse 

datasett.  

 

Helse Nord RHF skriver i notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 01.06.2012, at 

beslutningsstøtte skal være et hjelpemiddel for klinisk personell for å ta riktige kliniske 

beslutninger vedrørende spesifikk behandling.  Beslutningsstøttesystemet skal sammenstille 

informasjon fra kliniske retningslinjer (som eksempel BMJ Bestpractice og  UpToDate) og 

                                                 
16 Helse Sør-Øst RHF. IKT strategi og handlingsplan. Et fornyingsprogram for standardisering og teknologiske 
løsninger. 17. 10.2012 
17 Helse Midt-Norge RHF. IKT-strategi, 08.11.2012 
18 Helse Vest RHF. Teknologiplan 2011-2017. 10.04.3013 Styresak 05013 B 

http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html
http://www.uptodate.com/home/index.html
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pasientopplysninger som allerede er registrert i EPJ for å understøtte klinikers behov for 

informasjon i beslutningsøyeblikket.  

 

Dette er fulgt opp gjennom flere prosjekter og tiltak i regi av Nasjonal IKT, blant annet: 

- tiltak nr 50 vedrørende «Kunnskapsbasert pasientplanlegging» skal bidra til realisering av 

Nasjonal IKTs visjon om prosess-støttende systemer gjennom a) å utvikle en 

prosessmodell og beskrivelse av tjenester for utvikling, publisering, distribusjon og 

revisjon av helsefaglige retningslinjer og b) en generisk modell for praksis når 

enkeltpasienter ytes kunnskapsbasert helsehjelp. 

- tiltak nr 48 vedrørende «Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring» er formålet å 

utvikle en modell og et veikart for ny funksjonalitet i EPJ- systemer og andre kliniske 

dokumentasjons-systemer (for eksempel helse- og kvalitetsregistre) som til sammen skal 

bidra til å forenkle alle prosesser som innebærer sekundær bruk av helseopplysninger. Det 

skal spesifiseres en modell for prosess- informasjons- og kunnskapsflyt når klinikere, som 

individer eller medlemmer av et team, yter helsehjelp til pasienter, dokumenterer 

helsehjelpytelsen og etterprøver om kunnskapsbruken førte til det ønskede 

behandlingsresultat.  

 

Legemiddelverket (SLV) tilbyr oppdatert legemiddelinformasjon til alle aktører i helsevesenet 

gjennom FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Nylig har Legemiddelverket inkorporert 

data for å muliggjøre beslutningsstøtte i form av interaksjonsvarsling. På sikt er ambisjonene er 

også å kunne tilby data for mer avansert beslutningsstøtte. På sikt kan FEST inneholde data som 

muliggjør forslag til doseendring hvis enkelte kriterier hos pasient er oppfylt, hvilke legemidler 

som kan blandes sammen (for tilberedelse av infusjoner og injeksjoner) og mer. 

 

Helsedirektoratet har fokusert på beslutningsstøtte både gjennom praktisk tilrettelegging av 

beslutningsstøtte i e-resept, i prosjekt digitalisering av Nasjonale faglige retningslinjer og i 

Handlingsplan for e-helse (2014-2016) 

- Handlingsplan for e-helse er Helsedirektoratets plan for perioden 2014 – 2016 over 

nasjonale e-helsetiltak. Tiltak 3.6 omfatter beslutningsstøtte. Det skal utarbeides en plan 

for tilgjengeliggjøring av helsefaglig kunnskap, koder, retningslinjer og veiledere til 

helsepersonell. Helsepersonell bør også, på en enkel måte, gis tilgang til informasjon om 

de metoder som inngår i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten. Videre skal det utvikles nasjonal metodikk og praksis for 

utarbeidelse av standardiserte pasientforløp som en del av den elektroniske 

pasientjournalen.  

 

I forbindelse med Helsedirektoratets prosjekt for digitalisering av nasjonale faglige retningslinjer 

er det gjort en kartlegging og analyse av behov for elektronisk beslutningsstøtte. Det er avdekket 

at utvikling av nye retningslinjene og veilederne ikke er koblet mot det digitale sluttproduktet. 

Dagens retningslinjer er ikke konsistent i oppbygning eller struktur av innhold. Dette gjør det 
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vanskeligere å bruke dem og å eksportere innholdet på en god måte til andre flater. Digital 

publisering er ikke en innarbeidet del av arbeidsprosessen.  

Enkelte Helseforetak lager lokale varianter av de nasjonale retningslinjene og veilederne. Årsaken 

er ikke primært behovet for lokalt innhold, men en mer hensiktsmessig presentasjon. Dette fører 

til fragmentering av innholdet for sluttbrukerne, samt et svært problematisk vedlikeholdsregime.  

 

Prosjektet skal i sin tilrettelegging for elektronisk beslutningsstøtte følge GRADE-metodikken, 

samt sikre at publiseringen av retningslinjene tilfredsstiller fremtidige krav og ønsker til 

publisering og tilgjengelighet fra brukerne. Viktige vurderinger knyttet til presentasjon av endelig 

anbefalingene skal fremheves og gjøres mer transparente.  

 

Det har også de siste årene vært lagt frem enkelte forskningsprosjekter i Norge vedrørende 

beslutningsstøtte og det pågår også en rekke relevante prosjekter. Både ved NTNU, Universitetet 

i Oslo, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø pågår arbeider knyttet til EPJ, 

sosioteknisk med fokus på standarder, organisasjon, og implementering, herav også 

beslutningstøtte.  

 

Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) har hatt flere prosjekter med bruk av 

videokonferanse som redskap til bedre pasientbehandling. Et av prosjektene går under 

betegnelsen VAKe og har som intensjon å gjøre akuttmedisinsk kompetanse tilgjengelig på 

mindre steder, i lokalsykehus og kommunale helseinstitusjoner. Det er tatt utgangspunkt i 

forbedring av pasientforløp for fem store akuttgrupper av pasienter: hjertepasienter, hjerneslag, 

traumer, alvorlige infeksjoner hos barn og psykiatri. Kombinasjonen mellom høy kvalitets 

kommunikasjon og tilgangen på mest mulig relevante data skal gi et optimalt beslutningsgrunnlag 

på distanse. 

 

5.3.2 Elektronisk kunnskapsstøtte i EPJ 

Elektronisk kunnskapsstøtte har de siste årene fått et større fokus på alle nivå i tjenesten og hos 

helsepersonell. Det er gitt tilgang til elektroniske oppslagsverk, enten på nasjonalt nivå eller 

gjennom avtaler og kjøp av rettigheter for HF, kommuner eller av enkeltpersoner. De 

elektroniske oppslagsverkene er i begrenset grad integrert med den elektroniske pasientjournalen. 

Dette varierer fra system til system og har i stor grad vært opp til den enkelte systemleverandør å 

legge premisser for dette.  

 

Dagens EPJ-systemer i pleie- og omsorgstjenesten er levert av tre forskjellige leverandører. 

Systemene har i ulik grad integrerte funksjonaliteter og forutsetninger for beslutningsstøtte. 

Strukturerte data som kan sammenstilles og brukes som beslutningstøtte er i liten grad en del av 

disse EPJ-systemene. Faglige retningslinjer, prosedyrer, veiledende behandlingsplaner og maler er 

i noen av EPJ-systemene delvis integrert. Der prosedyrene er integrert i EPJ-systemene er ofte 

integrasjonen mangelfull med tanke på å gjenbruke dataene til beslutningsstøtte. Mange 
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kommuner har kjøpt inn oppslagsverk som verktøy for kvalitetssikring av praksis19. 

Oppslagsverkene er i noen av EPJ-systemene integrert som en link til den aktuelle prosedyre, et 

kunnskaps-, oppslagssystem, men det er i liten grad som følge av en automatisert prosess, hvor 

pasientdata og kunnskap sammenstilles som en beslutningsstøtte. Dvs at det de har tilgang til er 

en form for kunnskapsstøtte. 

 

Dagens allmennlege-EPJ har i noe varierende grad integrert tilgang til faglige oppslagsverk og 

dokumentasjon. Vanligste integrasjon er Felleskatalogen. Den er  i noen systemer integrert slik at 

det automatisk gjøres søk i Felleskatalogen når man søker opp et legemiddel som pasienten har 

fått eller det skrives resept. Oppslagsverket kommer da gjerne opp i et vindu ved siden av 

pasientopplysningene slik at legen raskt kan kontrollere at pasienten får riktig dose, at man tar 

hensyn til forsiktighetsregler osv.  

En del allmennlegesystemer har og integrasjon  mot andre medisinske oppslagsverk som Relis, 

Legemiddelhåndboken og Helsebiblioteket, men dette er gjerne passiv integrasjon uten aktive 

søk.  

Alle allmennlegesystemer har integrasjon mot Sykmeldingsveilederen hvor legen kan finne råd i 

forbindelse med sykmelding. Dette er imidlertid også en passiv integrasjon.  

5.3.3 Elektronisk beslutningsstøtte i EPJ 

I henhold til definisjoner i kap 2 er beslutningsstøtte delt inn i 5 kategorier, 

1. Forventning eller utvalg  

2. Isolert anbefaling om et tiltak  

3. Isolert anbefaling om en serie tiltak  

4. Samlet anbefaling om et eller flere tiltak  

5. Diagnostikk (hypotese-generering) 

 

I forbindelse med utarbeiding av denne rapporten er det ikke gjort noen kartlegging av hvilke 

kategori beslutningsstøtte som finnes i de ulike EPJ-system. Det gis her noen eksempler på 

beslutningsstøtte kategori 1 og 2. Vi er ikke kjent med at EPJ-system i Norge har funksjonalitet 

som tilsvarer kategori 3, 4 og 5. 

Kategori 1  

Alle EPJ-systemer for allmennleger har mulighet for å fremstille målbare verdier som grafer. 

Dette gir legen mulighet til å følge utvikling av en laboratorieverdi på en annen om enklere måte 

                                                 
19 Cappelen Damm. PPS. Praktiske prosedyrer for sykepleiere 
https://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/pps/no/index.action 
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enn kun å forholde seg til tallverdier. Enkelte systemer har og lagt inn normal-/referansegrenser i 

grafen slik at man enkelt ser når en verdi beveger seg utenfor normalitetsgrensene.  

Videre har alle EPJ system for allmennleger enkel situasjonsavhengig varsling. Dette er varsler 

som er tilpasset både forhold hos pasienten og tilgjengelige faglige opplysninger / råd.  

Dette er kun knyttet til legemiddelbehandling av pasienten.  Noen eksempler: 

 Cave-varsling: Alle systemene varsler forskriver dersom han forsøker å skrive ut et 
legemiddel som det er registrert at pasienten ikke tåler. De fleste systemer kan og gi slike 
varsler dersom man forsøker å skrive ut et beslektet legemiddel som det også er fare for 
at pasienten reagerer på.  

 Alle systemer varsler og dersom man forsøker å skrive ut et legemiddel hvor det er fare 
for at det kan ha uheldig virkning sammen med en allerede eksisterende behandling 

 En del systemer varsler dersom man forskriver et legemiddel som tidligere er seponert, 
dvs avsluttet behandling med dette legemiddelet. Dette kan bety at man avsluttet av en 
grunn som legen bør være oppmerksom på.  

 De fleste systemer gir varsler ved dobbeltforskrivning, dvs. at man forsøker å skrive ut en 
resept på et legemiddel hvor pasienten allerede benytter et tilsvarende legemiddel. 

 SLV-varsler knyttet til spesifikt legemiddel: De fleste systemer gir varsel dersom man 
forsøker å skrive ut et legemiddel hvor SLV har sendt ut et varsel om problemer knyttet 
til legemiddelet.  

I tillegg til de nevnte områder foreligger det planer i alle regionale helseforetak og pågår tiltak 

rettet mot allmennlegenes EPJ-systemer for beslutningsstøtte i forbindelse med 

laboratorierekvirering, røntgenhenvisning og kliniske henvisninger.20  Et eksempel er «interaktiv 

henvisning» hvor allmennlegen i henvisningsprosessen angir problem og mottager og da 

automatisk mottar beskjed spesifisert av aktuelle mottager om ting som bør gjøres i relasjon til 

henvisning for aktuelle problemstilling, f.eks. hvilke undersøkelser som bør være gjort på 

forhånd, hvilke opplysninger som må inkluderes for korrekt prioritering osv.   

EPJ-systemene i pleie- og omsorgstjenesten har mulighet for å dokumentere individbasert pleie- 

og omsorgsstatistikk (IPLOS), som kommunene har vært pålagt å sende inn siden mars 2006 jfr. 

IPLOS forskriften § 2-1. Målet med IPLOS dataene har vært å samle systematisert kunnskap og 

statistikk til kommunene og sentrale myndigheter, bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten, å sørge 

                                                 
20 Helse Sør-Øst RHF. Digital samhandling. IHR-prosjektet. http://www.helse-
sorost.no/aktuelt/digitalfornying/seks-programmer/Sider/digitalsamhandling.aspx  
Helse Vest RHF, Stavanger HF, prosjekt interaktive henvisninger. http://praksisnytt.blogspot.no/2014/02/ihr-
prosjektet-frste-legekontor-som.html  

http://www.helse-sorost.no/aktuelt/digitalfornying/seks-programmer/Sider/digitalsamhandling.aspx
http://www.helse-sorost.no/aktuelt/digitalfornying/seks-programmer/Sider/digitalsamhandling.aspx
http://praksisnytt.blogspot.no/2014/02/ihr-prosjektet-frste-legekontor-som.html
http://praksisnytt.blogspot.no/2014/02/ihr-prosjektet-frste-legekontor-som.html
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for god ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester. IPLOS dataene legges inn i 

en separat modul i EPJ-systemene, og kan brukes i den direkte tjenesteutøvelsen som støtte21 .  

 

Funksjoner som genererer forslag og påminninger basert på analyse av tidligere og aktuelle 

opplysninger fra EPJ-systemene er i liten grad utbredt i de EPJ-systemene som anvendes i pleie- 

og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.  

 

Kategori 2  

I avanserte elektroniske kurvesystemer som blant annet brukes ved noen sykehusavdelinger 

finnes beslutningsstøtte for personell knyttet til data som registreres om pasienten via medisinsk 

teknisk utstyr knyttet til pasienten eller registrerte prøvesvar. Her vil summen av registrerte data 

om pasienten, for eksempel kroppstemperatur, blodprøve svar, respirasjonsfrekvens etc kunne gi 

varsel til helsepersonell om en negativ utvikling for pasienten av sykdommen eller en 

tilkommende komplikasjon, f. eks. en infeksjon, før helsepersonell er i stand til å registrere 

utviklingen hos pasienten. 

 

5.3.4 Elektronisk fagfellestøtte i EPJ 

 
Elektronisk fagfellestøtte er IT-verktøy som gir helsepersonell mulighet til kollegial kunnskaps- 

og erfaringsutveksling rundt pasientkasus eller generelle problemstillinger. Helsepersonell 

samhandler gjerne om et pasientforløp og konsulterer ofte annet helsepersonell for veiledning og 

før de tar beslutninger.  

 

I praksis er det ofte vanskelig å få tak i fagfeller, og ofte vil slike henvendelser medføre uheldige 

avbrytelser for fagfelle. Bruk av IT kan forenkle fagfelle kommunikasjonen, f.eks gjennom 

mulighet for søk etter spesialist, synkron dialog/chatting, telefonmøter, videokonferanser, 

dialogmeldinger osv. Vi vil anta at det fortsatt er telefonmøter som er mest utbredt, men det skjer 

i økende grad bruk av videokonferanser, f.eks har Sunnås sykehus satt dette i system. Videre har 

det vært en rekke prosjekter i regi av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) der 

enkelte av tiltakene  er satt i ordinær drift i deler av helsetjenesten. 

 

Det er ikke gjort noen kartlegging av alle former for fagfellestøtte som benyttes men vi er kjent 

med at alle øre-nese- halsleger i Norge har tilbud om deltagelse i regelmessige videokonferanser 

der det legges frem faglige tema til debatt og læring. Ansvar for foredrag deles mellom landets 

sykehusavdelinger. 

                                                 
21 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-17-204?q=IPLOS* 

http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/_attachment/127025?_ts=142c7deaea8  
 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-17-204?q=IPLOS*
http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/_attachment/127025?_ts=142c7deaea8
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Et annet eksempel er fra «Nytt Østfoldsykehus» som vil ha erfarne ortopeder både i Moss og på 

Kalnes. Via videokonferanser mellom avdelingene eller direkte inn på operasjonsstuene kan den 

beste ekspertise utnyttes selv om legen befinner seg på det andre sykehuset. En vil i praksis kunne 

delta i operasjoner via video uten å være fysisk tilstede. Tilsvarende har vært gjort med 

robotkirurgi der legen befinner seg i USA og styrer roboten som er plassert på operasjonsstue i 

Norge med en pasient under inngrep. 

 
 

5.3.5 Klinisk  prosesstøtte i EPJ 

 
Alle EPJ-systemer for allmennleger har «påminnelser» som EPJ-systemet gir til legen for  å gjøre 

oppmerksom på forhold hos pasienten. Varslene gis imidlertid ikke knyttet til konkret situasjon 

eller problemstilling og kommer gjerne opp hver gang pasientens journal hentes opp. Eksempler 

på slike påminnelser kan være: 

 Kritisk info:  Opplysninger om spesielle forhold hos pasienten, «Pasienten har 

pacemaker», «NB: Allergi mot nøtter» osv.   

 Svangerskap: Varsel om at pasienten er registrert i EPJ som gravid 

 Lab-prøveovervåkning: Varsel om unormale prøvesvar som kan være viktige å følge opp 

eller ta hensyn til i behandling av pasienten.  Eks.: Prøvesvar som tyder på redusert 

nyrefunksjon 

 Tidsstyrte påminnelser: Varsler som kommer opp til forhåndsbestemt tidspunkt som et 

ledd i planlagte tiltak eller oppfølging, eksempelvis påminnelse om innkalling til kontroll 

av prøvesvar.  
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6 Vurdering av fordeler og ulemper 

 
I dette kapittelet drøftes kort noen teoretiske positive og negative konsekvenser prosess- og 

beslutningstøtte i EPJ kan medføre. Da det er mange variabler til stede samtidig vil forskningen 

kunne ha vansker med å konkludere tydelig om effekter. Uansett kan denne oversikten gjøre det 

enklere å gjennomføre systematisk litteraturgjennomgang. 

 

6.1 Pasienter 

 
Redusere tilfeldighet i behandlingen og sosial utjevning 

Uten beslutnings- og prosesstøtte er det den enkelte helsepersonells kompetanse og erfaring som 

avgjør hvilken helsehjelp den enkelte pasient vil få. Ved uheldige omstendigheter kan dette gå 

galt. Dette gjelder særlig sjeldne tilstander og maskerte tilstander Standardisering gjennom 

prosess- og beslutningsstøtte kan forhindre slik tilfeldighet. 

 

Det vil ofte være lettere for pasienter og pårørende med høyere sosio-økonomisk status å 

mistenke og protestere mot inadekvat helsehjelp enn de med lav. Slik sett kan det tenkes at 

beslutnings- og prosesstøtte kan gi likere helsehjelp og bidra til sosial utjevning. 

 

Færre feil i legemiddelbehandling. 

Det skjer mange pasientskader som følge av feil knyttet til håndtering av legemidler, på alle nivåer 

i organisasjonen.  Det har vært mye diskusjon om beslutningsstøtte i alle sine varianter kan 

redusere andelen feil, både ved ordinering, istandgjøring og utlevering. 

 

Mer transparente planer, bedre tverrfaglig samarbeid  

Avansert prosess- og beslutningsstøtte som en gjennomgående, delt plan for utredning, 

behandling og oppfølging på tvers av nivåer i helsevesenet kan gi en transparens for pasient og 

pårørende. Dette kan føre til en helt annen opplevelse av ivaretakelse og kvalitet, ved at tiltak ikke 

glemmes, henvisninger kan spores og all ansvarsoverføring er trygg, sikker og komplett.  

 

Ingen glemte henvisninger 

God intern logistikk i sykehus er sentralt. Systemer med prosess- og beslutningsstøtte kan gjøre 

slike arbeidsprosesser tryggere og mindre utsatt for individuelle feil, eksempelvis med varsler ved 

oversittede frister. 

 

Mindre tid til oppmerksomhet og samtale, mer tid til PC 

Det har i mange år vært et problem at pasienter ikke føler seg sett og hørt i helsevesenet. IKTs 

inntog i helsevesenet har noen ganger fått skylden får dette, mens andre hevder det motsatte. 
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Uansett kan tidkrevende og komplekse systemer fjerne fokus fra samtalen med pasient på en 

måte som medfører følelse av inadekvat helsehjelp. 

 

Rigiditet kan ramme noen pasienter 

Hvis beslutningsstøtte er implementert på en slik måte at det hemmer kreativ diagnostisk 

tenkning er det mulig at enkelte pasientgrupper, kanskje de med komplekse lidelser eller 

multimorbiditet, ikke oppfattes korrekt av behandler og mottar feil eller manglende behandling.  

Det kan også tenkes at enkelte kan utsettes for overdiagnostikk og behandling hvis det 

presenteres feil forslag for individet, og dette besluttes ukritisk av behandler. 

 

6.2 Helsepersonell 

 

Spart tidsbruk til dokumentasjon 

 I dag dokumenteres samme informasjon mange ganger. Innkomstjournaler har stort overlapp på 

tvers av yrkesgrupper. Det skrives kort-innkomst, fylles ut skjemaer med gjennomslag og selve 

innkomstjournal skrives. Det skrives planer, tiltak og ordinasjoner på kurveark, lab-prøver skrives 

av fra skjerm og i tillegg dikteres eller skrives dette i EPJ. Det samme oppsummeres i epikriser.   

 

Mindre tidsbruk til rapportering 

Det rapporteres i tillegg til mange kvalitetsregistre på egne skjemaer med ulempe både for den 

som rapporterer og mottaker, og også til forskning. Booking av timer og allokering av ressurser 

foregår manuelt, en om gangen, steg for steg. Det er derfor et stort håp om at godt implementert 

beslutningstøtte kan gi store tidsbesparelser for helsepersonell. 

 

Større fleksibilitet i hverdagen 

Prosesstøtte i booking av pasienter kan erstatte manuelt arbeid. I dag må koordinatorer utføre en 

rekke manuelle oppgaver for å endre en booking, noe som er meget tidkrevende. Med 

automatisering kan det bli vesentlig enklere å finne ny tid for pasienter hvis kritiske ressurser blir 

syke, må reise på kurs etc. 

 

Retningslinjer oppdateres «at point of care» samtidig og øyeblikkelig. 

I dag er det et problem at f.eks. veileder om legemiddelbruk utvikles og publiseres så tregt at ny 

og motstridende kunnskap har blitt tilgjengelig ved publiseringstidspunkt.  Elektroniske faglige 

retningslinjer åpner for at nye eller reviderte retningslinjer vil kunne bli oppdatert hos alle aktuelle 

brukere samtidig.  

 

Fokus på problemstillinger gir kunnskapsutvikling 

Det kan tenkes at fokus på enkelte problemstillinger gir opplæring for det helsepersonell som er 

involvert slik at de øker sin kunnskap og erfaring lettere gjennom prosess- og beslutningsstøtte. 

IKT fungere som en mentor og veileder. 
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Oppgaveglidning fører til merarbeid 

I papirjournalenes verden fantes mye støttepersonell som fant frem journal, fordelte brev, booket 

timer etc på vegne av bl.a. leger. Med IKT har mange av disse oppgavene kommet tilbake til 

legene da dette teoretisk effektiviserer prosessen. Men, dette fører igjen til økt tidsbruk hos den 

enkelte lege. Komplekse systemer med mye slik automatisering kan forverre dette, men god 

funksjonalitet kan også forenkle utførelse av oppgavene. 

  

Tap av selvstendighet 

Særlig blant leger har det å være uerfaren, å stå alene, vært assosiert med å utvikle selvstendighet 

som doktor. I praksis kan man dermed miste noe av dette, at alle må være ferske en gang (og 

tillates å gjøre feil). Men enkelte vil også hevde at denne «selvstendigheten» kan kalles tilfeldighet 

og flaks hvis man unngår å skade pasient i sin blindhet. 

 

Økt tidsbruk til dokumentasjon 

For at beslutningsstøtte skal eksistere er det en forutsetning med stor eller mindre grad av 

strukturert (kodet) dokumentasjon. Med dårlige brukergrensesnitt kan dette medføre vesentlig 

økt tidsbruk for helsepersonell enn dagens dokumentasjonsform; fri tekst. 

 

Tid brukes på å etterleve retningslinjer, ikke på å gi best behandling 

Det er fare for at det utvikles kulturer der pasienten ikke blir sett og hørt, men man kynisk følger 

alle forslag til beslutninger systemet gir for å score høyt på målinger om etterlevelse av systemets 

anbefalinger. 

 

Forskjellig kultur i primær- og spesialisthelsetjenesten kan føre til vesentlig forskjellig etterlevelse 

av prosess- og beslutningsstøtte. Det kan være risiko for motreaksjoner og boikott, og hvis 

systemet er avhengig av etterlevelse kan dette bli en stor utfordring. 

 
Bedre utnyttelse av kapasitet 

Prosesstøtte i booking av komplekse pasientforløp kan redusere arbeidsbyrden for enkelte roller i 

sykehus betraktelig. Det kan bli mye enklere å fordele ressursene på den mest effektive måten, og 

dermed redusere tid utstyr, rom og andre er ubrukt. 

 
 

6.3 Samfunn og virksomheter 

 
Overdiagnostikk og overbehandling som følge av endrede ansvarsforhold 

Helsetilsynet har ettersett om behandling har vært forsvarlig slik beskrevet i lov- og regelverk hvis 

det går galt med en pasient. Dette prinsippet må drøftes hvis retningslinjer får større gjennomslag 

i behandlingen. Vil den enkelte behandler som følger råd i beslutningstøtten kunne stilles til 

ansvar for manglende forsvarlighet? Hva hvis de avviker fra retningslinjen? Vil byråkrater som 

utarbeidet retningslinjen kunne stilles til ansvar?  
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Hvis alle aktører må sikre seg ved å øke sensitivitet (og dermed senke spesifisitet) av 

beslutningstøtte vil dette føre til overbehandling og diagnostikk.  

 

Bedre grunnlag for prioritering i helsevesenet 

Hvis alle aktørene sikrer seg mot juridiske konsekvenser ved å justere beslutningstøtten vil det 

være tydelig at helsevesenet ikke har kapasitet til dette økte forbruket av helsetjenester. Dette vil 

kunne synliggjøre et større behov for prioritering og dermed være nyttig for denne oppgaven. 

 

Sekundærforebygging av kroniske sykdommer 

En stor utfordring vi stor foran er økningen i livsstilssykdommer. Progresjonen hos den enkelte 

pasient kan bremses eller reverseres ved intervensjon, både i livsstil men også medikamentelt. 

Beslutningsstøtte kan brukes for å minne helsepersonell på å iverksette tiltak både for å screene 

ikke-symptomatiske pasienter for risikofaktorer for utvikling av slik sykdom og for varsling om at 

en pasient har risikofaktorer tilstede som bør medføre vurdering om utredning. Dette kan føre til 

redusert forekomst av livsstilssykdommer, men det er godt kjent ulempene ved screening slik 

som bl.a. overbehandling hvis evidensgrunnlaget ikke er godt nok. 

 

Økte kostnader til unødvendig utredning kan reduseres 

Retningslinjer beskriver hva som er gjeldende kunnskap på basis av den evidens man fant på 

tidspunkt for utarbeidelse. Når pasientenes krav om kostbar utredning øker, vil det være meget 

nyttig å begrunne tilbakeholdenhet med at beslutningsstøtten, basert på retningslinjer., ikke 

anbefaler slik utredning på tidspunktet. Ved endringer i pasientens tilstand kan dette endres. 

Beslutningsstøtte kan dermed bli et verktøy for på en kostnadseffektiv måte å fjerne bekymringer 

hos pasienten. 

 

6.4 Anbefaling 

De fleste tiltak kan vurderes som fordelaktige hvis regnskapet mellom kost og nytte går i favør av 

nytte. Nytte kan være for helsepersonell, for virksomheten, for pasienten, for samfunnet og for 

fremtidens pasienter. For helsepersonell kan nytten være økt trygghet for beslutning, for pasient 

bedre kvalitet på behandling. Det kan også være at disse kan oppleve negativ nytte, kanskje 

pasient kan bli underbehandlet eller i verste fall skadet. Kanskje kan beslutningstøtte gi positiv 

nytte for flertallet, men økt ulempe for et mindretall.  

 

Kost vil for helsepersonell særlig dreie seg om økt bruk av tid til dokumentasjon. Endring av 

arbeidsprosesser er krevende, men vanligvis kommer man forbi den tyngste fasen til noe bedre.   

Kanskje vil alle konsekvensene være til stede samtidig, slik at noe oppleves verre mens annet blir 

bedre. 

 

Det anbefales at dette følges opp med systematiske søk etter litteratur som kan underbygge effekt 

av de ulike former og kategorier for kunnskaps-, prosess-, og beslutningsstøtte.  
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Vedlegg 2: Andre begreper relatert til kunnskaps-, prosess- og 
beslutningsstøtte 

 
Begrep Forklaring/tolkning Referanse/ kilde 

Pasientjournal  Helseopplysninger som nedtegnes eller registreres i 
et eller flere informasjonssystemer om en enkelt 
pasient i forbindelse med helsehjelp. 

Foreløpig 
utgangspunkt i 
revisjonsarbeidet av 
helseregisterloven  

En journal er en samling av opplysninger, 
elektronisk eller i papirform, om en pasients kontakt 
med helsetjenesten 

Pasientjournal-
forskriften 

EPJ En elektronisk ført samling eller sammenstilling av 
nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i 
forbindelse med helsehjelp, uavhengig av hvilket 
system de er lagret i. 

EPJ-standard 
(Helsedirektoratet) 

Klassifikasjoner 
 

Oppdeling av begreper i gjensidig utelukkende 
kategorier (klasser)  
 

 

Kodeverk En samling av begreper eller en klassifikasjon hvor 
hver tilhørende begrepsdefinisjon er tilknyttet en 
unik kode innenfor samlingen eller klassifikasjonen 

[volven.no] 

Terminologi Sett med betegnelser som inngår i et fagspråk.  
 
 

[oversatt fra ISO 
1087-1:2000] 

Arketyper Formalisert beskrivelse av informasjonsinnhold, i 
form av beskrankninger på en gitt referansemodell. 
Dvs en metode for å sette sammen begreper som 
naturlig hører sammen for å beskrive et fenomen 
eller en praksis på en dekkende måte. 
 
 

ADL (ihht. Archetype 
Definition Language) 
www.openehr.org   

Standard Et dokument til felles og gjentatt bruk, 
fremkommet ved konsensus og vedtatt av et 
anerkjent organ, som gir regler, retningslinjer eller 
kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem 
for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng 

Helsedirektoratet 

Strukturerte 
helseopplysninger 

Helseopplysninger som er organisert på en slik måte 
at er mulig å kun gi tilgang til et avgrenset sett av 
klinisk informasjon (det som er relevant og 
nødvendig) 

Helseinformasjonssik
kerhetsforskriften 

Pasientforløp 
 

Pasientforløp (eng. health trajectory) omhandler 
arbeidsprosesser som kan relateres til en bestemt 
gruppe pasienter. Hyppigst dreier det seg om en 
bestemt diagnose. Et forløp begynner med første 
kontakt for et nytt problem, eller for et tidligere 
overstått problem, og varer til siste kontakt for 
dette problemet. Kontakter eller opphold i et 
forløp knyttet til ulike virksomheter og 
tjenesteytere utgjør delforløp [23]. En 

NIKT 

http://www.openehr.org/
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pasientjournal som kan representere forløp knyttet 
til et bestemt helseproblem omtales ofte som en 
problemorientert journal. Et forløp strekker seg 
alltid på tvers av forvaltningsgrensene. 

 
Protokoll  

Alle varianter av strukturerte 
sammensetninger av instruksjoner som dekker 
vanlig forekommende utredninger eller 
behandlinger, og som representerer beste 
praksis på et område. 

 

Behandlingsplan Er et redskap for å registrere journalinformasjon 
systematisk og kategorisert. Behandlingsplan er et 
tverrfaglig verktøy som samler aktive og avsluttede 
intervensjoner. En veiledende behandlingsplan er 
predefinert med diagnoser og forordninger basert 
på terminologieer som NIC/NANDA og kan i 
tillegg være tilknyttet prosedyreverk som PPS 

 

Forløpsmaler Er en protokoll/ behandlingslinje som viser hvilke 
tiltak pasienten skal ha, denne er knyttet til 
utredning, bestilling av prøver og undersøkelser i 
forhold til tentativ diagnose, problemer/ behov 
eller legemiddelbehandling. En tilpasset 
retningslinje for behandling. 
 

 

Forordning «pakker» Forordning (bestilling) utover 
legemiddelhåndtering omfatter blant annet 
kliniske observasjoner og tiltak, som også kan 
utføres av andre. Dette kan gjelde terapeutiske 
tiltak, som mobilisering, fysioterapi eller 
kostrestriksjoner. Det kan også dreie seg om 
forordning av undersøkelser som skal utføres, 
samt bestillingsforordninger av fysioterapi, 
sosionom mv. i et helhetlig pasientforløp. 
Det kan også være aktuelt å sette sammen klinisk 
forløpsmaler av sammensatte forordninger, som 
kan kreve integrasjoner med andre systemer. For 
eksempel ”Sepsispakker”, ”Nyoppdaget diabetes-
pakker ”og ”Hypotermipakker” som vil bestå av 
blodprøverekvisisjoner, røntgen undersøkelser, 
kliniske observasjoner, med videre. 
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Vedlegg 3 Tabell over ulike definisjoner av beslutningsstøtte 

Vi har funnet en rekke definisjoner på beslutningsstøtte, og lagt mest vekt på fellestrekk ved dem 
i utviklingen av definisjonen i dette dokumentet. 

 

 
Kilde Definisjon 

MeSH (2013) Computer-based information systems used to integrate clinical 
and patient information and provide support for decision-making 
in patient care 

Braden et al 1997 computer software employing a knowledge base designed for use 
by a clinician involved in patient care, as a direct aid to clinical 
decision making. 

Osheroff et al. 2005 Omtale: ”Beslutningsstøtte kan defineres som å gi pasienten eller 
klinikeren klinisk kunnskap og pasient-relatert informasjon som er 
filtrert og presentert på et hensiktsmessig tidspunkt for å forbedre 
pasientpleien. Klinisk kunnskap kan omfatte enkle fakta og 
sammenhenger, etablere «best practice» for å behandle et bestemt 
stadie i sykdommen, ny medisinsk kunnskap fra klinisk forskning 
og annen aktuell informasjon” 

Perrault and Metzger 1999 a set of knowledge-based tools that are fully integrated with both 
the clinical work flow components of a computerized patient 
record, and a repository of complete and accurate data. 

Liu, Wyatt og Altman 2006 an active knowledge resource that uses patient data to generate 
case-specific advice which support decision making about 
individual patients by health professionals, the patients themselves  
or others concerned about them 

US department of Health  
and Human services (2013) 

providing clinicians or patients with clinical knowledge and 
patient-related information, intelligently filtered and presented at 
appropriate times, to enhance patient care 

Lugtenberg 2013 information system designed to optimalize clinical decision 
making. By matching characteristics of individual patients to a 
computerized medical knowledge base they can provide patient-
specific recommendations to health care providers during patient 
care. 

Greenes et al 2011 Computer-based clinical decision support (CDS) can be defined as 
the use of the computer to bring relevant knowledge to bear on 
the health care and well being of a patient 
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Vedlegg 4 Eksempler på ulike kategorier av beslutningsstøtte 

 
Kategori Eksempel 

1a Et labark viser alle pasientens numeriske prøvesvar i en tabell. Ved siden av 
verdiene står referansegrensene. Prøvesvar som ligger utenfor 
referansegrensene er unormale, og de markeres med rød farge og en pil som 
angir om de er under eller over grensene. 
 

1a En lege forsøker å ordinere paracetamol som øyedråper. Denne formuleringen 
finnes ikke i systemets tabeller, siden paracetamol kun finnes som tabletter, 
stikkpiller eller injeksjonsvæske. Systemet varsler om feilen, og legen velger en 
annen formulering. 
 

1a Legen tar et bilde av et uforklarlig utslett på pasienten. Systemet sammenligner 
form, farge og mønster på utslettet og finner frem mange bilder fra 
pasientjournalen som ligner, gruppert etter diagnose. Legen får nye ideer om 
differensialdiagnosene, og bestiller undersøkelser som passer.  
 

1a Systemet har en lenke til et medisinsk oppslagsverk, og slår opp på aktuelt 
tema ut fra diagnosen antydet i siste journalnotat.  
 

1a Legen har registrert hjerneslag som tentativ diagnose. Systemet tar 
utgangspunkt i diagnosen og viser det som finnes av relevante opplysninger i 
pasientjournalen i et oversiktsbilde. Oversiktsbildet viser blodtrykk, 
blodglukose, temperatur, første og siste CT caput etter innleggelse, og ulike 
scoringer som angir pareser og paralyser hos pasienten. I dette eksemplet er 
diagnosen den ene opplysningen som beslutningsstøtten tar utgangspunkt i. 
 

1b En tabell som viser blodtrykk målt siste to år, og markerer målinger som 
overstiger referansegrensen for pasientens alder, samt angir om endringene er 
signifikante. Legen ser at de siste målingene er unormale og at det er en 
signifikant endring fra tidligere målinger. I dette eksemplet regnes blodtrykk 
og alder som to ulike typer informasjon som gjerne kan komme fra ulike 
kilder. 
 

1b Systemet viser en vekstkurve for barn, hvor høyde plottes mot alder. 
Pasientens kurve ser ut til å flate ut og bryte ut av sin ”kanal”, og systemet 
markerer at endringen er signifikant. Dette kan tyde på forsinket vekst, og 
legen starter utredning for å finne årsaken. I dette eksemplet regnes høyde og 
alder som to ulike typer informasjon som gjerne kan komme fra ulike kilder. 
 

1c Systemet viser en vekstkurve for barn, hvor høyde plottes mot alder. 
Pasienten har Down’s syndrom, og systemet har derfor valgt ut et eget sett 
referansegrenser. Pasientens kurve ser ut til å flate ut og bryte ut av sin 
”kanal”, og systemet markerer at endringen er signifikant. Dette kan tyde på 
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forsinket vekst, og legen starter utredning for å finne årsaken. I dette 
eksemplet regnes høyde, alder og diagnose som tre ulike typer informasjon 
som gjerne kan komme fra ulike kilder. 
 

  

2a En lege prøver å bestille en måling av hemoglobin. Systemet sjekker når 
hemoglobin ble målt forrige gang, og sammenligner dette med kunnskap om 
hvor raskt hemoglobinkonsentrasjonen kan endre seg i praksis. Det viser seg 
at forrige hemoglobinmåling ble foretatt for en halv time siden, og systemet 
foreslår at legen venter med å måle det til senere på dagen. 
 

2a En lege prøver å bestille en måling av blodgasser på en pasient som ligger på 
respirator. Systemet sjekker når blodgassene ble målt forrige gang, og 
sammenligner dette med kunnskap om hvor raskt blodgassene kan endre seg i 
praksis. Det viser seg at forrige blodgass ble målt for en halv time siden. 
Systemet har ingen innvendinger mot denne bestillingen.  
 

2a En lege prøver å forordne antibiotikumet erythromycin mot en 
bihulebetennelse hos en pasient som bruker det immunsupprimerende 
legemiddelet cyclosporin. Systemet sjekker en database over kjente 
legemiddelinteraksjoner, og ser at erythromycin medfører økt 
plasmakonsentrasjon av cyclosporin. For høy konsentrasjon av cyclosporin 
kan skade nyrene. Systemet foreslår for legen å velge et annet antibiotikum, 
eller å redusere dosen av cyclosporin. 
 

2b En lege forsøker å forskrive antibiotikumet ampicillin mot endokarditt. 
Systemet undersøker hvilke allergier som er registrert på pasienten, og ser at 
det er registrert alvorlig anafylaksi ved bruk av fenoxymetylpenicillin. Systemet 
bruker kunnskap om det nære kjemiske slektskapet mellom de to legemidlene 
til å anbefale legen å velge et annet antibiotikum. I dette eksemplet regnes 
legemiddelet som skulle forskrives og registrerte legemiddelallergier som to 
ulike typer informasjon som gjerne kan komme fra ulike kilder. 
 

2b En lege registrerer at en pasient har kronisk forkammerflimmer. I systemet er 
det registrert en regel som sier at alle pasienter med denne diagnosen skal 
vurderes for behandling med antiokoagulasjon. Systenmet slår opp i 
pasientens liste over legemidler i bruk. Den viser at pasienten hverken tar 
marevan eller heparin, og systemet foreslår at legen vurderer slik behandling. I 
dette eksemplet regnes diagnosen og legemidler i bruk som to ulike typer 
informasjon som gjerne kan komme fra ulike kilder. 
 

2c Systemet sender en oppfordring til kliniker om å kalle inn pasienten til 
kontroll fordi han er overvektig, røyker, har høyt blodtrykk og bruker et 
antirevmatisk middel hvor det nylig er oppdaget en økt risiko for 
arteriosklerose. Foranledningen er at en systemforvalter har kjørt et 
spesialscript natten før, etter ønske fra avdelingsledelsen. 
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2b Forslag til å doble doseringen av pasientens startdose av det 
immunsupprimerende legemiddelet tacrolimus etter nyretransplantasjon fordi 
pasienten har varianten *1*3 av genet CYP3A5.  
 

3a En sykepleier i AMK registrerer at en pasient har fått akutt paralyse på venstre 
side. Når pasienten ankommer akuttmottaket, foreslår systemet at legen starter 
protokollen for akutt hjerneinfarkt ut fra dette ene symptomet. 
 

3c Sykehuset har rutine på å registrere MEWS-score (Modified Early Warning 
Score) på alle pasienter. Vakthavende lege ser på oversikten sin at en pasient 
plutselig har forøkede verdier. Systemet foreslår å starte standard protokoll for 
ustabile pasienter. MEWS baserer seg på informasjon om blodtrykk, 
hjertefrekvens, pustefrekvens, temperatur og bevissthetsnivå. De 
kardiovaskulære målingene blodtrykk og hjertefrekvens er nært beslektet og vil 
vanligvis registreres i samme system, med de øvrige målingene vil kunne 
komme fra ulike kilder.  
 

4c Pasienten har fått utredet hjertesvikt. Systemet foreslår et konkret 
behandlingsopplegg og har sjekket eventuelle kontraindikasjoner, pasientens 
sannsynlige legemiddelmetabolisme ut fra genetiske forhold, pasientens 
antatte evne til å ta tabletter, og hvorvidt det finnes hjemmetjenester som kan 
følge opp behandlingen. 
 

4c En anestesilege forsøker å ordinere et antibiotikum som pasienten er allergisk 
mot. Siden pasienten er immunsupprimert, veier behovet for effektiv 
behandling av infeksjonen tungt. Systemet har allerede registrert at 
intensivavdelingen kan oppdage og behandle eventuelle anafylaktiske 
reaksjoner raskt og effektivt. Systemet anerkjenner bruken av legemiddelet 
med et avdempet varsel om anafylaksirisiko, men legger de øvrige premissene 
til grunn for sin anbefaling. 
 

5c Legen vet ikke hvilken behandling hun skal velge. Ut fra generiske algoritmer 
finner systemet frem til 10 pasienter som ligner den hun jobber med nå. Legen 
bekrefter overfor systemet at pasientene er sammenlignbare. Seks av dem 
brukte behandling A, fire behandling B. Systemet viser hvordan det gikk med 
pasientene, og hun tar en beslutning.  
 

5c Pasienten har feber av ukjent årsak, og foreløpig utredning har ikke gitt noen 
konklusjon. Systemet analyserer tilgjengelig informasjon, gir en prioritert liste 
over mulige diagnoser og foreslår videre utredning. Øverst på listen står 
myelomatose. 
 

5c Et konstruert scenario: Et sykehus som driver organtransplantasjon har høy 
forekomst av rejeksjoner noen uker etter transplantasjoner. Systemet bruker 
clustering-analyse og ser sammenheng mellom organdonorer i en bestemt 
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aldersgruppe fra et avgrenset geografisk område og forekomst av rejeksjoner 
hos organmottakerne. Nærmere undersøkelser hos organdonorene avslører 
forekomst av et kjent men til nå upåfallende retrovirus hos flertallet av 
donorene som førte til rejeksjon. Sykehuset endrer sine rutiner for screening, 
og forekomsten av rejeksjon går ned.  
 

5c Systematiske sammenstillinger av data kunne være behandlingsresultater etter 
anvendelse av ulike behandlingstiltak for forebygging og behandling av 
trykksår. Trykksår kan forekomme hos opp til 10 % av pasientene som er 
inneliggende over tid i institusjoner22. Ved å få sammenstilte data vil 
helsepersonell kunne få beslutningsstøtte, som vil sette helsepersonell i bedre 
stand til å kunne velge det beste behandlingsalternativet basert på 
kunnskap/forskning/og tidligere erfaringer for pasient/bruker/beboer.  
Dataene som kan hentes ut fra sammenstillinger vil kunne bidra til 
kvalitetsutvikling av praksis, utdanning og forskning.  
 

 

                                                 
22 Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L & Defloor T (2007): Pressure ulcer prevalence in Europe: a 

pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 13, 227-235. 

James J., Evans J., Young T., Clark M. 
Pressure ulcer prevalence across Welsh orthopedic units and community hospitals: surveys based on the 
European Pressure Ulcer Advisory Panel minimum data set. International Wound Journal, 7 (2010), pp. 147–
152 
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