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for at skabe overblik 
 
 

•  Fokus på skiftet fra papirjournal til EPJ 
•  Hvad er overblik/Hvordan opnås overblik? 
•  Hvordan understøtter papirjournalen  
    overbliksdannelse? 
•  Hvordan understøtter EPJ 
    overbliksdannelse? 
•  Brugen af overbliksbilleder i EPJ 

Indsæt evt. billede 
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Men det handler jo om læger? 
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Dokumentationspraksis og informations kendetegn 

Dokumentationspraksis og brugen af 
teknologi og arbejdsgange 

 
 

Informations kendetegn og brugen af 
teknologi 
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Cases i studiet af overbliksbilleder 
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Hvad snakker vi om? 
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Hvad skal et overblik kunne? 

“an effective overview provides users with 
an immediate appreciation for the size and 
extent of the collection of objects the 
overview represents, how objects in the 
collection relate to each other, and, 
importantly, what kinds of objects are not 
in the collection” [Greene et. al. p. 381].  

 
 S. Greene, G. Marchionini, C. Plaisant, B. Schneiderman, Previews and Overviews in 
Digital Libraries: Designing Surrogates to Support Visual Information Seeking, J Am 
Soc Inf Sci 51(4) (2000) 380-393. 

 



Brugen af ”Overblik” i Region Midtjylland 

•  277 forskellige ”Overblik” konfigureret i RM 

•  Brugt 35.223 gange i løbet af november 2014 – men store 
interne forskelle 

•  En afdeling har f.eks. Brugt ”Overblik” 3.275 gange i 
november 

•  248 afdelinger har brugt det mindre end 5 gange i 
november  

•  80 afdelinger bruger det mindst 3 gange dagligt 

•  Top 30 står for ca. 50% af alt brug 



Brugen af ”Overblik” i Region Midtjylland 

•  1/3 af top 30 er anæstesiologiske afdelinger 

•  1/4 af top 30 er ambulatorier 

•  De anæstesiologiske afdelinger står for 32% af alt brug af 
”Overblik” i hele regionen.  

•  Ca. 60% af alle de ”Overblik” der er konfigureret, bruges 
mindre end en gang om dagen.  



Brugen af ”Overblik” i top 30 – pr. læge tilknyttet afdelingen – 
november 2014 
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Antal gange et specifik ”Overblik” benyttes i november 2014 
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Layout og design – ikke så afgørende 



Hvem bruger ”Overblik” 

•  Afdelinger der benytter standart information eller den 
samme information 

•  Det er som regel ikke den lange sygehistorie der er i fokus 

•  Det vigtige er et ”her&nu” overblik – kigger kun tilbage hvis 
kritiske informationer indikerer, at det er nødvendigt  



Citat fra anæstesiolog 

 Jeg kan spørge -, altså, principielt, er du sund og rask til 

daglig? Ja, jeg får ikke noget medicin eller er allergisk. Nej, 

har du været bedøvet før? Og hvordan med dine tænder? 

Og så ser man lige, hvor meget de kan gabe. Og så 

fortæller man dem om anæstesien. Det er det. Så det kan 

gå rigtig, rigtig stærkt. Ja. Jeg skal jo ikke ind i noget 

dybere. Jeg skal ikke snakke om, hvad det er de skal 

opereres for og sådan noget.  

 



Citat fra børnelæge 

 Det er fordi at det er så ensartet. Trods alt. Altså, det er 

alle sammen nye børn, ikke også. Så der er i det store og 

hele altid det her udgangspunkt med Apgar og 

fødselsoplysninger, og så fejler de, langt de fleste af dem, 1 

af 5 ting, ikke. Mens oppe ovenpå, der er det jo alt lige fra 

en 14 årig med nyopdaget diabetes til et 4 måneders barn 

med en virusinfektion på lungerne og alt derimellem, ikke.  

Kroniske børn og infektionsbørn og børn med feberkramper 

og altså alt. Så det er sværere at lægge en systematik ned 

over for en fremmed person.  

 



Hvem bruger ikke ”Overblik” 

•  Læger med komplicerede patienter, lange sygehistorier, 
flere diagnoser, behandles på flere afdelinger 

•  Læger der har brug for meget historisk information 

•  Svært at definere hvilke informationer, der er vigtige 

•  Identificere delopgaver, der kan drage nytte af et 
”Overblik”. F.eks. Beskrivelse og information i forbindelse 
med EKG 



Citat fra reumatolog  

 Jeg er nødt til at have en rent klinisk forestilling om, 
hvordan patientens sygdomsprofil er. Du kan sammenligne 
det med det puslespil ved os, hvor der er ingen af vores 
sygdomme, der er forklaret, det er 1 brik. De er forklaret 
ved mange, og der er der nødt til at være tilstrækkelig 
mange brikker, der taler for en billeddannelse i 1 retning 
for at diagnosen passer. Så det puslespil er jeg nødt til at 
kunne se for mig. Jeg er nødt til at kunne se det billede for 
mig, for at jeg ligesom siger: Så, okay, så ved jeg i hvert 
fald ligesom hvad det kliniske billede er. Jeg kender 
sygdommens aktivitet, jeg kender dens årelange 
udbredning, jeg kender dens involvering af organsystemer. 
Så ja, når jeg så ved det, så kommer biokemien og billedet 
i diagnostikken jo som en kasse hver ved siden af til både 
at -, altså især til at belyse hvor er status nu, i forhold til 
hvad jeg ved? 

 



Hvorfor benyttes overblik ikke 

•  Det er svært at rumme komplekse patienter og komplekse 
sygehistorier 

•  Problemer med at stole på datakompletheden i ”Overblik” 

•  Datakompletheden betvivles pga. usikkerhed omkring 
dokumentationspraksis 

•  Bottom-up tilgangen afhænger af ildsjæle 



Opsummering 

•  Design og layout er ikke nødvendigvis det afgørende for 
brug 

•  Brug afhænger delvist af ildsjæle 
•  Dokumentationspraksis og grundlæggende forståelse af 

struktur er vigtig for tillid til ”Overblik” 
•  Dokumentationspraksis kan have stor betydning for 

arbejdspraksis 
•  Stor forskel på ”naturligt” sprog og struktureret 

dokumentation  
•  Dokumentation og teknik kan hænge sammen på måder 

der er svært at gennemskue   
•  Det der er det optimale i en arbejdsgang er ikke 

nødvendigvis det optimale i en anden arbejdsgang 



Tak for jeres opmærksomhed 

 
 
 
Tid til diskussion 
og spørgsmål 
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