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Indledning:
Sundhedsit lagt til rette i prokrus-
tessengen?

Ann Bygholm, Christian Nøhr og Kim Normann Andersen

Banditten og kæmpen Prokrustes boede mellem Athen og Megara. Han 

seng var kort, den anden lang. Var gæsten høj, blev han lagt i den korte 
seng, hvorefter Prokrustes afhuggede, hvad der ragede ud over den. Var 
det derimod en lille mand, blev han anbragt i den lange seng, hvorefter 
han blev strakt ud så han passede til sengen. En på mange måder hensigts-
mæssig ordning, da gæsterne jo i begge tilfælde blev mishandlet. Prokrus-
tes, (græsk ’udbankeren’) eller Polypemon (’Storeslem’) havde kronede 

1

Når vi har valgt denne indledning til antologien så er det for at indikere 
at ledelse og effektmålingselementerne i sundhedsitdebatten ofte (be-
vidst) er blevet forvansket til det ukendelige, at uanset hvilke it-systemer 
eller løsninger, der sættes under lup, så tages gammelkendte ledelses- og 
effektmålingsværktøjer i anvendelse – hvad der ofte betyder, at selve for-
målet med det nye it-system lades ude af betragtning eller tilpasses til 
det uigenkendelige. Uden sammenligning i øvrigt, så er sigtet med denne 
antologi at træde i Thesues’s fodspor – dog ikke for at få bugt med effekt-
målingen, men for at skabe dialog og vise andre senge. 

Denne antologi er blevet til i regi af faggruppen om ledelse og effekt-
måling under SundhedsITnet netop for at pege på, at forskere og store 
dele af praksis i dag har et langt større udbud af tilgange, og at der er 
behov for at være opmærksom på ikke at lade sig lokke af banditter og 
røvere i jagten på ledelse og effektmål. Men det betyder selvsagt ikke, at 
der ikke er behov for ledelse og effektmåling. Tværtimod. 

1   Dette afsnit er inspirreret af Damsgaard & Truex (2000). The Procrustean Bed of Standards. Binary relations 

and the limits of EDI standards. European Journal of Information Systems, 9(3), 173-188.
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Ledelse og effektmåling af de digitale sundhedsydelser er et af de mest 
omdiskuterede og kontroversielle evalueringsfelter – et felt der dels træk-
ker på klassiske evalueringstilgange, men også et felt hvor der fremvok-
ser nye og særegne evalueringsmåder dedikeret til at belyse borgernes/
brugernes, klinikernes og de sundhedsprofessionelles vægt på sundheds-
faglige vurderinger og langsigtede hensyn, samt tilgange hvor de admini-
strative og styringsmæssige hensyn til betalings- og prioriteringshensyn 
er i fokus. 

Fokus for arbejdet med ledelse og effektmåling af sundhedsydelser er 
mange-facetteret, rækkende fra analyser af forbedring af sundhedstilstan-
den til snævre teknologi-proces-optimeringsstudier. I faggruppen ledelse 
og effektmåling under SundhedsITnet afdækkes en række problematikker 
og udfordringer med at gennemføre sådanne studier. 

SundhedsITnet, der koordineres af Alexandra Instituttet A/S, har delta-
gelse af sundhedsudbydere, virksomheder, forskere og brugere i et sam-
arbejde om morgendagens it-baserede sundhedsydelser. Det sker i erken-
delse af, at behovet herfor vil være stigende i et aldrende samfund i lighed 
med både de behandlingsmæssige muligheder og befolkningens forvent-

Figur 1. Aktører, strukturer og effektmål2

2   Figuren er udviklet efter Nøhr C: The evaluation of expert diagnostic systems - How to assess outcomes and 
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ninger. Kerneaktørerne i SundhedsITnet er universitetshospitalerne i År-
hus (Århus, Skejby og Aalborg Sygehus), Odense Universitetshospital 
samt Rigshospitalet. Dertil kommer universiteterne i København, Århus 
og Aalborg, Copenhagen Business School og IT-Universitetet i Køben-
havn.

Med den bredde af aktører involveret i SundhedsITnet og i baggrunds-
arbejdet for denne antologi med bl.a. afholdelse af en konference på Han-
delshøjskolen i Aarhus og Copenhagen Business School samt et seminar 
på Rigshospitalet i København og en session på E-sundhedsobservatori-
ets årskonference i Nyborg, har vi i antologien fået samlet en rigdom af 

Hvor businesscase for nye it-investeringer fylder meget i bevillings-
givers dagsorden på input-siden, stilles leverandørerne af sundhedsydel-
serne til regnskab for kvalitet, brug af it, bruger motivation, sikkerhed og 
tid. For patienternes vedkommende handler det om tryghed, men selvsagt 
også om at meget lidt it kan folde sig ud uden patientens egen indsats. 
Endelig måler man på det kliniske resultat, på afkast af det investerede,  

-
lysis (CEA) og cost utility analysis(CUA). 

Hver af disse målinger giver god mening, men der er lidt eller ofte 
modsatrettede tværgående analyser, og interessant nok er vores viden om, 
hvordan it påvirker den generelle sundhedstilstand meget lidt belyst – 
også i denne antologi. Det skyldes jo i nogen grad – som illustreret i 

selvsagt også påvirkes / domineres af effekter i det omgivende samfund, 
livsstil og genetik/ disposition og derfor nærmest umulig at måle eksakt.

Formål og målgruppe
Denne antologis formål er at give indsigt i noget af den forskning og 
bevægelse, der er inden for ledelse og effektmåling i sundheds-it-feltet i 
Danmark. Omend der er mere forskning i effektmåling og især af ledelse 
af sundheds-it, end vi har haft mulighed for at medtage i antologien, er an-
tologien en dør til det levende hus, hvor forskere og praktikere forsøger at 

-
for og blive involveret i dannelse af modeller og fortolkninger af data. 
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Antologien afspejler en meget pragmatisk tilgang til feltet, hvor nogle af 
bidragene kun berører effektmålingen, og andre kun belyser ledelse, og 
atter andre bevæger sig i begge felter.

Målgruppen og dermed læserskaren for antologien er, ud over de aktive 
deltagere i SundhedsITnet, personer med levende interesse for ledelse og 
effektmåling af it i sundhedssektoren. Deltagerne i E-sundhedsobserva-
toriets årskonferencer (de tidligere EPJ-Observatoriets årskonferencer), 
nuværende og tidligere studerende ved sundhedsinformatik og sundheds-
ledelsesuddannelserne og praksisorienterede trænings- og læringsforløb 
er alle aktørgrupper, vi håber denne antologis meget forskelligartede ka-
pitler er relevant for.

ved Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Co-
penhagen Business School, IT-Universitetet og Københavns Universitet 
samt fra forskellige forskerniveauer. Der er i antologien en række yngre 
forskere, der sammen med de mere etablerede vil danne grobund for øget 
fokus på dette felt i de kommende år. Metodemæssigt er der også en stor 
spændvidde fra bud på nye metoder til evaluering af effekter af it-sy-
stemer på såvel organisationen som på sundhedsydelserne (kapitel 2 og 
3) over afdækninger af udbredelse og konsekvenser ved anvendelse af 
bestemte teknologier på bestemte områder (kapitel 4 og 5) til bidrag, der 
på forskellig vis søger at bryde ny grund og arbejder mere eksplorativt 
(kapitel 6, 7 og 8). Derfor er antologien også et fremadrettet bidrag til at 
søge afklaring på, hvad der er op, og hvad der er ned på de nye vækster 
i sundhedssektoren, hvor murstensydelserne i stigende grad suppleres af 
digitale services – nogle på nettet, andre som mobile services og atter 
andre som embedded software.

Den forskellighed, som kapitlerne peger på, afspejler den forskellighed 
der er på it-anvendelsen i sundhedssektoren. Vi peger på, at der er behov 
for at vælge og justere den ledelsestilgang og effektmålingstilgang der 
passer bedst til det problem der skal løses. Det lyder ikke overraskende, 
men alt for ofte ser vi eksempler på, at man måske pga. den mangfoldig-
hed der er af effekter og effektudfaldsrum, og den forskellighed der er i 
antallet og målrationalitet, griber til den i indledningen omtalte Prokrus-
tesseng.
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illustreret den diversitet der er i it-systemerne, og følgelig den forskellig-
hed i målsætninger og effektmetodevalg der knytter sig til denne diversi-
tet. I store dele af effektlitteraturen har man ønsket om at holde alt andet 

-
sultatet af analysen ind i en ledelsesorienteret handlingsramme. Man skal 
ikke underkende behovet eller muligheden for dette. Det kan faktisk godt 
lade sig gøre, og det har vi i bogen her også eksempler på. Det er omvendt 

der også eksterne aktørers målsætninger med i købet, men hvordan og i 
hvilket omfang det skal ske bliver unægteligt ikke mindre udfordrende 
m.h.t. at kunne isolere og fokusere på samme variable over tid. 

Figur 2. Forskelligheden i it-systemer i sundhedssektoren3

Type III illustrerer den udfordring at de eksterne brugeres it-systemer og 
det tilknyttede behov for interoperabilitet udvikles i et andet, og mere 
ikke-kontrolleret forløb end in-house systemer. Hvis vi for argumentets 

3   Figuren er udviklet efter Andersen, Varshney, & Fogelgren-Pedersen (2003). Mobile organizing using infor-

mation technology in government: Information, Communication and Society, 6(2), 211-228.
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systemudviklingsforløb over eksempelvis tre år, så er udfordringen i type 
III, at fremkomsten af eksterne interfaces som eksempelvis web2.0 drev-
ne interfaces kan udfordre den interne udvikling og måling både på legi-
timitet og på indhold. I type IV er vi ovre i den kaotiske verden eller om 

eller teorier over virkeligheden, men forsøger ved hjælp af eksempelvis 

metrikker og domæner og på mål og midler. I type IV er udgangspunktet, 
at det sundhedsfaglige personale og borgerne ikke antager målrationalitet 
i beslutningen, implementeringen og anvendelsen af it-systemer. Følge-
lig bliver effekt- og ledelsesanalyserne i dette perspektiv fundamentalt 
ændret. Der er ikke her i antologien forestillingen om, at type IV er mere 

stiller forskellige metodekrav og rummer konstruktive bidrag til effekt-
måling og ledelse i såvel teori som praksis.

Det er således umuligt at komme med opskrifter på ledelses- og ef-
fektmåling, fordi sundheds-it-systemer er meget forskellige, og fordi de 
virker i forskellige komplekse sammenhænge. Det er imidlertid muligt 

en beslutnings- og forhandlingskæde bestående af 7 trin, hvor beslutnin-
ger på de første trin har konsekvenser for de næste4. Det første trin er at 
blive enige om grunden til effektmålingen. Idet man fastsætter hvorfor 
effektmålingen skal gennemføres tager man også stilling til, hvilke kon-
sekvenser resultatet skal have. Hvis det f.eks. besluttes at lave en før efter 
måling på et EPM system, vil man så lukke systemet hvis det viser sig 
at patientmedicinering fungerede bedre før systemet blev implementeret. 
Den første fase er således også med til sige noget om, hvordan der skal 
handles på resultaterne af effektmålingen.

Det andet trin handler om at beslutte hvad der måles, hvor der typisk 
fokuseres på teknik og funktionalitet. Er systemet f.eks. kompatibelt med 
andre systemer, har systemet den nødvendige funktionalitet og understøt-
tes arbejdet tilfredsstillende? Det tredje trin går på at beslutte hvornår må-
lingen skal gennemføres, hvor der er forskel på målemetoder afhængigt 
af om systemet er under udvikling, i implementeringsfasen eller i daglig 
brug.

Det fjerde trin fokuserer på hvem, altså i hvis interesse foretages ef-
fektmålingen. Der vil ofte være modsatrettede interesser knyttet til im-
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plementeringen af it-systemer, og disse bør kortlægges og håndteres i 
planlægningen af effektmålingen. Det femte og vanskeligste trin handler 
om hvilke metoder, altså hvordan skal målingen foretages. Er der f.eks. 
tale om en kvantitativ eller en kvalitativ tilgang, er perspektivet explo-
rativt, eller er der tale om test af hypoteser og er tilgangen reduktiv eller 
holistisk. Det sjette trin er indsamling og analyse af data samt afrappor-
teringen heraf. Analysen af data kan afsløre aspekter som er vanskelige 
at gøre rede for og uklare, måske modstridende, resultater kan betyde at 
man ikke kan drage gyldige konklusioner af målingen. Desuden fungerer 
it-sundhedssystemer i omgivelser der er under konstant forandring, hvor 
nye behandlingsmetoder og nye regler betyder løbende ændringer i ar-
bejdspraksis, ændringer der igen kan betyde at der sættes spørgsmålstegn 
ved relevansen af effektmålinger som måske baserer sig på en tidligere 
praksis. Det syvende og sidste trin handler om at vurdere resultatet og 
træffe beslutninger om konsekvenserne af de resultater man har nået. Det-
te trin peger tilbage til trin et, og spørgsmålet om hvorfor undersøgelsen 
overhovedet blev sat i gang. Samlet kan effektmålinger således forstås 
som cykliske og som en del af en læreproces der kan være med til at for-
bedre sundheds-it-systemer, og den måde de udvikles, implementeres og 
bruges på.

Bidragene

med denne metode, samt hvilke erfaringer man indtil videre har tilegnet 
sig. Effektdrevet it-udvikling er en brugerinvolverende og eksperimentel 
strategi til styring af store og langvarige udviklings- og implementerings-

der begrunder udvikling og indførelse af systemer, at fastholde et fokus 
på at opnå og dokumentere systemernes nytteværdi. Udover at evaluere 

-
stematisk med effekter, at det giver mulighed for at opdage nye attraktive 
effekter og indtænke dem i det videre arbejde med et system.

-
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strup & Brit Ross Winthereik argumenterer forfatterne for en metode til at 
evaluere effekter af it i sundhedsvæsenet, som de kalder sammenlignende 

-
ters selvmonitoreringspraksis. Det er et område i rivende udvikling, og 
der er store forhåbninger til it. Afgørende for kvaliteten af de løsninger, 
der udvikles, er, at de samtidig evalueres med tanke på, at relevante ef-

af en undersøgelse eller evaluering. Forfatterne argumenterer for, at det er 
afgørende, at undersøgelser og evalueringer er baseret på målet at identi-

-
nologi og patientmedicinering i kapitel 4 og 5. I bogens kapitel 4 belyser 

de hidtidige effekter tegner sig i forhold til effektiv ressourceanvendelse, 
kvaliteten i opgavevaretagelsen og medarbejdernes arbejdsvilkår. Afslut-
ningsvis diskuteres fremtidige perspektiver for brug af mobil teknologi 
i hjemmeplejen, og der peges på nogle af de udfordringer, der følger i 
kølvandet på skiftet fra papir til computere.

-

hvor der rapporteres fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2007 
på 16 sygehusafdelinger. På baggrund af undersøgelsen er vurderingen 
fra de adspurgte, at EPM projekternes mål har været klare, og at afde-
lingsledelserne har bakket godt om implementeringen, mens medbestem-
melsen bedømmes til at have været ringe. Af positive forhold fremhæves, 
at patientens medicindata altid er tilgængelige, mens den største ulempe 
er øget tidsforbrug

Bogen slutter af med tre kapitler om nye esundheds-services. I kapi-

den rolle som sundhedsfora og konsultationer på nettet kan komme til at 
spille i sundhedsvæsnet. I kapitlet opstilles tre mulige veje: En hvor man 
fremadrettet tager hul på reorganisering af arbejdsfordelingen i sundheds-
sektoren og de tilhørende takstafregninger for at sikre en positiv incita-
mentstruktur for optag af nye, rige medier i online konsultationen, uden 
at det samlede ressourcetræk forøges. En anden parallelt hermed peger 
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på behovet for at bruge de nye patientfora – hvad enten de er kommer-
cielle eller offentligt drevne – til at maksimere sundhedstilstanden, men at 
minimere ressourcetrækket på de offentlige sundhedsudgifter. Den tredje 
vej fremad er, at indtænke online konsultationer i sammenhæng med de 
øvrige behov for online opfølgning af eksempelvis hospitalsbehandlinger. 
Det vil sætte online konsultationer i et nyt og positivt lys, hvor sammen-
hængen og det positive dækningsbidrag fra online konsultationer ikke 
kun sættes i snæver sammenhæng som alternativ til fysisk konsultation i 
almen praksis, men som middel til at forbedre sundhedstilstanden.

-
tydningen af kommunikation i udvalgte patientfora på sundhed.dk. Kom-
munikationen analyseres på 3 niveauer, et operationelt, et handlings- og 
et motivniveau, som tilsammen siger noget om rammerne for at forholde 
sig til sin sygdom i et virtuelt miljø. Fokus er på indholdet af den skrift-
lige kommunikation, på hvordan kommunikationen rent faktisk foregår, 
hvad de taler om, hvordan de taler, og hvad man på den baggrund kan sige 
om betydningen både at være bærere af en diagnose og også at deltage i 
kommunikationen på patientnetværkene. Der er tale om et nyt rum, en ny 
dynamisk socialiseringsramme for at indgå i patientbehandling.

Charlotte D. Bjørnes fra Aalborg Sygehus sætter i antologiens afslut-

teknologi, have en betydning i kontakten mellem mandlige cancerpatien-

Artiklen omhandler et igangværende projekt med udvikling, implemente-
ring og evaluering af informations- og kommunikationsredskabet Online 
patientbog. Sundheds-it-redskabet udvikles innovativt og gennemføres 
som et klinisk interventionsstudie. I artiklen belyses den innovative til-
gang og udviklingsprocessen, som led i interventionsstudiet, frem mod 
den egentlige implementering i klinisk praksis. Der argumenteres for at 
denne dokumentation er betydningsfuld for at gennemføre projektets eva-
luering, den kvalitative effektmåling.
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