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 Resumé 1
 

Ledelsesresumé 

Formål 

Nervecentre er et IT-system, der kan tilgås fra PC, smartphones og tablets, som har til formål at sikre en effektiv 
kommunikation og styring af opgaver imellem sundhedspersonale. Baseret på en evaluering af systemet foreta-
get i England vurderes løsningen bl.a. at kunne resultere i en effektivisering af arbejdsgange. I forbindelse med 
Region Syddanmarks pulje til arbejdskraftsbesparende teknologier afprøves Nervecentre derfor som pilotpro-
jekt i efteråret 2013 på gynækologisk-obstetrisk afdeling D - Odense, Odense Universitetshospital Svendborg 
Sygehus (OUH). 
Før indførelsen blev lægerne på afdeling D tilkaldt ved telefonopkald, men via Nervecentre kan personalet på 
afsnittene angive opgaverne digitalt (via computer eller tablets), herunder oplysninger om patientens tilstand, 
opgaves art, samt hvor hastende opgaven er. Opgaven samt tilhørende oplysninger sendes til den tilknyttede 
læge, som kan vælge at acceptere opgaven.  
 

Formålet med denne Medicinske Teknologivurdering (MTV) er at vurdere forudsætningerne for og konsekven-
serne af at anvende Nervecentre på de obstetriske afsnit i afdeling D samt mor/barn-afsnit H6 på HCA Børneho-
spitalet, med fokus på de teknologiske, organisatoriske og økonomiske effekter. 
 

Afgrænsning 

MTV-projektet er afgrænset til effekterne ved anvendelsen af Nervecentre på de obstetriske afsnit i afdeling D 
samt H6 – Odense, OUH. Patientperspektivet blev udeladt, da systemet kun indirekte vurderes at have en effekt 
på patienttilfredsheden. Følgende effekter/parametre blev som udgangspunkt udvalgt til en før-efter analyse: 

• Teknologi: Responstid på lægekald, afslutningstidspunkt for stuegang samt indlæggelsestid 

• Organisation: Antal forstyrrelser (opkald pr. lægetelefon og opkald i forbindelse med operationer), per-
sonaletilfredshed og personalets holdning 

• Økonomi: Investerings- og driftsudgifter 

De teknologiske effekter viste sig ikke at være relevante på tidspunktet for udarbejdelsen af MTVen, og det var 
ikke muligt at foretage målingerne for antal opkald pr. lægetelefon under organisationsperspektivet. Derfor 
blev det i stedet besluttet at foretage ekstra fokusgruppeinterviews for at afdække effekterne inden for de tre 
MTV-domæner.  
 

Metode 
MTVen af Nervecentre bygger primært på dataindsamling på OUH, hvor Nervecentre sammenlignes med den 
tidligere kommunikationsprocedure. Følgende undersøgelser blev foretaget: 
Organisation 

• Forstyrrelser - Antal opkald til lægen under operation besvaret af sygeplejersker: Før/efter studie af an-
tallet af opkald under operationer 

• Personalets tilfredshed: Spørgeskemaundersøgelse før og efter implementeringen 
• Personalets holdning: Interviews tre mdr. efter implementeringen 
• Personalets vurdering af de teknologiske, organisatoriske og økonomiske effekter: Interviews syv mdr. 

efter implementeringen 
• Synspunkter i Afdelingen for Driftsoptimering og IT(DoIT): Synspunkter beskrevet af DoIT-medarbejdere 

 

Økonomi 

• Investerings- og driftsomkostninger: Business case 
 

Derudover blev der foretaget en systematisk litteraturgennemgang for at give en overordnet beskrivelse af, 
hvad der foreligger af litteratur om effekter af lignende IT-systemer. 
 

Resultater  

Organisation: 
Undersøgelsen af antal opkald under operationer viser, at Nervecentre ikke har en effekt på forstyrrelser. Flere 
ydre faktorer kan dog have påvirket resultatet, og en større undersøgelse vil muligvis give andre resultater. 
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Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (med i alt 107/76 respondenter før/efter) og fokusgruppeinter-
views (med i alt 19 medarbejdere) viser, at medarbejderne i alle faggrupper generelt er positive og ønsker at 
beholde Nervecentre eller et lignende system. Plejepersonalet fra D1 og H6 er mest positive, og det lader til, at 
disse afsnit får de største fordele af systemet. Jordemødre og sygeplejersker fra de resterende afsnit er også 
positive, dog ikke i samme grad. Lægerne er mere kritiske, og der er ifølge alle faggrupper brug for forbedringer 
ift. anvendelsen. Selve systemet opfattes som intuitivt og nemt at anvende og kræver kun begrænset oplæring.  
Systemet har forbedret plejepersonalets arbejdsgange og er mindre forstyrrende. Nogle læger føler sig mere 
stresset og synes ikke, det fungerer i vagterne. Der er både argumenter for, at patientsikkerheden er blevet 
forbedret og forringet, og funktionsledere mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er gevinster i form af 
kortere indlæggelsestider og hurtigere behandling. Systemet vurderes at køre stabilt, men der nævnes også 
tekniske ulemper, bl.a. at telefonerne aflader hurtigt. Personalet har endvidere flere forslag til forbedringer, 
f.eks. ift. opsætningen. 
Baseret på de foretagne interviews har systemet potentiale, og det er muligt, at de forventede effekter ved 
projektstart vil være målbare, når arbejdsgangene relateret til systemet optimeres. 
 

Ifølge DoIT må pilotprojektet betegnes som et udviklingsprojekt og ikke en test af et færdigudviklet system, og 
det har været nødvendigt med flere opdateringer af systemet. Dette har resulteret i uventede udfordringer i 
implementeringen. Samarbejdet med den engelske leverandør har været godt, men har også været præget af 
udfordringer, og den danske forhandler har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til systemet.  
 

Økonomi:  
Indførelsen af Nervecentre på pilotafsnittene har resulteret i udgifter for ca. 1,9 millioner kr. over en 1-årig 
periode inklusiv investeringer og driftsomkostninger. Efter systemet er blevet implementeret er der driftsudgif-
ter for ca. 270.000 kr. årligt. Business casen er dog baseret på estimater og er udelukkende et udtryk for udgif-
terne, da der på nuværende tidspunkt ikke er fundet økonomiske gevinster. 
 

Resultater fra litteraturen 
Evalueringen af Nervecentre foretaget i England har vist mange positive effekter, bl.a. effektivisering, og at 
systemet kan tjenes ind efter fire måneder. Evidensniveauet er dog lavt, og den samme grad af effektivisering 
kan ikke forventes på OUH, da der her er tale om helt andre arbejdsgange og en anden organisering.   
 

Konklusion 

Der er flere metodemæssige forbehold i MTVen, bl.a. at målingerne er foretaget, mens systemet har været 
under udvikling og i en implementeringsfase. Det vurderes dog, at holdningerne, som blev belyst i interviewene 
er dækkende for de forskellige faggrupper og afsnit på afdeling D. Personalet er overvejende positive og ønsker 
at beholde systemet eller at få et lignende system, men der er brug for at optimere arbejdsgangene omkring 
det. Der er på nuværende tidspunkt ikke en målbar effekt på antallet af forstyrrelser under operationer, hvilket 
dog kan skyldes ydre faktorer. Systemet resulterer i betydelige omkostninger, som på nuværende tidspunkt ikke 
tjenes ind, da der ikke vurderes at være en positiv effekt på behandlingstid og indlæggelsestider. Der er dog 
potentiale for, at systemet kan give økonomiske gevinster på sigt samt resultere i andre positive effekter, men 
de organisatoriske fordele fundet i MTVen skal på nuværende tidspunkt vurderes i forhold til den negative 
business case. Der er brug for kvantitative undersøgelser, når systemet er i en stabil fase og arbejdsgangene er 
blevet tilpasset systemet, for at afgøre om systemet kan resultere i disse effekter. 
 

Anbefalinger 

I alle faggrupper ønsker personalet at beholde systemet eller et tilsvarende system fremfor at gå tilbage til den 
tidligere kommunikationsprocedure. I MTVen blev der dog identificeret flere organisatoriske udfordringer, og 
sættes systemet i drift, anbefales det derfor, at rette fokus på arbejdsgangene relateret til systemet, at der 
sættes gang i flere tværfaglige dialoger i klinikken, og at der udarbejdes entydige instrukser om anvendelsen.  
Endvidere anbefales det at drøfte forholdene omkring samarbejdet med den danske forhandler ift. support mv., 
således at rammerne tydeliggøres og genovervejes. Det bør endvidere overvejes at foretage nogle af de æn-
dringer, som personalet foreslår, samt at finde en løsning på den hurtige afladning af smartphone-batterierne. 
Hvis det besluttes at fortsætte med et digitalt system til opgavestyringen anbefales det, at det først afdækkes, 
hvad der foreligger af andre systemer. 
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 Indledning 2

2.1 Baggrund 
I forbindelse med Region Syddanmarks pulje til arbejdskraftsbesparende teknologier har Afdelingen for 

Driftsoptimering og IT (DoIT), Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus (OUH), identificeret IT-

systemet Nervecentre. Systemet er et kommunikationsredskab til sundhedspersonale, som anvendes 

ifm. opgavestyring, og det er dermed en mulig løsning til forbedring af arbejdsgangene. Nervecentre er 

udviklet af Nervecentre Software ltd. og anvendes på Nottingham Universitetshospital (NUH). Løsnin-

gen anses for at være relevant for OUH, idet systemet blandt andet vurderes at resultere i en bedre 

udnyttelse af ressourcerne og en effektivisering af arbejdsgangene. Nervecentre indføres derfor som 

pilotprojekt i efteråret 2013 på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D - Odense, OUH. 

Systemet anvendes allerede på NUH og flere gevinster sandsynliggøres igennem en evaluering foreta-

get et år efter implementeringen i Nottingham (Blakey et al., 2012, ACCA, 2011), bl.a.: 

• Direkte besparelser igennem vagtomlægninger. 
• Direkte besparelser igennem kortere indlæggelsestider. 
• Bedre udnyttelse af ressourcer. 
• Konvertering af sygeplejersketid (med koordinatorrolle) fra administrative opgaver til patient-

nære opgaver.  
• Reducering i utilsigtede hændelser. 

• Øget personaletilfredshed. 

For at teste systemets anvendelighed på OUH, indføres Nervecentre i efteråret 2013 på de obstetriske 

afsnit (Fødeafsnit, Svangreklinikken, Akut svangreafsnit, Barselsafsnit D1, Vuggen og Operationsafsnit) 

på Gynækologisk Obstetrisk afdeling D samt på mor/barn-afsnit H6, HCA Børnehospitalet. For at under-

støtte implementeringsprocessen blev sektionen for LEAN (DoIT) inddraget i pilotprojektet. Nervecen-

tre medfører ændringer i arbejdsgangene, hvorfor LEAN-processen kan være et vigtigt led for at opnå 

det fulde udbytte af systemet. 

De fundne gevinster i England kan ikke overføres direkte til danske forhold, da der er forskel på det 

engelske og danske sundhedsvæsen. F.eks. kan der ikke forventes at være en gevinst ved konvertering 

af tid fra koordinerende opgaver til patientnære opgaver på afdeling D, da der ikke er en koordinator 

ansat på afdelingen. I forbindelse med pilotprojektet ønskes det derfor, at der foretages en Medicinsk 

TeknologiVurdering (MTV), der primært fokuserer på de organisatoriske og økonomiske konsekvenser 

af implementeringen af Nervecentre. 

2.2 Målgruppe for MTVen 
Målgruppen for dette MTV-projekt er beslutningstagere på sygehuse med interesse for Nervecentre på 

det regionale og nationale plan.  
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2.3 Projektorganisation 
Styregruppen for implementering af Nervecentre er bestiller af MTVen og består af: 

• Peder Jest, Direktør 
• Judith Mølgaard, Direktør 
• Claus Duedal Pedersen, Innovationskonsulent/IT-projektleder, DoIT 
• Eva lund, Innovationskonsulent/IT-projektleder, DoIT 
• Bjarne Rønde Kristensen, ledende overlæge, Afdeling D 
• Jens Aage Sørensen, overlæge, Afdeling D 
• Claus Okholm, Axcess 

 

MTV-projektgruppen har rådgivet om forventede effekter af Nervecentre og været behjælpelige med 

dataindsamlingen. MTV-projektgruppen består af: 

• Janne Buck Christensen, MTV-konsulent; Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV 
• Annette Henriksen, afdelingssygeplejerske; Operationsafsnit, Afdeling D 
• Jannie Lundoff Nissen, afdelingssygeplejerske; mor/barn afsnit H6, HCA Børnehospitalet 
• Lise Lotte Torvin Andersen, overlæge; Afdeling D 
• Hanne Toft-Andersen, afdelingssygeplejerske; Svangreklinikken, Afdeling D 
• Betina Vrist-Rønn, afdelingssygeplejerske; Barselsafsnit D1, Afdeling D 
• Lone Sølvsten Kappendrup, afdelingsjordemoder; Fødeafsnit, Afdeling D 
• Anne Vogt Thomsen, sygeplejerske; Vuggen, Afdeling D 
• Alice Borgen, koordinerende jordemoder; Akut svangreafsnit, Afdeling D 
• Nina Kangas, koordinerende jordemoder; Fødeafsnit, Afdeling D 
• Tanja Minke Kock, afdelingssygeplejerske; Vuggen, Afdeling D 

 
Følgende deltagere i MTV-projektgruppen har gennemført og udarbejdet MTVen: 
• Mette Bøg, Projektleder/MTV-konsulent; Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV 
• Kristian Kidholm, MTV-konsulent; Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV 
• Jens Aage Sørensen, overlæge, Afdeling D 
• Eva Lund, Innovationskonsulent/IT-projektleder; Afdelingen for driftsoptimering og IT (DoIT)  

 
Desuden har den danske forhandler Axcess A/S, samt den engelske leverandør Nervecentre Software 

Ltd og DoIT bistået med information om Nervecentre, priser mv.  

 

2.4 Formål og mål med MTVen 
MTV defineres som en alsidig og systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af 

at anvende medicinsk teknologi. I praksis opdeles konsekvenserne af en teknologi i Danmark i teknolo-

giske, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske effekter (Kristensen and Sigmund, 2007). 

Formålet med MTV-projektet er at vurdere forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende 

Nervecentre i Afdeling D på OUH. Ovenstående opnås ved at vurdere de teknologiske, organisatoriske 

og økonomiske effekter af indførelsen af Nervecentre på Afdeling D’s Fødeafsnit, Svangreklinikken, Akut 

svangreafsnit, Barselsafsnit D1, Vuggen og Operationsafsnit samt Mor/barn-afsnit H6, HCA børnehospi-

talet. De bærbare enheder tildeles læger med funktionerne: obstetrisk tutor, gynækologisk tutor, akut-

læge, fødegangslæge og stuegangslæge.  

Der er følgende delmål med MTVen: 
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o At sammenfatte den videnskabelige litteratur om lignende systemer med fokus på udvalgte ef-

fekter. 

o At belyse udvalgte teknologiske effekter ved afprøvning af Nervecentre. 

o At belyse organisationsperspektivet, herunder personalets opfattelse af effekterne ved indfø-

relse af Nervecentre, ved hjælp af fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse. 

o At belyse de økonomiske konsekvenser ved at indføre Nervecentre. 

Der vil ikke være fokus på patientperspektivet i MTVen, da systemet ikke forventes at påvirke patien-

tens oplevelse af behandlingen direkte. Nervecentre forventes derimod at have størst effekt på ar-

bejdsgangene blandt personalet. Dette må dog formodes også at have en indirekte virkning på patien-

ten. 

2.5 Beskrivelse af pilotafsnit og Nervecentre  
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Afdeling D OUH Odense, blev udvalgt som pilotafdeling til at teste 

Nervecentre. Systemet blev implementeret på de obstetriske afsnit, dvs. Fødeafsnittet, Svangreklinik-

ken, Akut svangreafsnit, Barselsafsnit D1, Vuggen og Operationsafsnittet. Derudover blev systemet im-

plementeret på Mor/barn-afsnit H6, HCA Børnehospitalet, da dette afsnit også tilkalder D-lægerne. 

Disse afsnit har ca. 40 tilknyttede læger og 130 sygeplejersker, som er brugere af Nervecentre. 

Nervecentre er en applikation til smartphones og tablets, som har til formål at sikre en effektiv kom-

munikation mellem sundhedspersonalet ved opgaveoverlevering, dvs. mellem afsnittenes personale og 

lægerne i pilotprojektet. På afsnittene kan opgaveanmodningerne sendes fra computer eller tablets. 

Lægerne modtager herefter opgaven via deres mobile enheder. De involverede lægefunktioner i pilot-

projektet er obstetrisk tutor, gynækologisk tutor, akutlæge, fødegangslæge og stuegangslæge. I Figur 1 

ses en oversigt over, lægefunktionernes primære tilknytning til de enkelte afsnit. I nedenstående afsnit 

forklares det, hvordan systemet anvendes i pilotprojektet.  

D1 H6 Operationsafsnit Fødeafsnit Akut svangreafsnit Svangreklinikken

Stuegangslæge
X 2

Fødegangslæge Akutlæge Tutor

Vuggen

 
Figur 1: Oversigt over lægefunktionernes primære tilknytning til de forskellige afsnit i dagtiden på hverdage 

Mandag-tirsdag er der to stuegangslæger, onsdag-fredag er der én stuegangslæge. I vagterne, dvs. uden for dagtiden og i weekender og hel-

ligdage dækker tutoren alle afsnit sammen med den gynækologiske tutor. 

I Figur 2 ses et forsimplet flowdiagram over, hvordan kommunikationen i forbindelse med opgaveover-

levering foregik før implementeringen af Nervecentre. Her blev opgaverne leveret til lægerne i afdeling 

D ved telefonopkald eller personalet på afsnittene drøftede opgaven med lægerne mundtligt, når de 

var til stede i afdelingen. En tredje måde, hvorpå opgaver blev overleveret, var ved at skrive dem ned 

på en seddel, som lægen gennemgik, når vedkommende var på afsnittet. Som udgangspunkt blev opga-

ven leveret til den tilknyttede læge. I nogle tilfælde blev andre læger dog kontaktet, f.eks. hvis det ikke 

var muligt at komme i kontakt med den tilknyttede læge. 
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Figur 2: Forsimplet flowdiagram over kommunikationsforløbet mellem afsnit og læge før implementeringen af Nervecentre. 

I Figur 3 ses et forsimplet flowdiagram over, hvordan Nervecentre anvendes som kommunikationsred-

skab i forbindelse med opgaveoverlevering. Via Nervecentre kan personalet på afsnittene angive opga-

verne digitalt (via computer eller tablets), herunder patientens tilstand, opgaves art, samt opgavens 

prioritet, dvs. om opgaven vurderes at skulle løses hurtigst muligt (rød), en time (gul) eller inden for 

otte timer (grøn). Opgaven samt tilhørende oplysninger sendes automatisk til den læge, hvis funktion er 

tilknyttet afsnittet. Lægen kan acceptere opgaven, hvorefter den kan løses, når lægen har tid, baseret 

på afsnittets og lægens egen prioritering af opgaverne. Lægen kan også vælge at sende opgaven til en 

anden læge (”reassign”). Hvis lægen ikke accepterer eller ”reassigner” opgaven og ikke foretager sig 

noget inden for 40 min, vil opgaven blive sendt igen (en reminder) samt til tutoren. Hvis lægen i 2. om-

gang ikke accepterer opgaven inden for 40 min, vil den blive sendt til tutoren igen, som kan vælge at 

”reassigne” opgaven eller selv acceptere den. Hvis tutoren ikke accepterer eller re-assigner, vil Nerve-
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centre sende en reminder hvert 40. minut. Det samme forløb gør sig gældende, hvis lægen til at starte 

med vælger at afvise opgaven. 

 
Figur 3: Forsimplet flowdiagram over kommunikationsforløbet mellem afsnit og læge efter implementeringen af Nervecen-

tre. 

Det primære formål med indførelsen af Nervecentre på pilotafsnittene var at effektivisere arbejdsgan-

gene. Det var forventet, at man med systemet ville opnå en mere effektiv kommunikation mellem per-

sonalet indenfor vagterne i dagtiden, samt at man ville sikre en bedre opgave- og ressourcestyring, og 

dermed en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Sekundært var formålet at forbedre patientsik-

kerheden og sikre opfyldelse af kvalitetsmålsætninger på OUH (Notat-DoIT, 2013). 

I næste afsnit listes de forventede effekter ved Nervecentre, som blev identificeret af MTV-

projektgruppen inden implementeringen. 
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2.6 Forventede effekter, undersøgte effekter i MTVen og afgrænsning  
Baseret på den tidligere evaluering af Nervecentre i England og på baggrund af møder i MTV-

projektgruppen, blev mulige effekter ved indførelse af Nervecentre på Afdeling D, OUH, identificeret 

inden for de fire MTV-elementer. 

Grundet tidshorisonten for projektet, fokuserer MTVen på udvalgte effekter. Afgørende for valg af ef-

fekter var relevans og mulighederne for opsamling af data. Følgende effekter/parametre blev som ud-

gangspunkt udvalgt til en før-efter analyse: 

• Forstyrrelser: Samlet antal opkald pr. lægetelefon og antal opkald i forbindelse med operatio-

ner: Via Nervecentre kan personalet sende ikke-akutte opgaver digitalt i stedet for at ringe til 

lægen. Dette forventes at resultere i færre forstyrrelser i form af opkald til lægen. Under opera-

tioner, hvor lægen ikke har mulighed for at svare, forventes det ligeledes at resultere i, at syge-

plejerskerne skal besvare færre opkald for lægen. 

• Responstid på lægekald (og dermed behandlingstid) på Akut svangreafsnit: Da opgaverne nu 

ligger digitalt på lægernes telefoner er der mulighed for, at lægerne bedre kan prioritere opga-

verne og hjælpe hinanden. Det forventes derfor, at Nervecentre vil resultere i, at lægerne er 

hurtigere til stede til at løse opgaven, dvs. at der er en hurtigere responstid og dermed behand-

ling. 

• Afslutningstidspunkt for stuegang, D1 og H6: Af samme begrundelse som overfor forventes det 

at stuegangen kan afvikles hurtigere med Nervecentre. 

• Udskrivelsestidspunkt og indlæggelsestid. Af samme begrundelse som i punkt 2 forventes det, 

at patienterne kan udskrives tidligere og at indlæggelsestiden dermed reduceres. 

• Personaletilfredshed og personalets holdning 

• Økonomi: Investerings- og driftsudgifter 

2.6.1 Undersøgte effekter i MTVen 

Undervejs i projektet viste det sig, at flere af effekterne, som var blevet udvalgt til en før/efter-analyse 

ikke var relevante på tidspunktet for udarbejdelsen af MTVen, eller at det ikke var muligt at foretage 

målinger af det. I følgende listes disse effekter: 

• Forstyrrelser (pr lægetelefon): For undersøgelsen af antal opkald viste det sig, at TDC ikke kun-

ne levere lister med indgående opkald1, hvilket undersøgelsen afhang af.  

• Responstid på lægekald og afslutningstidspunkt for stuegang: Der blev foretaget manuelle før-

målinger på afsnittene for disse effekter i en måned op til implementeringen. Disse viste sig dog 

at være meget tidskrævende og svære at foretage, og data er derfor behæftet med stor usik-

kerhed. For eftermålingerne var forventningen, at data kunne trækkes fra Nervecentre, hvilket 

dog ikke var muligt pga. manglende registreringer i systemet. Endvidere blev det af MTV-

projektgruppen vurderet, at systemet ved tidspunktet for udarbejdelsen af MTVen endnu ikke 

havde haft en signifikant indflydelse på disse parametre.  

                                                           
1 Mailkorrespondance med TDC: Der kan kun leveres en rapport, som viser en liste med de numre som ringer. 
Disse lister kræver en politianmeldelse, og det er ikke muligt at trække en opgørelse uden numre. 
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• Udskrivelsestidspunkt og indlæggelsestider: MTV-projektgruppen har vurderet, at systemet ved 

tidspunktet for udarbejdelsen af MTVen endnu ikke havde haft en signifikant indflydelse på dis-

se parametre.   

Alle disse effekter blev derfor ekskluderet fra MTVen. Grundet frafaldet af parametre blev det i stedet 

besluttet at foretage fokusgruppeinterviews, for at afdække effekterne i de tre MTV-domæner. I Figur 4 

listes effekterne som blev inkluderet i MTVen. 

 
Figur 4: Undersøgte effekter i MTVen 

2.6.2 Afgrænsning 

MTV-projektet er afgrænset til effekterne ved anvendelsen af Nervecentre på de obstetriske afsnit i 
Afdeling D samt mor/barn-afsnit H6, HCA Børnehospitalet, OUH - Odense.  
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 Metode 3

For at undersøge konsekvenserne af indførelsen af Nervecentre blev der dels foretaget en litteratur-

gennemgang, dels indsamling af data på OUH. I 

 

Figur 5 ses en oversigt over, hvilke metoder der blev anvendt til at indsamle data. I de følgende afsnit 

beskrives metoderne, mens mere detaljerede metodebeskrivelser for enkelte undersøgelser kan findes 

i Bilag A.  

 

Figur 5: Oversigt over anvendte metoder i MTVen. 

BC = business case 
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3.1 Litteraturgennemgang 
Der blev foretaget en systematisk litteraturgennemgang af den videnskabelige litteratur om IT-systemer 

(der kan tilgås fra mobile enheder) til sundhedspersonale på hospitaler, der anvendes som kommunika-

tionsredskab i forbindelse med opgaveroverlevering og -styring. Der blev fokuseret på de teknologiske, 

organisatoriske og økonomiske effekter af disse systemer.  

3.1.1 Søgeprotokol 

I forbindelse med den systematiske litteratursøgning for MTVen, blev der taget udgangspunkt i frem-

gangsmåden beskrevet i Sundhedsstyrelsens Metodehåndbog for Medicinsk teknologivurdering 

(Kristensen and Sigmund, 2007) og i en guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøg-

ninger (Frandsen et al., 2013). I det følgende beskrives, hvor og hvordan litteraturen blev udvalgt. 

Informationskilder 

• I projektet blev der søgt i Medline/Pubmed 
 

Inklusions- og eksklusionskriterier 

Der blev sprogligt begrænset til artikler på dansk og engelsk inden for de sidste 10 år, og der blev af-

grænset til oversigter og empiriske undersøgelser af teknologiske, organisatoriske og økonomiske effek-

ter af IT-systemer (der kan tilgås fra mobile enheder), der anvendes som kommunikationsredskab i for-

bindelse med opgavestyring blandt sundhedspersonale på hospitaler.  

Der blev ikke medtaget undersøgelser af lignende systemer til patientkommunikation, dvs. systemer 

som anvendes til kommunikation mellem patienter og sundhedspersonale. Mobile løsninger til generel 

kommunikation mellem sundhedspersonale (f.eks. sparring) blev også ekskluderet, dvs. artikler som 

ikke specifikt omhandler opgavestyring/fordeling. 

MTV-spørgsmål 

Søgningen skulle overordnet belyse følgende spørgsmål: 

• Hvad er de teknologiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved at implementere og 

anvende et IT-system (der kan tilgås fra mobile enheder) som kommunikationsredskab i forbin-

delse med opgavestyring blandt sundhedspersonale på hospitaler sammenlignet med anvendel-

sen af traditionelle mobiltelefoner? 

PICO-strukturen blev anvendt for at fokusere spørgsmålet og give et overblik over, hvilke teknologi-

er/interventioner og outcomes, der skulle inkluderes i litteraturgennemgangen, se Tabel 1. PICO beskri-

ver fire elementer, nemlig Population, Intervention, Comparison og Outcome.  

Population Klinisk personale på hospitaler 
Intervention IT-system til opgavestyring (som kan tilgås fra mobile enheder) 
Comparison Traditionelle mobiltelefoner 
Outcome • Teknologi:  

o Behandlingstid 
o Patientsikkerhed 

• Organisation:  
o Forstyrrelser 
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o Det kliniske personales holdning 
o Ændringer i det kliniske personales arbejdsopgaver og tids-

forbruget 
• Økonomi: 

o Økonomiske omkostninger og gevinster forbundet ved at 
indføre et system som Nervecentre. 

Tabel 1: PICO-tabel. 

Søgeord 

Søgeordene blev inddelt i 2 grupperinger. Grupperne bestod af søgeord inden for følgende: 

• Intervention: Hvilken type system er der tale om. Eksempler på søgeord: Mobile applications, 
Iphone, internet-based technology. 

• Problem/anvendelse:. Hvad skal systemet løse/anvendes til. Eksempler på søgeord:  Personnel 
staffing and scheduling, resource allocation, task allocation 

Inden for hver gruppe blev søgeordene kombineret med “OR”, mens grupperne blev kombineret med 
“AND”. Komplet oversigt over søgeord kan findes afsnit A.1 i Bilag A. 

3.2 Dataindsamling på OUH 

3.2.1 Organisation 

3.2.1.1 Forstyrrelser: Antal opkald til lægen under operation besvaret af sygeplejersker 

Formål: At undersøge om Nervecentre har ændret på antallet af opkald til lægen, som bliver besvaret af 

en sygeplejersker under operationer. 

Metode: Sygeplejerskerne foretog manuelle registreringer af hvert opkald, som de besvarede for lægen 

under operationer, opdelt i akutte og ikke-akutte opkald. Dette blev gjort umiddelbart før implemente-

ringen og to gange efter (i december og i april). I afsnit A.2 i Bilag A ses det anvendte afkrydsningsske-

ma. 

3.2.1.2 Personalets tilfredshed: Spørgeskemaundersøgelse 

Formål: At undersøge om Nervecentre har ændret på personalets tilfredshed. 

Metode: Til udviklingen af spørgeskemaet blev der taget udgangspunkt i spørgeskemaet fra studiet 

foretaget i Nottingham (Blakey et al., 2012), men dette skema var en ”usability”-undersøgelse rettet 

mod systemer. På Afdeling D erstattede Nervecentre dog ikke et egentligt system, men en anden pro-

cedure for overlevering af opgaver, hvorfor spørgsmålene ikke egnede sig til før-målingen. 

Spørgsmålene blev tilpasset situationen på Afdeling D og blev udarbejdet i samarbejde med klinikken.  

Respondenterne skulle forholde sig til forskellige udsagn om proceduren/systemet og vurdere, hvor 

enige de var på en skala fra 1-5, hvor 1 = meget uenig og 5=meget enig. Alle udsagnene var positive 

udsagn om proceduren/systemet, f.eks. ”Jeg er overordnet set tilfreds med proceduren for modtagelse 

af opgaveanmodninger, som det foregår i dag”. Dvs. jo højere en score, jo mere tilfreds.  

Undersøgelsen blev opdelt i tre dele: 
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• To spørgeskemaer (før og efter Nervecentre) til læger 

• To spørgeskemaer (før og efter Nervecentre) til plejepersonale på D1 og H6 

• To spørgeskemaer (før og efter Nervecentre) til sygeplejersker/jordemødre på de andre afsnit 

Der blev udarbejdet et spørgeskema til før-målingen og et til eftermålingen. De to målinger bestod dog 

af de samme spørgsmål, blot med beskrivelser tilpasset henholdsvis kommunikationsproceduren før 

Nervecentre og proceduren ved Nervecentre. 

For de tre grupper var der endvidere tale om samme type spørgsmål, men med forskellig fokus, idet 

plejepersonalet overleverer opgaven, mens lægerne modtager opgaveanmodningen. Der blev endvide-

re udarbejdet et særligt skema til D1 og H6 med tre ekstra spørgsmål til overlevering af stuegangsopga-

verne, da disse afsnit er sengeafsnit.  Indførelsen af Nervecentre forventes i særdeleshed at ændre på 

proceduren for overleveringen af stuegangsopgaver, hvorfor det blev fundet nødvendigt at opdele 

spørgsmålene i ”overlevering af stuegangsopgaver” og ”overlevering af andre opgaver”. 

Spørgeskemaerne blev udarbejdet i SurveyXact og blev distribueret via e-mails med personlige links til 

medarbejderne fra de deltagende afsnit. Det blev her tydeliggjort, at svarene ville blive behandlet såle-

des, at respondenternes anonymitet var sikret. 

Da spørgeskemaerne til før-målingen var udarbejdet blev skemaet testet af på en sygeplejerske fra af-

snit D1, som ikke havde noget særligt kendskab til Nervecentre. Alle spørgsmål blev fundet forståelige 

og entydige, og der blev ikke foretaget yderligere ændringer i skemaet. 

I afsnit A.3 i Bilag A ses spørgeskemaet for eftermålingerne til D1 og H6. 

3.2.1.3 Personalets holdning: Interviews tre mdr. efter implementeringen 

Formål: At belyse personalets erfaring med Nervecentre og deres holdning til systemet ift. den tidligere 

kommunikationsprocedure.  

Metode: To fokusgruppeinterviews blev foretaget med generelle spørgsmål om bl.a. fordele/ulemper 

samt spørgsmål omhandlende implementering, anvendelse og nedbrud. De to interviews blev inddelt i 

følgende grupper: 1) læger og 2) plejepersonale. 

De to interviews blev foretaget af en medarbejder fra Afdelingen for kvalitet og forskning/MTV. Med 

informanternes tilladelse blev der optaget en lydfil af hvert interview, som blev anvendt til transskribe-

ring. Data blev herefter gennemlæst af to medarbejdere fra Afdelingen for kvalitet og forskning/MTV og 

inddelt i overordnede emner og til sidst kondenseret til referater. Referaterne blev sendt til godkendel-

se hos alle informanterne. 

I afsnit A.4 i Bilag A ses den anvendte interviewguide. 

3.2.1.4 Personalets vurdering af de teknologiske, organisatoriske og økonomiske effekter: 

Interviews syv mdr. efter implementeringen 

Formål: At indsamle informationer om personalets vurdering af effekterne ved Nervecentre inden for 

de teknologiske, organisatoriske og økonomiske domæner i MTVen.    
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Metode: Fire fokusgruppeinterviews blev foretaget med spørgsmål, som primært omhandlede effek-

terne af systemet. De fire interviews blev inddelt i følgende grupper: 1) læger, 2) sygeplejersker fra D1, 

H6 og Vuggen, 3) Jordemødre fra Akut svangreafsnit og Fødeafsnittet og 4) funktionsledere. 
 

De fire interviews blev foretaget af en medarbejder fra Afdelingen for kvalitet og forskning/MTV. Med 

informanternes tilladelse blev der optaget en lydfil af hvert interview, som blev anvendt til transskribe-

ring. Data blev herefter gennemlæst af en medarbejder fra Afdelingen for kvalitet og forskning/MTV og 

inddelt i overordnede emner og til sidst kondenseret til referater. Referaterne blev sendt til godkendel-

se hos alle informanterne. 

I afsnit A.5 i Bilag A ses den anvendte interviewguide. 

3.2.1.5 Synspunkter i DoIT 

Synspunkter fra DoIT blev beskrevet af medarbejdere i DoIT i forhold til implementeringen, samarbejde 

med leverandøren og support. 

3.2.2 Økonomi 

Formål 

Formålet med undersøgelsen var at belyse etablerings- og driftsomkostninger ved Nervecentre for pi-

lotafsnittene på Afdeling D Odense. 

Procedure 

Der blev udarbejdet en business case (BC) med etablerings- og driftsomkostninger ud fra et hospitals-

perspektiv. Data blev primært indsamlet fra DoIT og leverandørerne Axcess samt Nervecentre Software 

Ltd. 
 

Etableringsomkostninger: 

• IT-investeringer, herunder licens og implementeringsudgifter til udstyr: Data blev indsamlet fra 

leverandører og DoIT. 

• Personaleressourcer OUH: Estimerede timeopgørelse blev indsamlet fra Afdeling D og DoIT.  

Driftsomkostninger: 

• IT-driftsomkostninger, herunder løbende licenser og support: Data blev indsamlet fra leveran-

dører og DoIT. 

• OUH-ressourcer: Timeopgørelse blev indsamlet fra Afdeling D og DoIT. 
 

De inkluderede effekter i MTVen vil ikke resultere i direkte besparelser, hvorfor business casen ikke vil 

indeholde kvantificerede gevinster.  



Side 15 af 115  
 

 Resultater		4

I det følgende beskrives resultaterne fra litteraturgennemgangen og den primære dataindsamling på 

OUH. 

4.1 Litteraturgennemgang  
Litteraturfund 

I Tabel 2 ses en oversigt over de fundne referencer i litteraturgennemgangen. Der blev i alt identificeret 

848 referencer. 

Database lAntal artikler 

Pubmed 847 
ACCA-rapport: Evaluering af Nervecentre 1 

I alt 848 

Tabel 2: Oversigt over litteraturfund. 

Litteraturfaser 

I Figur 6 ses en grafisk fremstilling af litteraturprocessen. Der har været følgende faser: 

• Fase 1 - Søgning: For hvert enkelt søgeord blev søgedetaljerne først gennemgået for at validere 

oversættelserne i Pubmed. Herefter blev søgeordene i hvert cluster kombineret med OR, hvor-

efter de forskellige clusters blev kombineret med AND. Se søgehistorikken i Bilag B. Referencer-

ne blev importeret til en EndNote-database.  

Udover søgningen i Pubmed blev der i opstarten af projektet identificeret en evalueringsrap-

port omhandlende Nervecentre udgivet af ”Association of Chartered Certified Accountants” 

(ACCA), som ikke var indeholdt i søgningen. For at inddrage de engelske erfaringer i MTVen blev 

denne rapport inkluderet i litteraturgennemgangen. 

• Fase 2 - Første sortering: Alle referencer blev vurderet (ud fra titel og hvis muligt/nødvendigt 

abstract) i forhold til, om de besvarerede det fokuserede MTV-spørgsmål. Eksempler på frasor-

terede artikler: mobile kommunikationssystemer til sundhedspersonale brugt i katastrofesitua-

tioner, vagtplanlægningssystemer, telemedicinske løsninger til kommunikation mellem patient 

og behandler, systemer som anvendes til kommunikation mellem sundhedspersonale, men som 

ikke indeholder en digital opgavestyringsdel og mobile løsninger til patientdokumentation. 

• Fase 3 – Anden sortering: Full-teksterne på de resterende referencer blev gennemlæst og igen 

vurderet ift. det fokuserede spørgsmål. Eksempler på frasorterede artikler: kommunikations- og 

opgavestyringssystem til ”pagers”. Systemer til verbal håndfri kommunikation. Smartphones, 

hvor dele af kommunikationen består af digitale beskeder via email. 
 

 

Figur 6: Grafisk fremstilling af litteraturprocessen. 



Side 16 af 115  
 

Introduktion 

Litteraturgennemgangen inkluderer kun studier, som omhandler mobile systemer til digital og mundtlig 

opgavestyring. Under vejs i litteratursøgningen blev der identificeret flere studier omhandlende kom-

munikationssystemer til sundhedspersonale. Ønsket om at forbedre kommunikationen mellem sund-

hedspersonale beskrives i flere af disse studier, da ældre kommunikationsformer som f.eks. ”pager”-

systemer kan resultere i dårlig kommunikation og dermed forringet arbejdsgange og behandlingskvali-

tet (Wu et al., 2012, Lo et al., 2012, Wu et al., 2011, Wu et al., 2010, O'Connor et al., 2009). I litteratur-

gennemgangen blev der identificeret forskellige løsninger på dette, hvoraf nogle er listet nedenfor: 

• Kommunikation i form af telefonsamtaler og digitale tekstbeskeder via emails, som modtages 

på smartphones (Lo et al., 2012, Wu et al., 2011, Wu et al., 2010, O'Connor et al., 2009). 

• ”Task Management systemer”: Softwareprogram som kan tilgås fra PCer, hvorfra ikke-akutte 

opgaver kan sendes og modtages digitalt (Wu et al., 2012). 

• Avancerede ”pager”-systemer, hvor tekstbeskeder kan sendes og modtages (Wu et al., 2012). 

• SMS til mobiltelefon med patientinfo, når det ønskes at læge tilser en patient (Cho et al., 2011). 
 

Disse systemer kan på nogle punkter sammenlignes med Nervecentre, bl.a. består de alle af asynkron 

kommunikation, dvs. at meddelelsen ikke modtages på samme tidspunkt, som den leveres. Systemerne 

adskiller sig dog på flere andre punkter, hvorfor de ikke er inkluderet i litteraturgennemgangen, da 

sammenligningsgrundlaget vurderes at være for svagt. Litteraturfundene viser dog, at andre studier har 

været optaget af at forbedre kommunikationen blandt sundhedspersonale, og at der i litteraturen er 

foretaget undersøgelser af forskellige kommunikationsteknologier, som har det samme formål som 

Nervecentre, nemlig at forbedre arbejdsgange. I flere at disse studier er der fundet positive resultater, 

men disse er baseret på personalets holdning igennem interviews og spørgeskemaundersøgelser, og 

som det konkluderes i litteratur-reviewet af Wu et al. (2012), mangler der generelt kvantitativ evidens 

for, at teknologierne har klinisk betydning. 

De to inkluderede referencer omhandler begge evalueringen af Nervecentre på Nottingham Universi-

tetshospital. I studierne sammenlignes Nervecentre med et ”pager”-system og ikke med mobiltelefo-

ner, hvilket ellers var det oprindelige inklusionskriterie i søgeprotokollen. Referencerne inkluderes dog 

alligevel for at opsummere på de engelske erfaringer med Nervecentre. Resultaterne beskrives i afsnit-

tet nedenfor. 

4.1.1 Engelsk evaluering af Nervecentre på Nottingham Universitetshospital 

Nervecentre er allerede blevet afprøvet i England på Nottingham Universitetshospital (NUH). Ca. et år 

efter implementeringen blev der foretaget en evaluering med udgangspunkt i Model for ASsessment of 

Telemedicine (MAST). Resultaterne fra evalueringen er beskrevet i artiklen af Blakey et al. (2012) samt i 

en evalueringsrapport af ACCA (2011). De to referencer overlapper hinanden og indeholder flere af de 

samme resultater. I nedenstående tages der udgangspunkt i artiklen, hvorefter dette suppleres med 

yderligere resultater fra ACCA-rapporten. 

Formål: 

Formålet med studiet fra England var at undersøge om Nervecentre kan erstatte et ”pager”-system ved 

opgavefordeling i vagterne. Endvidere var formålet at undersøge, om dette kan forbedre effektiviteten, 

patientsikkerheden og personaletilfredsheden. 
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Metode: 

Der blev foretaget et før/efter studie med fokus på 5 områder: 

• Utilsigtede hændelser (”untoward incidents”): Registrering af utilsigtede hændelser relateret til 

overdragelse af informationer og opgavefordeling i en periode på to måneder blev gennemgået 

både før og efter implementeringen af systemet.  

Desuden blev der lavet registreringer af antallet af hjerterelaterede opkald pr. måned. Dette 

blev registreret i seks måneder både før og efter implementeringen. 

• Personalets holdning: Interviews (og observationer) med koordinatorer, yngre læger (”junior 

doctor”), overlæger (senior doctors), sygeplejersker og ”trust-managers” for at belyse deres 

meninger og erfaringer om fordele/ulemper i brugen af de to systemer i vagterne. 

• Personaletilfredshed: Et spørgeskema blev delt ud til 20 brugere af systemet før og efter im-

plementeringen. Ni spørgsmål blev givet omhandlende tilfredsheden med de to systemer, 

hvoraf personalet kunne angive deres tilfredshed på en skala fra 0-10. Maximum score var 90 

for alle ni spørgsmål. 

• Arbejdsaktiviteter: Registreringer af koordinatorens arbejdsgang en uge før implementeringen 

og en uge efter implementeringen. Koordinatorens tidsforbrug på direkte patientpleje, antallet 

af telefonopkald, samt den tid, der blev brugt på at fordele opgaver blev registreret. 

• Indlæggelsestider: Udregning af den gennemsnitlige indlæggelsestid seks mdr. før og efter im-

plementeringen. 

Resultater: 

• Utilsigtede hændelser (”untoward incidents”): Der blev sporet 13 tilfælde af utilsigtede hæn-

delser før implementeringen og 4 tilfælde efter. I studiet konkluderes det, at systemet havde 

reduceret antallet af utilsigtede hændelser. 

Efter implementeringen faldt antallet af hjerterelaterede opkald fra 26 % til 13 %. 

• Personalets holdning: Personalet udtrykte tilfredshed med systemet i forhold til deres arbejds-

gange og i forhold til systemets logiske opbygning. 

• Personalets tilfredshed: Personalets tilfredshed med systemet steg fra en score på 62 før im-

plementeringen til en score på 85 efter implementeringen. Dvs. tilfredsheden med systemet 

blev forbedret. 

• Arbejdsaktiviteter: Koordinatorens antal af opgaver, som skulle fordeles, ændrede sig ikke 

markant, men antallet af opgaver, som koordinatoren uddelegerede til andre team-medlemmer 

fra skrivebordet, faldt drastisk (fra 1280 opgaver pr. uge til 99, P < 10-36). Desuden faldt den tid, 

koordinatoren brugte på at modtage opkald (fra 97 % af en vagt til 42 %, P < 10-36). Det betød, 

at koordinatoren i højere grad havde tid til at deltage i patientplejen. 

• Indlæggelsestider: Længden på indlæggelser faldt med Nervecentre (6,5 dage vs. 5,67, 

p=0,004) 

Supplerende resultater fra ACCA-rapporten 

Organisation og patient: I ACCA-rapporten argumenteres der for, at man med Nervecentre opnår bed-

re kliniske arbejdsgange, da der med ”pager”-systemet kunne opstå misforståelser, og da der var risiko 

for, at opgaver blev glemt, hvilket ikke længere er et problem med Nervecentre. For patientperspekti-

vet vurderes det, at der er mindre ventetid for patienterne grundet forbedringen i kommunikationen og 



Side 18 af 115  
 

dermed færre utilsigtede hændelser. Baseret på observationer vurderes det også, at støj og forstyrrel-

ser er blevet reduceret, hvilket er en fordel for patienten. 

Kliniske effekter: Der argumenteres endvidere for, at patientsikkerheden forbedres med Nervecentre, 

da alle opgaver logges, og da systemet kan vise et overblik over, hvilke opgaver der er løst, og hvilke der 

mangler. Før kunne informationer og opgaver risikere at gå tabt eller misforstås ved overdragelse mel-

lem sundhedspersonalet bl.a. pga. forstyrrelser. Denne risiko gjorde sig især gældende ved vagtskifte. 

Informationerne med Nervecentre menes at være mere præcise, hvilket kan sikre rettidig og korrekt 

behandling. Med Nervecentre er der ifølge ACCA-rapporten endvidere bedre mulighed for at identifice-

re utilsigtede hændelser ift. ”pager”-systemet, hvormed man bedre kan lære af sine fejl og forbedre sig. 

Etik og juridiske aspekter: Med ”pager”-systemet skrev personalet papirnoter om patienten, hvilket der 

var risiko for gik tabt. Dette er et patientsikkerhedsmæssigt problem, men også et problem ift. at andre 

end det tilknyttede sundhedspersonale får adgang til personfølsomme data. Dette undgås med Nerve-

centre, da informationerne ligger digitalt og ikke kan tilgås af andre end det tilknyttede sundhedsperso-

nale. Systemet giver endvidere lægerne et overblik over, hvilke og hvor mange opgaver de har løst.  

Økonomi: I ACCA-rapporten har man identificeret tre mulige økonomiske besparelser ved at implemen-

tere Nervecentre: ved at ændre bemandingen, at omdanne koordinatorens tid fra koordineringsarbejde 

til plejen og ved at reducere indlæggelsestiden. Ifølge rapporten bliver det med systemet muligt at få et 

overblik over aktivitetsniveauet på bestemte tidspunkter og dermed kan bemandingen ændres, så det 

er passende hertil, hvilket kan resultere i direkte besparelser. Koordinatorens omlægning af tid resulte-

rer ikke i direkte besparelser, men betyder, at en stor del af personaleomkostningerne til koordinato-

rerne nu omsættes til direkte patientpleje fremfor koordinerende arbejde. En reducering i indlæggel-

sestiden betyder, at der kan opnås direkte besparelser. Ifølge ACCA-rapporten vil systemet med tiden 

resultere i, at der kan opnås besparelser på flere andre områder. Hvis man på NUH vælger at ændre på 

bemandingen, og man får reduceret indlæggelsestiden, vil systemet ifølge rapporten kunne tilbagebe-

tales i løbet af fire måneder. 

Konklusion: 

I studiet fra England konkluderes det, at man ved indførelsen af Nervecentre har opnået en øget perso-

naletilfredshed, forbedret effektivitet og informationsflow, og en reduktion i utilsigtede hændelser 

samt et fald i indlæggelsestider. Ifølge ACCA-rapporten vil omkostningerne ved systemet hurtigt kunne 

tilbagebetales ved en realisering af systemet gevinster. I nedenstående afsnit beskrives forbehold til 

denne konklusion. 

Forbehold og overførbarhed af de engelske resultater til OUH: 

Nervecentre har vist mange positive effekter i England, bl.a. effektivisering. Der er dog flere metode-

mæssige forbehold, bl.a. er studiet baseret på begrænset data, og da der er tale om et før/efter studie, 

kan effekterne, særligt ift. utilsigtede hændelser og fald i indlæggelsestider, sandsynligvis ikke udeluk-

kende tilskrives Nervecentre. Derudover er mange af de nævnte resultater i ACCA-rapporten baseret på 

få observationer og udtalelser, og evidensgrundlaget er svagt. Derudover kan den samme grad af effek-

tivisering ikke forventes på Afdeling D, da der her allerede anvendes mobiltelefoner og ikke et ”pager”-

system, som i studiet fra England. Samtidig er man også organiseret på en helt anden måde i Danmark, 

hvor man bl.a. ikke har en koordinator, der uddelegerer opgaverne ligesom man har på NUH.  
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4.2 Dataindsamling på OUH 

4.2.1 Organisation 

4.2.1.1 Forstyrrelser: Antal opkald til lægen under operation besvaret af sygeplejersker 

Der blev foretaget før-målinger af antal opkald fra d. 16/9 til den 22/10 2013. Efter implementeringen 

fortsatte sygeplejerskerne med at registrere opkaldende frem til d. 22/12 2013. De første tre uger blev 

ekskluderet, da resultatet i disse uger forventes at være påvirket af, at systemet er i en implemente-

ringsfase. Den første eftermåling gik således fra d. 14/11 til d. 22/12 2014. Der blev endvidere foretaget 

endnu en eftermåling i hele april måned 2014 indtil midten af maj 2014. 

For at opnå sammenlignelige grupper blev data sorteret ift. om operationerne var foretaget på hverda-

ge eller i weekenden, og om de var foretaget i dagtiden (med operation start- og sluttid mellem 8.00-

15.30) eller i vagterne. Endvidere blev data med manglende information om dato eller start- og sluttid 

på operationen ekskluderet. I Figur 10, Figur 11 og Figur 12 i Bilag C ses en opgørelse over antallet af 

opkald for alle operationerne i de enkelte grupper for ikke-akutte opkald, akutte opkald og for det sam-

lede antal opkald (ikke-akutte plus akutte opkald). 

Der blev kun foretaget analyser for ikke-akutte opkald, da antallet af akutte opkald forventes at være 

det samme før og efter implementeringen af Nervecentre. Endvidere blev data kun analyseret for ope-

rationer på hverdage i dagtiden, da denne gruppe bestod af flest målinger (se evt. figurerne i Bilag C). I 

Tabel 3 ses en opgørelse over antallet af operationer i dataindsamlingen og de inkluderede operationer. 

 Data-gruppe 

 

Alle operationer Inkluderede operationer Periode for indsamling 

Førmåling 16/9 til 22/10 2013 61 32 
Første eftermåling 14/11 til 22/12 2014 49 28 

Anden eftermåling 1/4 til 14/5 2014 42 24 

Tabel 3: Opgørelse over antallet af operationer i dataindsamlingen. 

Da varigheden af operationen har en stor indflydelse på antallet af opkald, blev det undersøgt om 

grupperne var sammenlignelige ift. varigheden. Dette blev gjort ved at foretage en Mann-Whitney test, 

da data ikke var normalfordelt. I Figur 7 ses den gennemsnitlige varighed af operationerne i hver gruppe 

samt konfidensintervallerne. De statiske test viser, at der ikke er en statistisk forskel mellem før-

målingen og første eftermåling (p=0,394) samt mellem før-målingen og anden efter-måling (p=0,585), 

hvorfor grupperne er sammenlignelige. 

I Tabel 4 og Figur 8 ses en opgørelsen over den procentvise andel af operationer, hvor sygeplejerskerne 

besvarede et eller flere opkald eller ingen opkald. I alle tre grupper blev der i størstedelen af operatio-

nerne ikke modtaget noget opkald, og den statistiske test viser, at der ikke er statistisk signifikant for-

skel mellem før-målingen og den første eftermåling (P= 0,597) og mellem før-målingen og anden efter-

måling (p=0,324). 
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Figur 7: Den gennemsnitlige varighed af operationerne i hver gruppe 

 

 Ingen opkald Et eller flere opkald P -værdi 

Førmåling Antal 23 9 

0,597 
Procent (%) 71,9% 28,1% 

Første eftermåling Antal 20 8 

Procent (%) 71,4% 28,6% 

Anden eftermåling Antal 15 9 (ift. førmålingen) 

0,324 Procent (%) 62,5% 37,5% 

Tabel 4: Tabeloversigt over besvarede opkald under operationer 
Resultaterne er opgjort i antal operationer og procentvis andel af operationer. P-værdien blev fundet vha. Fishers Exact test. 

 
Figur 8: Figuroversigt over besvarede opkald under operationer 
Resultaterne er opgjort i procentvis andel af operationer, hvor der ikke blev modtaget opkald, eller hvor et eller flere opkald blev modtaget 
fordelt på de tre grupper. 
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4.2.1.2 Personalets tilfredshed: Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaerne til før-målingen blev udsendt umiddelbart før implementeringen af Nervecentre, dvs. 

fra d. 25/09-2013 til d. 22-10-2013. Spørgeskemaerne til eftermålingen blev udsendt efter implemente-

ringen af Nervecentre, dvs. fra d. 05/12-2013 til d. 20-12-2013.  

I det følgende vises resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen. Alle respondenternes kommentarer 

kan findes i bilag D. 

Under vejs i før-målingen viste det sig, at flere troede, at spørgeskemaet omhandlede Nervecentre, og 

personalets forestilling om systemet. Der blev derfor sendt en informationsmail ud til alle respondenter 

med en anmodning om at besvare spørgeskemaet igen, hvis de ikke havde besvaret det ud fra den da-

værende kommunikationsprocedure. Flere meldte tilbage og de gamle besvarelser blev slettet og spør-

geskemaet blev i disse tilfælde besvaret igen. I Tabel 5 ses en oversigt over respondenterne. 

Faggruppe Distribution 

(før/efter) 

Besvaret 

(før/efter) 

Inkluderede respon-

denter før/efter 

Gns-alder på inkluderede 

respondenter (før/efter) 

Svarprocent for inklu-

derede (før/efter) 

Læger 15/15 9/8 9/8 42 år /43 år 60 % /53,33 % 

Plejepersonale 

D1 og H6 
64/64 31/26 26/23 43 år /46 år 40,6 % /35,94 % 

Sygeplejersker/ 

jordemødre på 

resterende 

afsnit 

134/134 78/60 72/45 42 år /39 år 53,73 % /33,58 % 

Tabel 5: Oversigt over respondenterne i undersøgelsen. 

For plejepersonalet på D1 og H6 og for sygeplejersker og jordemødre fra de resterende afsnit måtte 

besvarelserne fra flere respondenter ekskluderes, bl.a. fordi kun enkelte spørgsmål var besvaret. Ud fra 

nogle af kommentarerne i før-målingen viste det sig, at spørgsmålene var blevet misforstået og besva-

ret ud fra deres forestillinger om Nervecentre, hvorfor disse også blev ekskluderet. I eftermålingen blev 

nogle respondenter også ekskluderet, da de kun havde anvendt Nervecentre enkelte gange. Dette gjor-

de sig særligt gældende for personalet fra fødeafsnittet.  

I Tabel 6 ses resultaterne for lægerne. I Tabel 7 og Tabel 8 ses resultaterne for plejepersonalet fra D1 og 

H6. I Tabel 9 ses resultaterne for sygeplejersker og jordemødre fra de resterende obstetriske afsnit. 

Under kolonnen ”udsagn” ses udsagnene for både før- og eftermålingen, separeret med skille-

tegn/skråstreg. For at tydeliggøre opdelingen er udsagnet fra før-målingen endvidere skrevet med grå 

tekst. Resultaterne er opgivet i antallet af respondenter samt den procentise andel, som har svaret 

positivt (enten ”enig” eller ”helt enig”), neutral (hverken/eller) eller negativt (enten ”uenig” eller ”helt 

uenig”) på udsagnene. Denne opdeling er lavet for at forenkle rapporteringen af resultaterne. 
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Resultater læger: 

Læger: Udsagn  

  Svar  

  Negativ Neutral Positiv P-værdi 

1: Jeg er overordnet set tilfreds med proceduren for modtagelse 

af opgaveanmodninger, som det foregår i dag /  Jeg er overord-

net set tilfreds med Nervecentre, når det anvendes til at modta-

ge opgaveanmodninger. 

Antal 
Før 2 

2 

3 

1 

4 

5 
0,590 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 22,2 

25,0 

33,3 

12,5 

44,4 

62,5 Efter 
2. Jeg er helt klar over, hvad proceduren er, når jeg modtager en 

opgaveanmodning fra afsnittet (f.eks. hvilke opgaver jeg skal 

påtage i den pågældende funktion) / Jeg er helt klar over, hvad 

proceduren er, når jeg anvender Nervecentre til at modtage 

opgaveanmodninger fra afsnittet (f.eks. hvilke opgaver jeg skal 

påtage i den pågældende funktion). 

Antal 
Før 1 

2 

2 

1 

6 

5 

0,704 
Efter 

Procent 
(%) 

Før 11,1 

25,0 

22,2 

12,5 

66,7 

62,5 
Efter 

3. Det er nemt for mig at modtage opgaveanmodninger/ Det er 

nemt for mig at modtage opgaveanmodninger med Nervecentre. 

Antal 
Før 0 

1 

4 

1 

5 

6 
0,241 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 0,0 

12,5 

44,4 

12,5 

55,6 

75 Efter 
4. Den nuværende procedure for modtagelse af opgaveanmod-

ninger er ikke tidskrævende / Anvendelsen af Nervecentre ved 

modtagelse af opgaveanmodninger er ikke tidskrævende. 

Antal 
Før 4 

1 

3 

5 

2 

2 
0,325 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 44,4 

12,5 

33,3 

62,5 

22,2 

25,0 Efter 
5. Jeg føler mig tryg ved den nuværende procedure for modta-

gelse af opgaveanmodninger / Jeg føler mig tryg ved anvendel-

sen af Nervecentre ved modtagelse af opgaveanmodninger. 

Antal 
Før 1 

3 

2 

2 

6 

3 
0,378 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 11,1 

37,5 

22,2 

25,0 

66,7 

37,5 Efter 
6. Proceduren for modtagelse af opgaveanmodninger understøt-

ter mig i mit job / Anvendelsen af Nervecentre understøtter mig 

i mit job. 

Antal 
Før 0 

1 

5 

4 

4 

3 
0,549 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 0,0 

12,5 

55,6 

50,0 

44,4 

37,5 Efter 
7. Jeg kan hurtigt danne mig et overblik over, hvilke opgaver jeg 

har modtaget, og som jeg skal løse / Ved anvendelsen af Nerve-

centre kan jeg hurtigt danne mig et overblik over, hvilke opgaver 

jeg har modtaget, og som jeg skal løse. 

Antal 
Før 2 

1 

3 

1 

4 

6 
0,432 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 22,2 

12,5 

33,3 

12,5 

44,4

75,0 Efter 
Total: Alle spørgsmål Antal 

Før 10 

11 

22 

15 

31 

30 
0,613 

Efter 

Procent 
(%) 

Før 15,9 

19,6 

34,9 

26,8 

49,2

53,6 Efter 

Tabel 6: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af læger 
Resultaterne er opgjort i antal respondenter og den procentvise andel, som svarede negativt, positivt eller neutral. P-værdien blev fundet vha. 

chi2-testen. 
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D1 H6: Udsagn – opgaver som ikke er stuegangsopgaver 

  Svar  

  Negativ Neutral Positiv P-værdi 

1. Jeg er overordnet set tilfreds med proceduren for overlevering 

af opgaver til lægen, som det foregår i dag. / Jeg er overordnet 

set tilfreds med Nervecentre, når det anvendes til at overlevere 

opgaver. 

Antal 
Før 13  

2 

7  

 2 

6 

19 
0,000* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 50,0 

8,7  

26,9 

 8,7 

23,1 

82,6 Efter 
2. Jeg er helt klar over, hvad proceduren er, når jeg skal overle-

vere en opgave til lægen (f.eks. hvem jeg skal overlevere opga-

ven til og hvordan). / Jeg er helt klar over, hvad proceduren er, 

når jeg anvender Nervecentre til at overlevere en opgave til 

lægen (f.eks. hvordan jeg indtaster anmodningen). 

Antal 
Før 5 

0 

6 

1 

15 

22 

0,008* 
Efter 

Procent 
(%) 

Før 19,2 

0,0 

23,1 

4,3 

57,7 

95,7 
Efter 

3. Det er nemt for mig at overlevere opgaver til lægen. / Det er 

nemt for mig at overlevere opgaver til lægen med Nervecentre. 

Antal 
Før 15 

1 

5 

1 

6 

21 
0,000* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 57,7 

4,3 

19,2 

4,3 

23,1 

91,3 Efter 
4. Den nuværende procedure for overlevering af opgaver er ikke 

tidskrævende. / Anvendelsen af Nervecentre ved overlevering af 

opgaver er ikke tidskrævende. 

Antal 
Før 17 

2 

8 

4 

1 

17 
0,000* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 65,4 

8,7 

30,8 

17,4 

3,8 

73,9 Efter 
5. Jeg føler mig tryg ved den nuværende procedure for overleve-

ring af opgaver. / Jeg føler mig tryg ved anvendelsen af Nerve-

centre ved overlevering af opgaver. 

Antal 
Før 7 

3 

13 

6 

6 

14 
0,027* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 26,9 

13,0 

50,0 

26,1 

23,1

60,9 Efter 
6. Proceduren for overlevering af opgaver understøtter mig i mit 

job. / Anvendelsen af Nervecentre understøtter mig i mit job. 

Antal 
Før 7 

1 

15 

9 

4 

13 
0,005* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 26,9 

4,3 

57,7 

39,1 

15,4

56,5 Efter 
7. Jeg kan hurtigt danne mig et overblik over, hvornår jeg kan 

forvente at få løst de opgaver, som jeg har overleveret til lægen. 

/ Ved anvendelsen af Nervecentre kan jeg hurtigt danne mig et 

overblik over, hvornår jeg kan forvente at få løst de opgaver, 

som jeg har overleveret til lægen. 

Antal 
Før 19 

10 

5 

7 

2 

6 
0,084 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 73,1 

43,5 

19,2 

30,4 

7,7 

26,1 Efter 
Total: Alle spørgsmål Antal 

Før 83 

19 

59 

30 

40 

112 
0,000* 

Efter 

Procent 
(%) 

Før 45,6 

11,8 

32,4 

18,6 

22,0 

69,6 Efter 

Tabel 7: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af plejepersonale D1 og H6 (opgaver, som ikke er stuegangsopgaver) 

Resultaterne er opgjort i antal respondenter og den procentvise andel, som svarede negativt, positivt eller neutral. P-værdien blev fundet vha. 

chi2-testen. P-værdier under signifikansniveauet 0,05 er angivet med *. 
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D1 H6: Udsagn – Stuegangsopgaver 

  Svar  

  Negativ Neutral Positiv P-værdi 

1. Jeg er overordnet set tilfreds med proceduren for overlevering 

af stuegangsopgaver til lægen, som det foregår i dag. / Jeg er 

overordnet set tilfreds med Nervecentre, når det anvendes til at 

overlevere stuegangsopgaver til lægen. 

Antal 
Før 8 

2 

8 

5 

10 

16 
0,063 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 30,8 

8,7 

30,8 

21,7 

38,5

69,6 Efter 

2. Jeg føler mig tryg ved den nuværende procedure for overleve-

ring af stuegangsopgaver. / Jeg føler mig tryg ved anvendelsen af 

Nervecentre ved overlevering af stuegangsopgaver. 

Antal 
Før 5 

3 

11 

9 

10 

11 

0,753 
Efter 

Procent 
(%) 

Før 19,2 

13,0 

42,3 

39,1 

38,5

47,8 
Efter 

3. Jeg kan hurtigt danne mig et overblik over, hvornår jeg kan 

forvente at få løst stuegangsopgaverne. / Ved anvendelsen af 

Nervecentre kan jeg hurtigt danne mig et overblik over, hvornår 

jeg kan forvente at få løst stuegangsopgaverne, som jeg har 

overleveret til lægen. 

Antal 
Før 22 

7 

1 

9 

3 

7 
0,000* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 84,6 

30,4 

3,8 

39,1 

11,5

30,4 Efter 
Total: Alle spørgsmål Antal 

Før 35 

12 

20 

23 

23 

34 
0,001* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 44,9 

17,4 

25,6 

33,3 

29,5

49,3 Efter 
Tabel 8: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af plejepersonale D1 og H6 (stuegangsopgaver) 
Resultaterne er opgjort i antal respondenter og den procentvise andel, som svarede negativt, positivt eller neutral. P-værdien blev fundet vha. 

chi2-testen. P-værdier under signifikansniveauet 0,05 er angivet med *. 

Resultater sygeplejersker og jordemødre fra resterende afsnit 

Sygeplejersker og jordemødre på resterende afsnit: Udsagn  

  Svar  

  Negativ Neutral Positiv P-værdi 

1. Jeg er overordnet set tilfreds med proceduren for overlevering 

af opgaver til lægen, som det foregår i dag. / Jeg er overordnet 

set tilfreds med Nervecentre, når det anvendes til at overlevere 

opgaver. 

Antal 
Før 15 

4 

20 

13 

37 

28 
0,220 

Efter 

Procent 
(%) 

Før 20,8 

8,9 

27,8 

28,9 

51,4

62,2 Efter 

2. Jeg er helt klar over, hvad proceduren er, når jeg skal overle-

vere en opgave til lægen (f.eks. hvem jeg skal overlevere opga-

ven til og hvordan). / Jeg er helt klar over, hvad proceduren er, 

når jeg anvender Nervecentre til at overlevere en opgave til 

lægen (f.eks. hvordan jeg indtaster anmodningen). 

Antal 
Før 9 

1 

19 

2 

44 

42 

0,001* 
Efter 

Procent 
(%) 

Før 12,5 

2,2 

26,4 

4,4 

61,1 

93,3 
Efter 

3. Det er nemt for mig at overlevere opgaver til lægen. / Det er 

nemt for mig at overlevere opgaver til lægen med Nervecentre. 

Antal 
Før 19 

3 

27 

6 

26 

36 
0,000* 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 26,4 

6,7 

37,5 

13,3 

36,1 

80,0 Efter 
4. Den nuværende procedure for overlevering af opgaver er ikke 

tidskrævende. / Anvendelsen af Nervecentre ved overlevering af 

Antal 
Før 27 

8 

21 

16 

24 

21 
0,073 

Efter 
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opgaver er ikke tidskrævende. Procent 
(%) 

Før 37,5 

17,8 

29,2 

35,6 

33,3 

46,7 Efter 
5. Jeg føler mig tryg ved den nuværende procedure for overleve-

ring af opgaver. / Jeg føler mig tryg ved anvendelsen af Nerve-

centre ved overlevering af opgaver. 

Antal 
Før 12 

12 

25 

14 

35 

19 
0,427 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 16,7 

26,7 

34,7 

31,1 

48,6

42,2 Efter 
6. Proceduren for overlevering af opgaver understøtter mig i mit 

job. / Anvendelsen af Nervecentre understøtter mig i mit job. 

Antal 
Før 12 

8 

34 

26 

26 

11 
0,404 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 16,7 

17,8 

47,2 

57,8 

36,1

24,4 Efter 
7. Jeg kan hurtigt danne mig et overblik over, hvornår jeg kan 

forvente at få løst de opgaver, som jeg har overleveret til lægen. 

/ Ved anvendelsen af Nervecentre kan jeg hurtigt danne mig et 

overblik over, hvornår jeg kan forvente at få løst de opgaver, 

som jeg har overleveret til lægen. 

Antal 
Før 35 

25 

28 

16 

9 

4 
0,716 

Efter 
Procent 
(%) 

Før 48,6 

55,6 

38,9 

35,6 

12,5

8,9 Efter 
Total: Alle spørgsmål Antal 

Før 129 

61 

174 

93 

201 

161 
0,006* 

Efter 

Procent 
(%) 

Før 25,6 

19,4 

34,5 

29,5 

39,9 

51,1 Efter 

Tabel 9: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af sygeplejersker og jordemødre fra resterende afsnit 
Resultaterne er opgjort i antal respondenter og den procentvise andel, som svarede negativt, positivt eller neutral. P-værdien blev fundet vha. 

chi2-testen. P-værdier under signifikansniveauet 0,05 er angivet med *. 

Tolkning af resultater for spørgeskemaundersøgelsen 

For lægerne ses der ingen statistisk signifikant forskel i tilfredsheden af kommunikationsproceduren før 

og efter implementeringen af Nervecentre. For plejepersonalet på D1 og H6 ses der generelt en større 

tilfredshed med Nervecentre. I alle spørgsmål er der en statistisk signifikant større tilfredshed med und-

tagelse af ”om man hurtigt kan danne sig et overblik over, hvornår opgaver kan forventes at blive løst”, 

”tilfredsheden med proceduren for opgaveroverlevering af stuegangsopgaver” og ”tryghed ved proce-

duren for opgaveoverlevering af stuegangsopgaver”. For disse tre udsagn er tilfredsheden uændret. I 

spørgsmålet ”om man hurtigt kan danne sig et overblik over, hvornår man kan forvente en stuegangs-

opgave bliver løst” ses der en statistisk forskel før og efter implementeringen, men dette skyldes pri-

mært at flere er neutrale.  

For sygeplejersker og jordemødre på de resterende afsnit ses der en statistisk signifikant større tilfreds-

hed for om ”man er klar over, hvad proceduren er, ved overlevering af en opgave til lægen” og for ”om 

det er nemt at overlevere opgaver”. 

Resultaterne viser, at det med Nervecentre er blevet mere tydeligt, hvad proceduren er ved opgave-

overlevering (spørgsmål 2), og at det er nemmere at overlevere opgaver vha. Nervecentre (spørgsmål 

3). Derudover er personalet på sengeafsnittene D1 og H6 generelt mere tilfredse med proceduren for 

overlevering af opgaver til lægen efter implementeringen af Nervecentre. 

Nogle af lægerne nævnte i kommentarfeltet, at de ikke fandt Nervecentre intuitivt, og det nævnes at 

systemet ikke fungerer om natten. Den ene skriver endvidere, at systemet er forstyrrende, idet alle 
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opgaverne bipper ind. To nævner dog også, at systemet er en god ide, og at der er fordele ved syste-

met. 

I før-målingerne for D1/H6 samt sygeplejersker og jordemødre fra de resterende afsnit nævner flere, at 

det er svært at komme i kontakt med lægen telefonisk, og det er svært at vide, hvornår lægen kommer. 

En nævner også, at det er utrygt at skulle besvare lægens telefon under en operation, da der herved er 

risiko for misforståelser. På fødeafsnittet lader det til, at kommunikationen med lægerne er nemmere.  

I eftermålingerne for D1/H6 samt sygeplejersker og jordemødre fra de resterende afsnit nævner flere, 

at Nervecentre ikke giver et bedre overblik over, hvornår man kan forvente, at opgaven bliver løst. End-

videre efterlyser flere en bekræftelse på, at anmodningen er modtaget. Nogle nævner også, at det er 

problematisk, at tidsgrænser ikke bliver overholdt. For D1 og H6 tilkendegiver nogle, at de mangler den 

direkte kontakt til lægen, og at det ikke er betryggende, hvis der ikke kommunikeres med/om patienten 

før en opgave løses i forbindelse med stuegang. En nævner, at opgaven sjældent bliver løst af en anden, 

når opgaven først er tildelt til en læge, selvom opgaven har ligget der i lang tid. Flere nævner, at de 

endnu ikke har så stor rutine i systemet. 

4.2.1.3 Personalets holdning: Interviews tre mdr. efter implementeringen 

De to fokusgruppeinterviews blev afholdt d. 07-01-2014; et interview á 40 minutters varighed med to 

overlæger fra Afdeling D, samt et interview á 30 minutters varighed med to sygeplejersker, en fra D1 og 

1 fra H6, samt en lægesekretær fra Svangreklinikken. Analysen blev foretaget af to personer på bag-

grund af transskriberede udskrifter af de to fokusgruppeinterviews. I Bilag H kan mere detaljerede refe-

rater af de to interviews findes. 

Analysen tager udgangspunkt i de retningsgivende anvisninger til fremstilling af kvalitative data, som 

beskrevet af Dahler-Larsen (2002). Data fra de to interviews er sammenfattet i Tabel 12 i Bilag E, der i 

korte træk viser hhv. læger og plejepersonales udsagn ift. de kategorier, der på forhånd var opstillet i 

interviewguiden. Inden for hver kategori har der i de to interviews vist sig temaer, der gentager sig. I 

nedenstående afsnit beskrives de centrale resultater. Informanternes udsagn er ikke præsenteret i de-

res komplette form, men er kondenseret i sammenfattende sætninger.  

Stuegangsfunktionen 

Stuegangsfunktionen opleves som forbedret for begge parter, dog i mindre grad for H6; Her oplever 

sygeplejerskerne, at lægerne er blevet mere opmærksomme på, at der også skal gås stuegang på H, 

men at mange patienter stadig venter længe på at blive set af læge i forbindelse med udskrivelse. Pro-

blemet er ikke nødvendigvis relateret til NerveCentre, men til den øvrige organisering af arbejdsgange. 

Sygeplejersken fra H6 har forsøgt at kompensere for den lange ventetid på udskrivelse ved at lave op-

gaveanmodningen gul, men dette løser ikke problemet. Hun udtaler følgende, om det svar hun fik fra 

en læge, da hun spurgte til prioriteringen: ”Det er lige meget. Når jeg ser, at der står udskrivelse på min 

iPhone, så har det allersidste prioritet, uanset om den er grøn eller gul, så det er fuldstændigt lige meget 

hvad du gør” (udtalt af læge, ikke af informant). Den manglende prioritering af tilsyn af patienten inden 

udskrivelse medfører at øvrige opgaver staser op. 

Ifølge lægerne kan man ikke forvente, at opgaverne løses inden for en time, selvom den har gul priori-

tet: ”… man kan jo se på dem, hvad for nogle der vigtigst af de gule, og så tager man dem først. Og det 
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kan godt være det varer 2-3 timer, men det står stadig på listen, så de skal nok blive løst. Men det her 

med, at der sidder en i den anden ende og venter på det bliver løst inden for en time.-Det gør de ikke” 

(overlæge). 

Nu kan lægen selv prioritere i opgaveanmodningerne, når der er tid, ud fra sygeplejerskernes beskrivel-

ser af problemet. Henvendelser fra plejepersonalet har nu en differentieret og mere hensigtsmæssig 

form (opkald ved akutopgaver og sms ved ’vente’-opgaver) og henvendelserne er i højere grad målret-

tet den rigtige funktion (tutor vs. stuegangslæge).  

Relationer og samarbejde 

Plejepersonalet foretager færre forstyrrende opkald til lægerne nu end før. Det har før været en ubeha-

gelig nødvendighed at skulle foretage alle de opkald, og det har sommetider påvirket stemningen og 

samarbejdet, når lægen efterfølgende kom i afdelingen. De færre negative kontakter har forbedret 

arbejdsmiljøet: ”…Og man skal ikke ringe og forstyrre, da man ikke havde den telefoniske kontakt. Og 

det synes jeg kan være rart. For du får også en fornemmelse af, at du helt klart forstyrrer en læge. Den 

er også ubehagelig i samarbejdet. Den undgår man også. Det er der, hvor jeg tænker, at det er fint for 

alle parter” (sygeplejerske D1). 

Tilliden til sygeplejerskerne er blevet mere eksplicit, nu hvor det er dennes opgave at beskrive patien-

tens problemstilling i opgaveanmodningen – før havde lægen et overblik over flere af patienterne og 

vurderede også selv, hvem der skulle tilses. Med Nervecentre går man kun stuegang på de patienter, 

som sygeplejersken finder relevant, og som der er sendt en opgaveanmodning på. ”Altså man bliver 

nødt til at tro på sygeplejerskerne noget mere end tidligere, hvor man gik ind og så, hvilke patienter der 

lå, og hvad fejler de, og hvilke problemstillinger kan der være. Det gør man ikke mere. Man går kun efter 

dem, som sygeplejerskerne synes der skal gås stuegang på. Så man har ikke helt det samme overblik” 

(overlæge).  

Tidsforbrug/stress 

Ifølge lægerne er Nervecentre på nogle måder mere tidskrævende at anvende, f.eks. fordi man skal 

klikke sig igennem mange menuer (vs. at besvare et opkald), men det opvejes af, at systemet er mindre 

stressende pga. færre forstyrrende opkald. Bip er bedre end opkald, og det er bedre selv at kunne prio-

ritere opgaverne, når man har tid, end at blive ringet op med en opgave, når man står midt i stuegang, 

med en kompliceret patient etc. 

Nye arbejdsgange medfører en læring, der medfører nye relationer mellem læge/sygeplejersker: Da 

sygeplejerskerne lærte ikke at sende opgaverne hele tiden og ikke om natten, faldt stressniveauet hos 

lægerne. Det faldende stressniveau hos læger (særligt i tutorfunktionen) vurderes som en væsentlig 

faktor for, hvor positivt indstillet man er overfor fremtidig anvendelse af NerveCentre.  

Fordelene ved systemet kan være størst for dem, der er mest i tutorfunktionen – andre funktioner vil 

måske ikke opleve så store forbedringer eller stressreduktion med NerveCentre som tutorfunktionen. 

Dette kan påvirke den hastighed, hvormed systemet tages i anvendelse og accepteres af de forskellige 

brugere. 

For sygeplejerskerne har systemet også været en lettelse, og de mener generelt, at systemet er tidsbe-

sparende, særligt fordi de ikke længere skal bruge tid på telefonopkald, herunder fejlkald. 
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Implementering/oplæring 

Vedr. implementeringen var der mange opstartsvanskeligheder relateret til, at systemet ikke fungerede 

optimalt; dette har sinket og vanskeliggjort implementeringen. Der ville muligvis have været mere op-

bakning til systemet, hvis man havde ventet med at implementere, indtil alle systemets komponenter 

var funktionelle.  

Der er meget stor forskel mellem læger og plejepersonalet i opfattelsen af, hvor let og intuitivt syste-

met er at navigere i, hvor plejepersonalet har haft lettere ved at sætte sig ind i systemet end lægerne. 

Blandt plejepersonalet er der også forskel på, hvor godt man synes om oplæringen, hvor man på H6 

synes den har været lidt ustruktureret. 

Tilsvarende er det gennemgående, at det ikke har været tydeligt, hvordan flowet i opgaveanmodningen 

skulle være: Sygeplejersker og læger har haft forskellige opfattelser af, hvordan og hvornår det var hen-

sigtsmæssigt at anmode om en opgave. Dette har resulteret i mange ”sure læger”, der er blevet unødigt 

bippet og vækket i ellers rolige vagter. Problemerne er nu blevet løst, men har været frustrerende for 

begge faggrupperne.  

Opstartsvanskelighederne kunne have været forebygget ved tydeligt beskrevne procedurer for anven-

delsen af Nervecentre – procedurerne er nu mere eller mindre etableret, men ikke formuleret og ved-

taget. Dette kan være en barriere for korrekt anvendelse for nyt personale. 

Anvendelse af systemet 

Både læger og sygeplejersker oplever, at der er forskel på, hvor hurtigt Nervecentre accepteres af med-

arbejderne, og hvor hurtigt man lærer at anvende det. Det afhænger bl.a. af personalets alder, hvorvidt 

man er vant til at bruge smartphone fremfor f.eks. en gammel Nokia, og hvor åben man er for nye tiltag 

generelt. 

Forbedringspotentiale: 

Personalet har flere forslag til forbedringer: 

• Der mangler en tilbagemeldingsfunktion 

• Systemet kunne udnyttes bedre, hvis det blev implementeret i hele afdelingen (herunder gy-

nækologien) 

• Mangler at kunne koble bruger-ID til navn (man vil gerne kunne se, hvilken person der har af-

sendt opgaven) 

• Ledningen på opladeren skal være længere; den skal kunne nå fra stikkontakt til sengen på 

vagtværelset, så man ikke skal ud af sengen for at besvare opkald/opgaveanmodninger. 

• Sygeplejerskerne mangler i nogle tilfælde flere bjælker under de enkelte kategorier til at speci-

ficere opgaven 

• Kategorien ’Gul udskrivelse’ giver ikke mening for alle; alt for mange patienter venter det meste 

af en dagvagt på at blive udskrevet, fordi lægerne nedprioriterer opgaven. Problemet er ikke re-

lateret til NerveCentre, men kategorien ’Gul udskrivelse’ er overflødig, så længe opgaven ikke 

er prioriteret af lægerne.  
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4.2.1.4 Personalets vurdering af de teknologiske, organisatoriske og økonomiske effekter: 

Interviews syv mdr. efter implementeringen 

Formålet med de fire fokusgruppeinterviews med læger, sygeplejersker, jordemødre og funktionsledere 

fra de forskellige pilotafsnit var at belyse personalets vurdering af effekterne ved systemet inden for de 

forskellige MTV-domæner. Følgende interviews blev foretaget: 

• Fokusgruppeinterview læger: To overlæger deltog i interviewet, som blev foretaget d. 5. maj 

2014. 

• Fokusgruppeinterview sygeplejersker D1, H6 og Vuggen: To sygeplejersker fra D1, en fra H6 og 

en fra Vuggen deltog i interviewet, som blev foretaget d. 8. maj 2014. 

• Fokusgruppeinterview jordemødre Akut svangreafsnit og Fødeafsnittet: To koordinerende jor-

demødre deltog i interviewet, som blev foretaget d. 13. maj 2014. 

• Fokusgruppeinterview funktionsledere: Fire afdelingssygeplejersker, en overlæge og en jorde-

moder deltog i interviewet, som blev foretaget d. 29. april 2014. 

Ansættelsesvarigheden var varierende blandt deltagerne. Interviewene havde en varighed på mellem 

30-45 min. I Tabel 10 og i nedenstående afsnit nævnes de væsentligste synspunkter fra de fire inter-

views. I Bilag F findes opsamlingsskemaer med tilhørende beskrivelser opdelt i MTV-domænerne, mens 

der i Bilag I forefindes mere detaljerede referater med supplerende citater fra hvert enkelt interview.  

 
 

Effekter Synspunkter 

Teknologiske Behandlingstid og indlæggelsestid:  
• Nogle opgaver løses hurtigere, og der er kommet lidt mere flow i opgaverne.  
• Det menes dog ikke at være målbart på nuværende tidspunkt. Det menes heller ikke at have resulteret i en 

målbar effekt på indlæggelsestid.  
• Særligt funktionslederne mener, at der er potentiale for at opnå en effekt her, hvis der ændres på organiserin-

gen og anvendelsen af systemet. 
Kvalitet og patientsikkerhed:  

• Stuegangen er forbedret og systemet har højnet kvaliteten af stuegangen.  
• Der er delte meninger om, hvorvidt patientsikkerheden er blevet forbedret med systemet.  

Tekniske fejl, nedbrud og ulemper, samt fejl i anvendelsen:  

• Systemet kører stabilt, og der sker sjældent tekniske fejl i selve systemet. 
• Telefonerne aflader hurtigt. 
• Der er nogle tekniske ulemper ved systemet ift. brugervenligheden, bl.a., at der står bruger-ID i stedet for navn 

• Der har i pilotprojektet været problemer med supporten fra DoIT. 

Organisatoriske Tidsforbrug og energi:  

• Systemet kan være tidsbesparende, idet nogle opgaver kan løses på afstand.  
• Sygeplejersker og jordemødre bruger mindre tid på at overlevere opgaver og mindre energi på at huske på op-

gaverne. 
• Der er mere ro, samt en større tryghed og mindre bekymring, da man kan være sikker på, at opgaverne ses og 

løses.  
• Systemet er ikke så tidbesparende på Vuggen, og anvendelsen på afsnittet er begrænset. 

Antal opkald og forstyrrelser:  
• Systemet har resulteret i færre opkald. 
• Ifølge funktionsledere fra D1 og H6, sygeplejersker og jordemødre har det resulteret i færre forstyrrelser. 
• Ifølge lægerne er der ikke kommet færre forstyrrelser, da der nu kommer flere opgaver ind på telefonen, end 

hvad der blev ringet om før, men der er tale om mindre forstyrrende forstyrrelser.  
• Anvendelsen kan forbedres, og man kan evt. organisere sig anderledes for at opnå færre forstyrrelser.  

Anvendelse og organisering:  
• Anvendelsen af systemet kan generelt blive bedre, og der lader ikke til at være klare aftaler eller overholdelse 

af aftaler ift. hvordan systemet skal bruges. 
• Der er kritikpunkter både til sygeplejersker/jordemødre og lægerne ift. anvendelsen. 
• Stuegangen lader til at forløbe forskelligt afhængigt af lægeteamet. 
• Der er ifølge lægerne sket et skift i brugen af systemet, og nu sendes der flere opgaver afsted end i starten.  
• Det lader til, at der er uenighed i de forskellige faggrupper om, hvordan systemet bør anvendes, og hvordan 

det skal organiseres.  
• Det er vigtigt, at man får en fælles forståelse for, hvordan systemet skal anvendes.  
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Anvendelsen i vagterne:  
• I alle interviews tilkendegives det, at systemet ikke fungerer godt i vagterne.  

Overblik over opgaver:  
• Nervecentre giver et godt overblik over opgaverne.  
• Ifølge lægerne kan overblikket dog blive forstyrret af, at der kommer for mange opgaver ind i systemet, men 

det er smart, at de får patientdata ind på telefonen. 

Arbejdsmiljø og samarbejde:  
• Ifølge funktionsledere, sygeplejersker og jordemødre har systemet forbedret arbejdsmiljøet. 
• Ifølge lægerne er det dog vigtigt, at det ikke bliver misbrugt, og at der ikke sendes flere opgaver, fordi det nu 

er ”nemmere” at forstyrre.  
• Systemet har forbedret samarbejde mellem lægerne, da de via systemet nemmere kan hjælpe hinanden.  
• Blandt sygeplejerskerne er der forskellige holdninger til, om systemet har resulteret i mere eller mindre kon-

takt med lægen. 

Signalværdi i at modtage SMSer:  
• Lægerne udtrykker en bekymring for det signal, man sender til patienter og pårørende, når man hele tiden 

modtager SMS-lyde, der kan opfattes som lægens private kommunikation.  
• Funktionslederne tror ikke, at patienter og pårørende opfatter brugen at systemet som privat. 

Tilfredshed og præference:  
• I alle interviews er informanterne positive overfor systemet og foretrækker at beholde det eller et lignende sy-

stem. Lægerne er dog mere forbeholdende end de andre faggrupper. 
• Alle mener, at der skal arbejdes med anvendelsen og organiseringen for at få et større udbytte af systemet.  

Implementering:  
• Man er stadig er i en slags implementeringsfase, da anvendelsen af systemet kan forbedres.  
• Selve systemet er intuitivt og nemt at anvende, og det ikke har krævet den store oplæring.  
• I starten var der dog flere usikkerheder omkring anvendelsen i faggrupperne og sygeplejersker/jordemødre 

oplever, at der stadig er lidt modstand mod systemet i lægegruppen. 
• Der er ifølge funktionslederne brug for tværfaglige dialoger om anvendelsen. 
• Der var flere tekniske problemer ved opstart, og det blev implementeret samtidig med et andet system, hvil-

ket ikke var hensigtsmæssigt.  

Funktionslederes forventninger:  
• Flere af forventninger er blevet indfriet, dog ikke forventningerne til, at der ville komme mere flow i opgaver-

ne. 
 
Forbedringspotentiale og ændringsforslag:  

• Der er flere forslag til forbedringer, så det bliver mere brugervenligt. Bl.a. at navnet kommer ind i stedet for 
bruger-Id, og at det integreres med COSMIC.  

• Ifølge lægerne skal der findes en løsning på den hurtige afladning af batterierne. 
• Det er en generel holdning, at man skal ændre og forbedre anvendelsen af systemet. 

Økonomiske • Funktionsledere vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke vil være en målbar effekt på, om patienterne 
udskrives tidligere, og der er dermed heller ikke en økonomisk gevinst, men der er potentiale. 

• Man kan måske have en lille forventning om, at overarbejde reduceres for plejepersonalet. 

Patientmæssige • De fleste kan ikke vurdere, om systemet har en effekt på patienttilfredsheden, men færre forstyrrelser kan ha-
ve en positiv effekt på patienttilfredsheden. 

Tabel 10: Synspunkter fra de fire interviews opdelt i MTV-domænerne. 

Tilfredshed med systemet 

I alle faggrupperne er man positive over for systemet, og man ønsker at beholde det eller et lignende 

system, fremfor at gå tilbage til den gamle procedure. Dog er lægerne mere forbeholdene og har flere 

kritikpunkter. 

 

Fordele 

Systemet giver bl.a. et godt overblik, er mindre forstyrrende for lægerne, giver bedre muligheder for at 

hjælpe andre læger med deres opgaver samt mulighed for at løse nogle opgaver på afstand, hvilket kan 

være tidsbesparende. Det er blevet nemmere og hurtigere for plejepersonalet og jordemødre at over-
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levere opgaver, og der bruges mindre energi på at huske på opgaverne, hvilket højner arbejdstilfreds-

heden ift. det tværfaglige samarbejde. Ifølge jordemødrene og funktionsledere løses nogle opgaver 

hurtigere, fordi lægen kan gøre det på afstand, men lægerne kan dog blive bedre til at hjælpe hinanden, 

så der kan komme lidt mere flow i opgaverne. Ifølge sygeplejersker og jordemødre er det nu mindre 

forstyrrende, men dette kan dog forbedres ifølge jordemødrene, da systemet ikke anvendes i alle de 

situationer det bør. Systemet menes at have en positiv effekt på patientsikkerheden og kvaliteten af 

stuegangen ifølge funktionsledere, jordemødre og sygeplejersker, da informationer ikke går tabt, og da 

der er færre forstyrrelser. Ifølge funktionslederne er effekten dog størst for stuegangslægen og dermed 

D1 og H6. Ifølge jordemødrene kan antal af forstyrrelser og dermed patientsikkerheden forbedres, så 

lægen forstyrres mindre midt i andre opgaver. Ifølge funktionslederne er der mere ro på ved stuegan-

gen, og denne forløber mere smidigt end før. Der menes dog ikke at være en effekt på, om opgaverne 

samlet set løses hurtigere, således patienten kan udskrives tidligere, hvilket kan skyldes den måde, man 

er organiseret ved stuegang, men der er potentiale for, at dette kan forbedres og dermed give en øko-

nomisk gevinst. Systemet vurderes i alle interviews at køre stabilt rent teknisk, men der forekommer 

enkelte fejl relateret til anvendelsen. 

Ulemper 

Der nævnes også nogle ulemper ved systemet, som dog primært omhandler anvendelsen og ikke pro-

blemer med systemet i sig selv, bl.a.: kan lægerne være usikre på, om plejepersonalet følger op på af-

sluttede opgaver, og der kommer flere opgaver ind på telefonen end før (færre opkald men flere opga-

ver), hvilket er stressende og forstyrrer overblikket, særligt i vagten, hvor der kun er én telefon. Ifølge 

sygeplejerskerne kan der være usikkerhed om anvendelsen, når man har en patient, der ikke passer til 

prioriteringslisten. Det fungerer ikke i vagterne, og det er et problem, når opgaverne forsvinder fra li-

sten, når de ikke er udført. Lægerne tilkendegiver, at det er vigtigt, at systemet ikke misbruges, og at 

der er tænkt over, hvilke opgaver der anmodes om og prioriteten heraf. Patientsikkerheden er ifølge 

lægerne ikke blevet forbedret, men i nogle tilfælde derimod forværret, da man nemt kan miste over-

blikket i vagterne pga. de mange opgaver. Anvendes systemet anderledes vurderes patientsikkerheden 

dog at være uændret. Telefonerne løber hurtigt tør for strøm, og der er risiko for, at man efterlader 

den, når den sættes til ladning, eller at den går ud. Det er vigtigt, at der findes en løsning på dette, da 

det er et sikkerhedsmæssigt problem.  

 

Ændringsønsker og forbedringsmuligheder 

Sygeplejerskerne har nogle ændringsønsker, som vil gøre systemet mere anvendeligt, bl.a. at navn 

kommer ind i stedet for brugernavn, og at der ændres på opsætningen ved afsendelse af opgaver. 

Funktionsledere mener ikke, at systemet bliver brugt optimalt, og i alle interviews nævnes det, at man 

bør arbejde med kulturen og organiseringen, så systemet udnyttes bedre. Det understreges endvidere, 

at man skal forsøge at undgå, at der skal arbejdes med for mange systemer, og det vil være godt med 

en integration til COSMIC.  

Implementering 

Systemet var nemt at sætte sig ind i og kræver i sig selv ikke meget oplæring, men der er brug for for-

ventningsafstemning ift. anvendelsen, og for flere informationer om nogle af funktionerne. Implemen-

teringen gik overordnet set godt, men jordemødrene oplever bl.a., at der har været, og stadig er, lidt 
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modstand til systemet blandt lægerne. Jordemødrene har et par enkelte forslag til, hvordan implemen-

teringen kan forbedres, bl.a. at der ikke implementeres flere systemer på samme tid. 

På Vuggen anvendes systemet ikke så meget, og det er vigtigt, at anvendelsen af systemet tilpasses de 

enkelte afsnit, så det ikke skal anvendes i situationer, som gør, at processen bliver mere besværlig.  

4.2.1.5 Synspunkter i DoIT 
 

Væsentlige synspunkter i DoIT: Beskrevet af medarbejdere i DoIT 

Pilottesten af Nervecentre har været et lærerigt projekt, som har resulteret i øget fokus på organisering 

af arbejdsgange, og det tværfaglige samarbejde i klinikken. For DoIT må pilotprojektet dog betegnes 

som et udviklingsprojekt fremfor en test af et færdigudviklet system, hvilket har resulteret i en række 

uventede udfordringer. I nedenstående beskrives forholdene under implementeringen, samarbejdet 

med leverandøren og support. 

Implementering 

En projektleder fra Lean og Innovationsenheden i DoIT blev valgt til at implementere Nervecentre. Pi-

lotprojektet blev startet op d. 23-03-2013 og forventes afsluttet d. 30-09-2014. 

Pilotfasen var oprindelig vurderet til at vare tre mdr., da man forventede, at der var tale om et for-

holdsvist lille og færdigt system, som stort set var et ”plug and play”-system. Afdeling D havde sagt ja til 

at teste systemet, og man blev enige om, at teste på de obstetriske afsnit, som nævnt tidligere i rappor-

ten. Ifølge planen skulle systemet implementeres inden sommeren 2013, men projektet blev forsinket, 

da leverandøren ikke var klar, og da man fra OUHs side ikke ville starte op i sommerperioden grundet 

ferie. 

Systemet er udviklet i England, og det blev hurtigt klart, at systemet ikke uden tilretning kunne anven-

des på OUH. Organiseringen og arbejdsgangene i det engelske sundhedsvæsen er meget forskellig fra 

det danske sundhedsvæsen og forholdene på OUH. Det blev derfor fundet nødvendigt at udvikle syste-

met til de danske forhold. En udvikling både på, hvordan selve systemet fungerer og en oversættelse 

således det meste står på dansk. På grund af, at systemet ikke var ”færdigsyet” til OUH, har klinikken 

været meget involveret i implementeringen og hjulpet til med at få de forskellige funktioner forbedret. 

Det har undervejs skabt en del frustration blandt personalet, at det har vist sig at være et udviklingspro-

jekt. Dette har endvidere resulteret i, at pilotprojektet har krævet flere ressourcer hos projektlederen 

end forventet. 

Efter de nødvendige tilretninger er systemet blevet anvendt i den daglige behandling af patienterne fra 

den dato, hvor systemet blev implementeret (23. oktober). Der har fra start af testfasen været integra-

tion med FPAS og samarbejdet mellem Regional IT og OUH har fungeret særdeles godt. 

Samarbejde med leverandør 

Firmaet er en mindre IT-virksomhed, som kun arbejder med Nervecentre. De har indtil nu solgt syste-

met i England og er i stadig udvikling omkring systemets funktionalitet.  

Kontaktpersonerne fra det engelske firma (en sygeplejerske med indsigt i de kliniske problemstillinger 

og ejeren af firmaet, som har en IT-mæssig baggrund) har været meget imødekommende og umiddel-

bart meget forstående og villige til at samarbejde. Det har dog ofte vist sig, at det har været problema-

tisk for dem at forstå, hvordan de danske arbejdsgange og forhold er. Kommunikationen med firmaet 
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om, hvad, hvorfor og hvordan OUH har ønsket systemet bygget op har til tider været besværlig. Der har 

også været begrænsninger i forhold til, hvilke ændringer, der kunne leveres.  

Firmaet har en dansk forhandler, som fra starten skulle være den primære kontakt i forbindelse med 

support og øvrig korrespondance i forhold til systemet. Den danske forhandler har dog været nødsaget 

til at skifte kontaktpersonerne ud, hvilket har resulteret i, at der på nuværende tidspunkt kommunike-

res med to nye kontaktpersoner, som har begrænset kendskab til systemet (det har ofte været nødven-

digt at forklare funktionerne, og hvordan det hele virker). Den danske forhandler henvender sig sjæl-

dent, og DoIT oplever, at de ikke viser den store interesse i projektet. I supportaftalen, som går via den 

danske forhandler, er det aftalt, at DoIT-support skal bruge den danske forhandler som 2. level-support. 

Dette er endnu ikke blevet benyttet, da firmaet selv erkender, at de ikke har folk med tilstrækkeligt 

kendskab til systemet. DoIT har derfor henvendt sig direkte til den engelske leverandør ved behov, hvil-

ket er sket uden problemer. 

Support 

Der foreligger en supportaftale mellem den danske forhandler og OUH, som beskrevet ovenfor. Derud-

over har der fra start været tilknyttet en teknisk projektmedarbejder fra DoIT, som har sørget for, at der 

er integration til det administrative modul (AD), således brugerne kan benytte deres vanlige log-in. Han 

har ydet support i testfasen og hjulpet med alle de tekniske spørgsmål og problemstillinger, der har 

været undervejs og fået dem løst hurtigt. Desuden er der udarbejdet vejledninger til IT-support-

medarbejderne, således de kan løfte opgaven via Maximo. Der er aftalt en supportfunktion således, at 

DoITs IT-support varetager supporten via Maximo-systemet. 
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4.2.2 Økonomi 

Formålet med business casen var at belyse de økonomiske konsekvenser ved at indføre Nervecentre på 

pilotafsnittene. De opsamlede omkostningsdata fra pilotprojektet blev sammenlignet med anvendelsen 

af almindelige mobiltelefoner. 

Der blev ikke fundet nogen økonomiske gevinster i MTV-projektet, hvormed business casen udelukken-

de er et udtryk for økonomiske udgifter. Der kan dog muligvis være økonomiske gevinster i form af for-

bedret patientsikkerhed og på sigt kan indlæggelsestiden muligvis reduceres (baseret på udtalelser fra 

fokusgruppeinterviews, se 4.2.1.4). 

Perspektivet for den økonomiske analyse er de involverede afsnit i pilotprojektet på OUH - Odense-

matriklen, dvs. Afdeling D og DoIT. Endvidere inkluderes enkelte relevante udgifter for regionens IT, 

men derudover tages der ikke højde for afledte økonomiske konsekvenser uden for OUH. 

Business casen er baseret på økonomiske data fra leverandører og DoIT samt estimater foretaget af 

DoIT og Afdeling D.  

Resultater    

Resultatet fra business casen fremgår i Tabel 11. Komplet oversigt over bagvedliggende estimater og 

antagelser i business casen findes i Bilag G. 

DKK, afrundet til hele 1000   
  Pilotprojekt 

Forretningsmæssige investeringer (etableringsomk.):   
PL-ressourcer, LEAN og andre ressourcer fra DoIT (DoIT) 746 
Medarbejderuddannelse / projektmøder (klinikressourcer) 134 
Forretningsmæssige investeringer total 891 
    
It-investeringer (etableringsomk.):   
Software, implementering mm. (leverandører) 479 
Integration FPAS (Regional IT) 160 
Udstyr og servere 52 
It-investeringer total 691 

    
Driftsomkostninger   
Forretningsmæssige driftsomk.:   
Ressourcer DoIT: support mm. 84 
Klinikressourcer, uddannelse mm. 47 
Telefonabonnement 2 
Løbende udskiftning af hardware 5 
Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger total 138 

    
Øgede it-driftsomkostninger   
Software licens Ukendt 
Support 132 
Øgede it-driftsomkostninger total 132 
    

OMKOSTNINGER TOTAL 1.852 

Heraf årlige driftsomkostninger 270 
Tabel 11: Resultater fra business casen: Økonomiske konsekvenser i pilotprojektet over en 1-årig periode. 

Indførelsen af Nervecentre på pilotafsnittene har resulteret i udgifter for ca. 1,9 millioner kr. over en 1-

årig periode. Efter systemet er blevet implementeret er der driftsudgifter for ca. 270.000 kr. årligt.  
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Metode, antagelser og forbehold  

Business casen er baseret på fakturaer samt en række estimater og antagelser, og resultaterne skal ses i 

lyset heraf. Nogle af posterne har været svære at estimere, bl.a. de personalemæssige ressourcer, og 

særligt ift. driften skal resultatet ses i lyset af, at der er tale om et pilotprojekt, og at systemet stadig 

befinder sig i en form for implementeringsfase. I det følgende opstilles antagelser/forbehold, som på-

virker business casen i en positiv eller negativ retning. 

Gør business casen positiv 

• Integrationer med andre IT-systemer og vedligehold heraf er ikke værdisat.  

• Det er ikke klarlagt, om der skal betales en årlig licens til systemet. 

Gør business casen konservativ 

• Eventuelle gevinster er ikke kvantificeret. 

• Driftsomkostninger er bl.a. baseret på estimater for tidsforbruget i klinikken under pilotprojek-

tet. Disse ressourcer må formodes at reduceres med tiden, når systemet ikke længere er i en 

implementerings- og projektfase, således at det primært er product manageren fra DoIT, der 

bruger tid på den daglige drift og ikke det kliniske personale. 

• For driftsomkostningerne er der endvidere inkluderet poster for abonnementspriser og løbende 

udskiftning af smartphones, da disse er dyrere end de tidligere brugte mobiltelefoner. Med ti-

den kan man dog forestille sig, at smartphones implementeres uafhængigt af Nervecentre, 

hvorfor denne post ikke længere vil være knyttet til systemet. 

Forbehold ved evt. udbredelse af systemet 

• Ved udbredelse af systemet er der muligvis ikke behov for de samme personaleressourcer in-

den implementeringen, da der i pilotprojektet er brugt mange timer på systemtilpasning, da sy-

stemet skulle tilpasses danske forhold. 
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 Opdatering	af	Nervecentre	foretaget	5
efter	dataindsamlingen	

Under afprøvningen af Nervecentre og under MTV-projektet blev det fundet nødvendigt at tilpasse 

systemet til arbejdsgangene på Afdeling D. Der blev foretaget flere ændringer inden dataindsamlingen, 

men efter dataindsamlingen blev det besluttet at opdatere systemet igen, da brugerne havde flere øn-

sker til systemet, som blev fundet nødvendige. Bl.a. viser systemet nu det fulde navn på den person, 

der har oprettet opgaven fremfor brugernavnet. Dette var et af de kritikpunkter, som blev nævnt i flere 

af de foretagne interviews i MTVen. Endvidere er brugergrænsefladen blevet ændret på flere punkter 

og en ny funktion, hvor lægerne kan sende chat-beskeder, er blevet tilføjet.  

Ændringerne blev implementeret primo juli, og efter et par uger efterspurgte projektlederen fra DoIT 

en umiddelbar vurdering af det opdaterede system fra udvalgte brugere. Følgende meldinger kom til-

bage fra brugerne: 

• Overlæge: ” Jeg synes opdateringerne har gjort Nervecentre endnu bedre, især fordi vi nu kan se 

hvem der har sendt/accepteret/afvist… men også med mulighed for korrespondance i sms-

modulet. Og det er let at finde rundt i.” 

• Overlæge: ”Det går fint. Alle er glade for chatmuligheden. Jeg har ikke hørt klager over funktio-

naliteten”. 

Opdateringen af systemet har altså umiddelbart resulteret i større tilfredshed blandt personalet. Der er 

stadig ændringsønsker til systemet, men disse kan først blive implementeret ved en beslutning om en-

deligt køb af system. 
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 Diskussion 6

I denne MTV blev der i samarbejde med MTV-projektgruppen inden implementeringen udvalgt en ræk-

ke effekter, som ønskes undersøgt. Dette blev sidenhen ændret pga. problemer med dataopsamlingen, 

og da man ikke forventede, at alle effekter ville være målbare i projektperioden. Forstyrrelser under 

operationer, personalets tilfredshed, holdning og vurdering af effekter samt de økonomiske konsekven-

ser ved indførelsen af Nervecentre i pilotprojektet blev undersøgt. Resultaterne i MTVen skal dog ses i 

lyset af en række metodemæssige forbehold. I det følgende diskuteres resultaterne og disse forbehold. 

Diskussion af MTVens resultater 

Forstyrrelser under operationer 

Der blev ikke fundet nogen forskel i antallet af forstyrrelser i form af opkald under operationer, og Ner-

vecentre har ifølge undersøgelsen ingen effekt på disse forstyrrelser. Der kan dog være flere andre år-

sager til disse resultater, hvilket diskuteres under metodemæssige overvejelser. 

Personalets tilfredshed, holdning og vurdering af effekter 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (med i alt 107/76 respondenter før/efter) og fokusgruppe-

interviews (med i alt 19 medarbejdere) viser, at personalet generelt er positive og ønsker at beholde 

Nervecentre eller et lignende system. Plejepersonalet fra D1 og H6 er mest positive, og det lader til, at 

disse afsnit får de største fordele af systemet. Jordemødre og sygeplejersker fra de resterende afsnit er 

også positive, dog ikke i samme grad. Lægerne er mere kritiske og forbeholdende, og der er ifølge alle 

faggrupper brug for forbedringer ift. anvendelsen. Systemet har ifølge plejepersonalet forbedret ar-

bejdsgangene og er mindre forstyrrende. Nogle læger føler sig dog mere stresset og synes stadig det er 

forstyrrende. Endvidere synes lægerne ikke det fungerer i vagterne samt udtrykker en bekymring for 

det signal, man sender til patienter og pårørende, når man hele tiden modtager SMS-lyde.  

Der er både argumenter for, at patientsikkerheden er blevet forbedret og forringet. Funktionsledere 

mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er gevinster i form af kortere indlæggelsestider og hurtigere 

behandling. Systemet vurderes at køre stabilt, men der nævnes dog nogle tekniske ulemper, bl.a. at 

telefonerne aflader hurtigt. Personalet har endvidere flere forslag til forbedringer, f.eks. ift. opsætnin-

gen. 

Man er stadig i en slags implementeringsfase, da anvendelsen af systemet kan forbedres. Selve syste-

met opfattes som intuitivt og nemt at anvende, og det har kun krævet begrænset ressourcer i oplærin-

gen.  

Baseret på de foretagne fokusgruppeinterviews har systemet potentiale, og det er muligt, at de forven-

tede effekter fra opstarten af projektet vil være målbare, når arbejdsgangene relateret til systemet 

optimeres. 

Synspunkter i DoIT 

Ifølge DoIT må pilotprojektet betegnes som et udviklingsprojekt fremfor en test af et færdigudviklet 

system, som det ellers var forventet. Det har været nødvendigt med flere opdateringer af systemet for 

at systemet kunne anvendes på OUH. Dette har resulteret i uventede udfordringer i implementeringen 

og skabt frustration blandt personalet samt krævet flere ressourcer hos projektlederen end forventet. 
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Kontaktpersonerne fra det engelske firma har været meget villige til at samarbejde, men forskellene i 

det engelske og danske sundhedsvæsen har resulteret i, at kommunikationen med firmaet om OUHs 

ønsker til tider har været besværlig, og der har været begrænsninger ift. levering af ændringer. 

Firmaet har en dansk forhandler, som fra starten skulle være den primære kontakt i forbindelse med 

support og øvrig korrespondance i forhold til systemet. Dette er endnu ikke blevet benyttet, da firmaet 

selv erkender, at de ikke har folk med tilstrækkeligt kendskab til systemet. DoIT har derfor henvendt sig 

direkte til den engelske leverandør ved behov, hvilket er sket uden problemer. 

Økonomiske konsekvenser 

Indførelsen af Nervecentre på pilotafsnittene har resulteret i udgifter for ca. 1,9 millioner kr. over en 1-

årig periode inklusiv investeringer og driftsomkostninger. Efter systemet er blevet implementeret er der 

driftsudgifter for ca. 270.000 kr. årligt. Business casen er dog udelukkende et udtryk for udgifterne, da 

der på nuværende tidspunkt ikke er fundet økonomiske besparelser. Det er muligt at udgifterne pr. 

bruger er større eller mindre, hvis systemet sættes i drift, og hvis det implementeres i større skala. Der 

er potentiale for økonomiske gevinster med tiden, men de organisatoriske fordele fundet i MTVen skal 

på nuværende tidspunkt vurderes i forhold til den negative business case.  

 

Resultater fra litteraturen 

Litteraturgennemgangen inkluderer studier af Nervecentre foretaget uden for Danmark. Evalueringen 

af Nervecentre har vist mange positive effekter i England, bl.a. effektivisering og at systemet kan tjenes 

ind efter fire måneder. Der er dog mange metodemæssige forbehold, og den samme grad af effektivise-

ring kan ikke forventes på OUH, da der her er tale om helt andre arbejdsgange og en anden organise-

ring end i England.  Man skal derfor være påpasselig med at overdrage effekterne direkte til Nervecen-

tre anvendt på danske sygehuse. Systemet har stor indflydelse på det organisatoriske, og effekterne 

afhænger derfor i høj grad af, hvordan man er organiseret før og efter implementeringen.  

Metodemæssige overvejelser 

Test af et system under udvikling 

En MTV bør tilpasses modenheden af den teknologi, der evalueres, da der kan være store udsving i 

effekter og omkostninger i udviklingsfasen. Nervecentre er et færdigudviklet og velbeskrevet produkt, 

som anvendes i England. Inden opstart var det dog forventet, at det var nødvendigt med en mindre 

systemtilpasning for at tilpasse systemet til forholdene på OUH. Som udgangspunkt skulle systemet 

testes af over et par måneder, hvorfor eftermålingerne allerede skulle foretages efter 3-4 uger. Det 

viste sig dog, at der var brug for større ændringer i systemet samtidig med, at det var mere krævende 

end forventet at ændre de organisatoriske arbejdsgange omkring systemet. Projektet ændrede sig der-

for fra at være en test af et færdigudviklet system til at være et udviklingsprojekt.  

Udover at systemet ikke har været i en stabil fase (”steady state”), har der været organisatoriske udfor-

dringer under vejs. For at opnå det fulde udbytte af systemet, er det nødvendigt at ændre på arbejds-

gange og at have fokus herpå inden og under implementeringen. LEAN blev inddraget inden implemen-

teringen for netop at sætte fokus på dette område. På daværende tidspunkt havde personalet dog be-

grænset kendskab til systemet, og der blev efterfølgende foretaget flere ændringer i systemet. Endvide-

re har implementeringen været præget af tekniske udfordringer, og der blev brugt mange ressourcer på 

at få tilpasset systemet til afdelingen. Dette resulterede i, at procedurerne ikke var helt på plads i de 
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forskellige afsnit og faggrupper, da evalueringen startede. Samtidig var der usikkerhed omkring, hvor-

dan systemet skulle anvendes samt forskellige holdninger hertil både på tværs af faggrupper og internt i 

lægegruppen.  

Alt i alt har betingelserne medvirket til en usystematisk implementeringsfase samtidig med, at systemet 

har ændret sig undervejs i implementeringsfasen og efter dataindsamlingen i MTVen. Dette har sand-

synligvis resulteret i udsving i effekterne undervejs i projektet, og resultaterne kan være påvirket af, at 

systemet endnu ikke er i en steady state fase.  

Primært kvalitative data 

MTVen er primært baseret på kvalitative data både pga. af manglende adgang til kvantitative data, og 

fordi der endnu ikke forventes målbare effekter på behandlings- og indlæggelsestider. Det betyder, at 

en stor del af MTVen er baseret på holdninger og synspunkter. Endvidere afspejler resultaterne fra fo-

kusgruppeinterviewene kun enkelte medarbejderes holdning til systemet, og tidspunktet for inter-

viewet kan have indflydelse på resultaterne. Det blev dog forsøgt at opnå så bred en gruppe af infor-

manter som muligt ved at inkludere læger, sygeplejersker og jordemødre i forskellige aldersgrupper og 

med forskellige års erfaring, samt ved at inkludere funktionsledelsen. Der blev endvidere foretaget seks 

interviews med forskellige personalegrupper og afsnit, hvor resultaterne viste samme tendenser som 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse. 

Stikprøvestørrelse i undersøgelsen af forstyrrelser og statistiske overvejelser 

For undersøgelsen af antal forstyrrelser under operation blev der inkluderet omkring 30 operationer i 

hver af de tre grupper (før, 1. eftermåling og 2. eftermåling). Der blev ikke fundet nogen statistisk signi-

fikant forskel mellem grupperne, hvilket kan skyldes, at der er for få observationer til at kunne vise en 

målbar effekt. Resultatet kan endvidere skyldes tilfældigheder, f.eks. at der var mere travle perioder 

med Nervecentre og dermed flere opkald, hvormed en eventuel effekt udlignes. For at reducere betyd-

ningen af andre faktorer, kan der anvendes en større stikprøve, eller der kan foretages en undersøgelse 

med en kontrolgruppe i stedet for at anvende et før-efter design. Det kan ikke udelukkes, at en større 

stikprøve i undersøgelsen vil resultere i en statistisk signifikant forskel mellem grupperne. 

I spørgeskemaundersøgelsen blev der foretaget mange individuelle statistiske test (en test for hvert 

spørgsmål i de tre grupper og totalt, dvs. i alt 28 test). Da der er en vis usikkerhed ved anvendelsen af 

statistiske test, vil risikoen for, at en af undersøgelserne viser en statistisk signifikant forskel, selvom 

denne forskel ikke er reel, blive større jo flere undersøgelser der foretages. Der kan derfor være risiko 

for, at enkelte af de fundne statisk signifikante forskelle ikke er reelle. Resultaterne stemmer dog godt 

overens med resultaterne fra de forskellige interviews og antallet af statistiske test vurderes ikke at 

ændre på de overordnede resultater for spørgeskemaundersøgelsen. 

Før-efter design 

Ved at anvende et simpelt før-efter design uden kontrolgruppe eller randomisering er der høj risiko for, 

at den interne validitet af undersøgelsen kompromitteres. Uden kontrolgruppe er det ikke muligt at 

sammenligne effektstørrelser mellem kontrol- og interventionsgruppe, hvorfor man ved anvendelsen af 

dette design ikke kan udtale sig med 100 % sikkerhed om årsagssammenhængen mellem implemente-

ring af Nervecentre og eventuelle effekter. Det kan ikke udelukkes, at effekten på personaletilfredshe-

den, og eventuelle teknologiske og organisatoriske effekter afspejler, at personalet har haft særligt 
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fokus på disse områder i projektperioden. Endvidere kan det ikke udelukkes, at der ikke har været an-

dre faktorer end Nervecentre, der har resulteret i, at der ikke kunne måles færre forstyrrelser under 

operationer. 

Samlet vurdering af usikkerhed i MTVen 

Trods forbehold, vurderes det, at holdningerne, som blev belyst i interviewene er dækkende for de 

forskellige faggrupper og afsnit på Afdeling D, da grupperne af informanter bestod af medarbejdere 

med forskellig baggrund og alder. Personalet ønsker at beholde systemet eller at få et lignende system, 

men der er brug for at optimere arbejdsgangene omkring det. Systemet blev opdateret igen efter data-

indsamlingen og de umiddelbare reaktioner fra brugerne tyder på, at medarbejderne er blevet mere 

tilfredse med systemet.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke en målbar effekt på antallet af forstyrrelser under operationer, 

hvilket dog kan skyldes ydre faktorer. Systemet resulterer i betydelige omkostninger, som på nuværen-

de tidspunkt ikke tjenes ind, da der ikke vurderes at være en effekt på behandlingstid og indlæggelses-

tider. Der er dog potentiale for, at systemet kan give økonomiske gevinster på sigt samt resultere i an-

dre positive effekter. Der er brug for kvantitative undersøgelser, når systemet er i en stabil fase og ar-

bejdsgangene er blevet tilpasset systemet, for at afgøre om systemet kan resultere i disse effekter. 
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 Konklusion	og	anbefalinger		7
 

Plejepersonalet fra sengeafsnittet D1 og H6 er generelt meget tilfredse med systemet, og jordemødre 

samt sygeplejersker fra de andre afsnit ser også flere fordele ved systemet, men ikke i samme grad. 

Lægerne er mere kritiske og forbeholdene. Ingen af faggrupperne ønsker dog at gå tilbage til den tidli-

gere kommunikationsprocedure, men der er brug for en optimering af anvendelsen af systemet. I vur-

deringen af effekterne, er der blandede holdninger blandt faggrupperne, og der er brug for kvantitative 

målinger for at konkludere, hvilke teknologiske og økonomiske effekter systemet har haft. 

Ifølge DoIT må pilotprojektet betegnes som et udviklingsprojekt fremfor en test af et færdigudviklet 

system, og der er foretaget flere systemtilretninger. Samarbejdet med den engelske leverandør har 

været godt, men kommunikationen har til tider været besværlig pga. forskelle i det engelske og danske 

sundhedsvæsen. Samtidig har den danske forhandler ikke haft medarbejdere med tilstrækkeligt kend-

skab til systemet. 
 

Der blev ikke fundet en forskel i antallet af forstyrrelser i form af opkald under operationer. Det er 

sandsynligt, at der kan ses en effekt på det samlede antal forstyrrelser i form af opkald, hvis der foreta-

ges en undersøgelse over hele vagtperioder og ikke kun under operationer. I alle interviews blev færre 

forstyrrelser i form af opkald nævnt som en effekt. 
 

Indførelsen af Nervecentre på pilotafsnittene har resulteret i udgifter for ca. 1,9 millioner kr. over en 1-

årig periode inklusiv investeringer og driftsomkostninger. Efter systemet er blevet implementeret er der 

driftsudgifter for ca. 270.000 kr. årligt. Business casen er udelukkende et udtryk for udgifterne, da der 

på nuværende tidspunkt ikke er fundet økonomiske gevinster. Der er potentiale for økonomiske gevin-

ster med tiden, hvilket evt. kan muliggøre at systemet kan tjenes ind. 
 

Nervecentre har vist mange positive effekter i England, bl.a. effektivisering. Der er dog metodemæssige 

forbehold og den samme grad af effektivisering kan ikke forventes på OUH, da der her er tale om helt 

andre arbejdsgange og en anden organisering end i England.  
 

For at konkludere om systemet kan leve op til forventningerne, som blev opstillet i starten af projektet, 

er der brug for yderligere undersøgelser, når systemet er i en ”steady state” periode og efter organise-

ringen og anvendelsen er på plads. Før er det ikke muligt at vide, om systemet effektiviserer arbejds-

gangene, resulterer i færre forstyrrelser, minimerer behandlings- og indlæggelsestiden, og om det for-

bedrer patientsikkerheden. 
 

Anbefalinger 

I alle faggrupper ønsker personalet at beholde systemet eller et tilsvarende system fremfor at gå tilbage 

til den tidligere kommunikationsprocedure. I MTVen blev der dog identificeret flere organisatoriske 

udfordringer. Sættes systemet i drift, anbefales det derfor, at der sættes fokus på arbejdsgangene rela-

teret til systemet, at der sættes gang i flere tværfaglige dialoger i klinikken, og at der udarbejdes enty-

dige instrukser om anvendelsen. Endvidere anbefales det at drøfte forholdene omkring samarbejdet 

med den danske forhandler ift. support mv., således at rammerne tydeliggøres og genovervejes. Det 

bør endvidere overvejes at foretage nogle af de ændringer, som personalet foreslår, samt at finde en 

løsning på den hurtige afladning af smartphone-batterierne, evt. ved brug af mobile opladere. 

Hvis det besluttes at fortsætte med et digitalt system til opgavestyringen anbefales det, at det først 

afdækkes, hvad der foreligger af andre løsninger.  
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 Ordliste 8

BC: Business Case 

DoIT: Afdelingen for Driftsoptimering og IT 

MAST: Model for Assessment of Telemedicine 

MTV: Medicinsk Teknologivurdering 

NC: Nervecentre 

NUH: Nottingham Universitetshospital 

OUH: Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus 
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 	Metoder	Bilag	A

A.1 Søgeord i litteraturgennemgangen 
 

Database Cluster 1 – Intervention Cluster 2 – Problem/anvendelse 

PubMed 

 

MeSH: 
• Wireless technology 
• Handheld computer (PDA) 
• Cellular phone 
• Mobile applications 

 
 
Fritekst: 

• Wireless technology 
• Wireless technologies 

 
• Handheld computer 
• Handheld computers 

 
• Cellular phone 
• Cellular phones 

 
• Mobile application 
• Mobile applications 

 
• Iphone 
• “Android” AND phone 

 
• Mobile technology 
• Mobile technologies 

 
• Mobile software 
• Mobile information tool 
• Mobile information tools 

 
• Smartphone application 
• Smartphone applications 

 
• Tablet application 
• Tablet applications 

 
• Handheld technology 
• Handheld technologies 

 
• Web based technology 
• Web based technologies 
• Web-based technology 
• Web-based technologies 

 
 

• Internet-based technology 
• Internet-based technologies 
• Internet based technology 
• Internet based technologies 

 

 

MeSH: 
• Personnel staffing and scheduling 
• Resource allocation 

 
 
 
 
Fritekst: 

• Personnel staffing and scheduling 
 

• Resource allocation 
 

• Personnel allocation 

• Personnel AND “communication” 

• Personnel coordination 

• Staff allocation 
• Staff AND “communication” 
• Staff coordination 

 
• Task allocation 
• Task coordination 
• Task AND “management” 
• Task planning 

 
• Work allocation 
• Work coordination 
• Work AND “management” 
• Work planning 
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A.2 Afkrydsningsskema: Opkald til lægen under operation besvaret af 

sygeplejersker 

I Figur 8 ses afkrydsningsskemaet som blev anvendt i undersøgelsen af opkald til lægen under operatio-

ner besvaret af sygeplejersker. 

 

Figur 9: Afkrydsningsskema: Undersøgelsen af antal opkald til lægen under operation besvaret af sygeplejersker 
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A.3 Eksempel på spørgeskema 
Nedenfor ses et print af det digitale spørgeskema, som blev distribueret til plejepersonale på D1 og H6 

efter indførelsen af Nervecentre. 
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A.4 Interviewguide (tre mdr. efter implementeringen) 
Præsentationsrunde: Navn, titel og ansættelse i afdelingen. 

Indledende spørgsmål 

• Ved I hvad formålet er med systemet? 

• Hvilke forventninger havde I til systemet? 

• Hvilke fordele er der ved at anvende Nervecentre; Er der noget positivt ift. den tidligere kom-

munikationsprocedure? 

• Hvilke ulemper er der ved at anvende Nervecentre fremfor den tidligere kommunikationspro-

cedure?  

o Er der nogle barrierer, som forhindrer jer i at anvende systemet? 

o Hvis der skulle foretages nogen ændringer i systemet, hvad står da højst på ”ønskeli-

sten”? 

• Hvilken ”system” foretrækker I?-Nervecentre eller som før? 

• Ved I hvad proceduren er/var: 

o Ved opgaveanmodninger før indførelsen af Nervecentre (den tidligere kommunikati-

onsprocedure)? 

o Når I anvender Nervecentre til opgaveanmodninger?-Er det blevet mere tydeligt, hvad I 

skal gøre? 

Implementering  

• Hvordan har støtten/oplæringen været ift. anvendelsen af systemet?  

o Forslag til forbedringer? 
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Anvendelsen af systemet 

• Hvad synes I om brugervenligheden af Nervecentre?  

o Er systemet let og intuitivt at anvende? 

o Er det nemt for jer at sende/modtage opgaveanmodninger med Nervecentre. 

• Er Nervecentre mere eller mindre tidskrævende end den tidligere kommunikationsprocedure? 

• Læger: Har systemet ændret på arbejdsopgaverne i de enkelte funktioner (stuegang, vagt mv.)? 

o Løser I flere opgaver? 

o Løser I andre opgaver end I ellers ville have gjort? 

o Er I trygge ved anvendelsen af Nervecentre: Stoler I på systemet?-Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Sygeplejersker:  

o Oplever I at opgaverne bliver løst hurtigere? – Hvordan? 

o Er det blevet lettere for jer at uddelegere/koordinere opgaver? –Hvordan? 

o Har systemet givet jer et bedre overblik over de opgaver, som I ønsker at få løst, og 

hvornår de forventes at blive løst? 

o Er I trygge ved anvendelsen af Nervecentre: Stoler I på systemet?-Hvorfor/hvorfor ikke? 

Nedbrud 

• Har I oplevet at Nervecentre går ned, så det ikke er muligt at sende/modtage opgaveanmod-

ninger? 

o Hvor ofte oplever I dette og hvilke konsekvenser har dette? 

A.5 Interviewguide (syv mdr. efter implementeringen) 
Præsentationsrunde: Navn, titel og ansættelse i afdelingen. 

Indledende spørgsmål 

• Hvilke forventninger havde I til systemet (funktionsledere)? 
 

Effekter  

• Hvilke fordele er der ved at anvende Nervecentre; Er der noget positivt ift. den tidligere kom-

munikationsprocedure? 

o Hvilke effekter mener I der er ved systemet? 
 

Eventuelle uddybende spørgsmål til effekter: 

• Er Nervecentre mere eller mindre tidskrævende end den tidligere kommunikationsprocedure?-

hvilken betydning har dette? 

• Oplever I, at opgaverne bliver løst hurtigere/langsommere? – Hvordan? 

• Er det blevet lettere/sværere for personalet at uddelegere/koordinere opgaver? –Hvordan? 

• Har systemet givet personalet et bedre/dårligere overblik over de opgaver, som de ønsker at få 

løst, og hvornår de forventes at blive løst? 

• Bliver lægerne forstyrret mere eller mindre end før?-hvilke forstyrrelser er der tale om. Hvilken 

betydning har det ift. patienterne og arbejdsmiljøet? 

• Hvilke mulige økonomiske gevinster er der ved at anvende systemet (funktionsledere)? 

o Ændring i udskrivelsestidspunkt/indlæggelsestid? 

o Mindre overarbejde (som resultat af at opgaver løses hurtigere)? 

• Har systemet en effekt på patientsikkerheden?-hvilken? 

• Har systemet en effekt på den patientoplevede tilfredshed? 
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• Har systemet en effekt på arbejdsmiljøet og personalets tilfredshed? 

Ulemper: 

• Hvilke ulemper er der ved at anvende Nervecentre fremfor den tidligere kommunikationspro-

cedure?  

o Hvis der skulle foretages nogen ændringer i systemet, hvad står da højst på ”ønskeli-

sten”? 

Afsluttende spørgsmål til effekter: 

• Hvilken ”system” foretrækker I?-Nervecentre eller som før?-ønsker I at fortsætte med syste-

met? 

Implementering  

• Hvordan har oplæringen været ift. anvendelsen af systemet?  

o Forslag til forbedringer? 
 

Anvendelsen af systemet  

• Hvad synes I om brugervenligheden af Nervecentre?  

o Er systemet let og intuitivt at anvende? 

o Er I trygge ved anvendelsen af Nervecentre: Stoler I på systemet?-Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

Nedbrud  

• Har I oplevet, at Nervecentre går ned, så det ikke er muligt at sende/modtage opgaveanmod-

ninger?  

o Hvor ofte oplever I dette, og hvilke konsekvenser har dette? 
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 Litteraturgennemgang	-	søgehi-Bilag	B

storik	

I det følgende beskrives søgehistorikken i Pubmed-søgningen, som blev foretaget d. 04-04-2014 

Cluster 1: Intervention 

Søgedetaljerne for hvert enkelt søgeord i cluster 1 blev gennemgået for at validere oversættelserne i 

pubmed. Den automatiske oversættelse af alle søgeord kunne godkendes, med undtagelse af android 

phone som blev oversat til følgende: 

 

På bagrund heraf blev der sat citationstegn om android. Den nye søgning af ”android” and phone og 

sammenkoblingen af alle ord gav følgende resultat: 

 

Cluster 2: Problem/anvendelse 

Som for cluster 1 blev søgedetaljerne for hvert enkelt søgeord i cluster 2 gennemgået for at validere 

oversættelserne i pubmed. Oversættelserne af følgende søgeord kunne ikke godkendes: 
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Søgedetaljer for personnel communication: 

 

Søgedetaljer for staff communication: 

 
 
Søgedetaljer for task management: 
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Søgedetaljer for work management: 

 

For alle disse ord blev der derfor anvendt citationstegn. Sammenkoblingen af clusters med AND og en 

tidsbegrænsning på 10 år gav følgende resultat: 
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 Supplerende	resultater:	Forstyr-Bilag	C

relser	-	Antal	opkald	til	lægen	under	

operation	besvaret	af	sygeplejersker	

I nedenstående figurer ses opgørelser over alle målingerne for antallet af ikke-akutte, akutte og det 

totale antal af opkald til lægen, som blev besvaret af sygeplejersker under operationer. Målingerne er 

opdelt i, om der er tale om hverdag eller weekend, og om det er i dagtiden eller i vagten. Langs x-aksen 

ses varigheden for operationen og langs y-aksen ses antallet af opkald. 

 

 
Figur 10: Antal ikke-akutte opkald under operationer som blev besvaret af sygeplejersker. 
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Figur 11: Antal akutte opkald under operationer som blev besvaret af sygeplejersker. 

 
 

 
Figur 12: Det totale antal af opkald (akutte og ikke-akutte) under operationer, som blev besvaret af sygeplejersker. 
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 Supplerende	resultater:	Persona-Bilag	D

lets	tilfredshed	–	Kommentarer	fra	spør-

geskemaer	

I dette bilag angives alle kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen, også fra de respondenter som 

blev ekskluderet i resultaterne. I tabellerne er kommentarerne gengivet i deres oprindelige form. End-

videre er kommentarerne listet tilfældigt, dvs. der er ingen sammenhæng mellem kommentarerne i før- 

og eftermålingerne. 
 

Læger 
Før-måling (ingen havde kommentarer) Efter-måling 

 Mange fordele ved systemet. Men ikke særligt intuitivt at anvende. 

Det tar lang tid at lære at manøvrere i systemet. Og når det er lært, er 

det besværligt at flytte opgaverne fra den ene læge til den anden. Et 

godt intuitivt it-program behøver ikke en manual. Spørg evt. Apple til 

råds. 

 App'en er ikke specielt brugervenlig. Men bortset herfra udmærket 

ide. Men duer ikke om natten, idet man godt kan overhøre en SMS lyd 

på det tidspunkt, hvis man sover. Vigtigt sygeplejeskerne kontakter 

vagthavende, hvis ikke der reageres rettidigt på en anmodning, da der 

er sket fejl i systemet, formentlig pga. vagthavende læger ikke har 

været korrekt logget ind i Nervecenter. 

 Tidskrævende og forstyrrende. Ikke intuitivt brugersystem/app. 

Besværligt at der SKAL logges på (og af) personligt og at opgaver skal 

overdrages til ny bruger. Forstyrrende under konferencer og patient-

samtaler, da ALLE opgaver bipper ind dagen lang.Både forstyrrende 

for en selv og for alle andre i lokalet. 
 

Plejepersonale fra D1 og H6 

D1 og H6 kommentarer til spørgsmål om opgaver som ikke er stuegangsopgaver 

Før-måling Eftermåling 

Bruger det ikke så meget som nattevagt ved ex grøn stuegang, ved jeg kun at det bliver engang i dag, men 

ikke nærmere.  

opgaverne forsvinder fra listen inden der fysisk er gået stuegang og 

det er lidt forvirrende. 

Svært at komme i kontakt med læger telefonisk , samt at blive stillet 

videre til den næste da de har en anden funktion.. 

Jeg kan godt blive usikker på hvad jeg kan forvente mht respons i 

forhold til opgaver i nattetiden, om det er bedst at ringe eller 

hvordan man sikre sig at der f.eks. tages stilling til blodprøver inden 

deadline for bestilling af nye kl. 06. 

Har kun nattevagter, endnu ikke haft behov for at afprøve det nye 

system 

Jeg mangler en bekræftelse på at læge kan se min anmodning + har 

jeg oplevet at læge kommer og spørger til stuegang -og fordi jeg da 

var på en stue og ikke hører det, går læge igen uden handling på 

min anmodning. 

Dagene er forskellig. Når jeg har behov for kontakt med læge,kontakter 

jeg stuegangslægen eller bagvagten pr tlf. Ofte står lægen f.eks i et 

sectio eller en opgave, så jeg må ringe tilbage eller må udskyde min 

opgave. Jeg får ikke løst mit problem, og jeg forstyrrer lægen gentagen-

de gange. 

Har kun haft få anledninger til at bruge nervcentre til andet end 

stuegang. Derfor de vage svar. 

vurderer når der gives en klar melding om hvad det handler om og hvor 

akut det er har lægen forstået det og tager sig af opgaven 

Hvor er det altså smart :0) 

Det kan være svært at planlægge og overlevere opgaver til lægen når Det er ikke nødvendigvis tidsparende, men jeg får skabt mig et 
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man ikke ved hvornår han/hun kommer i afdelingen. overblik over prioritet. Det er meget svært at vide hvornår man får 

stuegang. 

afhænger af travlhed og bemanding har kun brugt det få gange, og i ene tilfælde endt med tlf. opkald 

efter mange timer 

 Er ikke anvendelig i aftentimerne. 

D1 og H6 kommentarer til spørgsmål om stuegang 

Før-måling Eftermåling 

NV 7.3 som tidligere: jeg har ikke et nærmere tidspunktfor stuegang end 

jeg aldtid har haft. Det er blot nemmere at sende besked om stue-

gangsopgaver.  

7,1 patienten forsvinder fra listen, men lægen har endnu ikke været 

hos pt. dette skaber uklarhed. der bør være en markering af at opga-

ven er under behandling istedet for at den bare forsvinder 

Dage med el.sec er tidsrammen helt uberegnelig og med lange vente-

tider 

Det er ikke betryggende at der adskellige gange er kommentarer fra 

st.g.s lægerne om at de ikke bøver at kommunikere ang patienter nu 

hvor de kan 'gå stuegang' ved en computer på en helt anden afd i 

huset. Derved skal man holde øje med om et notat er skrevet, helt 

uden pt er set til eller personalet konferet, hvilket blot giver anledning 

til ny anmodning, da det er utilstrækkeligt det der bliver taget stilling 

til når der ikke er kommunikeret om/med patienten. 

Har ikke stuegangsopgaver qua nattevagt jeg synes stadig at jeg har oplevet at stg. kommer lige i vagtskifte, 

hvilket gør det svært for mig at gøre arbejdet færdigt,som så går 

videre til aftenvagten? 

Når stuegangslægen er i H6, får jeg løst stuegangsopgaverne. Desvær-

re blive lægen ofte kaldt og må forlade afsnittet for at komme tilbage 

senere.  

7.3: Jeg ved ikke, hvornår jeg kan forvente stuegang. Lægen kan 

komme på alle tider i dagvagten og aftenvagten 

Jeg oplever til tider at der mangler den direkte kontakt, samt at pt 

ikke altid får et tilsyn. 

stuegangen er ofte vanskelig, kommer for sent eller afbrydes, bliver 

taget op igen når tiden er, det er ofte om eftermiddagen 

 

Det kan sjældent lade sig gøre at danne overblik, når man ikke ved 

hvornår lægen kommer i afdelingen til stuegang. 

 

Sent stuegang til de dårligste patienter betyder oftets at dagsopga-

verne ikke bliver løst i dagtiden eller at dagvagten får overarbejde for 

at gøre det færdigt. 

 

igebn afhænger det af den enkelte læge og travlheden på D  

Lægerne der kommer her i afd. er stort set altid meget omhyggelige 

og lydhøre for pt. prob. 

 

 

Sygeplejersker og jordemødre fra resterende afsnit 
Før-måling Eftermåling 

det er især de obstetriske læger vi har svært ved at få fat på især i 

dagvagten og de er uvillige til at påtage sig opgaven når vi ringer. 

Godt der er en aftale om at vi kan henvise udenom lægen, når en pt fra 

Barselsklinikken ambulant skal ses på Svangreklinikken.  

Godt der stadig er mulighed for at ringe til vagthavnede, i tælfælde hvor 

ikke kan vente på Nervecenter og at lægen ringer tilbage. 

Ved akute situationer på Vuggen kan der være komunikations brist. vi kontakter overvejende obs vagth fra barselsklinikken og der har vi en 

aftale om at ringe forsat. og sådan bør det være fremadrettet. giver 

bedste flow for Pt. 

I det daglige er overlevering ikke et problem.  

Der kan dog i akutte tilfælde, hvor læge er tilkaldt, herske tvivl om 

hvem der "tager over", idet vi har haft et tilfælde, hvor lægen bare 

gik igen!  

Dette har vi dog haft evaluering af. 

jeg har kun brugt det 2 gange 

Skal ofte ringe til mere end et nummer for at finde den læge der vil / 

skal tage opgaven. 

har aldrig set eller brugt det!!!!! 

Som operationssygeplejerske kan problemet og utrygheden bestå i, Bruger ikke Nervecenter 
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at man svarer lægens telefon under operationen og mundligt skal 

overlevere hvad opkaldet drejer sig om. risiko for at jeg misforstår 

hvad der bliver sagt samt mulighed for at jeg ikke får sagt oplysnin-

gen videre på rette måde således lægen misforstår beskeden. 

Oplever ind imellem , at aftaler med vagthavende, ang. ordinatio-

ner, indimellem glemmes og jeg derved ikke kan signer for den 

medicin, som er ordineret. 

har ikke afprøvet formen endnu 

Til akutte opgaver kommer lægen hurtigt, men til ikke akutte er det 

meget svært at vide hvornår lægen kommer og det giver ventetid 

for patienterne og ineffektiv arbejdstid for mig som jordemoder 

Jeg har brugt nervecenter en gang og ventede længe på svar fra lægen. 

Mange af mine kollegaer giver udtryk for at de også venter længe på 

opringning fra lægen og dermed venter de amb. patienter også!!  

Jeg har brug for hurtig tilbagemelding på min henv. da jeg skal videre til 

andre opgaver. Derfor ringer jeg til lægen og får svar med det samme.  

Det kan jeg bruge til noget.  

 

 

Hvorfor skal det hedde Nervecenter, det er efter min mening et intetsi-

gende navn, hvad skal det til for?! 

Det er på Svangreklinikken, det er vanskeligt at overlevere opgaver 

til lægen. 

Kan bedre lide telefonosk henvendelse, hvor man kan drøfte tingene 

med det samme.  Dog er det jo smart nok i de situationer, hvor den 

vagthavende har travlt med akutte ting, f.eks sectio m.m. 

spørgsmål: 5.7 På svangreklinikken på dem akutte side kan der være 

ventetid på lægen. Derfor er det svært at få afsluttet kvinderne og få 

overblik over hvornår opgaven er løst. 

Jeg har aldrig anvendt nervecentre. 

Spørgsmål 5.7 afhænger af om jeg er på det akutte svangre afsnit 

eller fødegangen 

det er problenatisk at tidsgrænser ikke bliver overholdt, det er forstyr-

rende at gå og tjekke tiden. Der mangler en mulighed mellem 1 time og 

inden 15.30 

jeg har ikke været på arbejde hvor jeg oplevede det brugt. Så kan jo 

IKKE udtale mig 

Fungerer ikke optimalt.  

Det er langt fra altid, lægerne ringer tilbage.  

Andre gange giver de ikke tilbagemelding om løst opgave, så man er 

usikker på, om opgaven er løst.  

Mere tidskrævende end blot at ringe. 

Ved ikke om det her er relevant ift mit arbejdsområde? Vi overleve-

rer til lægen akut  pr telefon eller direkte og får hjælp/ svar med det 

samme. 

Har ikke benyttet mig af nervecentre endnu, da jeg hovedsaglig bistår 

hjemmefødsler. 

Det er meget forskelligt. Umiddelbart er det på fødeafsnittet let at 

kommunikere med "vores" læger. Nogle gange lidt sværere at vide 

hvornår anæstesien har mulighed for at komme, men de er lette at 

kontakte. På svangre er det sværere. Her venter vi ofte på lægerne. 

Det er let at oprette en opgave, men på svangreklinikken er det sket 

flere gange, at den lægen ikke har modtaget opgaven, og det har været 

nødvendigt at ringe i stedet efter lang tids venten. Utilfredsstillende for 

alle parter inkl. patienten. 

Der er stor forskel på ovenstående afh. af, hvor dette foregår.  

Fdg. er jeg fuldt tilfreds med kommunikation og overlevering  

på Svangreklinik fungerer dette meget dårligt og usammenhængen-

de 

Mangler et svar fra lægen om at beskeden er modtaget og set. 

Er ansat med vagter på både fødegang + akut svangre. Som ud-

gangspunkt er det aldrig et problem at få kontakt og hjælp til de 

akutte opgaver på eksempelvis FDG. På svangre er det en mere 

tidskrævende affærre, da det ofte ikke er akut her og nu - og vente-

tiden kan være lang + opgaverne glemmes når lægen har andet 

mere akut arbejde at se til, hvilket medfører mange (irriteren-

de/påmindende) telefonopkald + længere ventetid og er dermed 

mere tidskrævende. 

Det er svært at overskue hvornår og af hvem en gravid bliver tilset.   

Det kunne være rart at man får en tilbagemelding om at opgaven er set 

og evt. en tidsangivelse af hvornår man kan forvente den bliver løst 

(f.eks i forbindelse med vending).  

Da jeg ikke er her så meget har jeg ikke den store rutine i nervecentret 

og jeg føler nogle gange at jeg bare har sendt en besked ud i vinden. 

Jeg synes, at det på svangreklinikken kan være svært at få et over-

blik over, hvornår lægen kan tilses pt., så hun kan komme hjem igen 

- og jeg videre i mit arbejde. 

Har endnu slet ingen erfaring med nervecentre!!   

Derfor har jeg heller ikke tidligere besvaret anmodninger om evalue-

ring! 

I en akutsituation er det rigtig rart at kunne nøjes med at ringe til 

lægen og så kommer de straks. 

ikke alle er helt enige om hvornår en opgave skal udføres efter den er 

blevet efterspurgt.   

Når først en opgave er "assigned" til en bestemt læge, kommer der 

sjældent en anden og løser den, selvom opgaven tit ligger i lang tid 

uden at blive løst. 

 Jeg har ikke været meget på fødegangen den seneste tid og har derfor 
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ikke brugt nerve center endnu.  

Mange gange har vi akut brug for lægen og ringer i derfor ofte i stedet 

for. 

 Har kun prøvet at bruge nervecentre ganske få gange. 

 Jeg mener ikke at modtage tilbagemelding på, hvornår jeg kan forvente 

opgaven løst 

 På fødegangen har vi mest akutte opgaver.  

På svangre synes det er nemt at overlevere opgaver der ikke er akutte, 

men endnu føler jeg mig ikke sikker på at de er modtaget og hvem der 

tager sig af det. Tror dog på at det kan komme. 

 Jeg har oplevet, at når jeg åbner oversigten "my requests", kan se flere 

anmodninger om lægelig assistance, end de, jeg selv har sendt afsted. 

Det oplever jeg meget uhensigtmæssigt og forvirrende. Ligeledes uhen-

sigtsmæssigt ift. det faktum, at jeg kan se navne og CPR-nr på patienter, 

som jeg ikke er direkte klinisk kontakt med. 

 Måske har jeg ikke anvendt det længe nok til at have fået det rigtigt 'ind 

under huden'. Synes det kræver træning og tilvænning, måske det på 

sigt ville blive ok. 

 Jeg har kun anvendt nervecenter 2 gange - og begge gange fik jeg ingen 

tilbagemelding fra lægen og måtte efter lang tid kontakte vedkommen-

de for at høre om min besked/anmodning om vurdering, var modtaget. 

Så ingen problemer med at sende anmodningen, men problemer med 

at vide at lægen har SET/LÆST den. Og en tilbagemelding på, hvornår 

jeg kan forvente at lægen kommer. 

 Det kan være svært ikke at vide hvornår lægen behandler pt. Specielt 

ved travlhed og alm. på svangreklinikken - hvis det er en lille ting som 

gør pt kan komme videre eller hjem. 

 Jeg oplevede kun en eneste gang at lægen reagerede på min henven-

delse inden for tidsintervallet. Og når de blev ringet op bogle gange 2½ 

time senere havde de ikke modtaget meddelelsen eller havde ikke set 

den eller måske en anden læge havde den telefon den dag. Det er 

usikkert når man giver en opgave videre før vagtskifte, da det så er 

usikkert med korrekt opfølgning ift. patienten. Det var meget nemmere 

før at ringe op og få et svar med det samme, ved travlhed ringede man 

jo bare igen. 
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 Supplerende	resultater:	Persona-Bilag	E

lets	holdning	-	Interviews	tre	mdr.	efter	

implementeringen	

Kategori/tema Læger Sygeplejersker/lægesekretær 

Formålet med NC* og 

forventninger til sy-

stemet 

- Reduceret antal opkald til tutor. 

- Reduceret antal opkald i vagter. 

- Hurtigere adgang til læge for plejepersonalet. 

- Optimeret stuegangsfunktion. 

- Optimering af kvaliteten og effektiviteten af 

stuegang. 

- Færre forstyrrelser af lægerne. 

- Bedre mulighed for lægerne for at prioritere 

opgaver. 

Anvendelsen af NC 

Procedurer før og efter 

implementeringen af 

NC 

- Der har været uklarhed/ opstartsvanskeligheder 

vedr. procedurerne for NC, særligt for plejeperso-

nalet. Procedurerne er nu blevet mere klare. 

- Før NC var der mange fejlkald, da plejepersonalet 

ikke altid vidste, hvem de skulle kontakte. 

- Procedurerne er blevet mere klare. 

- Før NC vidste man ikke altid, hvem man skulle 

ringe til, hvilket resulterede i mange fejlkald. 

- Opstartsvanskeligheder ift. procedurer i NC � 

sygeplejerskerne var ikke opmærksomme på, at 

sende opgaveanmodningerne på det rigtige 

sted og tidspunkt, og lægerne klagede. Sygeple-

jersken. fra H6 har ikke følt sig ordentligt infor-

meret om disse procedurer. 

Tryghed ved anvendel-

se 

- Telefonerne aflader hurtigt, og der er risiko for, at 

den går ud. Dette er ikke trygt i vagten, da man 

ikke er stationær, og det er svært skulle lægge sin 

telefon til opladning. 

- Der er risiko for, at en opgaveanmodning bliver 

slettet, hvis den sendes om natten. 

- Man kan ikke være sikker på, at de opgaver, man 

videresender, bliver accepteret. Det er meget 

personafhængigt, hvem der påtager sig opgaver. 

- Lægerne er dog generelt trygge ved at anvende 

systemet. 

- Der er risiko for at opgaver slettes. 

- På H6 kan det være utrygt, hvis lægen løser en 

opgave uden samtale med sygeplejersken, hvis 

der er anmodet herom. 

- Derudover er personalet trygge ved at anvende 

systemet. 

Brugervenlighed - Nogle funktioner er overflødige (f.eks. ”Påbe-

gyndt opgave”, der mest er til for systemets 

skyld). 

- App’en er ’kringlet’ at bruge/ulogisk/ikke intuitiv. 

- Ønske om færre ”klik” for at nå igennem menu-

erne. 

- Ønske om dansk sprog på alle funktionerne. 

- Alle informanterne synes, at NC er intuitivt og 

let at anvende.  

- Systemet har været let at sætte sig ind i. 

- Der kunne muligvis være en mellemgruppe i 

prioriteringerne. Samtidig diskuteres det om 

prioriteringerne er meningsfulde; f.eks. gul 

stuegang, hvis de alligevel har samme prioritet 

for lægerne. 

Tidsforbrug - Øget tidsforbrug ved at skulle klikke sig igennem 

menuer fremfor at besvare et telefonopkald ift. at 

modtage opgaver. 

- Den samlede vurdering er, at NC sparer tid, 

særligt på tutorfunktionen. 

- Alle informanter oplever, at systemet er tidsbe-

sparende. 

- Sygeplejersken fra H6 siger dog, at det er tids-

krævende, hvis man skal ind og genbooke, hvis 

en opgave ikke er blevet løst korrekt. 

- Ifølge D1 og SK** bliver opgaver muligvis løst 

hurtigere. 

Stress - Færre opkald � nedsat stress i tutorfunktionen.  

Arbejdsgange - Mindre stress for tutorfunktionen har medført at 

denne opgave er blevet mere eftertragtet (tutor-

funktionen var svær at besætte før, pga. de man-

ge opkald og forstyrrelser). 

- Signalværdien i at stå med en smartphone overfor 

- Sygeplejerske på H6 oplever, at lægerne er 

blevet mere opmærksomme på, at der også skal 

gås stuegang på H, men at mange patienter sta-

dig venter længe på at blive set af læge i forbin-

delse med udskrivelse. 
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pårørende og patienter kan være et problem for 

nogle. 

- Der finder læring sted i implementering af nye 

arbejdsgange: 

- Plejepersonalet er blevet bedre til at beskrive 

problemet i NC, hvilket sparer afklarende opkald. 

- Plejepersonalet er blevet bedre til at sende op-

gaveanmodninger på det rigtige sted og tids-

punkt. 

- Nogle læger glemmer at afslutte opgaver. 

 

- Systemets funktioner reflekterer ikke altid aktuel-

le arbejdsgange: Ikke alle gule opgaver kan løses 

inden for en time. Opgaverne bliver stadig priori-

teret. 

- Det er vigtigt, og det forventes, at sygeplejersker-

ne ringer, hvis der er brug for at en sendt opgave 

skal løses hurtigere. 

- Fødeafsnittet har en anden organisering end 

sengeafdelinger (har en læge på Fødeafsnittet) og 

bruger derfor ikke NC så meget. 

- Lægerne tror, at stuegangen er optimeret. 

- Plejepersonalet vurderer nu, i første omgang, 

hvem der skal ses til stuegang, modsat før, hvor 

lægen skulle vurdere vigtigheden, dvs. arbejds-

gangen ændres. 

- Godt at man kan skrive i kommentarfeltet, om 

der er behov for samtale med sygeplejerske. 

Det opleves dog forskelligt, hvorvidt lægerne ef-

terlever kommentarerne. På H6 oplever man ik-

ke altid, at lægen kontakter sygeplejersken 

først. 

- Ovenstående medfører, at sygeplejersker 

bruger tid på at henvende sig flere gange med 

den samme opgave, fordi opgaven ikke er løst 

tilfredsstillende pga. manglende samtale mel-

lem læge og sygeplejerske. 

- På D1 og SK oplever man, at nogle opgaver 

bliver løst hurtigere, og en af informanterne sy-

nes også at gule opgaver løses hurtigt. 

 

Relationer  - Tilliden til sygeplejerskernes vurdering af, hvem 

der skal ses af lægen, er blevet mere eksplicit nu 

end før.  

- Forholdet mellem læger og plejepersonale er 

blevet bedre, da man ikke længere har de sam-

me dårlige kontakter pga. forstyrrende telefon-

opkald. 

- Det er vigtigt, at lægerne følger anmodning om 

at tale med sygeplejersken før opgaven løses, 

da det ellers kan resultere i nye forstyrrelser, 

hvis opgaven ikke bliver løst korrekt. 

Implementering 

Opstart, udfordringer 

og oplæring 

- Implementeringen blev udsat flere gange, og der 

var flere tekniske udfordringer i starten. 

- Der var i starten meget modstand fra flere i 

lægegruppen. Det ændrede sig dog hurtigt. 

- Der har været brug for at foretage flere ændrin-

ger i systemet undervejs.  

- Mange systemfejl er blevet rettet undervejs 

(f.eks. reminder-bip, hvilket var en belastning). 

- Da en overlæge i lægegruppen blev superbruger, 

og selv kunne foretage ændringer, blev systemet 

bedre. 

- Stor forskel på hvor hurtigt man lærer. 

- Det kan være en udfordring, hvis man ikke er vant 

til at bruge smartphones. 

- Der har på H6 været stor forskel på, hvor meget 

man har anvendt systemet, og dermed hvor 

hurtigt man har lært at bruge det, da man i vag-

terne ikke anvender systemet så meget. 

- På D1 og SK synes man implementeringen er 

gået godt, og man synes det har været godt 

med sidemandsoplæringen. 

- På H6 efterlyser sygeplejersken en mere struk-

tureret oplæring og undervisning i NC; yngre 

medarbejdere har ofte guidet de ældre medar-

bejdere. 

 

Støtte - Ledelsesopbakning var ikke synlig nok under 

implementeringen. 

- Der har været svært at få opbakning fra leveran-

dør til at foretage ændringer undervejs. Dette kan 

skyldes manglende forståelse for danske arbejds-

gange vs. engelske og sproglige udfordringer. 

 

 

Teknik 

Nedbrud - Mange tekniske problemer i starten (login fejlede, 

applikationen virkede ikke, opladerne virkede ikke 

- Informanterne har ikke oplevet ustabilitet 

eller nedbrud af systemet. 
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m.m.). 

- Problemer med at logge på og manglende understøt-

telse fra helpdesk/DoIT. 

- Den trådløse forbindelse er ustabil, men NC kører 

stabilt. 

Andet - Telefonerne aflader meget hurtigt, særligt vagttelefo-

nen. Lægerne er gode til at få opladet de øvrige tele-

foner i vagten. 

- Størrelsen på iPhonen er fin – den må ikke blive større 

(f.eks. mini iPad). 

- iPad’en har ikke fungeret, som den skulle, 

og den anvendes derfor ikke til opgavean-

modningerne. 

- Ifølge lægesekretæren var det dog smart at 

man på iPad’en kunne se hele indlæggel-

sesoversigten, mens man på computeren 

skal søge enkeltvis.  

- På H6 synes man det er bedre med compu-

teren. 

Fordele - Øget overblik over det samlede antal opgaver. 

- Øget overblik over fordelingen af opgaver. 

- Øget sikkerhed for at opgaver bliver løst, fordi data 

ligger elektronisk (og ikke går tabt på papirlapper). 

- Godt at løste opgaver ikke forsvinder, så man kan gå til 

bage og f.eks. se blodprøvesvar. 

- Fordel at man kan videresende opgave� bedre ar-

bejdsfordeling. 

- Proceduren er blevet mere klar � færre fejlkald. 

- Færre forstyrrende telefonopkald. Bedre at blive 

bippet end kaldt op. 

- Formodning om at stuegang er blevet forbedret. 

- Fordelene ved systemet kan være størst for dem, der 

er mest i tutorfunktionen – men der er sandsynligvis 

også fordele for de andre funktioner. 

- Færre forstyrrende opkald til lægen har 

medført en bedre stemning mellem læge 

og sygeplejerske (det er rart ikke at ligge til 

last). 

- Mindre tidsforbrug på opkald. 

- Opgaveanmodninger er blevet mere mål-

rettet til den rigtige lægefunktion. 

- Det er blevet mere synligt, at der er behov 

for stuegang på H6. 

- Det opleves, at det er blevet lettere for 

lægerne at løse småopgaver f.eks. mellem 

sectio, fordi deres overblik over opgaverne 

er blevet bedre. Dette har været med til at 

optimere stuegang. 

Ulemper - Nogle læger bliver vækket af bip om natten, mens det 

ikke generer andre. 

- Opgaver kører en gang imellem i ring – opgaven bliver 

ikke taget. Dette bliver dog bedre og bedre. Systemet 

fungerer endnu ikke optimalt i aften/nattevagt: Opga-

ver sendes midt om natten – opgaver, der kunne ven-

te til næste morgen. 

- Det er en ulempe, hvis lægen ikke følger 

anmodningen om en samtale med persona-

let, før opgaven løses. Så løses opgaven 

måske ikke korrekt og skal gensendes. Det-

te oplever man dog ikke på D1 og SK. 

Ændringsforslag - Systemet kan udnyttes bedre, hvis hele afdelingen får 

det, dvs. også gynækologien. 

- Forslag om en tilbagemeldingsfunktion. Kræver dog at 

plejepersonale læser tilbagemeldingerne. 

- Navn på den medarbejder, som har anmodet om 

opgaven, og ikke kun brugerID. 

- Systemet kunne udnyttes bedre, hvis det 

blev implementeret i hele afdelingen, og 

hvis alle læger, som går stuegang kender 

systemet. 

- Evt. flere kategorier ift. prioritering. 

- Flere opgavegrupper. Det er ikke altid at en 

opgave passer helt under grupperne. 

Præferencer - Vil gerne fortsætte med NC fremfor tidligere procedu-

re. 

- Vil gerne beholde NC – er meget tilfredse 

med det. 

Tabel 12: Synspunkter fra de to interviews tre mdr. efter implementeringen opdelt i emner 
*NC = NerveCentre 

**SK = Svangreklinikken 
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 Supplerende	resultater:	Persona-Bilag	F

lets	vurdering	af	de	teknologiske,	orga-

nisatoriske	og	økonomiske	effekter	-	In-

terviews	syv	mdr.	efter	implementering	
Når der refereres til ”personalet”, menes der jordemødre og sygeplejersker samt andet personale på 

afsnittene, som anmoder om opgaver i systemet. 
 

Teknologiske effekter 

I Tabel 13 ses en oversigt over informanternes synspunkter omkring de teknologiske effekter fra de fire 

interviews. I nedenstående beskrives de fundne resultater. 
 

Behandlingstid og indlæggelsestid: Systemet har resulteret i, at nogle opgaver løses hurtigere, og at 

der er kommet lidt mere flow i opgaverne, fordi nogle opgaver kan løses på afstand, og fordi lægerne 

bedre kan hjælpe hinanden. Dette gør sig særligt gældende for stuegangsopgaverne. Det menes dog 

ikke at være målbart på nuværende tidspunkt. Ligeledes vurderes det, at der ikke er en målbar effekt på 

indlæggelsestider. Særligt funktionslederne mener, at der er potentiale for at opnå en effekt her, hvis 

der ændres på organiseringen og anvendelsen af systemet. 
 

Patientsikkerhed og kvalitet: Ifølge sygeplejerskerne og lederne fra D1 og H6 er stuegangen blevet 

forbedret, og systemet har højnet kvaliteten af stuegangen. Der er delte meninger om, hvorvidt pati-

entsikkerheden er blevet forbedret med systemet. Særligt funktionsledere mener, at systemet har for-

bedret patientsikkerheden, bl.a. fordi lægerne bliver forstyrret mindre, og fordi det er blevet mere ef-

fektivt at ringe i de akutte tilfælde, nu hvor der er færre opkald. Jordemødrene mener også systemet 

kan have haft en positiv effekt på patientsikkerheden, men at man kan blive bedre til at benytte syste-

met, så patientsikkerheden bliver endnu bedre. Ifølge lægerne kan der være en modsat effekt på pati-

entsikkerheden ved anvendelsen af systemet, da de vigtige og akutte opgaver nemt kan komme til at 

drukne i mængden. De tilkendegiver dog, at patientsikkerheden sandsynligvis vil være den samme, hvis 

systemet anvendes anderledes, således der ikke kommer så mange opgaver ind i systemet. 
 

Tekniske fejl, nedbrud og ulemper, samt fejl i anvendelsen: Systemet vurderes at køre stabilt, og der 

sker sjældent tekniske fejl i selve systemet. Lægerne oplever dog, at de af og til bliver logget af syste-

met. De nævner endvidere, at der er problemer med telefonerne, særligt at de aflades hurtigt, hvilket 

kan være et sikkerhedsmæssigt problem, hvis man bliver nødt til at sætte telefonen til opladning. Det 

nævnes også, at der har været en periode, hvor tutor-telefonen var beskadiget, hvilket betød, at den 

blev erstattet med en anden telefon med et andet nummer, hvilket var problematisk. Det er vigtigt, 

man finder en bedre løsning ved beskadiget telefoner og på problematikken med den hurtige afladning. 

Informanterne nævner også tekniske ulemper ved systemet ift. brugervenligheden, bl.a. at der står 

bruger-ID i stedet for navn. Samtidig er opsætningen ift. CPR en ulempe, da man kan komme til at sen-

de en opgave på et forkert CPR. Lægerne og funktionsledere tilkendegiver, at der i pilotprojektet har 

været problemer med supporten fra DoIT, da de har haft manglende kendskab til systemet. Det nævnes 

dog, at dette sandsynligvis skyldes, at der er tale om et pilotprojekt.  
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Kategori/tema 

Læger Sygeplejersker: D1, H6 og Vuggen 

Jordemødre: Akut svangre og 

Fødeafsnittet Funktionsledere 

Behandlingstid - Nogle opgaver løses hurtigere, da de kan 
løses på afstand, og i nogle situationer kan 
læger i andre funktioner hjælpe med at 
tage nogle opgaver. 

- Mere flow i opgaverne og mindre ventetid 
for patienterne hos D1 og H6, da mange af 
deres opgaver kan løses på afstand. 

- Nogle opgaver løses hurtige-
re, da de kan løses på af-
stand. Men systemet kan 
anvendes bedre, så der 
kommer mere flow i opga-
verne. 

- Systemet har potentiale ift. at få løst opga-
ver hurtigere, men dette menes ikke at væ-
re målbart på nuværende tidspunkt. An-
vendelsen kan optimeres, således der 
kommer mere ”flow” i opgaverne. 

- Det vurderes dog at stuegangen forløber 
mere smidigt end før. 

Indlæggelsestid - Selvom nogle opgaver bliver løst hurtige-
re, vurderes der ikke at kunne måles en 
effekt på indlæggelsestider og udskrivelse. 

- - - Pga. organiseringen vurderes det, at man på 
nuværende tidspunkt ikke kan måle en ef-
fekt på stuegangen, og om patienten kom-
mer hurtigere hjem. 

Patientsikkerhed og 

kvalitet 

- Det vurderes, at patientsikkerheden på 
nogle punkter er blevet forringet, bl.a. 
fordi vigtige og akutte opgaver kan drukne 
i mængden. Bliver anvendelsen forbedret 
vurderes patientsikkerheden at være som 
før. 

- Stadig mange opkald, så man ved stadig 
ikke om et opkald er akut eller ej. 

- Stuegangen er forbedret, da nogle opgaver 
løses hurtigere, og da lægerne nu kan se hvis 
sygeplejersken ønsker at drøfte patienten 
inden stuegang, hvilket kan forbedre kvalite-
ten. 

- Forbedret patientsikkerhed, 
da der er mere ro for lægen. 
Fokus kan flyttes fra at huske 
på opgaver og informationer 
går ikke tabt.  Sikkerheden 
kan dog blive bedre, da der 
stadig er mange forstyrrel-
ser, hvorved lægen ikke får 
ro til at fordybe sig i sine op-
gaver. 

- Følgende menes at forbedre patientsikker-
hed: 

- Der er mindre risiko for at patientinformati-
oner mistes, og at opgaver bliver glemt over 
vagtskifte. 

- Færre forstyrrelser på D1 og H6 gør, at 
lægen kan være mere til stede i sine opga-
ver. Dette forbedrer også kvaliteten. 

- Færre opkald betyder, at det er mere effek-
tivt at ringe i de akutte situationer. 

Tekniske fejl og nedbrud  

 

 

- Der er tilfælde, hvor man bliver logget af 
systemet, specielt om natten, af ukendte 
årsager. 

- Telefonen løber hurtigt tør for strøm, og i 
en periode var en af telefonerne beskadi-
get, så der skulle ringes til et andet num-
mer. Dette er et sikkerhedsmæssigt pro-
blem. Der skal findes en anden løsning. 

- Det har været svært at få support i vag-
terne. 

- Systemet kører stabilt. 
 

- Ingen tekniske fejl og ned-
brud efter opstartsperioden. 

- Tekniske problemer i star-
ten, bl.a. med linket. 

 

- Systemet kører stabilt. 
- Der har dog været problemer med internet-

forbindelsen på telefonerne. 
- I en periode blev tutor-telefonen udskiftet, 

da denne ikke virkede. 
- Manglende kendskab til systemet i DoIT. 
- Det skal tilføjes i afdelingens retningslinjer, 

hvad man gør ift. Nervecentre, når der er 
svigt på IT-området. 

Tekniske ulemper ved 

systemet  

- Det er en ulempe, at man nemt kan 
komme til at logge sig på forkerte roller. 

- Der har været et tilfælde, hvor en af 
telefonerne blev låst, pga. forkert indtast-
ning af kode. Det er vigtigt, at alle kender 
koderne, og at de nemt kan åbnes op 
igen. 

 

- At man ikke kan se navnene på brugerne i 
systemet, men kun bruger-IDet. 

- At man skal ændre på afsnit. 
- Ulogisk opsætning i systemet ved afsendelse 

af en opgave. 
- At systemet ikke gør opmærksom på glemt 

stuenummer. 
- At CPR ikke kommer automatisk fra COSMIC, 

da der kan ske fejl. 
- Svært at vise at opgaven ligger mellem gul 

og rød. 

- Der kan forekomme fejl ift. 
anvendelsen, hvis man f.eks. 
ikke er opmærksom på at 
indtaste det korrekte afsnit i 
starten. 

- Der kan forekomme fejl ved 
indtastningen af CPR-nr. 

- Det er en ulempe, at man ikke kan se nav-
nene på brugerne i systemet, men kun bru-
ger-IDet. 

- På flere afsnit skal man i systemet ind og 
ændre på, hvilket afsnit der er afsender, 
hvilket kan resultere i fejl. 

- Ved eventuelle nedbrud vil det blot betyde, 
at man ringer. 

Tabel 13: Teknologiske effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen)
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Organisatoriske effekter 

I Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16, og Tabel 17 ses en oversigt over de væsentligste synspunkter omkring de 

organisatoriske effekter fra de fire interviews. I nedenstående beskrives de fundne resultater. 

 

Tidsforbrug og energi: Lægerne udtaler, at systemet kan være tidsbesparende, idet nogle opgaver kan 

løses på afstand.  Funktionsledere, sygeplejersker og jordemødre tilkendegiver, at de bruger mindre tid 

på at overlevere opgaver. Der bruges endvidere mindre energi på at huske på opgaverne, og dermed 

giver det mere ro, samt en større tryghed og mindre bekymring, da man kan være sikker på, at opga-

verne ses og løses . Ifølge funktionsledere og jordemødre giver det også mere ro hos lægerne, så de kan 

bevare fokus på de opgaver, de er i gang med. Systemet er ikke så tidbesparende på Vuggen, og anven-

delsen her er begrænset. 

Antal opkald og forstyrrelser: I alle interviews tilkendegives det at systemet har resulteret i færre op-

kald, hvilket funktionsledere fra D1 og H6, sygeplejersker og jordemødre mener har resulteret i færre 

forstyrrelser. Funktionsledere fra de andre afsnit oplever ikke, at de har fået gevinsten i samme grad. 

F.eks. får tutor stadig mange opkald, da der kommer opkald udefra, men det er dog blevet bedre. Ifølge 

lægerne er der ikke kommet færre forstyrrelser, da der nu kommer flere opgaver ind på telefonen, end 

hvad der blev ringet om før, men der er tale om mindre forstyrrende forstyrrelser. I flere interviews 

tilkendegives det, at der stadig er mange forstyrrelser i form af opkald og ved at personalet forstyrrer 

lægen ved at tage fat i dem, når de er til stede på afsnittet. Anvendelsen kan forbedres, og man kan evt. 

organisere sig anderledes for at opnå færre forstyrrelser. Ifølge lægerne er det ikke alle opgaver, som 

bør komme ind via Nervecentre, f.eks. epikrise-opgaver.  

Anvendelse og organisering: I alle interviews tilkendegives det, at anvendelsen af systemet kan blive 

bedre, da det bl.a. ikke anvendes i alle de situationer det bør. F.eks. oplever jordemødrene, at kolleger 

stadig tager fat i tilknyttet læge angående en opgave eller i lægen på afsnittet ved siden af, som ikke er 

tilknyttet, hvis de i nærheden. Sygeplejersker og funktionsledere nævner enkelte hændelser i den sene-

ste tid, hvor opgaver er blevet fjernet fra listen, uden de er blevet løst, primært i vagterne, hvilket har 

resulteret i at nogle sygeplejersker er begyndt at registrere det i journalen, hvornår der er sendt en 

anmodning i Nervecentre. Lægerne nævner, at der kommer for mange opgaver ind i systemet, som ikke 

er nødvendige, hvilket forstyrrer overblikket, og dermed påvirker patientsikkerheden. Dette kan være 

årsagen til, at opgaverne er blevet fjernet fra systemet. Det er samtidig et problem, at opgaverne for-

svinder fra listen uden at blive løst, da personalet på afsnittene dermed ikke kan følge med i processen, 

og de ikke ved om opgaven løses. Hvis opgaven er sendt forkert kan ”Afvis”-funktionen ifølge lægerne 

være en fordel i dagtiden. Der er dog også risiko for, at opgaven kommer til at cirkulere, hvilket er for-

styrrende. 

Der er stadig usikkerhed omkring anvendelsen af systemet på nogle punkter, bl.a. er lægerne usikre på, 

om personalet følger op på afsluttede opgaver, hvilket kan betyde, at man ringer, og der er usikkerhed 

blandt nogle sygeplejersker om anvendelsen i akutte situationer, og hvad man gør, hvis patienten ikke 

passer ind i prioriteringslisten. Der er forskellige holdninger til prioriteringslisten mellem faggrupperne. 

Lægerne oplever, at der ikke altid er forståelse for opgavemængden, og nogle sender alt som gul (skal 

løses inden for en time), hvilket er umuligt. Sygeplejerskerne fra D1 oplever dog, at prioriteringslisten 
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fungerer godt, og at tiderne bliver overholdt og i situationer, hvor patienten ligger i en grå-zone, skriver 

de det i kommentarfeltet. 

Funktionslederne har indtryk af, at stuegangen forløber forskelligt afhængigt af lægeteamet, og hvor 

gode de er til at bruge systemet til at hjælpe hinanden. I starten gik det bedre, og der er brug for 

”brush-up”. Samtidig oplever lægerne, at der er sket et skift i brugen af systemet, og at der nu sendes 

flere opgaver afsted end i starten. De oplever også, at personalet ikke altid har kendskab til opgaven, 

fordi den er sendt afsted af en kollega, som er gået. 

Det lader til, at der er uenighed i de forskellige faggrupper om, hvordan systemet bør anvendes, og 

hvordan det skal organiseres. En af funktionslederne udtaler også, at der i lægegruppen er blandede 

holdninger til, hvordan systemet bør anvendes. Ifølge funktionslederne bør man overveje at organisere 

sig anderledes for at få et bedre udbytte af systemet, og det er vigtigt, at man får en fælles forståelse 

for, hvordan systemet skal anvendes. Systemet er ofte ikke hensigtsmæssigt at anvende på Vuggen, 

hvorfor anvendelsen også er begrænset, og det er ifølge sygeplejersken vigtigt, at man tilpasser anven-

delsen til afsnittet. 

Anvendelsen i vagterne: I alle interviews tilkendegives det, at systemet ikke fungerer godt i vagterne. 

Ifølge lægerne er det især i vagterne, at det er et problem, at der kommer så mange opgaver ind, som 

forstyrrer overblikket, og dermed kan påvirke patientsikkerheden. Samtidig er der risiko for, at man ikke 

reagerer på SMS-lyde, når lægen hviler sig, hvilket er nødvendigt med nogle opgaver. Modsat kan ind-

gående opgaver, der kan vente til næste dag, resultere i manglende hvile. Der er brug for afklaring ift. 

anvendelsen af systemet i vagterne.  

Overblik over opgaver: I alle interviews tilkendegives det, at man i opgavelisten i Nervecentre får et 

godt overblik over, hvilke opgaver der ligger. Personalet kan se, når lægen har accepteret opgaven, så 

de ved, at opgaven er modtaget, og at lægen vil tage sig af det. Personalet bruger listerne i systemet for 

at følge med i udviklingen af opgaver, og det er ifølge funktionslederne også vigtigt, at personalet bru-

ger listen til at finde ud af, hvor travlt lægen har inden de ringer og forstyrrer, da forstyrrelser kan øge 

risikoen for fejl. Ifølge lægerne kan overblikket dog blive forstyrret af, at der kommer for mange opga-

verne ind i systemet, men det er smart, at de får patientdata ind på telefonen. 

Arbejdsmiljø og samarbejde: Ifølge funktionsledere, sygeplejersker og jordemødre har systemet for-

bedret arbejdsmiljøet, da man ikke længere føler, man forstyrrer lægen. Man bruger mindre tid på op-

gaveoverleveringen, og det giver mere ro til andre opgaver, da man ikke skal bruge energi på at huske 

på opgaverne, når de er afleveret i systemet. Ifølge lægerne er det godt, at personalet kan sende opga-

verne i systemet i stedet for at ringe, men det er vigtigt, at det ikke bliver misbrugt, og at der ikke sen-

des flere opgaver, fordi det nu er ”nemmere” at forstyrre. Systemet har forbedret samarbejdet mellem 

lægerne, da de via systemet nemmere kan hjælpe hinanden. Blandt sygeplejerskerne er der forskellige 

holdninger til, om systemet har resulteret i mere eller mindre kontakt med lægen, hvilket lader til at 

afhænge af, hvordan man bruger systemet, bl.a. er kommentar/dialog-feltet er en god måde at sikre, at 

lægen kontakter én. 

Signalværdi i at modtage SMSer: Lægerne udtrykker en bekymring for det signal, man sender til patien-

ter og pårørende, når man hele tiden modtager SMS-lyde, da det kan opfattes som lægens private 
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kommunikation. Funktionslederne tror ikke, at patienter og pårørende opfatter brugen af systemet som 

privat, og overlægen har heller ikke hørt om problematikken i lægegruppen. 

Tilfredshed og præference: I alle interviews er informanterne positive overfor systemet og foretrækker 

at beholde det eller et lignende system, fremfor at gå tilbage til den tidligere kommunikationsprocedu-

re. Lægerne er dog mere forbeholdende end de andre faggrupper, og på Vuggen er man mere neutral, 

da man ikke har de samme fordele og anvendelsen af systemet er begrænset. Alle mener, at der skal 

arbejdes med anvendelsen og organiseringen for at få et større udbytte af systemet. Funktionslederne 

mener, at systemet med fordel kan bruges i andre afsnit, og ifølge lægerne vil systemet komme til at 

fungere bedre, hvis deres gynækologiske kolleger også får systemet.  

Funktionslederes forventninger: Flere af de fordele der er nævnt var også de forventninger, der var til 

systemet. Forventningerne til, at der ville komme mere flow i opgaverne, og at stuegangen dermed ville 

blive optimeret er ikke helt blevet indfriet, hvilket kan skyldes mange organisatoriske faktorer. 

 

Implementering: I flere interviews tilkendegives det, at man stadig er i en slags implementeringsfase, 

da anvendelsen af systemet kan forbedres. Ifølge lægerne er anvendelsen på nogle punkter blevet bed-

re, men der skete pludselig et skift, så der nu kommer flere opgaver end før, hvilket er stressende i vag-

ten. Alle faggrupper nævner, at selve systemet er intuitivt og nemt at anvende, og at det ikke har kræ-

vet den store oplæring. I starten var der dog flere usikkerheder omkring anvendelsen i faggrupperne og 

personalet oplever, at der stadig er lidt modstand mod systemet i lægegruppen. Det pointeres, at det er 

vigtigt med forventningsafstemning, og at man i implementeringen får en fælles kulturel forståelse for, 

hvordan systemet skal bruges, så den enkelte ikke skaber sine egne arbejdsgange. Det er vigtigt, at der 

kontinuerligt laves opfølgning og ”brush-up”, da det tager tid at ændre på kulturen. Som det er nu er 

der ifølge funktionslederne brug for tværfaglige dialoger om anvendelsen. 

Der var flere tekniske problemer ved opstart, bl.a. med linket, og det blev implementeret samtidig med 

et andet system. Det foreslås, at man ved eventuelle fremtidige implementering har fuldstændig styr på 

det tekniske ved opstart, at der sættes personale af til support, og at der ikke implementeres flere ting 

på samme tid. 

Forbedringspotentiale og ændringsforslag: I alle interviews gives der flere forslag til, hvordan systemet 

kan forbedres, så det bliver mere brugervenligt. Bl.a. at navnet kommer ind i stedet for bruger-Idet, og 

at der ændres på opsætningen ved afsendelse af opgaver. Det er ifølge sygeplejersker og jordemødre 

en god ide med en integration til COSMIC, så CPR-nr. ikke skal indtastes igen, hvorved der kan ske fejl. 

Nogle mener det vil være smart med en form for to-vejs-kommunikation i systemet, bl.a. at lægen kan 

skrive, at man bliver forsinket. Andre ønsker dog ikke, at der skal kommunikeres i flere systemer, end 

som det er nu. Ifølge lægerne skal der findes en løsning på den hurtige afladning af batterierne, evt. at 

man har en batterioplader, som kan være i lommen, og de ønsker, at der bliver lagt færre opgaver ind i 

systemet. Det er en generel holdning, at man skal ændre og forbedre anvendelsen af systemet. 
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Kategori/tema Læger Plejepersonale D1, H6 og Vuggen Jordemødre Akut svangreafsnit 

og Fødeafsnittet 

Funktionsledere 

Tidsforbrug og 

energi 

- Opgaver kan løses på afstand, hvilket kan 
være tidsbesparende. 

- På H6 og D1 bruges der mindre tid på at 
overlevere opgaver. 

- Der bruges mindre energi på at huske opga-
ver. 

- Det er blevet lettere at gøre klar til stuegang. 
- Systemet er ikke så tidbesparende på Vuggen, 

og anvendelsen her er begrænset. 

- Bruger mindre tid på at få fat 
på lægen. 

- Det giver mere ro, da man ikke 
skal gå og huske på opgaverne. 

- Mere ro for lægerne, da de 
ikke forstyrres så meget, så de 
kan koncentrere sig om de op-
gaver de er ved at løse. 

- Systemet er tidsbesparende for sygeplejer-
skerne. Der er mere ro ift. opgaveoverleve-
ring og en større tryghed i, at opgaverne ses 
og løses.  

- Det har resulteret i mindre ansvar og be-
kymring for sygeplejersken, da man kan 
lægge opgaven fra sig, når den er sendt. 

- Det har haft en positiv effekt på stuegangen. 
Antal opkald og 

forstyrrelser 

- Der er færre opkald end før, men der er 
stadig mange forstyrrelser. Det er dog min-
dre forstyrrende forstyrrelser.  

- Der kommer stadig mange opkald, som ikke 
er akutte. 

- Der er blevet ”nemmere” for personalet at 
forstyrre. Flere opgaver kommer ind på tele-
fonen, end hvad der blev ringet om før, 
hvilket er stressende og forstyrrer overblik-
ket, særligt i vagten. 

- Når lægen er på D1 og H6 er systemet mindre 
forstyrrende, da der ikke længere er så mange 
ringe-lyde.  

- Lægen forlader ikke stuen og sin samtale med 
patienten i samme grad som før, hvor flere 
opkald skulle besvares.  

- Der er færre forstyrrelser, da 
man ikke længere behøver at 
ringe til lægen om noget, som 
ikke er akut.  

- Personalet kan dog blive bedre 
til at anvende systemet, så det 
blive mindre forstyrrende. 

 

- Der er færre forstyrrelser på D1 og H6 og 
lægen får dermed mere ro til sine opgaver. 
Stuegangslægen forstyrres dog stadig me-
get, hvilket nok skyldes, den måde man er 
organiseret på.  

- De andre afsnit oplever ikke, at de har fået 
gevinsten i samme grad. F.eks. får tutor sta-
dig mange opkald, da der kommer opkald 
udefra. Det er dog blevet bedre. 

- Dét at lægen får færre opkald betyder, at 
det er blevet mere effektivt at ringe i de 
akutte situationer. 

Anvendelse og 

organisering 

 

- Anvendelsen kan forbedres, og NC anven-
des ikke altid, hvor det bør.  

- Der kommer opgaver ind i systemet, som 
ikke er nødvendige, bl.a. epikriseopgaver.  

- Personalet har ikke altid kendskab til opga-
ven, fordi den er sendt afsted af en kollega, 
som er gået. 

- Afsnitspersonalets prioritering af opgaver 
kan forbedres. Nogle sender alle opgaver 
som om de skal løses inden for en time, og 
der er ikke altid forståelse for opgave-
mængden. 

- Usikkerhed ift. om personalet følger op på 
afsluttede opgaver. Så sparer det et opkald 
for personalet, men ikke for lægen. 

- Oplever at nogle er begyndt at dokumente-
re i journalen, hvornår en opgave er sendt, 
hvilket er misforstået brug af systemet. 

- ”Afvis”-funktionen kan være en fordel i 
dagtiden, bl.a. hvis opgaven er sendt for-
kert. Der er dog også risiko for, at opgaven 
kommer til at cirkulere. 

- Sygeplejerskerne udtrykker, at de generelt 
synes anvendelsen af systemet fungerer godt 
nu. Anvendelsen kan dog stadig forbedres. 

- Det er vigtigt, at anvendelsen tilpasses afsnit-
tet. Bl.a. er systemet ofte ikke hensigtsmæs-
sigt på Vuggen, hvorfor anvendelsen også er 
begrænset. 

- I starten var sygeplejersken fra H6 lidt usikker 
på anvendelsen, og på hvilke aftaler der var 
lavet. Sygeplejersken er også usikker på, hvad 
hun skal gøre i systemet med patienter, som 
ikke passer i prioriteringslisten. Det er derfor 
vigtigt, at det stadig er okay at ringe. 

- Sygeplejerskerne fra D1 synes dog, at priorite-
ringslisten fungerer godt. Tiderne bliver over-
holdt, og man kan se, hvornår man kan for-
vente, at en opgave bliver løst. Ved brug af 
grøn kan der dog være meget lang ventetid. I 
situationer, hvor patienten ligger i en grå-zone 
skrives det i kommentarfeltet. 

- Uløste opgaver forsvinder nogle gange fra 
listen, uden at de er udført, og det bliver svært 
at følge med i processen. 
 
 

- Systemet anvendes ikke altid i 
de situationer det bør, og an-
vendes dermed ikke korrekt. 
Det kan generelt anvendes 
mere på Fødeafsnittet, og på 
Akut svangreafsnit kan perso-
nalet blive bedre til at sende i 
NC fremfor at tage fat i tilknyt-
tet læge eller i lægen på afsnit-
tet ved siden af, som ikke er 
tilknyttet. Dette betyder, at 
der stadig er unødige forstyr-
relser. 

- At opgaver afsluttes uden at 
blive løst opleves ikke som et 
problem. 

- Der er generelt problemer med anvendel-
sen. 

- Usikkerhed om anvendelse i akutte tilfælde, 
hvor der er ringet. Det lader til at være læ-
geafhængigt, om man også skal sende i NC. 

- Der er risiko for, at opgaverne bliver slettet 
uden de reelt er løst. Dette er sket et par 
enkelte gange i vagterne for nylig. Nogle er 
derfor begyndt at registrere i COSMIC, hvor-
når en opgave er sendt afsted. 

- Stuegangslægen bliver stadig forstyrret 
meget, hvilket måske kan skyldes den måde, 
man har valgt at organisere sig. 

- Det er indtryk af, at stuegangen forløber 
forskelligt afhængigt af lægeteamet, og hvor 
gode de er til at bruge systemet til at hjælpe 
hinanden. I starten gik det bedre, og der er 
brug for ”brush-up”. 

- Der er indtryk af, at systemet ikke bruges 
optimalt. 

- Der er i lægegruppen blandede holdninger 
til, hvordan systemet bør anvendes. 
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Anvendelsen i 

vagterne 

- Systemet fungerer ikke i vagten, da der 
kommer for mange opgaver, som forstyrrer 
overblikket. 

- Risiko for at man ikke reagerer om natten, 
fordi man ikke hører SMS-lyden.  

- Systemet kan resultere i manglende hvile 
pga. unødvendige forstyrrelser. 

- Hvis man om natten har noget vigtigt, bør 
man ringe og ellers vente. 

- ”Afvis”-funktionen fungerer ikke i vagten, da 
der kun er én telefon.  

- Systemet fungerer ikke så godt i vagterne, og 
der er brug for en afklaring ift. anvendelsen. 

- Systemet fungerer bedst i 
dagtiden på hverdage. Der er 
indtryk af, at systemet ikke 
bruges så meget i vagterne. 

- Der har været enkelte hændelser i vagterne, 
hvor opgaverne er blevet fjernet fra listen, 
uden de er blevet løst. 

Overblik over 

opgaver 

- Det er smart, at man får patientdata på 
telefonen, og det giver et bedre overblik 
over, hvilke opgaver der ligger hos lægerne. 
Overblikket kan dog blive forstyrret af, at 
der kommer for mange opgaverne ind i sy-
stemet. 

- Godt overblik i listerne i NC, da man kan se, 
når lægen har accepteret opgaven, så man 
ved, at de har modtaget beskeden, og at læ-
gen vil tage sig af det. Personalet bruger li-
sterne i systemet for at følge med i udviklin-
gen af opgaver. 

- Overblikket over opgaver i 
systemet er godt. Man kan se, 
hvad der ligger, og hvis lægen 
har accepteret opgaven, så ved 
man, at den vil blive løst. 

- Bedre overblik over opgaverne for læger, 
sygeplejersker og jordemødre.  

- Det er vigtigt, at personalet bruger listen til 
at finde ud af, hvor travlt lægen har inden 
de ringer og forstyrrer lægen, da forstyrrel-
ser kan øge risikoen for fejl. 

Arbejdsmiljø og 

samarbejde  

- Forbedret samarbejde mellem lægerne, da 
de via systemet nemmere kan hjælpe hin-
anden. 

- Det kan være stressende, at der kommer så 
mange opgaver ind hele tiden, flere end før. 

- For det tværfaglige arbejdsmiljø er det godt, 
at personalet kan sende opgaverne i syste-
met i stedet for at ringe, men det er vigtigt, 
at der ikke sendes flere opgaver, fordi det 
nu er ”nemmere” at forstyrre. 

- Systemet har højnet arbejdsglæden, da man 
ikke længere skal forstyrre lægen med opkald. 

- Den ene sygeplejerske oplever på nogle punk-
ter, at de ikke ser lægerne så meget som før. 
De andre har ikke samme oplevelse, da de 
bruger kommentarfeltet i systemet til at tyde-
liggøre, at de vil kontaktes, hvilket fungerer 
godt. 

- Kommentar-feltet er en god måde at kommu-
nikere med lægen på.  

- Forbedret af arbejdsmiljøet, da 
man ikke længere skal forstyr-
re lægen, og da det giver mere 
ro til personalet, ved at man 
ikke skal huske på opgaverne. 
Det giver også mere ro for læ-
gen. 

 

- Systemet har højnet arbejdsglæden for 
sygeplejersker og det tværfaglige arbejds-
miljø, da det er tidsbesparende, og da man 
ikke forstyrrer lægen unødigt.  

 

Signalværdi i at 

modtage SMSer: 

- Det kan være problematisk med det signal, 
man sender til patienter og pårørende, når 
man hele tiden modtager SMS-lyde. 

- - 

- Man mener ikke lægerne sender et proble-
matisk signal ved at gå rundt med iPhonen. 
Det er heller ikke noget overlægen har hørt 
skulle være et problem i lægegruppen. 

Tilfredshed og 

præference 

- Lægerne er positive og vil foretrække at 
beholde systemet. Det er dog vigtigt med 
nogle justeringer ift. anvendelsen af syste-
met. 

- Det vurderes, at kollegerne også vil fore-
trække systemet. De yngre læger kan have 
en anden holdning. 

- Lægerne har indtryk af, at deres gynækolo-
giske kolleger er rigtig glade for, at de ikke 
har systemet. Hvis systemet skal fungere 
bedre i afdelingen, mener lægerne, at de 
også skal med.  

 

- Sygeplejerskerne på H6 og D1 er glade for 
systemet. 

- Sygeplejerskerne på H6 og D1 vil foretrække 
at beholde systemet. På Vuggen er man mere 
neutral, da man ikke har de samme fordele, og 
anvendelsen af systemet er begrænset. 

 
 

 

- Jordemødrene fortrækker, at 
anvende systemet fremfor den 
gamle kommunikationsproce-
dure, og det er deres indtryk, 
at kollegerne har samme syns-
punkt. 

 
 

- Der er stor tilfredshed med selve systemet. 
Systemet bør ikke kritiseres for ikke at leve 
op til forventningerne, da problemerne skyl-
des organiseringen og anvendelse.  

- NC kan med fordel bruges på andre afsnit. 
- NC foretrækkes uden tvivl, men system-

navnet er ligegyldigt. 
- Personale på afsnittene er bekymret for, om 

de skal af med det, og det er overlægens 
indtryk, at tilfredsheden blandt lægerne er 
blevet bedre, og at man ikke ønsker at gå 
tilbage. Der er dog stadig utilfredshed; nogle 
føler sig mere stresset pga. de mange opga-
ver, hvilket undrer, da et bip betyder et op-
kald mindre. 

Tabel 14: Organisatoriske effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen) 
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Kategori/tema Funktionsledere 

Forventninger - Informanternes forventninger til systemet var, at den tid og energi der bruges på at få fat i lægen ville minimeres og dermed også det pres, der ligger på sygeplejerskerne samt bekym-
ring for patienten, og om opgaven glemmes.  

- Der var forventninger om, at systemet ville resultere i, at unødig spildtid for sygeplejerskerne ville minimeres.  

- Endvidere var det før utrygt og en mulig fejlkilde, når opgaverne blev leveret mundtligt, eller når man skrev noterne ned på et stykke papir. Der kunne være usikkerhed for, om en opga-
ve blev løftet, når den blev leveret på denne måde.  

- Man forventede også at stuegangen ville forbedres.  
- Ifølge informanterne er forventningerne til systemet delvist blevet indfriet. Forventningerne til, at der ville komme mere flow i opgaverne, og at stuegangen dermed ville blive optimeret 

er ikke helt blevet indfriet, hvilket kan skyldes mange andre faktorer. 
Tabel 15: Organisatoriske effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen) 

Kategori/tema Læger Plejepersonale D1, H6 og Vuggen Jordemødre Akut svangreafsnit og 

Fødeafsnittet 

Funktionsledere 

Implementering - I starten var der usikkerhed blandt 
personalet, om systemet virkede kor-
rekt. 

- Man er stadig i slags en implemente-
ringsfase. På nogle punkter er det 
blevet bedre, men der skete pludselig 
et skift, så der nu kommer flere opga-
ver end før, hvilket er stressende i 
vagten. 

- Systemet er nemt at anvende og 
telefonerne nemme at håndtere. 
Man lærte hurtigt at bruge systemet. 

- Der var usikkerhed i starten; Det er 
vigtigt med forventningsafstemning og 
viden om aftaler ift. anvendelsen af 
systemet. 

- Stadig i en slags implementeringsfase, 
da anvendelsen af systemet kan for-
bedres. 

- Systemet er nemt at lære og har ikke 
krævet den store oplæring. 

- iPads er ikke nødvendigt. De anvendes 
ikke. 

- Det er vigtigt, at anvendelsen tilpasses 
til afsnittet, så systemet ikke bliver 
uhensigtsmæssigt at bruge. 

- Overordnet gik implementeringen 
godt, men der var udfordringer i læge-
gruppen, og der kan stadig være lidt 
modstand. 

- Der var flere tekniske problemer ved 
opstart, bl.a. med linket, og det blev 
implementeret samtidig med noget 
andet. 

- Anvendelsen kan blive bedre, men 
selve systemet er nemt at lære, og 
kræver ikke meget oplæring. 

- Forslag til fremtidig implementering: 
Der skal være styr på det tekniske ved 
opstart, personale skal sættes af til 
support, vigtigt at der ikke implemen-
teres flere ting på samme tid. 

- Intuitivt system og oplæringen var 
ikke tidskrævende. 

- Det er vigtigt, at der kontinuerligt 
laves opfølgning og ”brush-up”, da 
det tager tid at ændre på kulturen i 
afdelingen. 

- Brug for tværfaglige dialoger om 
anvendelsen. 

- Det er vigtigt, at man i implemente-
ringen får en fælles kulturel forståelse 
for, hvordan systemet skal bruges, så 
den enkelte ikke skaber sine egne ar-
bejdsgange, hvorved formålet med 
systemet falder til jorden. 

Tabel 16: Organisatoriske effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen) 
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Kategori/tema Læger Plejepersonale D1, H6 og Vuggen Jordemødre Akut svangreafsnit og 

Fødeafsnittet 

Funktionsledere 

Forbedringspotentiale og æn-

dringsforslag 

- Ønsker at der bliver lagt færre opga-
ver i systemet. 

- Personalet skal blive bedre til at 
prioritere opgaver. 

- Det vil ifølge lægerne være smart, 
hvis der kommer en form for to-vejs-
kommunikation, så personalet kan se, 
når en opgave er afsluttet. 

- Det vil være smart, hvis det integre-
res med sectio-app’en. 

- Der skal findes en løsning på den 
hurtige afladning af batterier. Evt. at 
man har en batterioplader, som kan 
være i lommen. 

- Evt. at rollerne ikke er prædefineret, 
når man logger på. 

- Evt. en mellemstation i prioriteringsli-
sten til de patienter, der ligger mellem 
gul og rød. 

- Bedre visning af processen, og at 
uløste opgaver ikke fjernes fra listen. 

- Navn i stedet for brugernavn. 
- Opsætning i systemet ved afsendelse 

af opgave skal ændres. 
- Afsnittets navn skal automatisk kom-

me ind i systemet. 
- Integration til COSMIC, så man ikke 

skal indtaste CPR flere gange. 
- Skal gøre opmærksom på, hvis man 

har glemt stue-nr. 
- Nogle mangler to-vejs-kommunikation 

i systemet, andre ønsker ikke, at der 
skal kommunikeres i flere systemer. 

- Få ændringer til selve systemet, da det 
er brugervenligt og logisk. 

- Navn på afsnit kan dog gøres mere 
logisk. 

- Systemet kan anvendes bedre, så der 
kommer mere ro og flow i opgaverne. 

- Kan også anvendes til blodprøvesvar. 
- Integration til COSMIC vil være smart. 
- Har ikke brug for to-vejs-

kommunikation i systemet. Det er vig-
tigt at lægen henvender sig til dem, 
hvis de skal foretage sig noget.  

- Vigtigt at systemet opdateres således, 
at den der har oprettet opgaven 
kommer til at stå med navn i stedet 
for bruger-ID. 

- Det er vigtigt, at man arbejder med 
organiseringen og kulturen for at få 
det største udbytte. 

- Ændring på opsætningen ift. hvilket 
afsnit der sendes fra. 

- Forslag til forbedringer på akut svang-
reafsnit :  

- Mere logisk opsætning af af-
snit/tilknyttet læge,  

- Nogle ønsker en form for to-vejs-
kommunikation, så man evt. kan få en 
tilbagemelding på, hvis lægen bliver 
forsinket,  

- CPR skal stå tydeligere, 
- At man kan skrive i systemet, hvis 

man bare vil anmode om en kort sam-
tale. 

Tabel 17: Organisatoriske effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen) 
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Patientmæssige effekter 

I Tabel 18 i ses en oversigt over de væsentligste synspunkter omkring de patientmæssige effekter fra de fire interviews. I nedenstående beskrives de 

fundne resultater. 

 

De fleste kan ikke vurdere, om systemet har en effekt på patienttilfredsheden. Der er stadig mange forstyrrelser, men sygeplejerskerne oplever ikke, at 

lægen forlader stuen og sin samtale med patienten i samme grad som før, hvor flere opkald skulle besvares. Dette menes at have en positiv effekt på 

patienttilfredsheden ifølge funktionslederne.  
Kategori/tema Læger Plejepersonale D1, H6 og Vuggen Jordemødre Akut svangreafsnit og 

Fødeafsnittet 

Funktionsledere 

Patient - Det er uvist, om systemet har en 
effekt på patienttilfredsheden. Det er 
en fordel, at der ikke ringes så meget, 
men systemet er stadig forstyrrende 
med SMS-lyde. 

- Lægen forlader ikke stuen og sin samtale 
med patienten i samme grad som før, 
hvor flere opkald skulle besvares. Dette 
har muligvis en positiv effekt på patienttil-
fredsheden, men det er uvist. 

- Jordemødrene ved ikke, om systemet 
på nuværende tidspunkt har en ef-
fekt på patienttilfredsheden. Hvis 
man bliver bedre til at bruge syste-
met, så er der mulighed for at den 
forbedres. 

- Færre forstyrrelser på D1 og H6 gør, at 
lægen er mere til stede i patientsamta-
len, hvilket menes at have en positiv 
effekt på patienttilfredsheden. 

Tabel 18: Patientmæssige effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen) 

Økonomiske effekter 

I Tabel 19 i ses en oversigt over de væsentligste synspunkter omkring de økonomiske effekter fra interviewet med funktionslederne. I nedenstående be-

skrives de fundne resultater. 

 

Funktionsledere vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke vil være en målbar effekt på, om patienterne udskrives tidligere, og der er dermed heller 

ikke en økonomisk gevinst. Der er kommet mere flow i opgaverne, og nogle løses hurtigere, og hvis der ændres på arbejdsgange, organisering og kultur, 

menes der at være potentiale for, at patienter hurtigere kan udskrives. Med Nervecentre kan man måske have en lille forventning om at overarbejde 

reduceres for plejepersonalet, da de ikke føler de skal blive for at sikre, at en opgave overleveres korrekt til lægen. Overlægen oplever til gengæld, at nog-

le læger, føler de skal blive, hvis der stadig står opgaver på listen. 

Kategori/tema Funktionsledere 

Økonomi - Potentiale ift. indlæggelsestider: Der er ifølge informanterne på nuværende tidspunkt ikke en målbar effekt på, om patienterne udskrives tidligere og dermed heller ingen 
økonomisk gevinst. Der er kommet mere flow i opgaverne, og nogle løses hurtigere, og hvis der ændres på arbejdsgange, organisering og kultur, menes der at være potentiale 
for, at patienter hurtigere kan udskrives. 

- Overarbejde: Nogle af informanterne har før NC oplevet, at sygeplejerskerne blev efter deres vagt for at sikre, at opgaven kom videre til lægen. Med NC er man sikker på, at 
opgaven går videre til den næste læge ved vagtskifte, og man kan måske have en lille forventning om at overarbejde reduceres med NC. Overlægen oplever til gengæld, at nogle 
læger, føler de skal blive, hvis der stadig står opgaver på listen, men dette er ikke nødvendigt, for opgaverne går videre til den næste. 

Tabel 19: Økonomiske effekter (interviews syv mdr. efter implementeringen)
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 Supplerende	resultater:	Økonomi	Bilag	G
I følgende tabeller ses de bagvedliggende estimater og antagelser i business casen. 
 

Tabel A: Parametre, DKK 

Beskrivelse af parameter Værdi Bemærkninger / Kilde / antagelser 

Prisoplysninger     
Gns. timeløn personale (sygeplejerske) 258 Lønninger er baseret på gennemsnitslønninger (inkl. pension) på OUH, 2014-niveau (fra mini-MTV 

skema). Omregnet til effektive timer idet ferie mv. er trukket ud (1.481 timer om året). DJØF-løn 
til IT-projektleder er i et tidligere projekt (MTV af CIS AN) anbefalet af DoIT. 

Gns. timeløn personale (afdelingssygeplejerske) 352 
Gns. timeløn personale (jordemoder) 264 
Gns. timeløn for personale (overlæge) 608 
Gns. timeløn for IT-specialist 332 
Gns timeløn for IT-projektleder (DJØF-løn er anvendt) 402 
Diskonteringsrente 5,00% Brugt i business case for fælles medicinkort.  
Levetid for udstyr 3       
Annuitetsfaktor                                   2,72  Anvendes i udregningen af en årlig omkostning til hardware-investeringen - se tabel C 

Tabel B: Etableringsomkostninger, DKK 
Beskrivelse af parameter Pilotprojekt Kilder Bemærkninger/antagelser 

Implementerings-/ En-

gangsudgifter 

      

Leverandør:       

Software licens 
231.380  

Pilot: DoIT. Faktura forelig-
ger. 

For pilotprojekt: Pris for at få systemet og afprøve.  

Implementering , Axcess 
132.352  

DoIT og Nervecentre. Faktu-
ra foreligger. 

Professional Services by Axcess A/S, af DKK 1.504/time + transport.  

Implementering Nervecen-
tre 14.772    

Inden implementeringen deltog den engelske leverandør i opstartsmøder. Beløbet dækker rejseudgifter-
ne hertil.  

Videre udvikling af Nerve-
centre 100.000  

DoIT og Nervecentre. Faktu-
ra endnu ikke modtaget 

Udgift til implementering af udviklingsønsker. Personalet har undervejs i pilotprojektet identificeret flere 
forslag til forbedringer af systemet. Disse ønskes implementeret før det kan tages i drift. 

Regional IT:       
Integrationer FPAS 160.000  DoIT Pris fra regional IT. Engangsbeløb. 

OUH:       

Klinikressourcer (superbru-
ger og oplæring) 

145634,45 Afdeling D 

For personalet på afsnit: Baseret på estimater fra afdelingssygeplejerskerne fra tre afsnit, er der ca. brugt 
30 timer i alt pr afsnit til oplæring. Ifølge besvarelserne fra afd.spl. er medarbejderne vant til IT, og det 
kræver ikke særlig meget tid at lære systemet. Den klinisk ansvarlige overlæge for systemet estimerer, at 
der minimum er brugt 100 timer inden implementering ved tilpasning af system mm. Heraf meget af 
overlægens fritid. Alle timerne omregnes dog ift. gennemsnitslønnen for overlæge. Derudover er der 
brugt tid på oplæring mm. Systemet blev udviklet undervejs, hvilket ikke var forventet. 



Side 75 af 115  
 

DoIT-ressourcer (projektle-
delse) 595968,00 DoIT  

Der vurderes at være brugt et års arbejde på projektledelsen af Nervecentre. Der regnes med 1481 timer 
på et år. 

DoIT-ressourcer ved opstart 24545,57 DoIT  Teknisk bistand. Det vurderes af IT-specialisten af der ca. er brugt et par uger på implementering. 

LEAN-konsulent 
125000,00 DoIT  

Under implementeringen blev der afholdt LEAN-workshops med personalet for at udnytte systemet 
bedst muligt. Beløbet er det, der blev afsat til LEAN-delen i budgettet ved opstart. 

Hardware/Komponenter :       
Smartphones og tablets 
mm. 52.045  DoIT. Faktura foreligger. 

Udgifter til indkøb af smartphones og tablets, oplader mm. 

Trådløst netværk     Trådløst netværk er ikke inkluderet, da dette alligevel skulle sættes op. 
 

Tabel C: Driftsomkostninger, DKK   

Beskrivelse af parameter  Pilotprojekt  Kilder Bemærkninger/antagelser 

Drift og vedligehold (årlige omk.)     
Leverandør       
Software licens   Nervecentre/Axcess Der er muligvis årlige omkostninger ved at have systemet. Dette vides endnu ikke. 

Support 132000,00 Nervecentre/Axcess Support pr mdr. ca. 11.000 kr. 

OUH       
Klinikressourcer (løbende 
uddannelse af personale 
mm.) 

47447,23 Afdeling D  

Ifølge afdelingssygeplejerskerne kræver systemet ikke meget oplæring, og det vurderes ikke at koste ekstra, da det 
ligger i oplæringen i afdelingen. I forhold til nye brugere  kommer der kontinuerligt nye til, og de bliver løbende oplært. 
De sidemandsoplærer hinanden og en egentlig oplæring er ikke nødvendig. Som ny sygeplejerske får du det bare vist.  
Lægen vurderer at bruge ¼ til ½ time dagligt i gennemsnit, for at sikre at systemet kører efter hensigten. Der regnes 
med 1½ time om ugen på læge-ressourcer. Der gøres opmærksom på, at disse ressourcer må formodes at reduceres 
med tiden, når systemet ikke længere er i en implementerings- og projektfase, således at det primært er product ma-
nageren fra DoIT, der bruger tid på den daglige drift og ikke det kliniske personale. 

Produktmanager-
ressourcer DoIT 49124,30 DoIT 

Det estimeres, at der maks. skal bruges 10 % af en medarbejders tid på arbejdet som product manager. Der regnes 
med 1481 timer på et år og en lønning til en IT-specialist.  

DoIT: Drift/support  

34496,47 DoIT 

I support, som systemet er nu, estimeres tidsforbruget at være på maks. 2 timer/uge i support af IT-medarbejder i 
DoIT. Dette skal opjusteres ift. antal brugere af systemet. Brugeroprettelsen, som den er nu, tager ca. 5 minutters 
arbejde pr. ny bruger i systemet. Dette ønskes ændret, så det sker mere automatisk fremover. 

Abonnement telefoner 2160,00 TDC og afd. D. Merudgift for abonnement til smartphones (abonnement med data), er 30 kr. Mail fra sekretær Afdeling D. 

Hardware løbende ud-

skiftning 

4624,62 

  Telefonerne forventes løbende udskiftet (geninvesteret), over en periode som angivet i "aktivers levetid". Som anbefa-
let af Drummond anvendes EAC-metoden (Equivalent Annual Cost) til at håndtere hardware-investeringen og omregne 
den til en årlig omkostning. De tidligere anvendte Nokia-telefoner har ca. kostet 700 kr, mens smartphones har kostet 
2799 kr. Der regnes med seks telefoner, som skal udskiftes hvert 3. år. 
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 Referat:	Interviews	tre	mdr.	efter	Bilag	H

implementeringen	

H.1 Fokusgruppeinterview læger 
Tidspunkt og varighed: Interviewet blev foretaget d. 07-01-2014 og havde en varighed på ca. 40 min. 

Gruppe:  

• Overlæge og har været ansat siden 2004 

• Overlæge og har været ansat siden 2006. 

Indledende spørgsmål 

Formål med Nervecentre og forventninger til systemet 

Ifølge lægerne var formålet med systemet at reducere antallet af opkald, specielt i vagterne, og at ple-

jepersonalet hurtigere kan få fat på en læge, samt at optimere stuegangsfunktionen. 

Om forventningerne udtaler lægerne: 

”Altså forventningen fra min side var helt klart, at vi ville få færre opkald som tutor, og det er jo den 

funktion som jeg har mange af.” 

”Det har været en meget belastende funktion, for der blev ringet hele tiden. Den blev brugt både til de 

opgaver der var på afdelingen, men også for at høre, hvor alle de andre var, og hvorfor de ikke svarede 

på deres telefoner. Så vi var sådan en alt i én; opkald udefra og opkald internt.” 

Ifølge de to læger er disse forventninger blevet indfriet.  

Fordele og ulemper ved Nervecentre og anvendelsen heraf 

I starten af implementeringen var det ifølge den ene overlæge et mareridt, da der hele tiden bippede 

opgaveanmodninger ind hvert 2-3 minut, hvilket var belastende. Der blev dog ændret på funktionen i 

Nervecentre, så den ikke genbipper, så hurtigt efter den første besked. Samtidig har plejepersonalet 

også lært, hvornår de skal sende beskederne, hvilket har gjort, at det er blevet rigtig godt. En af overlæ-

gerne udtaler endvidere: 

”…efter man kunne begynde at uddelegere, og man kunne se, hvem der tager opgaverne, så giver det et 

fint overblik over, hvad folk laver rundt omkring. Det var faktisk lidt det, der var meningen med det, og 

det synes jeg er godt”. 

Lægerne mener, at systemet har reduceret telefonopkaldende for tutor-funktionen, og at det er mindre 

stressende at være i tutorfunktionen. Man har opgaverne stående, og man kan nogenlunde se, hvad de 

andre laver. Det er samtidig også smart, at de afsluttende opgaver bliver i systemet, hvis man har brug 

for de informationer senere, f.eks. blodprøvesvar. Den ene overlæge udtaler: 
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”… Du kan altid finde patienten frem. Så det har også minimeret antallet af stykker papir i lommen, og 

jeg tror på den måde også sikkerheden i, at man får gjort tingene. Stress-mæssigt er det helt klart en 

fantastisk ting for tutor-telefonen”. 

Lægerne tror også, at dette er godt ift. de andre funktioner. 

Den primære fordel ved systemet er ifølge begge læger helt klart, at der nu er færre telefonopkald. Det 

er også rigtig godt, at man kan sende en opgave videre til én, som har mindre travlt. En af lægerne ud-

taler: 

”…Det er ikke altid, at alle funktioner er lige belastet, og nogle gange har vi fornemmelsen af, at der er 

nogen, som sidder et sted, hvor de måske ikke laver så meget klinisk arbejde, hvor man selv har travlt. 

Der er det rigtig fint, at man kan sende den over.”  

Det kan være en ulempe med systemet, hvis opgaven ikke er beskrevet godt nok, og man så bliver nødt 

til at ringe til den medarbejder, der har anmodet. Plejepersonalet er dog blevet meget bedre til at be-

skrive problemet. Personalet er samtidig også gode til at sende opgaverne via Nervecentre, selvom de 

står lige ved siden af, så man kan få målt på det. 

Efter Nervecentre er blevet implementeret, er proceduren for plejepersonalet ved tilkald af læge helt 

sikkert blevet mere klar, hvilket også har en positiv effekt på lægernes arbejde. Før fik plejepersonalet 

ikke altid ringet til den rigtige læge. En af lægerne udtaler: 

”Det var ikke nødvendigvis den rigtige de ringede til. Hvis de ikke kunne finde ud af det, så ringede de til 

tutoren, selvom det var en anden, som de skulle have fat i. Eller også ringede de f.eks. og spurgte, hvor 

er stuegangslægen, hvem er stuegangslægen osv. Og de opkald har vi ikke mere.” 

Ifølge en af lægerne er det en ulempe, at opgaverne i systemet kan køre i ring. En af lægerne udtaler: 

”….Der sker ind imellem det der med, som vi egentlig gerne ville have undgået, at opgaverne faktisk går 

i ring. Så afviser den ene og den anden og den tredje. Og man sender den jo kun videre til der, hvor man 

kan se, der ikke er noget at lave. Plus at der også er nogle der glemmer at afslutte opgaverne, så der 

står sådan en lang liste. Det er blevet bedre.” 

Ændringsønsker 

Lægerne foreslår, at der tilføjes en tilbagemeldingsfunktion, f.eks. i de tilfælde, hvor opgaven ikke er 

tydeligt beskrevet. Det er kun muligt at afvise en opgave med en begrundelse. Den ene læge udtaler: 

”Der er nogle situationer, hvor det ville være rart, hvis man kunne skrive tilbage.-”hvorfor” eller ”hvad 

mener du”. Der bliver man så nødt til at ringe op. Så det er meget en-vejs-kommunikation.” 

Der stilles dog spørgsmålstegn ved, om det ville fungere, da det ville kræve, at sygeplejerskerne går ind 

og læser beskederne. 

Ifølge lægerne ville det være godt, hvis man kunne se navnet på plejepersonalet, som har sendt opga-

veanmodningerne og ikke kun brugerID. Hvis man har brug for at tale med vedkommende, er det ikke 

nemt at finde ud af, hvem man skal kontakte, hvilket kan være tidskrævende. 
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Hvilket ”system” foretrækkes 

Begge læger foretrækker Nervecentre. En af lægerne udtaler: 

”Ja jeg er heller ikke i tvivl. Jeg vil godt fortsætte. Jeg vil nødig tilbage til det gamle. Før var det jo sådan, 

at det var svært at besætte tutor-funktionen…. de andre kunne ikke kapere, at telefonen ringede hele 

tiden. Jeg tror, at det efterhånden er sådan en funktion, som alle gerne vil have.”  

Implementering 

Ifølge lægerne har implementeringen været helt klassisk. Den blev udsat flere gange, og der var flere 

tekniske problemer, bl.a. at det ikke var alle telefonerne, der virkede fra starten. Det er særligt en af 

overlægerne fra afdelingen, der har stået for implementeringen, og al kritikken blev desværre også 

rettet til vedkommende. Samtidig mener lægerne, at der kunne have været en mere synlig opbakning 

fra ledelsen og mere opbakning fra leverandøren. En af lægerne udtaler: 

”….Opbakningen har været der, men den kunne godt have været mere synlig. Og så har der været bøvl 

med Nervecentre. Jeg tror måske, at noget af det skyldes, at det skulle foregå på engelsk, og de har 

simpelthen ikke forstået vores system”. 

Ifølge lægerne kan den manglende opbakning fra leverandøren ift. ændringsønsker skyldes, at der er 

forskel på det engelske og danske sundhedssystem, og samtidig kan det være svært at kommunikere 

med leverandøren, når man ikke har engelsk som førstesprog. Efter at overlægen, som stod for imple-

menteringen, blev superbruger på Nervecentre og selv kunne foretage nogle af ændringerne, har det 

hjulpet meget på det. 

I starten var der flere af lægerne, bl.a. den ene af informanterne, som ikke var så glade for systemet, 

men det er ifølge de to overlæger blevet meget bedre. Dette begyndte at ændre sig, da de mange bip-

lyde forsvandt, og da sygeplejerskerne blev bedre til at sende opgaverne på det rigtige tidspunkt. Om 

bip-lydende stadig kan være en forstyrrende faktor svarer en af lægerne: 

”…. Jeg synes da, det er bedre, at den bipper en enkelt gang, end at man bliver ringet op. Det er jo det 

folk skal tænke på. Når man går stuegang på en besværlig patient, og så ringer den. Nu bipper den, og 

så kan man se på den, når man går ud af døren.” 

Ifølge lægerne har der været stor forskel på, hvor hurtigt man har taget systemet til sig, og nogle har 

været længere tid om det end andre. Der er stadig problemer med at få nogle af lægerne til at accepte-

re de opgaver, man videresender. Det nævnes dog også, at nogle af funktionerne i systemet er overflø-

dige som f.eks. ”påbegyndt opgave”, som nok er en del af systemet, for at man kan foretage målinger. 

”….Det er ikke bare lige at implementere sådan noget her. Der var rigtig meget skepsis fra starten af, og 

det tager rigtig lang tid, inden det har været omkring alle….. Men jeg tænker stadigvæk, at dem som var 

meget imod fra starten, der er de fleste af dem altså vendt fuldstændig.… Når man finder ud af, at det 

virker, og det afgiver noget i løbet af dagen på en arbejdsfunktion. Sådan tror jeg de fleste har det…. Og 

så er det meget, om du har været vant til en gammel nokia, som bare kunne SMS’e og ringe eller om 

man har været vant til at bruge smartphones. Og havde det været 19-årige, du havde sat til det her, så 

havde det været inde i løbet af et halvt døgn. Sådan er det bare. ” 

For nogle af lægerne har iPhonen været en barriere for at ville anvende systemet: 
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”Der er helt klart nogle, som ikke har været vant til at håndtere en smartphone og vant til at håndtere 

en iPhone. Det er nok den største barriere. Og så er der også nogle, tror jeg, som på forhånd var negati-

ve, og som har været lidt længere tid om at blive positive.” 

Ifølge lægerne fungerer systemet endnu ikke helt i vagten og om natten, og nogle af deres kolleger har 

nævnt, at der kommer SMS-lyde flere gange i løbet af en nat, som kan ødelægge nogens søvn i en vagt, 

hvor der ellers er stille. Dette oplever de to læger dog ikke, hvilket de mener kan skyldes forskelle i, 

hvad man siger til plejepersonalet, inden man går til ro. Den ene læger udtaler endvidere, at hun ikke 

vågner af en SMS-lyd, men skal have et opkald. Den anden læge udtaler: 

”Man kan lige så godt forebygge. For på samme måde når man er to i vagten og gør opmærksom på 

hvilken telefon, der skal ringes til først, så gør jeg også opmærksom på, at hvis der skal sendes en SMS, 

så gør det ikke midt om natten…. ring hvis du skal have et svar, og hvis det er ligegyldigt, så vent til i 

morgen” 

Lægerne er ikke interesseret i at få beskeder om natten, om hvem der skal gås stuegang på næste dag. 

Hvis de sendes om natten, risikerer man, at den bliver afsluttet eller afvist eller lignende. Ifølge lægerne 

er sygeplejerskerne dog blevet bedre til at sætte tid på, hvornår opgaveanmodningerne skal sendes 

afsted.  

Begge læger tilkendegiver, at de opgaver, som sendes om natten, alle er nogle som kan vente, hvilket 

det også skal være, da der er risiko for at de ikke hører beskeden, hvis de sover. Hvis personalet ved, at 

vagtholdet er gået i seng, så ringer de. 

Opsamling: Ift. implementeringen ville det have været godt, hvis der var en mere synlig opbakning fra 

ledelsen og bedre opbakning fra leverandøren, og at teknikken havde været på plads fra starten, og 

man skulle ifølge lægerne have ventet, til man var sikker på teknologien virkede. 

Anvendelsen af systemet 

Lægerne har indtryk af, at Nervecentre ikke anvendes så meget på Fødeafsnittet, og at de primært rin-

ger. Fødegangslægen er til stede på afsnittet i dagtiden, og dette er måske en del af grunden til, at sy-

stemet ikke anvendes helt så meget. Ifølge lægerne er det især sygeplejerskerne på D1 og H6, som er 

gode til at bruge systemet. 

Opgaverne prioriteres af lægerne, når de har modtaget dem. Selvom der sendes en gul besked, som 

ønskes løst inden for en time, så er virkeligheden en anden. Hvis man har en hel liste med gule beske-

der, starter man fra en ende og prioriterer: 

”… man kan jo se på dem, hvad for nogle der vigtigst af de gule, og så tager man dem først. Og det kan 

godt være det varer 2-3 timer, men det står stadig på listen, så de skal nok blive løst. Men det her med, 

at der sidder en i den anden ende, og venter på det bliver løst inden for en time.-Det gør de ikke. Det er 

også en opdragelsesting”. 

Plejepersonalet kan ikke forvente, at lægerne kan komme inden for 1 time, selvom de har sendt en gul 

besked, da der kan være travlt med andre opgaver, som lægerne prioriterer højere. Det er ikke muligt 

at sige, inden for hvilket tidsrum en opgave kan løses, og hvis lægerne skulle registrere, hvornår de ville 

forvente at ankomme, ville det også kræve alt for meget registrering. 
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”Vi kan acceptere dem, og så kan vi tage dem i den rækkefølge de er på. Og nogle gange hvis det bare 

er noget med at ordinere noget medicin, så er det pærenemt, for så gør du det lige, når du sidder og har 

computeren åben. Men hvis det er noget, du skal se på en patient, så tænker jeg, at der må de ringe, 

hvis de ikke får svar. Der har været nogle tilfælde, hvor de synes, der er gået for lang tid, men så må de 

jo ringe til os, for så kan vi svare dem i telefonen.” 

Tryghed ved anvendelsen af systemet 

Lægerne føler sig trygge ved at anvende systemet og forventer, at sygeplejerskerne ringer dem op, hvis 

de finder det nødvendigt. F.eks. hvis en sygeplejerske har sendt en gul opgave, som ikke er blevet løst 

inden for 1 time, og opgaven bliver nødt til at blive løst hurtigt. 

I Nervecentre er det muligt at sende opgaven videre, og lægerne har en fornemmelse af, at opgaverne 

nogle gange bliver ved med køre i ring: 

”Jeg har stadigvæk indtryk af, at der er nogle, som sender opgaverne i ring. Man kunne måske gå ind og 

se på, om det er de samme.” 

”Der er måske også nogle, som har tendens til at tage imod for meget, og så stadser det op, og så 

kommer man ikke videre. Der må man ind og fjerne dem igen.” 

Lægerne tilkendegiver, at de stoler på, at opgaverne bliver løst, men hvis opgaverne ikke bliver accepte-

ret, bliver man i tvivl. 

”….Jeg tror, at det jeg synes, der er mest frustrerende, det er, at det ikke er altid, de bliver accepteret. 

Jeg er ikke 100% sikker på, at dem jeg sender til, tager opgaverne. Men det er meget personafhængigt.” 

Jo flere gange der bliver snakket om det i lægegruppen, jo bedre bliver lægerne dog til at acceptere og 

få afsluttet opgaven i Nervecentre. Det tager tid at implementere et nyt system, og det bliver bedre 

med tiden. 

Brugervenlighed 

Ifølge lægerne er systemet ikke helt logisk, og der er nu blevet lavet en manual til, hvordan systemet 

skal anvendes. Lægerne udtaler: 

”Det kunne måske have været lavet smartere med det system, men der er mange knapper, man skal 

trykke på, og der er mange funktioner.” 

”Man skal have haft den i hænderne og vide, hvad det egentlig handler om. Det falder ikke logisk. Det er 

sådan en arbejdsgang, man lige skal lære.” 

Det ville være godt, hvis det ikke var nødvendigt med så mange klik i systemet. En del af årsagen til 

hvorfor det måske ikke virker så intuitivt kan være, at det meste står på engelsk (alt udover det der 

bliver skrevet ind med CPR). Den ene af lægerne mener heller ikke, at selve iPhonen er intuitiv og har 

været vant til at bruge Samsung. 

Ændring i arbejdsopgaver og tidsforbrug 

De to læger tilkendegiver, at de endnu ikke har brugt det med at sende en opgave videre til gynækolo-

gien i vagten. Årsagen er bl.a. at i de vagter, hvor de har haft travlt, har de også vidst, at gynækologien 
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har haft travlt, men ifølge lægerne ville systemet måske blive udnyttet bedre, hvis det blev implemente-

ret på hele afdelingen og ikke kun obstetrikken: 

”Hvis det er, så ville det være bedre, hvis gynækologien også fik Nervecentre, så man kan se, hvor travlt 

de har.”  

”…for så har du også meget mere overblik over, hvad det er de laver, så man kan hjælpe hinanden på 

den måde.” 

Ifølge lægerne har systemet betydet, at det ikke længere er så svært at besætte tutorfunktionen. Det er 

samtidig deres fornemmelse, at systemet har ændret på arbejdsgangene, men de er ikke klar over, 

hvad de synes ude på afdelingerne. Lægerne håber på, at det har optimeret stuegangen, og den ene 

læge har hørt at de på H6 er meget tilfredse med systemet, og at stuegangen er blevet bedre: 

”På H6 har jeg hørt, at de er meget tilfredse med det. Nu får de gået stuegang. Det her med, at det lig-

ger på en anden etage. Det er nok til, at det altid er dem, der kommer sidst, og nogle gange kom de slet 

ikke, fordi de ikke kunne nå derned. Nu kan man se, hvad det er, de gerne vil, og så er det meget nem-

mere. Så nu får de gået stuegang.” 

Ifølge lægerne er det mere tidskrævende at skulle kigge i Nervecentre, hvad opgaven lyder på, men 

med systemet er det blevet mindre stressende, særligt for tutorfunktionen, da der ikke hele tiden 

kommer opkald, og lægerne tror også, at det er blevet mindre stressende for dem, som sender beske-

derne og for de andre funktioner. Alt i alt mener lægerne at systemet er tidsbesparende. 

Den ene læge tilkendegiver dog, at der for hende kan være et problem med signalværdien ved at stå 

med en smartphone: 

”Jeg bliver irriteret over, at jeg står i elevatoren med en iPhone. Jeg sender et signal, som jeg ikke bryder 

mig om at sende. Jeg sender et signal om ”nå hvad er der så på nettet i dag””. 

”…. Ja folk kan jo ikke vide, at du ikke står og SMSer til en eller anden, og at man står med en arbejd-

sting. Det har jeg nu ikke nogen problemer med, men der er vi jo meget forskellige. Og det er rigtig nok. 

Signalværdien i at rende rundt med sådan en i hånden kan diskuteres.-om den er god eller dårlig.”  

Systemet giver ifølge lægerne et godt overblik, og det er nemt at se, hvor mange opgaver man har nået. 

Nervecentre har dog også betydet, at man som læge kun ser på de patienter, som sygeplejerskerne 

ønsker stuegang på, og at man ikke længere har samme overblik over alle patienterne: 

”Altså man bliver nødt til at tro på sygeplejerskerne noget mere end tidligere, hvor man gik ind og så, 

hvilke patienter der lå, og hvad fejler de, og hvilke problemstillinger kan der være. Det gør man ikke 

mere. Man går kun efter dem, som sygeplejerskerne synes der skal gås stuegang på. Så man har ikke 

helt det samme overblik.” 

Begge synes dog det er en god ting, da de stoler på plejepersonalet, men det er en ændring i arbejds-

gangene. 

Teknik 

Der har ifølge lægerne ikke været de store tekniske problemer med Nervecentre, da det først kom op at 

køre. Der har dog været lidt server- og netværksproblemer, men telefonen kommer hurtigt på igen, hvis 
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det falder ud. Det trådløse netværk er blevet bedre, men det er stadig ustabilt, og det sker flere gange i 

løbet af en dag, at der er serverproblemer. I de tilfælde går man dog bare videre, og så kommer det 

hurtigt igen. Det var særligt i starten, der var tekniske problemer. Der har tidligere været problemer 

med, at de ikke kunne logge på, men dette skulle være rettet nu. I den forbindelse blev der ringet til 

DoITs helpdesk, som til at starte ikke understøttede de problemer. Men dette er der også kommet styr 

på nu. Ifølge lægerne kører selve Nervecentre dog stabilt. 

Det er et problem, at telefonerne aflader så hurtigt, som de gør: 

”…telefonerne aflader helt vildt hurtigt. Altså du skal rende rundt med en oplader i lommen. Hvis du 

modtager telefonen efter en dagfunktion, og de ikke har haft tid til at sætte sig ned, så er den afladet til 

30 %, og så skal du have en lader med i hånden. Det er træls.” 

Det er primært vagttelefonerne, hvor dette er et problem, da de ikke ligger til opladning i vagten, som 

de andre telefoner. Det er lægernes indtryk, at det fungerer rigtig godt med opladningen af de andre 

telefoner, hvilket også skyldes, at overlægen, som har stået for implementeringen, har påmindet om 

det hver dag. 

For vagttelefonerne har lægerne oplevet, at de bliver afladet meget hurtigt, selvom der ikke er noget 

andet åbent. Det er et problem, at de aflades, for i vagten er det svært at lægge telefonerne til oplad-

ning, og det kan være utrygt, hvis telefonen går ud: 

”…du kan ikke ligge den, for på det tidspunkt er du ikke stationær så lang tid, at du kan have den til op-

ladning.” 

Samtidig er det træls, at opladeren ikke kan nå hen til bordet i vagtværelset, hvilket betyder, at man 

skal ud af sengen for at svare telefonen, når den ligger til ladning. Det er en lille ting, og det kan løses 

ved at få sat et stik op. 

Der har endvidere været problemer med at starte telefonerne op igen efter de har afladet fuldstændig. 

Ifølge lægerne er selve størrelsen på iPhonen fin, og de ønsker ikke at få noget der er større, som f.eks. 

mini-iPads. Endvidere synes lægerne, at telefonerne har holdt godt, selvom de er udsat i det hårde mil-

jø, som de befinder sig i.  

H.2 Fokusgruppeinterview plejepersonale 
Tidspunkt og varighed: Interviewet blev foretaget d. 07-01-2014 og havde en varighed på ca. 30 min. 

Gruppe: To sygeplejersker (en fra afsnit H6 og en fra afsnit D1) og en sekretær fra Svangreklinikken: 

• Sygeplejerske på H6. Ansat i et vikariat, men har været på afsnittet som sygeplejestuderende. 

Har været ansat siden september 2013 og har været i praktik et halvt års tid inden. Kender af-

delingen rigtig godt og har også været der som afløser. 

• Lægesekretær på Svangreklinikken. Ansat i afsnittet i 5½ år. 

• Sygeplejerske på D1. Ansat i 18 år. 
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Indledende spørgsmål 

Formål med Nervecentre og forventninger til systemet 

Ifølge medarbejderne var formålet med indførelsen af Nervecentre at optimere effektiviteten og kvali-

teten af stuegangen. Det var forventet, at opgaverne ville blive løst hurtigere. Endvidere var formålet, 

at det skulle spare lægerne for at blive forstyrret midt i akutte opgaver med opkald, som ikke omhand-

lede noget akut samt at give mulighed for at kunne prioritere opgaver. En af sygeplejerskerne udtaler: 

”Altså jeg tænker umiddelbart, som vi fik det præsenteret, så var det lige så meget for at spare lægerne 

for at blive forstyrret i noget, som egentlig var vigtigt, så de kunne prioritere, hvad der er vigtigt, og 

hvad kan vente, så man ikke bliver forstyrret i et eller andet akut, f.eks. når vi ringer, mens de står nede i 

en sectio. Så det var for at undgå fejl.” 

Alt dette var også det sygeplejerskerne forventede af systemet. Endvidere forventede man også, at det 

ville have en positiv effekt ude på afsnittene. Sygeplejerskerne udtaler: 

”Altså jeg synes ikke kun vi havde en forventning om, at det skulle være godt for lægerne, men også for 

os.” 

”Ja selvfølgelig…. Det der med, at vi sidder på spring; hvornår træder der en D-læge ind, og så er det 

ellers bare at fange, hvem der nu lige kommer…. For vi har ringet rigtig meget for overhovedet at få 

nogle til at kigge ned til os. Så vi skal ikke forstyrre dem, men de bliver opmærksomme på, at der også er 

nogle på H6, som der skal gås stuegang på.” 

Ifølge medarbejderne er disse forventninger blevet indfriet, men sygeplejersken fra H6 tilkendegiver, at 

der stadig kan gå lang tid før lægerne kommer, specielt ift. udskrivelse. Dette vurderes ikke at have 

ændret sig med Nervecentre. 

Fordele og ulemper ved Nervecentre og anvendelsen heraf 

Sygeplejerskerne har ikke samme oplevelse af stuegangen. I Nervecentre er der mulighed for at tilføje, 

at man ønsker en samtale med læge, men sygeplejersken fra H6 oplever ikke, at lægerne indordner sig 

efter det, og hun oplever, at lægerne er meget hurtige væk igen. Sygeplejersken udtaler: 

”Vores problem er nemlig, at vi skriver, at der er noget medicinordination, der skal justeres,-kontakt 

sygeplejerske. Og den sygeplejerske, der har patienten, skriver kontakt sygeplejersken med navn og 

efternavn for at tale om det her, og 5 min efter kan man gå ind og se i COSMIC, at de har rettet i medi-

cinen, og der er skrevet stuegang, og de har ikke været i afdelingen. Det er bare gjort på en computer, 

og så er der fejl i medicinen, og så kan vi så ringe igen og sige, at der er lavet fejl. Og så siger de ”det 

kan vi ikke tage os af, book i Nervecentre”. Og når vi så har booket for 3. gang i Nervecentre i løbet af 

dagen, så begynder vi at blive sådan lidt trætte af det. Så vores problem er, at det er rigtig fint, at de 

kan gøre nogle ting ved en computer, men de er også nødt til, at når man så skriver ”kontakt sygeplejer-

sken” ved navn, så må de også gerne komme til os, for det er altså et problem, at de ikke snakker med 

os, for vi får altså nogle fejlordinationer i medicin på det, fordi de bare ordinere et eller andet uden at 

tale med os. ” 

Ifølge sygeplejersken var dette ikke et problem før, da lægerne var nødt til at komme ned til dem. Dette 

oplever sygeplejersken fra D1 dog ikke, og hun synes ikke de har samme problem. Sygeplejersken udta-

ler: 
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”… vi bruger også rigtig meget det med at skrive, hvis vi har behov for samtale med lægen, inden de går 

til patienten, og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Vi er positive oppe ved os……. Og vi har heller 

ikke problemer med at skulle ind og booke flere gange. Det oplever vi altså ikke” 

Dette er lægesekretæren enig i.  

Udover problemet med den manglende samtale imellem sygeplejerskerne på H6 og lægerne ved an-

modning herom i Nervecentre, ser personalet ingen andre ulemper ved systemet. Endvidere handler 

denne problematik mere om anvendelsen af systemet, og er ikke en ulempe i selve systemet, og syge-

plejersken fra H6 tilkendegiver, at de på H6 føler de bliver nedprioriteret lidt. 

En af sygeplejerskerne mener, at det fungerer godt med farverne ift. prioriteringen, og nævner et ek-

sempel, hvor hun havde brug for at lægen kom hurtigt, da der skulle underskrives nogle papirer inden 

patienten skulle til sectio. Hun skrev opgaven under gul, og så kom lægen efter 10-15 min. Sygeplejer-

sken udtaler: 

”Det var et eksempel på, at jeg også lige tænkte for mig selv, at det fungerer altså meget godt, det der 

med farverne. Og man skal ikke ringe og forstyrre, da man ikke havde den telefoniske kontakt. Og det 

synes jeg kan være rart. For du får også en fornemmelse af, at du helt klart forstyrrer en læge. Den er 

også ubehagelig i samarbejdet. Den undgår man også. Det er der, hvor jeg tænker, at det er fint for alle 

parter. Hvis man har haft en samtale, hvor man godt kan høre, at det var ikke lige på et passende tids-

punkt, så er der allerede sådan lidt ved mødet med lægen på afdelingen.” 

De tre medarbejdere tilkendegiver, at det er godt, at man ikke længere skal ringe og forstyrre lægen så 

meget efter indførelsen af Nervecentre. Dette har en positiv indvirkning på arbejdsglæden, da de man-

ge opkald kan skabe en dårlig stemning. For Svangreklinikken og D1 var det med den gamle kommuni-

kationsprocedure endvidere ikke altid til at finde ud af, hvem man skulle ringe til, da dette har ændret 

sig meget igennem årerne. For H6 har der ikke været samme problem, da de kun har et nummer på D-

lægen. 

Ifølge de tre medarbejdere har systemet optimeret på tidsforbruget på opkald. En af sygeplejerskerne 

udtaler: 

”Det synes jeg vi har brugt meget tid på oppe ved os i hvert fald.-At fejlringe. Så på den måde synes jeg 

også, at det er godt.” 

I nogle situationer kan Nervecentre betyde, at opgaverne bliver løst hurtigere, bl.a. fordi nogle opgaver 

kan løses fra computeren et andet sted. Det er dog ikke helt samme oplevelse sygeplejersken fra H6, da 

lægerne ikke altid kontakter sygeplejersken, selvom de har anmodet herom. 

Ændringsønsker 

Ifølge sygeplejerskerne kunne der muligvis tilføjes nogle flere kategorier for opgaver. Dette kunne må-

ske betyde, at der ville være færre klik, og at systemet ville blive lidt hurtigere at anvende. En af syge-

plejerskerne udtaler: 

”Der kan tilføjes nogle ting ude på bjælkerne, hvor vi skal ind og nærskrive lidt ift., hvad der ligger af 

kategorier. Der kunne man godt nogle gange savne en kategori, men der putter man det jo så bare ind 

under noget andet, under stuegang for eksempel, og så skriver man lidt mere specifikt, hvad det så 

handler om. Så selvfølgelig kan man altid finde én, som kan passe.” 
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Hvilket ”system” foretrækkes 

Alle tre medarbejdere ønsker at fortsætte med Nervecentre, og lægesekretæren udtaler:  

”Ja vi er også glade for det…. vi er meget tilfredse”. 

Sygeplejersken fra H6 udtaler: 

”Ja jeg synes også det fungerer godt, men det er lige så meget det der med, at man gør opmærksom på, 

at der er nogle hernede.… på den måde giver det noget synlighed for, at vi har nogle patienter, som der 

skal gås stuegang på. Så de bliver opmærksomme på os. Så det synes jeg er positivt.”  

Implementering 

Sygeplejersken fra H6 udtaler, at de i opstarten ikke var klar over, at stuegangsopgaverne først skulle 

sendes afsted efter kl 8, hvilket resulterede i, at lægerne blev irriteret og klagede. Når stuegangsopga-

verne indtastes tidligere skal tidspunktet for afsendelse ændres, så opgaverne først bipper ind på læ-

gernes telefoner efter kl 8. Dette kunne man måske have gjort mere tydeligt i implementeringsfasen. 

Sygeplejersken fra H6 udtaler endvidere: 

”Der kunne måske godt have været noget mere undervisning, hvor vi fik vist, hvad man skal gøre, og 

hvordan man overhovedet logger ind på Nervecentre… Så det har vi også brugt en del tid på overhove-

det at finde ud af, hvordan det fungerede.” 

Endvidere er det sygeplejerskens oplevelse, at de unge har haft nemmere ved teknikken, og at de nogle 

gange har skullet hjælpe de ældre medarbejdere. 

Medarbejderne fra Svangreklinikken og D1 synes, at implementeringen er gået godt, og at der kun har 

været forventelige udfordringer, som der er, når man implementerer noget nyt. På D1 har man haft 

meget sidemandsoplæringen, hvilket har været rigtig godt.  

Sygeplejersken fra H6 udtaler: 

”Det skal heller ikke forstås på den måde, at de har været afvisende for det. De er bare kommet og sagt 

”jeg har ikke styr på det, vil du hjælpe” og så har de fanget en af os, der har haft styr på det. Men jeg 

har nok vist en 5-6 stykker, hvordan det fungerer, men skidt da med det.” 

Ifølge sygeplejersken har oplæringen måske ikke været helt så struktureret hos dem, da det har været 

meget spredt, hvornår folk er mødt ind, og i en nattevagt anvendes systemet ikke så meget. Der kan 

dermed være nogle, som har brugt systemet langt mere end andre.  

Ifølge medarbejderne er der også stor forskel på, hvordan lægerne har taget det til sig: 

”Jeg tror også, der er stor forskel. Det kan vi jo også se. Der er jo nogle læger, der er lynhurtigt inde i det, 

og så er der måske også nogle, som har modstand mod de nye ting. Sådan er det vel nok bare. Der er 

nogle, der er enormt hurtige til at tage det til sig, og så er der andre, der måske har lidt svære ved det.” 

Det var primært i starten, at lægerne kom og spurgte om hjælp til systemet, men der er stadig nogle, 

som ikke er helt med. De synes dog alle, at det fungerer godt, med undtagelse af, at lægerne ifølge sy-

geplejersken fra H6 ikke altid tager kontakt til dem, inden de løser opgaven, selvom de har anmodet om 

det. 
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Anvendelsen af systemet 

Alle tre medarbejdere synes systemet er let og intuitivt at anvende, og det har været nemt at lære. 

Mulighederne for prioritering i systemet er i det store hele dækkende, men der kunne måske være en 

mellemgruppe; f.eks. for de opgaver, som ligger mellem de prioriteringer, som hedder ”inden 15.30” og 

”gul”, da det kan sænke processen at sætte den under ”inden 15.30”, men man kan samtidig ikke tillade 

sig at lægge den under gul. Samtidig diskuteres det også, om nogle af prioriteringsmulighederne over-

hovedet giver mening. Sygeplejerskerne udtaler: 

”Men altså også hvad er gul udskrivelse for? For vi havde nogle, der sad og ventede på et tidspunkt, og 

så kommer der en læge og kl. var mange, og så siger jeg ” ja jeg overvejede egentlig at skrive den under 

gul” for jeg vil gerne have det til at være lidt mere effektivt. ”ja” siger hun, ”det er lige meget. Når jeg 

ser der står udskrivelse på min iPhone, så har det allersidste prioritet, uanset om den er grøn eller gul, så 

det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du gør””. 

”Det er også derfor, det er lidt frustrerende, at der er en, der hedder gul udskrivelse”. 

Sygeplejersken fra H6 tilkendegiver, at det bare generelt er et problem, at udskrivelserne bliver nedpri-

oriteret, da folk sidder og venter, og der kan være meget udskiftning. 

Tryghed ved anvendelsen af systemet 

Alle tre medarbejdere tilkendegiver, at de føler sig trygge ved at anvende systemet. De føler ingen 

utryghed ved, om opgaven nu også bliver accepteret og løst efter den er sendt, og ingen har oplevet, at 

opgaverne ikke bliver taget. 

Ifølge sygeplejersken fra H6 kan det dog være lidt utrygt, hvis lægerne ikke tager fat i dem, hvis de har 

skrevet det i Nervecentre og løser opgaven bag en skærm. 

Det er endvidere uklart for medarbejderne, hvordan opgaverne bliver sendt, og lægesekretæren fra 

Svangreklinikken udtaler: 

”Når man nu har sendt en opgave, hvor mange går den så til? For vi oplevede en dag, at der kom en af 

lægerne ovre fra jer D1 og sagde ”hvem er hos jer i dag? Jeg tror nemlig, at hun sletter vores opgaver”. 

Og det var ganske rigtigt. Det var det hun gjorde, for de poppede op over på hendes telefon også.” 

Ifølge medarbejderne burde dette ikke kunne ske. 

Ændring i arbejdsopgaver og tidsforbrug 

Alle tre medarbejdere mener, at systemet er tidsbesparende. Sygeplejersken fra H6 udtaler: 

”Man sidder ikke og venter, og så er der optaget og ”ring tilbage om lidt” eller ”jeg kan ikke tage den 

lige nu””. 

Sygeplejersken udtaler dog, at det tager tid, hvis man skal ringe til lægen, hvis de ikke har haft en nød-

vendig samtale om patienten, og hvis de skal booke igen, men derudover vurderer hun, at det er tids-

besparende. 

Alle tre medarbejdere synes, at systemet har lettet på deres arbejde. Sygeplejersken fra D1 og sekretæ-

ren fra Svangreklinikken oplever, at opgaverne, bl.a. stuegangsopgaver, bliver løst hurtigere. 
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Ifølge sygeplejersken fra H6 er det blevet nemmere for lægerne at tage opgaver hos dem ind imellem 

deres andre opgaver: 

”Ja jeg vil i hvert fald sige, at de har nemmere ved at putte ind. Mange gange er dem, der går stuegang 

hos os også dem, der laver sectio og så en gang imellem, når de lige har en pause, så kommer de og 

ordinerer medicin, og så går de videre til et nyt sectio, så på den måde, så bliver vi måske puttet lidt 

mere ind, hvor man kan sige at før i tiden, der var der 5 opgaver på H6, og så venter de til alt er overstå-

et. Så på den måde bliver vi måske taget lidt mere løbende hen af vejen.”  

Ifølge sygeplejersken kan det være irriterende, at det ikke er alle læger, som går stuegang på H6, som 

har adgang til Nervecentre. 

”… Vi har også nogle gange haft nogle medicinstuderende nede eller nogle nye et-eller-andet, som over-

hovedet ikke er koblet på Nervecentre. Så kommer de bare ned og spørger, om vi har nogen, der skal 

gås stuegang på. Og så tænker man, ”ja det har jeg, jeg har booket dem i Nervecentre”. Og så er det lidt 

træls, man har brugt tid på det. Det er ikke alle, der er koblet op på det.” 

Teknik 

I nogle af afsnittene fik man en iPad til at sende opgaveanmodningerne. Alle tre medarbejdere udtaler 

dog, at de ikke anvender iPad’en, men i stedet bruger computeren, og at det fungerer, som det skal. 

Sekretæren fra Svangreklinikken udtaler: 

”Ja. Vi startede med at bruge iPad’en, men det blev bremset på et tidspunkt af en eller anden årsag, og 

så har vi altså ikke taget det op igen….. Man kan sige, at det smarte ved iPad’en var jo, at ved en stue-

gang der havde du hele din indlæggelsesoversigt. Der skulle du bare klikke ud. Her skal du jo skrive CPR-

nr og søge dem frem enkelvis.” 

Ingen af de tre medarbejdere oplever problemer med, at de ikke kan få adgang til en computer, fordi de 

er optaget. Sygeplejersken fra H6 udtaler: 

”Jeg synes faktisk, det foregår bedre på computeren. Vi har det jo på alle vores computere, så det er lige 

meget, hvor vi sidder på afdelingen…. Tværtimod har vi haft problemer med at logge på vores iPad. Vi 

kan logge på computeren med vores brugerID, men ikke på iPad’en, så den bruger vi slet ikke. Den er 

der bare.” 

Nedbrud 

Ifølge de tre medarbejdere kører Nervecentre stabilt, og ingen af dem har oplevet, at systemet er gået 

ned, eller at de ikke kunne logge ind. 

Opsamling 

Alt i alt er de tre medarbejdere positive overfor systemet, og de synes det er tidsbesparende og godt at 

man undgår den negative kontakt til lægerne. Dette har haft en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet, 

hvilket går begge veje. Der er få ændringsønsker, men anvendelsen af systemet kan forbedres, bl.a. 

således at lægerne tager kontakt til sygeplejersken inden opgaven løses i de tilfælde, hvor der er anmo-

det herom i Nervecentre. 
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 Referater:	Interviews	syv	mdr.	ef-Bilag	I

ter	implementeringen	

I.1 Fokusgruppeinterview læger 
Dato og varighed: 

Interviewet blev afholdt d. 5. maj og havde en varighed på ca. 40 min. 

Deltagere: 

Den ene læge har været ansat som overlæge i Afdeling D i flere år og længe før Nervecentre blev im-

plementeret. Den anden har været ansat siden 1. marts 2013.  
 

Positive effekter ved systemet 

• Færre opkald og patientdata på telefonen: Ifølge overlægerne er den størst fordel ved syste-

met, at man har patientens data på telefonen, og at man ikke længere får så mange indgående 

opkald; f.eks. ringede personalet før, for at høre, om man havde glemt en opgave, hvilket man i 

mange situationer ikke havde, man havde bare ikke haft tid til at se på den. Disse opkald undgår 

man med Nervecentre. Systemet har dog ikke resulteret i færre forstyrrelser, men nærmere i 

mindre forstyrrende forstyrrelser.  

• Opgaver kan løses på afstand, hvilket kan være tidsbesparende: Lægerne mener endvidere, at 

det er smart, at mindre opgaver kan løse på afstand. En af lægerne udtaler: 

”… så man kan sidde der, hvor man er og lige gå ind og klare den opgave uden at bevæge sig. 

Altså uden at bruge tid på at gå op på afdelingen.”  

Det er særligt D1 og også H6, der er gode til at bruge systemet til disse opgaver, hvilket betyder, 

at nogle stuegangsopgaver kan klares på afstand, hvilket kan være tidsbesparende. Det nævnes 

dog, at man har hørt personalet sige, at det også betyder, at de ikke ser lægen helt så meget, 

hvilket måske ikke er en fordel.  

• Bedre overblik: Overlægerne tilkendegiver, at systemet giver et bedre overblik over, hvilke op-

gaver der ligger hos lægerne. 

• Forbedrer samarbejdet mellem læger: En anden stor fordel ved systemet er ifølge overlæger-

ne, at lægerne er blevet gode til at hjælpe hinanden. Ved at ”assigne” og ”re-assigne” opgaver i 

systemet kan man tage hinandens opgaver. Typisk er der mange planlagte stuegangsopgaver 

om morgenen og færre akutte ting, hvilket så er omvendt senere, og lægerne med de forskelli-

ge funktioner kan derfor med fordel hjælpe hinanden. En af lægerne udtaler: 

”Altså hvis man snupper lidt opgaver fra hinanden, så får man jo afviklet stuegangen. Og når 

der så bliver travlt på akut-siden, så kan dem der er færdige med deres stuegang hjælpe. Og det 

har jeg oplevet nogle gange, hvor det har fungeret, hvor jeg har tænkt, at det var enormt til-

fredsstillende, at alle blev færdige, og man bliver så glad, når de andre hjælper en, og man får 

lyst til at gøre gengæld. Det giver en meget god arbejdsmoral…. Men det fungerer bedst, når 

der ikke er vanvittigt travlt, for når der er vanvittigt travlt, så har vi allesammen flere opgaver 

end vi kan nå…. Og sådan er det jo desværre tit. ” 
 



Side 89 af 115  
 

Ulemper ved systemet og anvendelsen heraf 

• Usikkerhed ift. om personalet følger op på afsluttede opgaver: Den ene læge udtaler: 

”Problemet er lidt, at man godt kan være sådan lidt ”ser de nu det, jeg lige har skrevet i journa-

len” eller skal man ringe igen. For så kan man sige, at det sparer et opkald for dem, men det gør 

det ikke for os …” 

Dette kan ifølge lægerne være et problem i de tilfælde, hvor det er vigtigt, at personalet reage-

rer på deres tilbagemelding i journalen. Lægerne savner en sikkerhed for, at personalet tjekker 

det i journalen. Det gør systemet lidt utrygt at anvende, og lægerne mener, at det kan betyde, 

at man bliver nødt til at ringe til personalet. 

• Manglende kendskab til opgaven: En af lægerne har nogle gange oplevet, at personalet på 

nogle afsnit, bl.a. på Svangreklinikken, ikke kender til anmodningen, da den er sendt af en an-

den i f.eks. nattevagten. Hun udtaler: 

”Og det er jo en måde, de har valgt at gøre det på, fordi de nok har svært ved at overskue det i 

dagtiden, dem der så er der, at få dem sendt afsted. Men det gør lidt, at man nogle gange 

kommer derop, og de så siger, at de ikke ved det. … Og det synes jeg måske lidt er et problem. 

Jeg tror, at det er lidt vigtigt, at det er den, der har patienten på det tidspunkt, vi går stuegang, 

som også sender Nervecentre-beskederne til os, så de præcis ved, hvad det er de har bedt om.” 

• Modtager stadig mange opkald: Dét, at der nu er færre opkald, betyder ikke, at lægerne ved, at 

et opkald er ensbetydende med en akut opgave, da de stadig får mange opkald om andre ting. 

”…det er ikke alle der bruger Nervecentre, som de egentlig burde. Indimellem så bliver vi ringet 

op om et eller andet eller du ved, hvis vi har kontakt til dem; Hvis vi skal give en besked om et el-

ler andet, så siger de: ”jeg har i øvrigt lige tre eller to akutte patienter”, så siger vi jo som regel: 

”jamen så send en anmodning i Nervecentre også””.  

• Flere opgaver kommer ind på telefonen, hvilket er stressende og forstyrrer overblikket: Ifølge 

overlægerne kommer der helt sikkert flere opgaver ind på telefonen end der gjorde før. Før fik 

man overleveret mange af opgaverne, når man kom op på afsnittet, f.eks. stuegangsopgaver. 

Det ærgrer derfor også overlægen, at det ikke er muligt at foretage en kvantitativ undersøgelse 

af dette (opkald før og efter), og hun udtaler: 

”…for jeg tror nok, at vi har fået flere opgaver på telefonen, end vi havde tidligere. Altså noget 

mere faktisk, for alt bliver sendt ind. Også epikriser og det kan godt være lidt stressende. I hvert 

fald i vagten. Jeg vil egentlig ikke undvære systemet, må jeg sige. Jeg synes faktisk det er rigtig 

rart, men man skal tænke rigtig meget over, at det ikke lige pludselig bliver misbrugt....” 

”…Og man har så her fra besluttet, at alle opgaverne skal lægges i Nervecentre, og så mange 

opkald har vi jo aldrig fået tidligere. Der fik vi jo kun de akutte opkald på telefonen. Så nu har vi 

alle stuegang, alle epikriser, alle blodprøvetjek, alt kommer ind på den nu.…” 

Ifølge lægerne kan det dog også være godt, at opgaverne kommer ind, da nogle kan laves på af-

stand, og man kan nemmere se, hvad der ligger af opgaver hos én selv og hos andre, så man 

bedre kan hjælpe hinanden. Særligt opgaver på epikriser er dog noget af det, som gør det svært 

at få overblik over, hvilke opgaver der er vigtigst. Hvis man i stedet lavede en aftale om, at disse 

blev lavet, når man var færdig med det andet arbejde, så de ikke kom ind i systemet ville det 

hjælpe. Det ville også hjælpe på overblikket, hvis man blev bedre til at bruge farvekoderne. 
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”På den måde vil jeg sige, at det der med hele tiden at have 8 opgaver, som er gule, det er 

enormt stressende i vagterne. Det er mindst lige så stressende som at blive ringet op, for vi blev 

jo ikke ringet ret meget op. Jo nogle dage, der ringede telefonen da hele tiden...” 

• Manglende prioritering af opgaver: Det er ifølge de to læger meget vigtigt, at personalet ikke 

sender alle opgaver, som om de skal løses inden for en time. Det kan ikke lade sig gøre, og det 

kan betyde, at nogle af de vigtigere opgaver ikke bliver løst først. En af lægerne udtaler: 

”Der er nogle, der konsekvent sender alt som orange. Hvis man ikke læser dem alle sammen 

igennem, så kan man ikke være sikker på, at man ikke skubber noget, som egentlig er akut. Og 

det handler om, at vi ikke bruger systemet rigtigt.” 

• Systemet fungerer ikke i vagten: Lægerne mener ikke, der er forskel på systemets effekter ift. 

de forskellige funktioner. De mener dog ikke, at anvendelsen af systemet fungerer så godt i vag-

terne. 

o For mange opgaver forstyrrer overblikket i vagten: Personalet skal blive bedre til at 

tænke over, hvilke opgaver der sendes i vagten, da der kun er en telefon. Det er måske 

fint nok, at sådan noget som epikrise-opgaver kommer ind på telefonen i dagtiden, 

hvor der er mange telefoner åbne, men det kan være meget forstyrrende, hvis de også 

kommer i vagterne, hvor der kun er en telefon. Den ene læge tilkendegiver, at hun tid-

ligere har slettet sådanne opgaver og ringet til personalet og bedt dem om at sende 

igen næste morgen. Hun udtaler: 

”Og det er så blevet lavet om nu, så det må vi heller ikke gøre. Nu skal vi lade dem ligge…. 

Der kan man godt risikere, at der er nogle opgaver, som forsvinder i mængden... Og det 

tror jeg rent patientsikkerhedsmæssigt ikke er nogen god ide.” 

o Risiko for at man ikke reagerer om natten: Der er risiko for, at man ikke vågner af en 

SMS-lyd, hvilket er et problem, hvis der er tale om en noget, der skal løses inden for en 

kort periode. En af overlægerne udtaler: 

”… så har jeg oplevet, at jeg ikke er vågnet af det, hvor der var noget, jeg virkelig skulle 

se. Fordi jeg ikke hørte den SMS. Og det dur simpelthen ikke.... Hvis det var nogle skæve 

blodprøvesvar, så kunne det godt være, der skulle have været handlet, lige så snart den 

var sendt.… Hvis der er noget, der er så vigtigt, at vi skal forstyrres om natten, så skal de 

ringe.” 

o Manglende hvile pga. unødvendige forstyrrelser: Et andet problem ved at anvende sy-

stemet om natten er, at opgaver, som ikke er vigtige, er forstyrrende at modtage. Hvis 

opgaven kan vente, skal personalet ifølge lægerne også vente med at sende opgaven, 

så de ikke bliver forstyrret. Når lægerne er i vagt, har de 18 timer af gangen under for-

udsætning af, at de i gennemsnit kan hvile/sove i fire timer: 

”…Og så kan det ikke nytte noget, at vi bliver forstyrret af SMSer. Hvis ikke vi accepterer, 

så kommer den ind hver 40. minut.”  

• Signalværdien i at modtage SMSer: Ifølge lægerne kan det endvidere være problematisk med 

det signal, man sender til patienter og pårørende, når man hele tiden modtager SMS-lyde: 

”Og jeg tænker nogen gange, så kan de jo ikke vide,-det ligner jo bare en privat iPhone, om man 

lige står og tjekker en besked, fordi man synes den var vigtig. Der tænker jeg da nogen gange, at 

det er lidt pinligt. Nogen gange føler jeg faktisk, at man bliver nødt til at sige ”det er opgaver vi 
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får her”, fordi det virker upassende, at man står og kigger på sin telefon midt i en vigtig samta-

le.” 

• Er stadig forstyrrende: Systemet er derfor stadig forstyrrende, da lægerne mener, at man bliver 

nødt til at tjekke opgaven, da det kan være noget vigtigt, som skal prioriteres.  

• Manglende forståelse for opgavemængden: Lægerne stiller spørgsmålstegn ved, om persona-

let har mulighed for at se listerne med lægernes opgaver. Det er ikke deres opfattelse, at de 

bruger listerne, og lægerne oplever, at hver medarbejder oplever deres egne opgaver som de 

vigtigste: 

”…man kan nemt komme til at opfatte hvert enkelt personale, som én der synes, at hendes op-

gaver er vigtige og skal klares. Nogle gange føler man sådan lidt, at der er lidt konkurrence om 

lige at snuppe lægen. Og så er det ikke nødvendigvis det vigtigste, man får taget først.” 

”Og der tror jeg egentlig nok, at det var sådan, at med det gamle system, at hvis de kunne se, at 

vi lå vandret, så var de rigtig gode til at sortere, hvad var det, der skulle ses og ikke skulle ses. 

Det kan de ikke se her, for der får vi dem bare...” 
 

Tvetydige og uklare effekter 

• Det er blevet ”nemmere” at forstyrre: Ift. det tværfaglige arbejdsmiljø har lægerne indtryk af, 

at sygeplejersker og jordemødre synes, at det tværfaglige arbejdsmiljø er blevet bedre, da de 

ikke længere føler de skal forstyrre lægen unødigt. Lægerne synes også, det er godt at sygeple-

jerskerne nu kan sende opgaver i stedet for at ringe. En af overlægerne udtaler dog: 

”Jo men det er klart, og det er oplagt, at de tør sende flere beskeder, for de føler ikke, de forstyr-

rer. Så længe det er de rigtige beskeder, der bliver sendt.” 

• ”Afvis”-funktionen kan både være en fordel og en ulempe: I systemet er der mulighed for at 

afvise en opgave, men det fungerer ifølge lægerne ikke, da opgaverne bliver hængende i syste-

met, da opgaven ikke må afvises helt. Dette er et problem i vagten, da der kun er en telefon. 

Det er ifølge lægerne meget vigtigt, at problemet løses, da det kan være et problem for patient-

sikkerheden, hvis de vigtige opgaver forsvinder i mængden i vagten pga. epikriser og lign.. 

En løsning kan være, at personalet stadig opretter opgaven, men får Nervecentre til at vente 

med at sende den til næste dag i stedet.  

”Afvis”-funktionen kan dog være god i dagtiden, hvis opgaven er sendt forkert, eller når man er 

to stuegangslæger, og man ved, at den anden læge kan løse opgaven, når der er tid, og hvis det 

er noget, man har aftalt indbyrdes.  

Hvis en opgave ikke accepteres inden for et bestemt tidsrum, går den videre til nogen, som må-

ske ikke skal have den, f.eks. hvis lægen står til en operation, og ikke kan acceptere. Modtager 

man sådan en opgave kan ”afvis”-funktionen være god, men på den anden sige kan det også 

betyde, at opgaven kommer til at cirkulere i noget tid, hvilket er forstyrrende hver gang den 

kommer igen, og fokus flyttes fra patienten, fordi man skal have den op af lommen for at se, 

hvad det var der kom. 

• Patientsikkerhed: Ifølge lægerne har systemet ikke forbedret patientsikkerheden heller ikke ift. 

forglemmelse af opgaver, da de ikke mener, dette var et problem, før systemet blev implemen-

teret: 

”Det tror jeg egentlig ikke de blev. For sygeplejerskerne var ret meget obs på det, hvis vi havde 

glemt det, og så fik man så et opkald igen.” 
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Det er et problem ift. patientsikkerheden, at nogle af de vigtige opgaver, som f.eks. svar på 

blodprøver, drukner i mængden, fordi de ikke sendes med den rigtige prioritet. 

”…. men hvis vi har 14 gule, så er det, at man godt kan risikere at misse den. Så bliver det et 

problem. Så på den måde, at hvis det bliver brugt rigtigt, så tror jeg egentlig, at patientsikker-

heden er okay, og hvis vi kan regne med, at plejepersonalet så går ind og kigger i det, vi så rent 

faktisk laver.” 

• Patientoplevet tilfredshed: Ift. om systemet har haft indflydelse på den patientoplevede til-

fredshed, udtaler en af lægerne: 

”Altså det er klart, at det er en fordel, at der ikke bliver ringet så meget til telefonen. Men jeg 

tror indimellem, at det er forstyrrende, men jeg ved ikke, hvordan de oplever det her med, at vi 

får alle de SMSer. Det tør jeg ikke sige. Altså der har været klaget over læger tidligere, fordi pa-

tienterne har oplevet, at de har fået SMSer. Men jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har 

klaget nu her.”  

• Indlæggelsestid: Selvom lægerne oplever, at der nogle gange er mere flow i opgaverne, og at 

nogle ting bliver løst hurtigere, fordi lægerne hjælper hinanden, mener de ikke, at man kan se 

en effekt på indlæggelsestider og udskrivelse. Lægerne har altid vidst, at hvis et afsnit var over-

fyldt var det af høj prioritet at få udskrevet, men samtidig er udskrivelser altid det, der bliver la-

vet til sidst, hvis der er akutte opgaver. Dette har systemet ikke ændret på. 
 

Forslag til forbedringer 

• Færre opgaver i systemet: Man bør ifølge overlægerne overveje, om alle opgaver skal gå ind på 

systemet. Det er ikke så hensigtsmæssigt, at epikriser ryger ind, for der bliver man alligevel 

nødt til at være på afsnittet rent fysisk: 

”…Så jeg tror egentlig, at mit forslag vil være, at de ikke ryger ind. Det vil i hvert fald lette noget 

af det, så det ikke bliver så uoverskueligt. For jeg synes, det er et rigtig godt system.” 

• Personalet skal blive bedre til at prioritere opgaver: Endvidere mener lægerne, at det er meget 

vigtigt, at personalet tænker over, om opgaven sendes som, grøn, gul eller rød. Det er et stort 

problem, at alle bliver sendt som gule, hvilket måske skyldes, at personalet ved, at lægerne har 

travlt, og at der er risiko for, at der går endnu længere tid, hvis de ikke sender den som gul. Læ-

gerne har oplevet flere medarbejdere, som ikke forstår, hvis opgaven ikke bliver løst inden for 

en time, når den er gul, og personalet er begyndt at dokumentere i journalen, hvornår de har 

oprettet opgaven i Nervecentre, hvilket ifølge lægerne er misforstået brug af systemet. 

• To-vejs-kommunikation: Det vil ifølge lægerne være smart, hvis der kommer en form for to-

vejs-kommunikation, så personalet kan se, når en opgave er afsluttet: 

”Vi afslutter den jo, så hvis de kunne se, at ”nu har hun afsluttet den og tjekket det, så kan jeg 

gå ind i journalen og se, hvad hun har lavet”. Så hvis vi var sikre på, at der var sådan en to-vejs-

kommunikation i det... Det burde man jo egentlig godt kunne gøre,-at de kan se, hvornår vi er 

færdige med opgaven, men det ved jeg ikke, om de kan. 

• Det vil være smart, hvis sectio-app’en også kommer ind i systemet. 
 

Implementering 

• Usikkerhed i starten: I starten oplevede lægerne, at personalet var usikre på, om systemet vir-

kede, og om lægerne havde fået opgaverne, hvis de ikke havde haft tid til at løse opgaven. Det-
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te resulterede i, at de ringende til dem for at høre, om de havde modtaget den. Dette er der 

dog ikke problemer med længere.  

• Stadig i en implementeringsfase: Ifølge lægerne er man stadig lidt i en implementeringsfase. 

Det er på flere punkter blevet bedre, men på andre er det blevet dårligere: 

”Det er jo langt bedre nu, end det var i starten, men så kom der pludselig…-I starten fik vi jo ikke 

alle de opgaver.” 

”… Der skete et skift her for en måneds tid siden. Altså det der med at have en vagt, hvor man 

hele tiden har sådan en liste med ting, som man skal, og hver gang man tager to opgaver, så er 

der kommet to nye på. Det er faktisk enormt stressende at arbejde under sådan nogle forhold.” 

• Nemt at anvende: Lægerne synes, at selve telefonen er nemmere at håndtere end de gamle, da 

det bl.a. er nemmere at finde numre. Dette kan måske skyldes, at de fleste er vant til smart-

phones. 

Endvidere synes begge læger, at systemet er nemt at arbejde i. Der var problemer i starten, 

men alle lærte dog hurtigt at bruge systemet: 

”Nej jeg synes vi alle sammen lærte det hurtigt. Alle har det jo sådan ”åhh skal vi nu lære noget 

nyt”, der er jo så mange IT-systemer. Men det her har ikke været svært. Selv dem der var mest 

”rasmus-modsat”, de lærte det altså hurtigt.” 
 

Hvilket system foretrækkes: 

• Generelt er begge overlægerne positive og vil foretrække at beholde systemet ift. at gå tilbage 

til den gamle procedure. Det er dog vigtigt med nogle justeringer ift. anvendelsen af systemet, 

bl.a. ift. anvendelsen af systemet om natten, og at opgaver som epikriser ikke kommer ind i sy-

stemet, så det ikke forstyrrer overblikket. Det er også vigtigt, at personalet kan se, når opgaver 

er afsluttet. 

• Det er også lægernes vurdering, at dem der var mere negative i starten, nu vil foretrække sy-

stemet. Lægerne foreslår dog, at der spørges bredere i lægegruppen. De yngre læger, som kun 

er på afdelingen i kort tid, kan have en anden holdning til det. 

• Ifølge lægerne er det oplagt med et system som Nervecentre, og det er tidsvarende. De fleste 

har en form for smartphone privat, så det er noget man kender. På den måde er det oplagt at 

udnytte, at man har sådan nogle systemer.  

• Lægerne nævner endvidere, at det er deres indtryk, at deres gynækologiske kolleger er rigtig 

glade for, at de ikke har systemet. Og i vagterne kan de finde på at slå det fra. Hvis systemet 

skal fungere bedre i afdelingen, så mener lægerne, at alle på afdelingen skal have det og ikke 

kun obstetrikken.  

 

Nedbrud og fejl i systemet samt anvendelsen 

• Løber hurtigt tør for strøm: Ifølge lægerne, går mobilen alt for hurtigt tør for strøm, og skal op-

lades to gange i døgnet. Pga. den hurtige afladning bliver lægerne nødt til at gå rundt med op-

laderen i lommen og oplade, når de har mulighed for det. Det er et sikkerhedsmæssigt problem, 

når telefonen skal sættes i stikkontakten, fordi der er risiko for, at man kommer til at efterlade 

telefonen. Det betyder også, at laderne bliver væk, og i øjeblikket er der kun en oplader i konfe-

rencelokalet til at lade fem telefoner op. Det kan være nødvendigt for lægerne at bede perso-

nalet på afsnittene om at besvare telefonen for dem, hvis den sættes til opladning, mens de går 



Side 94 af 115  
 

til andre opgaver på afsnittet. Dette er der forståelse for blandt personalet, men det er irrite-

rende og usikkert:  

”Men samtidig har jeg også oplevet, at den der så skulle passe telefonen, de er jo ikke vant til at 

passe den, så glemmer de den, så går de, og så står man nede på en stue, og så ringer den.” 

Lægerne har også oplevet, at Nervecentre går ned, når batteriet er for lavt, og så kan man ikke 

bruge systemet, før telefonen lades op igen. 

Det er vigtigt, at man finder en brugbar løsning på den hurtige afladning af batterier. Det er ikke 

en god løsning at have flere telefoner, hvor der skal skiftes SIM-kort, for det er der ikke tid til. 

En løsning kunne være at have smartphones, hvor batteriet kan udskiftes, eller at man har en 

batteri-oplader, som man kan have i lommen. Det er vigtigt, at man kan have det i lommen. 

• Bliver logget af: Lægerne har oplevet, at systemet logger én af:  

”... Og ind imellem bliver man logget af. Jeg ved ikke hvorfor det sker. Og specielt om natten, så 

har jeg oplevet, at når jeg står op om morgenen, så er jeg logget af. Jeg ved ikke, om det har et 

eller andet med, at den har ligget i nogle timer uden at blive brugt.” 

• Kan logge sig på forkerte roller: I starten var der problemer med at få logget sig på de rigtige 

roller, så man ikke fik de rigtige opgaver. Dette sker stadig en gang imellem: 

”Ja det kan stadigvæk smutte. Når man logger sig på, så har man den rolle automatisk, som 

man havde sidst. Og hvis man lige tager telefonen og logger sig på, og så bliver kaldt til et eller 

andet, så kan man godt… Det har jeg prøvet et par gange ”hvorfor får jeg dem her”, og det er så 

fordi jeg er logget på til det.” 

En løsning kunne være, at rollen ikke var prædefineret ift. hvilken rolle man havde sidst, når 

man logger sig på. Det vil være smart, hvis man bliver spurgt om rollen, når man logger sig på, 

så man aktivt skal gå ind og vælge den.  

• Låst telefon: En af lægerne har oplevet at akut-telefonen blev låst, fordi en af kollegerne taste-

de den forkerte kode tre gange i træk, efter den var løbet tør for batteri. Dette betød, at man 

blev nødt til at finde PUK-koden, som ingen vidste, hvor var. Det er vigtigt, at alle kender koden 

til at åbne telefonerne, eller at man nemt kan åbne dem op igen. 

• Beskadiget telefon: Der har været en situation, hvor tutor-telefonen gik i stykker, og telefon og 

nummer blev derfor udskiftet i en periode. Det var et kompliceret nummer, som personalet 

skulle huske på, og det var ikke alle, der vidste det var blevet ændret, hvilket kan være fatalt: 

”Og så kunne vi ikke få det SIM-kort over i en anden telefon, og så blev vi nødt til at skifte num-

mer. Og det varede faktisk over tre uger, og jeg vil sige, at der gik rigtig lang tid, for i sådan et 

stort hus som det her, hvor der hele tiden kommer nye personaler, så var der rigtig mange der 

ringede til det gamle nummer, og ikke vidste der var et nyt. Og det må faktisk ikke ske.... For det 

vil jeg sige, det gik i den grad ud over patientsikkerheden. Der tror jeg vi var rigtig heldige.” 

For at undgå dette i fremtiden bliver det nødt til at være muligt at skifte SIM-kort eller at vide-

restille til telefonen, så personalet stadig kan ringe på det samme nummer. 

• Manglende support: Lægerne har også oplevet, at det har været svært at få support i vagterne, 

hvis der har været problemer. Lægerne ved ikke, om det har været fordi, IT ikke kendte til sy-

stemet, eller hvad årsagen har været. 
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Opsummering 

Lægerne er overordnet set glade for systemet og vil gerne beholde det, da de tror det kan blive rigtig 

godt, hvis der laves nogle justeringer ift. anvendelsen. Systemet giver et godt overblik, er mindre for-

styrrende, giver bedre muligheder for at hjælpe andre læger med deres opgaver samt mulighed for at 

løse nogle opgaver på afstand, hvilket kan være tidsbesparende.  

Der er dog også flere ulemper ved systemet, som dog primært omhandler anvendelsen og er ikke pro-

blemer med systemet i sig selv, bl.a.: kan lægerne være usikre på, om plejepersonalet følger op på af-

sluttede opgaver. Personalet kender ikke altid til de opgaver, der er sendt af deres kolleger, som er gået 

hjem, og flere opgaver kommer ind på telefonen, hvilket er stressende og forstyrrer overblikket, særligt 

i vagten, hvor der kun er en telefon, og de fleste opgaver kommer ind som gule. Det er vigtigt, at syste-

met ikke misbruges, og at der er tænkt over, hvilke opgaver der anmodes om og prioriteten heraf. Pati-

entsikkerheden er ifølge lægerne ikke blevet forbedret, men i nogle tilfælde derimod blevet forværret, 

da man nemt kan miste overblikket i vagterne pga. de mange opgaver. Anvendes systemet anderledes 

vurderes patientsikkerheden dog at være uændret. Telefonerne løber hurtigt tør for strøm, og der er 

risiko for, at man efterlader den, når den sættes til ladning, eller at den går ud. Det er vigtigt, at der 

findes en løsning på dette, da det er et sikkerhedsmæssigt problem.  

I.2 Fokusgruppeinterview plejepersonale fra D1, H6 og Vuggen 
Dato og varighed: 

Interviewet blev afholdt d. 8. maj og havde en varighed på ca. 45 min. 

Deltagere:  

Under interviewet var der en udviklingssygeplejerske fra Afdeling D til stede, som deltog passivt i inter-

viewet, for at høre hvordan det går med projektet.  En sygeplejerske fra Vuggen, to sygeplejersker fra 

D1 og en sygeplejerske fra H6 deltog i interviewet. Sygeplejerskerne har varierende ansættelseslængder 

i afdelingen (fra 1½ år til 23 år). 

Positive effekter 

• Hurtig overlevering af opgaver og mindre energi på at huske opgaver: Ifølge sygeplejerskerne 

er det en fordel ved systemet, at man hurtigt kan få leveret en opgave til lægen, og ikke længe-

re skal tænke og huske på denne opgave, når den er blevet sendt. Det er også blevet nemmere 

at gøre klar til stuegang, da man ikke længere skal finde diverse papirer frem. Sygeplejerskerne 

udtaler: 

”Altså jeg synes, det er rigtig rart, det der med, at du hurtigt kan kalde på en læge til en vurde-

ring, når det ikke skal gå så stærkt. Det der med, at du ikke nødvendigvis altid behøver at tale 

med lægen, men at du bare lige kan gå hen og taste det ind, og så ved du, der kigger en læge 

forbi på et tidspunkt.” 

”Jeg synes også det er meget enkelt, det der med, at når man møder ind f.eks., og man sidder 

og orienterer sig om patienten, at man så ikke har den der med ”nå men det skal jeg lige have 

med til stuegang”, og du så fysisk skal flytte dig og ud og finde journalen og ligge den frem i en 

stuegangsbakke, og man bliver måske optaget af noget andet i mellemtiden. Det synes jeg ikke 

sker mere. Altså jeg sidder og orienterer mig i journalen og kan med det samme gøre den pati-
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ent færdig og få det sendt afsted, der skal ses på i løbet af dagen, og så er man ligesom færdig i 

sit hoved. Det er super.” 

• Prioriteringssystemet fungerer godt: Sygeplejerskerne fra D1 synes endvidere, at prioriterings-

systemet med farverne er smart, og synes at det fungerer godt. Vha. af farvekoderne kan syge-

plejerskerne se, hvornår de kan forvente, at opgaven bliver løst, og det er også sygeplejersker-

nes vurdering, at disse tider bliver overholdt. Det er generelt deres vurdering, at der er en hur-

tigere svartid på de opgaver, der ligger. 

”Det er faktisk også fint med farvesystemet, at man rent faktisk kan gå ind og vurdere på, er det 

én jeg har brug for inden for de næste 15 min., eller er det en, der bare kan vente, til der er tid 

for lægen. Og det synes jeg egentlig, at vi oplever, at det fungerer. I hvert fald oppe ved os.” 

Prioriteringen betyder dog også, at der kan gå meget lang tid, hvis man bruger den grønne. 

F.eks. ved udskrivelse, hvor patienterne bare sidder og venter på at komme hjem, hvor man 

derfor godt kan fristes til at kontakte lægerne. 

• Godt overblik i listerne i Nervecentre: En af sygeplejerskerne har hørt fra kollegerne, at de sy-

nes det er smart, at man kan se, når lægen har accepteret opgaven, så man ved, at de har mod-

taget beskeden, og at lægen vil tage sig af det. Personalet bruger listerne i systemet for at følge 

med i udviklingen af opgaver. 

• Mere flow i opgaverne og mindre ventetid for patienterne: Ifølge sygeplejerskerne bliver op-

gaverne løst hurtigere. Der er ifølge informanterne kommet mere flow i opgaverne og dermed 

mindre ventetid for patienterne, da mange af de mindre opgaver nu kan løses på afstand ind 

imellem lægens andre opgaver. Det er især smart med ordinationer. Sygeplejerskerne fra D1 og 

H6 udtaler: 

”…Nogen gange så har de jo siddet et andet sted og har måske lige en lille ”pause” og kan gå 

ind og se, at det bare er noget medicin der skal ordineres, og så bliver det ligesom gjort på nogle 

huller ind imellem deres plan.” 

”Så alle de opgaver, hvor der nødvendigvis ikke behøver at være en læge til stede, det fungerer 

rigtig godt. Og der bruger patienterne ikke så meget tid, som de gjorde førhen på at sidde og 

vente på, at der kom en læge for at tage sig af de ting. Så det er rigtig fint.” 

”Jeg tror altså, det går hurtigere, som vi også tidligere har snakket om, fordi de har fået det der 

tidsaspekt på. Jeg synes ikke, vi nogensinde oplever, at ting bliver glemt, men før der kunne det 

måske godt være sådan, at man ringede, og så havde de travlt med alt muligt andet, og så går 

man og venter og ved ikke lige, om det bliver nu eller om en halv time. Der tror jeg alligevel, at 

det går lidt stærkere med, at de så kommer.” 

• Mindre forstyrrende, hvilket muligvis forbedrer patienttilfredsheden: Ifølge sygeplejerskerne 

fra D1 er Nervecentre mindre forstyrrende, når lægen er på afsnittet. Sygplejersken fra H6 har 

ikke været så længe på afsnittet inden Nervecentre blev indført, men hun er sikker på, at det 

samme også gør sig gældende hos dem. En af sygeplejerskerne fra D1 udtaler: 

”Jeg synes det forstyrrer mindre med sådan en lille ”dingeling” i stedet for at telefonen kimer, og 

han skal tage den. Altså jeg kan godt høre, når de sidder og laver noget, at så kommer de der, 

men jeg synes, det virker mindre forstyrrende.” 
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Ifølge sygeplejersken er det vigtigt at få elimineret nogle af alle ringelydene, da de kan være 

meget stressende på en sengeafdeling. Med Nervecentre er der ikke længere så meget ringen, 

hvilket er godt. Ift. om det mindre forstyrrende miljø forbedrer patienttilfredsheden, svarer en 

af de andre sygeplejersker.: 

”Det er jo svært at svare på, hvordan de oplever det, men vi ser ikke det her med, at de rejser 

sig, og at de er nødt til at lige at tage en telefon og gå ud fra stuen, men der lader de den lige 

bippe i lommen, og så bliver de i det, de er i.” 

• Kommentar/dialog-feltet er en god måde at kommunikere med lægen på: Informanterne fra 

D1 tilkendegiver, at dialog-/kommentarfeltet er smart, og det er en god måde at få meldt til læ-

gen, at man gerne vil kontaktes først, hvilket sygeplejerkerne også synes lægerne overholder. 

Før kunne man godt risikere, at lægerne gik stuegang, uden man nåede at få fat på dem. Dia-

logboksen bliver i nogle situationer brugt som erstatning for det, man ville have sagt i telefo-

nen, og sygeplejerskerne synes ikke det er mere tidskrævende at indtaste. Dette er personalet 

blevet gode til at benytte sig af med tiden, og de har lært hinanden op i det: 

”…Det skulle jeg udvikle. Hvor jeg måske har været mere faktuel og faglig i det der område til at 

starte med. Men det er jo ligesom min dialog med lægen, hvor jeg bruger den meget nu til at 

”kontakt mig lige inden du går på stuen””. 

• Forbedret stuegang: Det, at man nu kan skrive til lægerne, at man først vil kontaktes, gør at 

man undgår, de går stuegang, inden de har talt sammen først, og det er sygeplejerskernes vur-

dering, at dette kan være med til at højne kvaliteten af stuegangen, og sygeplejerskerne fra D1 

kan godt lide stuegangen, som den fungerer nu. 

”Jeg synes tingene ekspederes hurtigere, og det samler ikke op i store stakke. Altså de kan godt 

ud fra deres lister se ”der er lige noget, jeg kan klare, inden jeg skal ned og lave sectio”, og så 

bliver det klaret. Så jeg synes at kvaliteten og at det går hurtigere. Der er ikke så meget ventetid 

for patienterne mere.” 

• Højnet arbejdsglæden: Systemet har ifølge sygeplejerskerne højnet arbejdsglæden, da man ik-

ke længere har en følelse af at forstyrre: 

”Jeg synes faktisk også, det er en rar følelse, selvom det måske i lægernes verden kan være en 

lidt mindre ting, men som rent faktisk kan betyde en stor forskel oppe ved os, at vi kan få sendt 

sådan noget afsted, hvor man tænkte ”det er lidt ærgerligt jeg skal forstyrre dem”, med nogle 

mindre ting, f.eks. ordinationer. Det var enormt enerverende for dem at blive ringet op om så-

dan noget. Men det var vi jo nødt til…” 
 

Negative effekter 

• Ikke så tidbesparende på Vuggen: Sygeplejersken fra Vuggen udtaler, at det hos dem har resul-

teret i, at der nogle gange kan gå længere tid ift. tidligere, og fordelene er mindre tydelige hos 

dem. Det anses dog ikke som noget problem, da det er begrænset, hvor meget det bruges på 

afsnittet: 

”Jeg synes jo, at ovre på Vuggen, hvor vi ikke har nogen læger fysisk tilstede, der er det nogen 

gange lidt en ulempe, forstå mig ret, men at der kunne vi ligesom få det afsluttet med det sam-

me, hvis vi lige greb knoglen og ringede til lægen og fik svar på et eller andet spørgsmål. Her 

sender vi beskeden og bliver så forstyrret om en time midt i en anden ting... Så egentlig så synes 
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jeg, der er flere afbrydelser ovre ved os, fordi vi ikke har lægerne fysisk til stede. Ikke at det er et 

stort problem, for det er jo begrænset, hvor meget vi bruger det.” 

• Usikkerhed ved patienter, som ikke passer til prioriteringssystemet: Ifølge sygeplejersken fra 

H6 er det en ulempe ved systemet, at man kan blive usikker på, hvad man skal gøre, hvis man 

har en patient, som ligger i en grå-zone, som man ikke synes er akut, men at der heller ikke kan 

gå en time. Sygeplejersken udtaler: 

”Altså det er klart det, jeg synes er ulempen, det er når du har en patient, som er dårlig og du 

kan godt være lidt i tvivl om, hvor hurtigt skal det her gå... Det er selvfølgelig ikke særlig tit det 

sker. Vi har jo også hinanden, som kolleger at sparre med, og der er jo også de der felter til, hvis 

det skal gå rigtig stærkt. Det er mere, når man så er usikker på, at det jo ikke er sikkert, at det 

skal gå så stærkt, som jeg lige synes, det skal lige nu. Så der synes jeg bare, det ville være rart, 

at det en gang imellem var okay, at man lige ringede. Det har jeg også prøvet, hvor det var, 

men jeg er også blevet afvist, eller fået at vide, at det ikke er meningen jeg skal ringe.” 

Sygeplejersken fra H6 udtaler, at denne usikkerhed mest var i starten, da man havde været vant 

til at snakke med lægen. Man skulle lige blive fortrolig med systemet. Hun lærte fra en kollega, 

at man kan gøre opmærksom på, at patienten ligger mellem gul og rød ved at bruge ”lumsk pa-

tient” i kommentarfeltet. Denne ”funktion” er sygeplejersken fra Vuggen også bekendt med. 

Sygeplejersken fra H6 udtaler: 

”… Så var det hun sagde, at så kan du altid gå ind og trykke ”lumsk patient”, og så kan man jo 

også skrive i kommentarfeltet, som du siger, at ”jeg synes patienten er for dårlig til at skulle 

vente en hel time””. 

Sygeplejerskerne fra D1 bruger i disse situationer kommentarfeltet, og den der hedder ”Vurde-

ring” til at gøre lægen opmærksom på, at man mener, det skal gå stærkt. 

• Opgaver forsvinder fra listen uden de er udført: Der sker, at opgaver bliver fjernet fra listen in-

den de reelt er udført. I systemet kan lægen vælge at sige ”udført”, selvom opgaven endnu ikke 

er løst, og på den måde springe en mellemstation over, da man ikke kan se, den er accepteret. 

Lægen løser muligvis opgaven senere, men det er ikke muligt for personalet at følge med i pro-

cessen, da den forsvinder fra listen. Hvis opgaven er væk fra listen, uden man har set, at den er 

accepteret, og man ikke kan se, der er sket noget i journalen, bliver man i tvivl om opgaven vil 

blive løst. 

Hvis opgaven er forsvundet fra listen uden at være udført sendes opgaven nogle gange igen, 

hvilket er til gene for lægen og tager tid for sygeplejerskerne, og der bruges energi på at tjekke 

flere gange, om der er kommet svar i journalen. Den ene sygeplejerske fra D1 ønsker dog ikke 

en kvittering/tilbagemelding om, at lægen nu har udført opgaven, da hun vil undgå at skulle 

dobbelttjekke i flere systemer. Hun udtaler: 

”Men det vil jo blive løst, hvis lægerne bruger systemet rigtigt. Og ikke at jeg skal ind og tjekke 

flere steder. Men hvis de bruger systemet rigtigt, og de først siger udført, når det reelt er ud-

ført.” 

• Fungerer ikke godt i vagterne: Personalet synes generelt, systemet fungerer godt og er tilfred-

se med det. Det er dog særligt i dagvagten, at systemet er godt, og der er brug for afklaring ift. 

systemets anvendelse i vagterne: 
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”… men jeg hørte lige nattevagterne sige, at de synes, at det var problematisk, fordi mange læ-

ger de vil ringes op i stedet for at have dem sendt i Nerve om natten..” 

”Ja og så er der jo noget rent praktisk i det, at hvis lægerne har ro, så må de jo gerne sove, og 

jeg ville da heller ikke kunne vågne ved sådan en lille ”duttelut”…. Det er måske ikke ift. Nerve, 

men et helt andet sted; at den skal sige noget højere om natten eller hvad ved jeg.” 

Uklare effekter 

• Mere/mindre kontakt med lægen: Ifølge sygeplejersken fra H6 foregår det mere upersonligt 

nu, da man ikke har så meget kontakt til lægen. Sygeplejersken har ikke brugt det med at skrive 

”kontakt inden” i kommentarfeltet så meget, som de har på D1. På H6 har man forsøgt at få fat 

i lægen, når de så dem på afsnittet. Særligt var det i starten usikkert, at man ikke havde kontakt 

med lægen: 

” Altså generelt så oplever jeg også, at de kommer, og de henvender sig til os, men hvis de så er 

presset og har travlt, så er det, der lige bliver smidt sådan en ordination afsted eller et eller an-

det, uden, at vi så hører mere. Men det ved jeg så nu, at så skal man bare holde øje med det. 

Men på det tidspunkt, der gik jeg sådan og forventede, at de ringede på et tidspunkt eller lige 

kommer ned eller noget.” 

Sygeplejerskerne fra D1 anbefaler at bruge kommentarfeltet, hvis man gerne vil i kontakt med 

lægen, da de synes det fungerer rigtig godt. På Vuggen har man også god erfaring med at få læ-

gen til at kontakte dem ved brug af kommentarfeltet: 

”Vi har også oplevet på Vuggen, at der skriver vi jo sådan konsekvent: ”ring venligst på det og 

det nummer”… Jeg synes de er hurtige til at ringe tilbage.” 
 

Forbedringsmuligheder 

• Mellemstation i prioriteringen: I de situationer, hvor opgaven hverken er rød eller gul mangler 

der lidt en mellemstation i systemet. I prioriteringslisten kan man kun vælge mellem rød, gul og 

grøn. Kommentarfeltet er dog ifølge personalet fra D1 en god måde at kommunikere til lægen, 

at det skal gå hurtigere end en time, og man kan vælge en der hedder ”lumsk patient”. 

• Bedre visning af processen eller at uløste opgaver ikke fjernes fra listen: Ifølge sygeplejersker-

ne fra D1 vil det være smart, hvis man bedre kan følge med i processen. Hvis opgaven er for-

svundet fra listen, eller der går for lang tid, bliver man usikker, og det kan være nødvendigt, at 

sende en besked igen. En form for proces-linje kunne måske være en løsning, så man bedre 

kunne følge med i løsningen af opgaverne, ligesom man kan med laboratoriesvar. Det vil dog 

også hjælpe, hvis opgaverne ikke bliver registeret som udført, og dermed forsvinder fra listen, 

uden den reelt er udført. 

”… Jeg synes det kunne være praktisk, at når man har sendt en opgave afsted, så er der sådan 

en grå mur ovre i alle de der opgaver, der kunne jeg godt tænke mig, der var sådan én, der var 

gul, fordi nu var den ved at blive arbejdet på, eller der var én, der var grøn, fordi nu var den lige 

sat i vent, eller hvad ved jeg…. 

• Navn i stedet for brugernavn: Sygeplejerskerne påpeger, at det er vigtigt, at deres navne står 

på opgaven og ikke kun brugernavnet. Man kan skrive sit navn i kommentarfeltet, men det vil 

være tidsbesparende, hvis det kommer ind automatisk: 
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”…når jeg sender en Nerve afsted, og der så står, hvem der har bestilt den, så står der mit login. 

Jeg mangler, at der i en parentes bagved står det er ”Navn”.  For jeg oplever, at lægen kommer 

op og spørger: ”hvem er Bk8IK”, ja det ved jeg så ikke lige, og det er tidspilde, som er unødven-

digt. Lægen har brug for at vide, hvem er det der har sendt det afsted...” 

• Opsætning i systemet ved afsendelse af opgave skal ændres: En af sygeplejerskerne tilkende-

giver, at systemet er ulogisk sat op, når en anmodning sendes. I systemet skal man bekræfte, at 

man vil sende, og der kan man nemt komme til at trykke nej og slette opgaven i stedet, og det 

bør derfor ændres: 

”…første gange du skal sende noget videre, der sidder dit ”send”-felt ovre til højre, og næste 

gang du så skal gøre det i den samme seance, der sidder det ovre til venstre. Og jeg er altså 

kommet til at slette, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi de der skal byttes rundt, så det står 

samme sted.” 

• Afsnittets navn skal automatisk komme ind i systemet: Sygeplejerskerne mener, at navnet på 

afsnittet bør komme automatisk ind i systemet, når man logger ind, så man ikke selv skal indta-

ste det hver gang. For dem som arbejder på flere afsnit kunne man evt. gøre det sådan, at det 

var det afsnit, man var på sidst, der kom ind. Som det er nu, skal man vælge afsnittet fra en li-

ste, og den står allerede til et prædefineret afsnit, hvilket man aktivt skal gå ind og ændre. 

• Integration til COSMIC: Det vil være smart, hvis systemet blev integreret med COSMIC, da man 

vil undgå at skulle taste CPR-nr ind igen, og man dermed er sikker på, at det er den rigtige pati-

ent, der sendes en nervecentre-opgave på, og det samtidig vil spare tid. 

”Ja det kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er. Nu har vi jo ikke de mest superhurtige 

opdaterede maskiner på det her sted. Vi bruger lang tid. 45 min forleden dag faktisk, tog jeg tid 

på. Det er for længe, at man skal sidde og lukke for mange systemer op, hvor vi skal taste vores 

password ind hele tiden. Det er alt for mange tast. Det er alt for meget altså.” 

• Skal gøre opmærksom på, hvis man har glemt stue-nr.: Sygeplejerskerne mener også, det vil 

være en hjælp for lægerne, hvis systemet gør opmærksom på, hvis man har glemt at skrive 

stue-nr på. Det smutter en gang imellem, når der laves en anmodning, og det betyder, at læ-

gerne bruger tid på at spørge. 

• Nogle mangler to-vejs-kommunikation: En af sygeplejerskerne fra D1 har hørt fra nogle af sine 

kolleger, at de kan mangle, at der er en form for to-vejs-kommunikation i systemet. Hun udta-

ler: 

”De mangler, at de godt lige kan skrive en besked tilbage til lægen. Det er der nogen, der giver 

udtryk for. Altså jeg synes, det er dejligt. Jeg vil gerne slippe for det der. Jeg skal ikke til at gå i 

dialog i et andet medie også. Det er rigeligt til mig. Jeg har det fint med at skrive en besked, og 

så går jeg ind og tjekker jævnligt, om der er kommet nogen tilbagemeldinger på journalerne.”  

 

Implementering 

• Nemt at lære: Sygeplejerskerne tilkendegiver, at det har været nemt at lære systemet. Sygeple-

jersken fra H6 udtaler, at hun blev lært op af kollegerne: 

”Men ellers har det været nemt. Altså der er jo ikke mange ben i at sende sådan en afsted, så 

jeg synes heller ikke det behøver at kræve den helt store oplæring.”  

• Usikkerhed i starten; vigtigt med forventningsafstemning og viden om aftaler: I starten var sy-

geplejersken fra H6 dog usikker på anvendelsen af systemet, bl.a. vidste hun ikke i starten, at 
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lægerne bare løste opgaven uden at kontakte dem først, hvilket hun nogle gange manglede, og 

hun synes det kunne være upersonligt. Hun udtaler: 

”Jeg tror også, det var sådan i startfasen, hvor jeg var lidt usikker på det, men der kan godt væ-

re nogle ting dér, synes jeg egentlig, som jeg har manglet; hvad bruger vi det kommentarfelt til, 

hvad kan man eksempelvis skrive der, og hvad gør man, når man har en patient, der ligger i en 

grå-zone, og skal man regne med, at lægen vender tilbage eller...”  
 

De andre sygeplejersker er enige i, at det er vigtigt, at man fra starten af får at vide, hvilke afta-

ler der er ift. anvendelsen. Ift. usikkerheden ved patienter, som ligger i en grå-zone mellem gul 

og rød, siger sygeplejersken fra H6 endvidere: 

”.. Så det er jo noget med at lære at bruge systemet, for så tror jeg også det fungerer, og så 

kunne man sikkert godt slippe af med den der følelse, at man godt lige vil ringe til lægen. Men 

det vil måske være en ide lige til at starte med at få en lille smule oplæring eller en forvent-

ningsafstemning...”  

• Stadig i en implementeringsfase: På nogle områder kan man godt sige, at systemet stadig er i 

en implementeringsfase, da anvendelsen af systemet stadig kan forbedres.  

• iPads er ikke nødvendigt: Sygeplejerskerne fra D1 og H6 udtaler, at det ikke er nødvendigt med 

iPads. De iPads de fik i forbindelse med implementeringen bliver ikke anvendt, og der er heller 

ikke ønske herom. Sidder man først ved en arbejdsstation flytter man sig ikke for at lave an-

modningen på iPad’en, når den kan laves der, hvor man sidder. Hvis computerne er optaget 

spørger man blot en kollega om man kan låne den, hvis det er en hastende opgave, og ellers 

venter man til der er ledige computere. Generelt er det ikke et problem at komme til en com-

puter ift. at lave en anmodning i Nervecentre. 

• Anvendelsen skal tilpasses til afsnittet: På Vuggen fandt man hurtigt ud af, at der er nogle situ-

ationer, hvor systemet ikke fungerer så godt hos dem. Ved implementeringen af sådan et sy-

stem, er det vigtigt, at man ikke beslutter, at det skal bruges under alle omstændigheder, men 

at det tilpasses til det enkelte afsnit.  

”… dem vi har i vores ambulatorie, dem skal vi ikke lave Nervecentre på. Der må vi ringe direkte 

til Svangreklinikken. Det blev rimelig hurtigt ændret, efter en uge eller sådan noget, for det var 

vildt forstyrrende, at vi skulle ind og lave det der Nervecentre hele tiden.” 

”Og det gør, at vi kan få ekspederet den ambulante patient færdig og videre i systemet, så de 

ikke først skal sidde og vente ovre ved os på, at de skal have et svar, og så skal de på Svangre-

klinikken og så måske sidde og vente derovre. Og vi kan ligesom få dem færdige.” 

På Vuggen er det vigtigt, at man stadig kan ringe, selvom det ikke er procedure, når man har pa-

tienterne mellem gul og rød, da der kan gå lang tid før lægen er fysisk til stede. Man har dog 

heller ikke oplevet at blive afvist med en melding om, at opgaven skulle laves i Nervecentre: 

”Jeg tænker ovre på Vuggen, som ikke har nogen læger i nærheden … der kan det være lidt 

utrygt og sende sådan en afsted, at det skal være inden for en time for vi ved, hvis der sker et el-

ler andet, så er der ikke lige nogen i nærheden…” 
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Hvilket system foretrækkes 

• Sygeplejerskerne vil foretrække at beholde systemet fremfor at gå tilbage til den gamle kom-

munikationsprocedure. På Vuggen får man dog ikke helt de samme fordele og anvendelsen af 

systemet er begrænset. 

Fejl og nedbrud 

• Ifølge sygeplejerskerne kører systemet stabilt. 

Opsummering 

Sygeplejerskerne er generelt tilfredse med systemet. Det er blevet nemmere at overlevere opgaver, der 

bruges mindre energi på at huske på opgaverne, og det højner arbejdstilfredsheden ift. det tværfaglige 

samarbejde. Systemet er mindre forstyrrende, og kommentarfeltet er en god måde at kommunikere 

med lægerne på. Opgaverne bliver løst hurtigere, og det er en fordel, at man kan prioritere opgaverne, 

samt at man kan få overblik i opgavelisterne. Der er dog også nogle ulemper ved systemet og anvendel-

sen heraf; bl.a. kan der være usikkerhed, når man har en patient, der ikke passer til prioriteringslisten. 

Det fungerer ikke i vagterne, og det er et problem, når opgaverne forsvinder fra listen, når de ikke er 

udført. Personalet har også nogle ændringsønsker, som ville gøre systemet mere anvendeligt, bl.a. at 

navn kommer ind i stedet for brugernavn, og at der ændres på opsætningen ved afsendelse af opgaver. 

Systemet var nemt at sætte sig ind i og kræver i sig selv ikke meget oplæring, men der er brug for for-

ventningsafstemning ift. anvendelsen, og for flere informationer om nogle af funktionerne. På Vuggen 

anvendes systemet ikke så meget, og det er vigtigt, at anvendelsen af systemet tilpasses de enkelte 

afsnit, så det ikke skal anvendes i situationer, som gør, at processen bliver mere besværlig. Det er vig-

tigt, at det stadig er tilladt at ringe i de situationer, hvor man er i tvivl om, hvor hurtigt patienten skal 

tilses. Det understreges endvidere, at man skal forsøge at undgå, at der skal arbejdes med for mange 

systemer, og det vil være godt med en integration til COSMIC.  

I.3 Fokusgruppeinterview jordemødre fra Fødeafsnittet og Akut svang-

reafsnit 
Dato og varighed: 

Interviewet blev afholdt d. 13. maj og havde en varighed på ca. 30 min. 

Deltagere:  

En koordinerende jordemoder fra Akut svangreafsnit med over 5 års erfaring på afsnittet og en koordi-

nerende jordemoder fra Fødeafsnittet med ansættelse siden 2008 deltog i interviewet. 

Jordemødrene kan både være på Fødeafsnittet og Akut svangreafsnit. 

Positive effekter 

• Giver mere ro for lægen og jordemødre: Ifølge de to jordemødre er fordelen ved Nervecentre, 

at systemet giver mere ro, både for lægen og andet personale. Når opgaven er leveret er det ik-

ke længere nødvendigt at gå at huske på denne, indtil lægen kommer, og man kan koncentrere 

sig om noget andet. Lægen får samtidig også en liste med opgaver, som de kan prioritere: 
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”Fordelene oppe hos os det var, at der skulle komme mere ro på akutlægens funktion, både for 

os, at vi vidste, at nu havde vi leveret den, men også for dem med rækkefølgen til at tage pati-

enterne.” 

”… de får noget mere ro til at gøre deres patienter færdige. Og for mit vedkommende får jeg og-

så ro til at selv at gøre nogle andre ting, for nu ved jeg, at jeg har leveret den, og lægen skal nok 

gå ind og kigge til patienten. Jeg skal ikke hele tiden gå og huske på de 3 forløb jeg måske har, 

som jeg skal huske at give vedkommende, når han kommer. Nu ved jeg, at nu er det leveret. Så 

for min arbejdsgang, så giver det også meget.” 

• Færre forstyrrelser: Med Nervecentre er det ikke længere nødvendigt at forstyrre lægen midt i 

noget andet, med en opgave som ikke haster. Det betyder, at man ikke længere skal tænke 

over, om man forstyrrer lægen og gætte på, hvornår lægen har mulighed for at svare. Før var 

det noget, man var meget opmærksom på. Den ene jordemoder udtaler: 

”Jeg tænker på det med, at opgaver som ikke er lige her og nu, så kan vi sende dem i Nervecen-

tre, og så kan lægen tage den, når de har tid og plads til at gøre det…. Så vi ikke ringer, når de 

står med en patient, eller de er ved at lave en undersøgelse eller sådan noget. Og hvis vi ved, at 

de er i gang med at lave sectio, så behøver vi ikke at gætte ”nu er de nok færdige, så nu kan jeg 

prøve at ringe””. 

• Forbedring af arbejdsmiljøet: Det forbedrer arbejdsmiljøet, at man ikke længere skal tænke på 

at forstyrre, og at lægerne samt andet personale får mere ro. 

• Bruger mindre tid på at få fat på lægen: Ifølge informanterne bruges der med Nervecentre 

mindre tid på at få fat på lægen, da man ikke længere skal ringe igen, hvis der er optaget eller 

lign. Før kunne man også blive i tvivl, om opgaven blev sendt videre til den næste læge. 

• Overblikket over opgaver i systemet er godt: Jordemødrene tilkendegiver, at de bruger over-

blikket over opgaver i systemet til at se, hvad der ligger, og om lægen har set den. Hvis man kan 

se de har accepteret opgaven, behøver man ikke at rykke, for så ved man, at den vil blive løst.  

”Altså når jeg går ind klikker, så kan man jo se, hvad der er. Det synes jeg er rart. Og se om de 

har set den. Der kan man godt lige gå ind og kigge. Se om de har accepteret den.” 

I systemet kan man også gå ind og se opgaverne på de andre afsnit, men dette anvender jor-

demødrene sjældent, da de har deres ”egne” læger tilknyttet afsnittet. Den ene jordemoder 

har hørt fra lægerne, at de også mener, det er godt, at de kan se, hvad der ligger af opgaver på 

afsnittet: 

”Jeg synes også jeg hører de siger, at det er rart de har telefonen, og at de ved, hvad de har på 

akut svangre.”  

• Kan se når opgaver er løst: Jordemødrene kan også bruge listen til at se, om opgaverne er løst, 

da opgaverne forsvinder. Hvis jordemødrene skal foretage sig noget efter en opgave er løst 

henvender lægen sig til dem, og det tilkendegives, at der ikke er behov for to-vejs-

kommunikation: 

”Nej. Jeg tror det er meget vigtigt, at de kommer tilbage til os, og giver en melding. Så vi også 

ved det…” 

• Nogle opgaver løses hurtigere: Der er nogle opgaver, som personalet nu skriver ind i Nervecen-

tre, som man måske ikke ville have ringet om før, men som man bare ville drøfte med lægen, 

når vedkommende kom op på afsnittet. Men dét, at opgaverne nu kan sendes i Nervecentre, 
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betyder at nogle bliver ekspederet hurtigere, da lægen kan løse dem på afstand. En af jorde-

mødrene udtaler: 

”... og så kan man ligesom få den ekspederet, og så kan vedkommende sådan set sidde nede på 

fødegangen og sende den recept til apoteket. Så sker det faktisk to timer før måske, end hvis de 

kom forbi.” 

• Forbedret patientsikkerhed: Med systemet skal man ikke gå og huske på opgaver, hvormed 

man kan koncentrere sig om andre ting, og informationer går ikke tabt, hvilket har en positiv ef-

fekt på patientsikkerheden. 
 

Negative effekter 

• Systemet anvendes ikke altid i de situationer det bør:  

o Kan anvendes mere på Fødeafsnittet: På Fødeafsnittet bruges systemet ikke så meget, 

som det måske kunne. Jordemoderen fra Fødeafsnittet udtaler: 

”… jeg oplever, at jeg skal sige til mine jordemødre, at de skal bruge Nervecentre, når 

det ikke er det akutte, det som ikke er lige her og nu.…”… 

”Jeg tror bare, at der har været noget med, at man på fødegangen ikke har tænkt på, at 

det skulle bruges dér også.” 

o Lægen forstyrres i stedet for at opgaven sendes i Nervecentre: Jordemoderen fra Akut 

svangreafsnit oplever, at personalet forstyrrer lægen midt i andre opgaver, hvis ved-

kommende er til stede på afsnittet. Hun har også oplevet, at personalet tager fat i tuto-

ren, som ikke er tilknyttet Akut svangreafsnit, men Svangreklinikken ved siden af:  

”… hvis de sidder selv, jordemødrene, og skriver, og de har en patient, og lægen sidder 

faktisk med en anden patient i deres hoved, så spørger de lige, og så undgår de jo sådan 

set Nervecentre, og så dokumenteres det ikke, hvor meget lægen har. Plus at vedkom-

mendes patient kommer ligesom ind foran. Så jeg synes, at bagsiden ved det her, det er, 

at man ikke helt har respekteret det her med, at det skal gå igennem der, og ikke for-

styrre lægerne. Lægerne, også tutorerne, kan få meget mere ro til deres arbejdsopga-

ver, meget mere ro, hvis det blev respekteret lidt mere.”  

”… Men tutoren skal så gå stuegang ovre på svangre, og så er det bare, at de nogle 

gange bruger tutoren, så får hun jo ikke den ro til at gå de stuegange, dvs. deres stue-

gang bliver udskudt rigtig meget.” 

o Der er stadig unødige forstyrrelser, hvilket påvirker patientsikkerheden: Det er ofte 

med de små ting, at personalet spørger lægen, hvis vedkommende er i nærheden for at 

få et hurtigt svar. Men ifølge jordemødrene betyder det, at lægen bliver forstyrret unø-

digt, hvilket kan påvirke patientsikkerheden. Det tilkendegives, at arbejdsgangene ift. 

opgaveoverleveringen kan forbedres. Anvendes Nervecentre i de situationer, hvor det 

er tiltænkt, går opgaven ud til den rigtige læge, og lægen får mere ro: 

”..Så den enkelte læge kan få ro til at fordybe sig i den ene patient, de nu skal tilse. Så 

de ikke kommer ind med alt muligt, og de lige skal forholde sig til en anden patient. Det 

gør det i hvert fald også patientsikkerhedsmæssigt.” 

o Systemet fungerer bedst i dagtiden på hverdage: Det er informanternes fornemmelse, 

at systemet ikke bruges helt så meget på helligdage og om natten. 
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Ukendte effekter 

• Forstyrrelser på afsnittet og indflydelse på patienttilfredsheden: Jordemødrenes oplevelse er, 

at der nu er færre forstyrrelser, men at det kan blive meget bedre, hvis det anvendes korrekt. 

Hvorvidt de færre forstyrrelser til lægen har betydet, at det også opleves som færre forstyrrel-

ser på afsnittet, og om det kan forbedre patienttilfredsheden er jordemødrene usikre på: 

”Jeg ved faktisk ikke. Hvis man respekterer at bruge Nervecentre, så giver det jo, men det er ba-

re det. Der er meget forskel på folk, om de respekterer det eller ikke.” 

Forbedringspotentiale 

• Få ændringer til systemet ift. brugervenlighed: Informanterne tilkendegiver, at systemet er 

meget brugervenligt og logisk, og de har ikke umiddelbart nogle ændringsforslag til selve sy-

stemet.  

• Navn på afsnit er ulogisk: Da intervieweren nævner, at andre personaler har udtalt, at afsnit er 

prædefineret, når man logger på, hvilket man kan risikere at glemme, tilkendegiver de dog, at 

det også er sket for dem, og at det på Akut svangreafsnit ikke er helt logisk, hvad man skal væl-

ge:  

”Ja det er rigtig nok, og det er også der, hvor det går lidt forkert oppe ved os.... Vores hedder 

Svangreklinikken, så går den til vores læge på akut, men hvis de tager akutlægen, eller et eller 

andet, så går den til tutoren. Det er ikke helt logisk.” 

Ifølge jordemoderen fra Akut svangreafsnit kan systemets brugervenlighed blive lidt bedre på 

dette punkt, så opgaven ikke sendes til den forkerte. En løsning kan være, at man blot ændrer 

navnene, så de er mere logiske. 

• Systemet kan anvendes bedre, så der kommer mere ro og flow i opgaverne: Ifølge jordemød-

rene kan lægerne blive bedre til at anvende systemet til at tage opgaver for hinanden, hvormed 

opgaverne kan løses hurtigere. Samtidig kan jordemødrene også blive bedre til at sende opga-

ver i systemet, så lægen forstyrres mindre og dermed får mere ro til sine opgaver: 

”…Og hvis det blev brugt rigtigt, så ville lægerne jo få ro til deres eget, så ville de jo ikke have al-

le de stressfaktorer hele tiden. Så ville de få ro til at lave og koncentrere sig om den enkelte. ” 

• Kan anvendes til blodprøvesvar: Den koordinerende jordemoder fra Fødeafsnittet forslår, at 

systemet også anvendes til blodprøvesvar på Akut svangreafsnit, hvor man stadig bruger en 

seddel. Begge informanter undrer sig over, hvorfor de ikke har gjort det indtil nu. Det kræver 

ikke ændringer i systemet, men i arbejdsgangene: 

”Det er nogle patienter som har været på akut, og så har de fået taget blodprøver, men går 

hjem før der er svar… det hedder sig jo bare, at den læge der har vagten om aftenen skal inden 

de går i seng kigge alle de her blodprøvesvar. Og der kikser det jo lidt ind imellem.” 

”Men hvis det kommer i Nervecentre, så kikser det jo ikke.” 

• Integration til COSMIC: Intervieweren nævner, at andre har forslået, at systemet integreres 

med COSMIC, så CPR automatisk kommer over i systemet. Om dette vil være en god ting svarer 

en af jordemødrene: 

”Det kunne jeg forestille mig, i hvert fald. Også til lægerne, for så er de lige derinde, og så kan 

de komme videre. Det ville det helt sikkert.” 
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Implementering 

• Overordnet gik implementeringen godt, der var dog udfordringer i lægegruppen: Ifølge jor-

demødrene gik implementeringen godt, men de mener begge, der har været udfordringer 

blandt lægerne, og at der har været og stadig er lidt modstand mod systemet blandt nogle af 

lægerne: 

”… men jeg synes lægerne havde svært ved at tage det til sig. Og de havde problemer med tele-

fonerne, og de var nok ikke lige introduceret til det så godt, som vi andre.”… 

”Ja der er noget modstand stadigvæk: ”det virker ikke, så bare… Nu er det mig der er her, så nu 

virker det ikke, så bare kom til mig i stedet for”. Og sådan skal det ikke være.”… 

”… Ja og jeg har også oplevet en læge, som var sådan lidt: ”åhh nu har jeg alle de beskeder her” 

og hun var helt stresset af det. Og det var ikke mere, end at jeg tænkte, at jamen hvis det ikke 

var beskeder, så var det jo telefonopkald hun havde haft hele tiden. Hvad er så bedst?” 

• Der var flere tekniske problemer ved opstart: Der var flere tekniske problemer i opstarten, og 

samtidig var der også andre nye systemer, som blev implementeret:  

”… men da vi havde det, der virkede det link jo ikke.... Og så opgav de og blev irriteret over det. 

Jeg tror faktisk, der var noget mere i lægegruppen. Der var et eller andet, der også var nyt, og 

de havde rigtig svært ved begge dele.”  

”Ja det fælles medicinkort, som kom omkring samme tid.” 

• Anvendelsen kan blive bedre, men systemet er nemt at lære: Jordemødrene mener, at man 

kan blive bedre til at anvende systemet, så lægen ikke forstyrres unødigt, men oplæringen af 

jordemødrene i selve systemet gik godt, og de lærte det hurtigt at kende: 

”Nej man skal bare vise det én gang, og så kan folk det.” 

”Ja det synes jeg også. Jeg synes også, at vores gruppe har været positive overfor det.” 

• Forslag til fremtidig implementering:  

o Der skal være styr på det tekniske ved opstart: Det tilkendegives, at det er vigtigt, at der 

er styr på det tekniske inden opstart: 

”Altså jeg synes, det er vigtigt, når man implementerer det, at telefonerne er der, når 

man starter op, og at folk er lært op i og bruge telefonen, for nogle af telefonerne virke-

de jo ikke, altså Nervecentre-ikonet og alt det der, der var en masse opstart...” 

o Personale sættes af til support: Ved en evt. fremtidig implementering foreslår jorde-

mødrene, at man sætter personale af til at supportere og hjælpe: 

”Og når det så skal implementeres, så er det vigtigt, der er en eller to, som hele tiden 

går i vagt, altså laver nogle døgn, så dem der har problemer de hele tiden kan få assi-

stance. Ligesom man gjorde med COSMIC.”… 

”Det kan være en rigtig god ide, så får du det bedre implementeret, og du får dræbt no-

get af modstanden. Du kommer hurtigere i gang. Det tror jeg på…” 

o Vigtigt at der ikke implementeres flere ting på samme tid: Det er ifølge jordemødrene 

en god ide at sørge for, at der ikke implementeres flere ting på en gang, da det kan re-

sultere i mange frustrationer. 

Hvilket system foretrækkes 

• Nervecentre foretrækkes: Begge jordemødre fortrækker at anvende systemet fremfor den 

gamle kommunikationsprocedure, og det er deres indtryk, at kollegerne har samme synspunkt: 
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”Jamen jeg synes, jeg hører det er positivt. At det er rart, at de kan få sendt afsted. På den ind-

lagte side, der har jeg da også hørt natsygeplejersken sige, at så kan hun også få gjort sit fær-

digt og runde af, og så skal dagvagterne ikke overtage noget, som de skal huske for hende, 

f.eks.” 

Fejl og nedbrud 

• Ingen tekniske fejl: Jordemødrene tilkendegiver, at de ikke har oplevet tekniske nedbrud med 

systemet.  

• Fejl relateret til anvendelsen: Der kan dog forekomme fejl ift. anvendelsen, hvis man f.eks. ikke 

er opmærksom på at indtaste det korrekte afsnit i starten. Endvidere kan der forekomme fejl 

ved indtastningen af CPR-nr: 

”Og jeg oplever, at når de trykker CPR-nr. ind, at de ikke trykker på det der forstørrelsesglas, så 

navnet kommer op nedenunder. Det skal man lige tjekke, for at man ikke bare skriver CPR-nr og 

så fortsætter. Det kan være en forkert patient nemlig. Hvis man nu trykker på forstørrelsesglas-

set, så havde man set, det var en forkert patient. Et eller andet sted ville det måske, hvis det kan 

ændres, automatisk skulle det komme op, når man trykker CPR-nr, så man ikke ligesom skal be-

kræfte den med forstørrelsesglasset.” 

• Oplever ikke at opgaver afsluttes uden at blive løst: Da der spørges til, om jordemødrene har 

oplevet, at opgaver bliver afsluttet uden at blive løst, som er blevet nævnt under andre inter-

views, svarer jordemødrene, at det ikke er noget de har oplevet, kun i et enkelt tilfælde. 

Opsummering 

Jordemødrene foretrækker Nervecentre fremfor den gamle kommunikationsprocedure. Fordelene ved 

systemet er, at man ikke skal gå og huske på sine opgaver til lægen, og man kan dermed koncentrere sig 

om sine egne opgaver. Der bruges mindre tid på at få fat i en lægen, og det er godt, at man kan få over-

blik over opgaverne i systemet. Alt dette betyder, at arbejdsmiljøet forbedres. Nogle opgaver kan løses 

hurtigere, fordi lægen kan gøre det på afstand, men lægerne kan dog blive bedre til at hjælpe hinanden, 

så der kan komme lidt mere flow i opgaverne. Der er færre forstyrrelser, men dette kan forbedres, da 

jordemødrene ikke anvender systemet i alle de situationer de bør. Systemet menes at have en positiv 

effekt på patientsikkerheden, da informationer ikke går tabt, men hvis systemet bruges mere, så lægen 

ikke forstyrres midt i andre opgaver, kan den forbedres. Der er enkelte forslag til forbedringer i selve 

systemet, og der kan arbejdes på at anvende systemet mere optimalt. Systemet er nemt at lære, og 

implementeringen gik overordnet set godt, men jordemødrene oplever bl.a., at der har været, og stadig 

er, lidt modstand til systemet blandt lægerne. De har et par enkelte forslag til, hvordan implementerin-

gen kan forbedres. Teknisk set kører systemet stabilt, men der forekommer enkelte fejl relateret til 

anvendelsen. 

I.4 Fokusgruppeinterview funktionsledere 
Dato og varighed: 

Interviewet blev afholdt d. 29. april og havde en varighed på ca. 45 min. 
 

Deltagere:  

Afdelingssygeplejersker fra Vuggen, D1, H6 og Svangreklinikken deltog i interviewet. Fra Akut svangre-

afsnit deltog funktionslederen ikke, da lederen ikke har været ret meget involveret i implementeringen 
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og anvendelsen. I stedet deltog en jordemoder fra afsnittet. Derudover deltog en overlæge fra Fødeaf-

snittet, som har været meget involveret i pilotprojektet. Informanterne har varierende ansættelses-

længder i afdelingen (fra 2 år til over 15 år) 

Indledende spørgsmål 

Forventninger til systemet 

• Informanternes forventninger til systemet var, at den tid og energi der bruges på at få fat i læ-

gen ville minimeres og dermed også det pres, der ligger på sygeplejerskerne samt bekymring 

for patienten og om opgaven glemmes. En af afdelingssygeplejerskerne udtaler: 

”Jeg vil sige, at mine forventninger til det var ligesom de forventninger, jeg havde fået stillet i udsigt, 

da jeg havde hørt om projektet... Vi brugte rigtig meget krudt og tid på at ringe. Så mine forvent-

ninger var, at vi ville minimere noget af den tid og energi, man brugte på at få fat i en læge til at yde 

noget pleje eller noget andet.” 

• Der var forventninger om, at systemet ville resultere i, at unødig spildtid for sygeplejerskerne 

ville minimeres.  

• Endvidere var det før utrygt og en mulig fejlkilde, når opgaverne blev leveret mundtligt, eller 

når man skrev noterne ned på et stykke papir. Der kunne være usikkerhed for, om en opgave 

blev løftet, når den blev leveret på denne måde.  

• Man forventede også, at stuegangen ville forbedres. En af afdelingssygeplejerskerne udtaler: 

…. Min forventning om, at stuegangen skulle blive mere smidig, synes jeg på nogle niveauer også er 

lykkes. Men jeg tror også, det handler meget om, hvordan man organiserer sådan en stuegang… før 

jeg helt kan synes, at der er en effekt på, at stuegangen bliver afviklet mere smidigt. Men fra syge-

plejerskens optik af, så kan jeg i hvert fald som leder se, at sygeplejerskerne får inddelt deres ar-

bejdsopgaver som tildeles en læge på en mere smidig måde.” 

• Ifølge informanterne er forventningerne til systemet altså delvist blevet indfriet. Der er mere ro 

og tryghed omkring opgaveoverleveringen, men forventningerne til, at der ville komme mere 

flow i opgaverne, og at stuegangen dermed ville blive optimeret er ikke blevet indfriet, hvilket 

kan skyldes mange andre faktorer. 
 

Positive effekter 

• Tidsbesparende, ro og arbejdsglæde: Ifølge afdelingssygeplejerskerne er systemet tidsbespa-

rende for sygeplejerskerne, og man skal ikke forstyrre lægen unødigt. Det har på den måde høj-

net arbejdsglæden tværfagligt og har forbedret arbejdsmiljøet. Det har resulteret i, at der er 

mere ro ift. opgaveoverleveringen og en tryghed i, at opgaven løses og ikke bliver glemt. Syge-

plejerskerne udtaler: 

 ”Jeg vil sige, at der hvor jeg ser effekten, det er, at de ikke bruger så meget tid på at ringe efter 

en læge mere som de gjorde tidligere… Det der med, at det ikke er en gul seddel, der forsvinder. 

Eller en læge der bliver kaldt til sectio, og så glemmer han det måske. Opgaverne ligger stadig i 

Nervecentre til den næste der kommer, som kan tage over …. Så på den måde giver det ro, og 

det er mere smidigt.” 

 ”…. Jeg er helt sikker på, at det har højnet arbejdsmiljøet. Altså det tværfaglige arbejdsmiljø.” 

• Mindre ansvar og bekymring: Ifølge afdelingssygeplejerskerne har systemet fjernet noget an-

svar fra sygeplejerskerne, da de kan lægge opgaven fra sig, når den er sendt: 
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”…En anden sidegevinst til det er, at der er noget ansvar, der går fra sygeplejersken over til læ-

gen ved at de kan sende opgaver i Nervecentre. …. Det hører jeg også, at det ikke tynger dem så 

meget mere det ansvar, som man kunne gå rundt med. Det synes jeg også er en god ting.” 

Ift. om lægerne har fået mere ansvar udtaler overlægen: 

 ”Altså lægerne har jo hele tiden haft ansvaret, men sygeplejerskerne kunne ikke fralægge sig 

det, fordi der hele tiden var et problem med at få det formuleret videre til lægen, fik lægen nu 

lavet det, og hvad med vagtskiftet gik det så videre til den næste læge. Så de var nødt til at være 

tovholder for det i hele processen.”  

• Ansvar for at definere opgaver: Om sygeplejerskerne har fået mere ansvar ift. at definere op-

gaverne for lægen udtaler overlægen: 

”Men det er jo ikke kun sygeplejerskerne, der stiller opgaven. Det er jo stadigvæk sådan, at når 

man går stuegang, så må man jo godt tage den patient, der ligger ved siden af. Hvis man gerne 

vil gå stuegang på én, kan man jo bare gøre det.” 

En af afdelingssygeplejerskerne udtaler, at lægerne ikke kun tager opgaverne på listen, men 

stadig selv definerer/opretter andre opgaver, hvis de mener der skal ses på en anden patient. 

Her ønsker de ofte, at personalet opretter denne opgave i Nervecentre, så de kan få den ind på 

deres liste, hvilket er smart, hvis man f.eks. ikke har tid til at se patienten med det samme. 

• Bedre overblik: Endvidere mener informanterne, at systemet giver et bedre overblik over op-

gaverne både for læger samt sygeplejersker og jordemødre, og man forstyrrer ikke lægen unø-

digt. 

Det er vigtigt, at personalet bruger listen til at finde ud af, hvor travlt lægen har, inden de ringer 

og forstyrrer lægen, da forstyrrelser kan øge risikoen for fejl, f.eks. hvis lægen står og opererer. 

Afdelingssygeplejerskerne fra D1 og H6 mener begge, at medarbejderne er blevet gode til at 

bruge listen. 

• Mere effektivt at ringe: Informanterne tilkendegiver, at det er blevet mere effektivt at ringe til 

lægerne i de akutte situationer, da der nu er færre opkald pga. Nervecentre, hvilket kan have 

betydning for patientsikkerheden. Den ene afdelingssygeplejerske udtaler: 

”… Før Nervecentre blev implementeret, der vidste vi godt, at lægen kunne få rigtig mange op-

kald, og så tænkte man, at ens eget akutte opkald kunne drukne. Jeg oplever, at når sygeplejer-

skerne ringer, så får de en læge i røret med det samme. Ellers så er det, hvis de begge er på OP 

eller virkelig er optaget af noget. Men det føles mere sikkert nu.” 

• Mindre risiko for at patientinformationer mistes: En anden fordel ved Nervecentre er ifølge in-

formanterne, at personalet slipper for at gå rundt med papirlapper og notere opgaver: 

”… vi slipper for de der gule lapper, for de forsvinder. Så kommer de ind imellem nogle andre 

ting, eller så forsvinder de op af lommen, når man tager telefonen op. Det er typisk også det, 

der har givet utilsigtede hændelser.-At informationen om en patient forsvinder hen over vagt-

skifte.” 

Med Nervecentre er der ikke længere risiko for at informationer om en patient forsvinder, for-

udsat at lægerne ikke sletter opgaven, eller afslutter den uden den reelt er afsluttet. 

• Flere effekter kan opnås: Ifølge informanterne har systemet generelt haft en positiv effekt, 

særligt på stuegangen, hvor der er mere ro på nu. Ved at ændre på organiseringen ift. Nerve-

centre kan man optimere brugen af systemet og opnå flere effekter, også økonomisk. Afde-

lingssygeplejersken fra H6 mener også, at det med fordel kan bruges i andre afsnit: 
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”Og jeg kunne også se det implementeret på andre afdelinger, f.eks. H7 hvor man har rigtig 

mange kirurgiske specialer samlet på et børneområde. Det ville give nogen meget smidigere ar-

bejdsgange for sygeplejerskerne og noget mere kontinuitet i forløbene for forældrene. Også for 

lægerne tænker jeg. Altså jeg kan kun se positive ting ved det. Der er noget, der skal arbejdes 

med ift. kulturen, og der er noget omkring organiseringen, men sådan er det jo, tænker jeg, altid 

når man implementerer nye ting.”  

• Tilfredshed blandt lægerne: Blandt længerne mener overlægen også, at tilfredsheden generelt 

er blevet bedre, og at det fungerer godt. Flere føler sig dog stresset af de beskeder, der kom-

mer ind, og synes der kommer for mange. I lægegruppen er der generelt blandede holdninger 

til, hvordan systemet bør bruges, bl.a. hvornår opgaverne skal komme ind på telefonen: 

”….Men så diskuterer vi også, at der er nogle der gerne vil have, at stuegangsopgaver til aften-

stuegang først skal komme til aftenstuegang. Det har jeg så talt noget imod, for det er jo ikke 

meningen, at vi skal tilbage til det gamle, at når man får tid til at gå rundt på stuegang, så ser 

man pludselig alle de opgaver der ligger. Mange af dem vil man kunne lave, selvom man er op-

taget af kejsersnit; mellem to kejsersnit kunne man godt lige ordne medicinordination”.  

• Færre forstyrrelser på D1 og H6 har betydning for patienttilfredshed, kvalitet og sikkerhed: In-

formanterne oplever også, at lægerne bliver forstyrret mindre i deres arbejde, når de er på af-

snittet, hvilket efter informanternes mening også har en betydning for patienttilfredsheden. 

Ifølge afdelingssygeplejerskerne fra D1 og H6 er færre forstyrrelser med til at højne kvaliteten 

og sikkerheden for patienten, og lægerne er mere til stede i patientsamtalerne. Sygeplejersker-

ne udtaler: 

”…For hvis du f.eks. sidder på D1 og har stuegang og de ringer non-stop fra H6 med problema-

tikker omkring stuegang, så kommer man da lettere til at forveksle nogle ting, man lige har sid-

det og drøftet i en telefon. Altså jeg tænker, at der er noget kvalitetssikring i det. Helt klart ift. 

minimering af forstyrrelser.”  

”Lægen er meget mere til stede i patientsamtalen…. Når man blev ringet op førhen, så var man 

nødt til at tage telefonen, for man vidste jo ikke, hvad det var, der var i røret. Og det oplever pa-

tienterne bestemt ikke mere,-afbrydelser som tidligere. Det er jeg helt sikker på.” 

 

Stuegangslægen bliver dog stadig forstyrret meget. Dette kan måske have noget at gøre med 

den måde, man har valgt at organisere sig på ift. anvendelsen af systemet ved stuegang. Stue-

gangen er dog stadig blevet mere smidig. 

 

• Forstyrrelser på andre afsnit: På de andre afsnit, hvor opgaverne ikke løses af stuegangslægen, 

føler de ikke helt, at de har fået samme gevinst ift., om lægen forstyrres mindre hos dem: 

”Jeg tænker måske, at der er lidt forskel. At gevinsten er størst hos stuegangslægen. Og knap så 

høj en gevinst for tutor. For det er tutor, der får alle opkald udefra.” 

Ifølge overlægen har systemet dog stadig resulteret i, at også tutoren får færre opkald, dog ikke 

i samme grad som stuegangslægen. Ift. om dette funktion er blevet bedre at være i svarer læ-

gen: 

”Jeg synes jeg har et større overblik, så jeg føler, det er blevet bedre, men det er ikke alle kolle-

gerne, der synes det. Og nogle synes de bliver stresset af, at den bipper hele tiden, som de si-

ger.” 
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Økonomiske gevinster 

• Indlæggelsestider: Hvorvidt systemet giver en økonomisk gevinst ift. indlæggelsestiden (kortere 

indlæggelser, idet opgaver løses hurtigere, og patienterne bliver udskrevet tidligere), som bl.a. 

var en af de forventede effekter, svarer en af afdelingssygeplejerskerne:  

”Det tænker jeg, at det kunne måske godt være tilfældet, men så tænker jeg, at man skal kigge 

lidt på organiseringen af lægerne ift., hvem det er der skal have stuegangsopgaven. Det kunne 

godt være, at man kunne organisere sig anderledes dér, og så få en effekt af det.” 
 

Ifølge en afdelingssygeplejerskerne betyder organiseringen, at man på nuværende tidspunkt ik-

ke kan måle en effekt på stuegangen, og om patienten kommer hurtigere hjem. Om hvordan 

det kan forbedres udtaler hun: 

” Men jeg har ikke svaret på det, og jeg ved heller ikke, om der skal være anderledes, men det 

føles forstyrrende stadigvæk.” 

Nogle af informanterne foreslår, at man fra morgenstunden fik udskrevet så mange som muligt 

og evt. organiserede det anderledes, således at stuegangslægen ikke også skulle være på sectio-

stuen. 
 

• Overarbejde: Ift. om systemet har eller kan resultere i mindre overarbejde, udtaler afdelingssy-

geplejersken fra Svangreklinikken og overlægen: 

”Altså vi har jo ikke lavet decideret målinger på, om der er mindre overarbejde i dag, men jeg 

synes godt vi kan have en lille forventning om, at der måske er mindre overarbejde i dag, fordi 

sygeplejerskerne kan sige, at de har lagt opgaverne videre i systemet til lægerne. Så de skal ikke 

gå og vente på, at de følger op på en opgave, som de skal have en læge til at vurdere på.”  

Overlægen udtaler, at han tidligere har oplevet, at sygeplejerskerne er blevet for at sikre, at op-

gaven kommer videre til lægen. Med Nervecentre er man sikker på, at opgaven går videre til 

den næste læge ved vagtskifte. Han udtaler: 

” Problemet er så, at nogle af mine kolleger, og det er jo så også kulturelt, at hvis det står på de-

res liste, så synes de ikke de kan gå hjem. Men det kan de jo, for de skal sådan set bare logge sig 

ud, og så går det videre til tutoren, ligesom det altid har været meningen. ” 
 

Ulemper: anvendelsen af systemet 

• Kan optimeres ift. flow i opgaverne: En af afdelingssygeplejerskerne har ikke indtryk af, at sy-

stemet bliver brugt optimalt. Det er meget forskelligt, hvordan stuegangen forløber ift., hvilket 

lægeteam der er på arbejde. Nogle er gode til at komme og tage nogle af stuegangslægens op-

gaver, hvis denne har travlt, og de selv har et ledigt øjeblik, mens andre er mindre gode. Der 

kan dog også være andre grunde til (relateret til organiseringen), at stuegangen endnu ikke for-

løber optimalt. 

Jordemoderen fra Akut svangreafsnit er enig i dette, og mener ikke, at systemet har forbedret 

på flowet i opgaver hos dem, og hun oplever, at patienterne stadig kan risikere at vente 3-4 ti-

mer. En af sygeplejerskerne mener endvidere, at lægerne i starten af projektet var bedre til at 

hjælpe hinanden med opgaverne, men at man nu er kommet ind i en rutine, hvor man er min-

dre flexibel. Hun mener, at der måske kan være brug for lidt ”brush-up” ift. anvendelsen og 

formålet med systemet. 
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• Usikkerhed om anvendelse i akutte tilfælde: Ifølge informanterne er der lidt usikkerhed om, 

hvorvidt personalet også skal sende en opgave i Nervecentre, når de har ringet om noget akut. 

Dette lader til at være lægeafhængigt. 
 

Ulemper ved systemet 

• Navn og bruger-ID: Det er en ulempe, at man ikke kan se navnene på brugerne i systemet, men 

kun bruger-ID: 

”…Jeg synes bare det er rigtig vigtigt for arbejdsgangen, at når lægen så kommer og rigtig gerne 

vil have stuegangen overstået, at de så ved hvem det er, de skal gå til.” 

• Navn på afsnit: På flere afsnit skal man i systemet ind og ændre på, hvilket afsnit der er afsen-

der, da der altid står D1. Som systemet er nu, er der risiko for, at personalet sender en opgave 

afsted, som er knyttet til et forkert afsnit, hvilket betyder, at lægen går forkert. Dette fore-

kommer af og til. Overlægen udtaler dog, at dette ikke er et stort problem, og at det sker sjæl-

dent, samt at man kan se, hvilket afsnit der faktisk er tale om, når man slår patienten op i COS-

MIC. 

• Stress blandt lægerne: Nogle læger føler sig mere stresset af de mange opgaver og dermed bip, 

som kommer ind på telefonen. Dette undrer flere af informanterne, da der for hvert bip ifølge 

dem er et opkald mindre, og holdningen skyldes muligvis noget kulturelt. 

• Signalværdien i at gå rundt med en smartphone: Hvorvidt det kan være problematisk med det 

signal, lægerne sender til patienter og pårørende ved at gå rundt med iPhonen og konstant 

modtage SMS-lyde svarer en af informanterne:  

”….. i dag der er det næsten alle, der har sin mobil med, inddraget i arbejdet i et eller andet om-

fang. Så der tænker jeg, at der er noget gammelt kulturelt noget. For jeg tror ikke at unge men-

nesker, der står i en elevator, der kan høre en læges mobil bippe i lommen tænker, at det er no-

get privat. ” 

Overlægen tilkendegiver, at det heller ikke er noget han har hørt skulle være i problem i læge-

gruppen. 

• Risiko for at opgaver slettes: Det har ikke tidligere været et problem, men der har været enkel-

te hændelser i vagterne, hvor opgaverne er blevet fjernet fra listen af lægen, uden de er blevet 

løst. Dette betyder, at opgaven skal oprettes igen og har resulteret i, at nogle sygeplejersker fra 

H6 er begyndt at dokumentere, at de har oprettet opgaverne i Nervecentre. 

Det er svært at slette en opgave ved en fejl, da lægen skal bekræfte, at opgaven slettes og skri-

ve en begrundelse. Man bliver dog ikke spurgt om at bekræfte, når man afslutter en opgave. 

Overlægen tilkendegiver, at man ikke kan trække det ud af Nervecentre, hvordan en opgave er 

blevet afsluttet, eller om den er blevet slettet. Det tydeliggøres, at det er en ny problemstilling, 

at opgaver bliver fjernet fra listen, uden de er blevet løst. 

 
 

Forslag til forbedringer: 

• Navn i stedet for bruger-ID: Ifølge informanterne er det vigtigt, at systemet opdateres således, 

at den der har oprettet opgaven kommer til at stå med navn i stedet for bruger-ID i systemet. 

Jordemoderen fra Akut svangreafsnit foreslår, at det kan løses ved at lave et felt, som skal ud-

fyldes af personalet, og som er obligatorisk. Ifølge informanterne vil det være bedst, hvis nav-

net kommer ind automatisk i stedet for bruger-ID. Ifølge overlægen bliver dette løst i den 
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kommende version af systemet, både så der automatisk kommer til at stå navn på den der sen-

der opgaven, og den der modtager opgaven. 

• Navn på afsnit: Afdelingssygeplejersken fra Vuggen mener også, at der bør ændres på opsæt-

ningen ift., hvilket afsnit der sendes fra. Sygeplejersken udtaler: 

”Kan man ikke ændre det, så det på login går ind på, hvor man er ansat henne i stedet for at 

man skal ind og ændre det hver gang.” 

Det ville være smart, hvis ”afsnittet” kom ind i systemet automatisk. Overlægen gør dog op-

mærksom på, at dette kan være et problem for dem, som er ansat i flere afsnit, f.eks. jorde-

mødre som både er på Svangreklinikken og Fødeafsnittet, og at det ikke umiddelbart er teknisk 

muligt at hente informationen. Alle mener, at feltet i stedet bør være blank til at starte med og 

er obligatorisk at udfylde, så der ikke kan opstå fejl ift., hvor lægen skal gå hen. 

• Forslag til forbedringer på Akut svangreafsnit: Jordemoderen har været rundt på afsnittet in-

den interviewet for at drøfte systemet med kollegerne: 

o Indtastning af læge: Det er ikke helt intuitivt, hvilket afsnit man skal taste ind, når de har 

brug for henholdsvis tutor (her skal der skrives ”Svangreklinik”) og akutlæge (her skal der 

skrives ”Akut svangre”). Mange af jordemødrene på Akut svangreafsnit kommer fra Fødeaf-

snittet, hvor systemet ikke bruges så meget, og er derfor ikke altid bevidste om dette. Det 

foreslås, at man i stedet vælger det i et felt, hvor man kan taste, hvilken lægen man skal ha-

ve fat i.  

o Tilbagemelding: Det vil være godt med en tilbagemelding fra lægen, hvis de ikke kan kom-

me inden for en time, så personalet kan informere patienterne, der sidder og venter. Dvs. 

at det er muligt med to-vejs-kommunikation i systemet. Personalet er godt klart over, at sy-

stemet ikke har resulteret i, at lægerne har mere tid, men de har brug for at vide, hvis læ-

gen er forsinket. 

o Tydeligere CPR: En af lægerne har endvidere foreslået, at CPR-nummeret på patienten bli-

ver mere tydeligt. Som det er nu, er det patientens navn, der står mest tydeligt.  

o Anmodning om samtale: Det foreslås også, at man i systemet kan skrive, at man bare har 

brug for en kort snak med lægen (et opkald), hvilket måske kan resultere i, at nogle patien-

ter ikke skal vente så længe.  
 

Hvilket system foretrækkes 

• Nervecentre foretrækkes: Alle informanter tilkendegiver, at de helt klart foretrækker Nerve-

centre fremfor den gamle kommunikationsprocedure. Og afdelingssygeplejerskerne fra D1 og 

H6 tilkendegiver, at der i deres afsnit er stor bekymring for om det bliver muligt at beholde sy-

stemet.  

Overlægen udtaler også, at han ikke tror, at nogle af lægerne ønsker at gå tilbage til den gamle 

procedure, selvom nogle også er utilfredse med systemet. 

• Brug for ændringer i organisering og kultur: Overlægen og en af afdelingssygeplejerskerne ud-

taler: 

”Mange af problemerne skyldes jo, at man ikke har endeligt omstillet sig til den nye måde at gø-

re det på og diskuteret arbejdsgange tværfagligt.-Hvordan organiserer vi det bedre med det her 

system. Det skal vi nok have gjort på et tidspunkt.” 
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”Det er meget sigende, det du siger der. For man kan jo ikke forvente, at Nervecentre ændrer 

det her…. Tværtimod, så skaber det måske ligefrem lys på, at der er nogle ting, der faktisk også 

skal ændres, eller der skal ses på.” 

Ifølge informanterne bør systemet ikke kritiseres for ikke at leve op til alle forventningerne, da 

nogle problemer skyldes organiseringen. Systemet bør nærmere anses som en ”eye-opener” 

ift., at nogle arbejdsgange ikke er optimale, og det er vigtigt, at man hele tiden arbejder med 

organiseringen og kulturen for at få det største udbytte af systemet. 

• System: Det nævnes, at system-navnet er ligegyldigt, men at man ønsker at have et lignende 

system. Hvis der implementeres et andet system behøver man ikke starte et helt nyt projekt op. 

Det kunne være godt, hvis der var integration til COSMIC. 
 

Implementering 

• Intuitivt og ikke tidskrævende: Alle synes, at implementeringen gik godt. Det var nemt at lære 

systemet at kende, og oplæringen var ikke tidskrævende. Efter et par gange ved man, hvordan 

systemet skal bruges. Dette gælder også for personale, som ellers har svært ved IT. 

• Opfølgning: Det pointeres, at det er vigtigt, at der kontinuerligt laves opfølgning og ”brush-up”, 

da det tager tid at ændre på kulturen i afdelingen. 

• Tværfaglige dialoger: En af afdelingssygeplejerskerne udtaler:  

”Og så tænker jeg, at det kunne være rigtig fint, hvis vi på et tidspunkt kunne få en dialog, hvor 

vi er tværfagligt samlet. …. jeg savner netop og få nogle af dem, som har noget mere modstand 

på den her forandring, at få en dialog med dem om, hvad der skal til for at de flytter sig lidt.” 

Flere af enige i dette, og i fremtidige implementeringer vil det måske være en god ide at samles 

tværfagligt i starten, så man i fælleskab finder ud af, hvordan systemet skal bruges. 

• Fælles kulturel forståelse fra starten: Det pointeres, at det er vigtigt, at man i implementerin-

gen får en fælles kulturel forståelse for, hvordan systemet skal bruges, så den enkelte ikke ska-

ber sine egne arbejdsgange, hvorved formålet med systemet falder lidt til jorden. Ifølge en af 

afdelingssygeplejerskerne kan man få nogle smidigere arbejdsgange og dermed en økonomisk 

gevinst, hvis man bliver bedre til at hjælpe hinanden på tværs i lægegruppen og tager opgaver 

for hinanden, og hvis man bliver bedre til at bruge listen til at prioritere opgaverne. 

At lægerne selv kan prioritere opgaverne, mener informanterne kan udnyttes bedre i systemet. 

Sygeplejerskerne er ofte ude på stuerne, når lægen kommer og kan ikke hjælpe med at organi-

sere, hvem der skal gås stuegang på først. En af afdelingssygeplejerskerne udtaler: 

”…Og der skal man måske have en fælles afstemning af, hvordan noterer vi det i Nervecentre 

under beskeden, ”prioriteres”-et eller andet. Fordi så er det vi får den her effekt, at så kommer 

vores patienter til at være hurtigere afsluttet, så de også kan gå tidligere hjem. Det har jo en 

økonomisk effekt.” 

Dette er flere enige i. Overlægen gør opmærksom på, at der er lavet et ændringsforslag om, at 

man kan lave to-vejs-kommunikation, dvs. at der kan ændres på opgaven undervejs. F.eks. at 

den prioriteres anderledes. 
 

Nedbrud og fejl samt håndteringen heraf 

• Kører stabilt: Informanterne stoler på systemet rent teknisk. Systemet vurderes at køre stabilt, 

og ingen har oplevet nedbrud. Det eneste tekniske problem er, at der kan være problemer med 

internetforbindelsen på lægernes telefoner. 
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• Fejl relateret til anvendelsen: Problemerne ligger i anvendelsen af systemet. Bl.a. hvad man 

gør i de situationer, hvor der er gået mere end time for de gule opgaver, og at opgaver slettes. 

Det tydeliggøres, at der kun har været et par enkelte tilfælde, hvor opgaver er blevet slettet.  

• Problemer med telefonerne: Det nævnes endvidere, at der har været en periode, hvor tutor-

telefonen ikke virkede. Her var det i en periode nødvendigt at bruge et andet nummer til tuto-

ren. Der var dog ikke tale om en fejl i Nervecentre, men en fejl med telefonen. Lægerne har en 

reservetelefon i de tilfælde. Her virker Nervecentre med det samme. Problemet var, at tutoren 

skulle tilkaldes på et andet nummer ved opkald.2 

• Procedure ved nedbrud: Hvis selve Nervecentre går ned, vil det blot betyde, at man ringer til 

lægen i stedet ligesom før. I de tilfælde, hvor der er problemer, ringes der til supporten på 7-9-

13.  

• Manglende kendskab til systemet i DoIT: Der har været problemer med, at det ikke er alle IT-

medarbejdere, der har kendt til systemet, hvilket nok skyldes, at der er tale om et projekt. Hvis 

det implementeres er det vigtigt, at nogen har ansvar for, at alle IT-medarbejdere er bekendte 

med systemet. 

• Retningslinjer ved nedbrud: Afdelingssygeplejersken fra Vuggen og Svangreklinikken gør op-

mærksom på, at det skal skrives ind i retningslinjerne, hvad man gør ift. Nervecentre, når der er 

svigt på IT-området, så alle medarbejdere ved det. 

• Login-problemer: Jordemoderen udtaler, at nogle af hendes kolleger har haft problemer med, 

at deres login pludselig ikke virker. De andre informanter gør dog opmærksom på, at dette 

skyldes, at det centrale login skal ændres, hvilket skal gøres hvert 3. mdr., og det skyldes derfor 

ikke en fejl i Nervecentre. 
 

Opsummering 

• Personalet bruger nu mindre tid på at kontakte lægerne, og er ikke længere bekymret for, om 

opgaverne bliver leveret og husket af lægen, når den er sendt i Nervecentre. Der er mere ro på 

ved stuegangen, og denne forløber mere smidigt end før. Der menes dog ikke at være en effekt 

på, om opgaverne samlet set løses hurtigere, således patienten kan udskrives tidligere, hvilket 

kan skyldes den måde, man er organiseret ved stuegang. Lægerne bliver forstyrret mindre, hvil-

ket forbedrer kvaliteten samt sandsynligvis også patienttilfredsheden. Effekten menes dog at 

være størst for stuegangslægen og dermed D1 og H6.  

Der er potentiale på økonomisiden, og det er informanternes vurdering, at patientsikkerheden 

er blevet bedre. Medarbejderne er generelt tilfredse med systemet, dog er der blandede hold-

ninger i lægegruppen. Det har højnet det tværfaglige arbejdsmiljø, og medarbejderne ønsker 

ikke at gå tilbage til den gamle kommunikationsprocedure. Der er dog flere forslag til forbedrin-

ger, og systemet menes ikke at blive brugt optimalt. Man bør arbejde med kulturen og organi-

seringen.  Systemet kører stabilt rent teknisk. 

                                                           
2 Lægen har efterfølgende gjort opmærksom på, at man kunne have skiftet SIM-kortet, så problemet havde været 
undgået. Dette vil man gøre fremover, og nu har man en reservetelefon. 
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