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Introduktion

Formål 
Nærværende dokument er en vejledning til gennemførelse af evalueringen af det Fælles 
Medicinkort (FMK). Vejledningen præsenterer en metode til måling af gevinster i forbindelse med 
procesoptimeringen som følge af indførelsen af Fælles Medicinkort.

Dokumentet og metodeapparatet danner grundlag for evalueringen af nytteværdien ved indførelse 
og udbredelse af FMK. Måling af procesoptimering skal suppleres med studier vedrørende 
reduktion af medicineringsfejl og forbedring af den medicinske behandling, som følge af 
indførelsen af FMK. Sidstnævnte opgave er ikke en del af dette koncept jvf. opgave- og 
produktbeskrivelsen.1 Konceptet indeholder “kvalitetsparametre” - men ikke en metode til 
opsamling af medicineringsfejl mm. 

Formålet med dokumentet er, at bidrage til en ensartet tilgang til evalueringen af FMK i forbindelse 
med før- og eftermålinger. Dokumentet introducerer et evalueringskonceptet til måling af effekter 
for procesoptimering, som er udviklet på vegne af det nationale FMK-projekt. Dette dokument er 
tiltænkt de evalueringsansvarlige, derfor anbefales det, at dokumentet læses grundigt igennem 
inden evalueringen planlægges.

Målgruppe
Målgruppen for dette dokument er evalueringsansvarlige for planlægning og udførelse af 
FMK-evalueringen. Primært vil det være de regionale arbejdsgrupper, der arbejder med 
implementering og evaluering af FMK på sygehusene samt nøglepersoner hos de praktiserende 
læger.

Relation til andre dokumenter og initiativer
Dokumentet skal ses som et supplement til følgende dokumenter, der udgør de konkrete 
værktøjer:

• Guide + arbejdsgang indlæggelse (før/efter FMK)
• Guide + arbejdsgang udskrivelse (før(efter FMK)
• Guide + arbejdsgang ambulatorium (før/efter FMK)
• Guide + arbejdsgang praktiserende læge (før/efter FMK) 
• Registreringsark til evalueringsdata anbefalede arbejdgange (før/efter FMK)
• Registreringsark til evalueringsdata reelle arbejdsgange (før/efter FMK)
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Organisering af dokument
Selve dokumentet er opdelt i følgende 3 dele:

Del 1: !Introduktion til metodegrundlaget

Del 2: !Anbefalet evalueringsforløb

Del 3: !Konkret vejledning til udførelse af evaluering med brug af beskrevne værktøjer

Metodebaggrund
Den anvendte metode til evalueringen er “Symmetrisk” evaluering2, hvilket betyder, at 
arbejdsgange og de involverede aktanter evalueres og sammenholdes.

Mange evalueringer har en tendens til at være fokuseret på de økonomiske eller funktionelle 
aspekter uden at inddrage organisationen eller de involverede aktanter såsom personale, 
telefoner, lægemidler etc.

Endvidere har deltagerne i projekter ofte forskellige forventninger til formålet med projektet, hvilket 
hindrer læring og et konkret samarbejde mellem parterne. Ifølge Symmetric skal projekter ses som 
begivenheder, der både skaber ny IT og sætter organisationsudvikling i gang. Udgangspunktet er 
metoder inspireret af videnskabsfilosofien, specifikt Aktør Netværks Teori (ANT) (Latour 
1987,1999, 2005, Law & Hassard 1999) og teorien om ”The Mangle of Practice” (Pickering 1995). 
Metoder inspireret heraf udmærker sig ved, at inddrage reelle handlinger i samspil med forventede 
handlinger uden at glemme de ”uforudsete handlinger”, der altid fremkommer i praksis. 

I denne evaluering anlægges et perspektiv – hvor hverken IT-system eller personale skal ses som 
fastlagte og dermed foruddefinerede størrelser. Et perspektiv, der fokuserer på hvordan praksis og 
teknologi er forbundet i et gensidigt afhængighedsforhold, hvor i gennem deres roller vil blive 
defineret. Med andre ord, medicinsk praksis bliver omskrevet ved brug af et IT-system på samme 
måde som systemet selv bliver redefineret ved at være en aktiv del af praksis. Den nye praksis vil 
dermed være effekten og transformationerne af teknologi og den eksisterende praksisʼ 
interaktioner. 

Denne tilgang har den fordel, at alle elementer analyseres ”symmetrisk”, forstået som, at alle 
elementer ses som dele af netværk, der indgår relationer i forbindelse med udvikling, 
implementering og daglig praksis. Identifikationen af aktørerne og deres relationer er derfor et af 
de væsentligste elementer i metoden. Symmetrics metodetilgang forsøger at inddrage alle 
relevante elementer som konstituerer de netværk, der kan sikre en god implementering og dermed 
synliggøre gevinster og optimale arbejdsprocesser.
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Proces

Et af de væsentlige elementer i evalueringsmetoden er, at der foretages evaluering af 
arbejdsgangene i henhold til “anbefalede” og “reelle” udførte arbejdsgange.

Anbefalet Reel

Før Anbefalet tid (før) Reel tid (før)

Efter Anbefalet tid (efter) Reel tid (efter)

Ofte forventes en evaluering at give et specifikt resultat i henhold til forventninger om, at 
arbejdsgangene udføres som “anbefalet” - forstået som i henhold til gældende regler mm. Ofte er 
det tilfældet at arbejdsgange udføres som det passer bedst i den givne kontekst. Dette betyder, at 
der allerede kan være diverse “work arounds” i spil, som gør at tidsforbruget allerede er reduceret, 
hvilket kan minimere effekten af FMK. For at få et reelt billede af klinisk praksis og effekten af FMK 
laves 4 typer af målinger.

Før-måling (anbefalet)

For at få et billede af tidsforbruget og arbejdsgangene når arbejdsgangene omkring medicinering 
udføres korrekt/anbefalet foretages målinger, hvor klinikerne bliver bedt om at følge de anbefalede 
arbejdsgange. Disse målinger vil være sammenligningsgrundlaget for eftermålingerne og vil 
afspejle tidsforbruget, hvis arbejdsgangene blev udført som anbefalet. Det er disse arbejdsgange 
og tilhørende tidsforbrug FMK har til hensigt at optimere, herunder skabe bedre kvalitet. 

Før-måling (reel)

Disse målinger skal afspejle hvordan de faktiske arbejdsgange med medicinering bliver udført det 
pågældende sted. Ikke hvordan det anbefales at gøre, men hvilke handlinger der er indeholdt i 
normal praksis. Herunder de work arounds og andre relaterede handlinger som udføres i praksis. 
Denne måling skal angive det reelle tidsforbrug som anvendes i praksis. Det kan i vise tilfælde 
være sammenfaldende med før-måling (anbefalet). Resultatet af målingen vil give en indikation af 
hvor stort potentialet er i henhold til de arbejdsgange som udføres i dag sat overfor de 
arbejdsgange som anbefales. Det vil endvidere være det tidsforbrug klinikerne vil kunne relatere til, 
da det afspejler deres reelle praksis.

Efter-måling (anbefalet)

Efter-målinger foretages for anbefalede og reelle arbejdsgange som før-målingerne. Målingerne for 
de anbefalede arbejdsgange skal give et billede af hvad tidsforbruget er, hvis arbejdsgangene 
udføres som anbefalet af National Sundheds It (NSI). Det er denne arbejdsgang der er tegnet med 
grønt på forløbsdiagrammerne.3 Tiden sammenlignes efterfølgende med før-måling (anbefalet) for 
at se hvad effekten af FMK har været når arbejdsgangene udføres som anbefalet. Det er ofte 
forskellen mellem anbefalet før og efter som angiver effekten af et projekt, da det forventes at 
arbejdsgangene i praksis udføres som forventet. For at få et reelt billede af effekten foretages 
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målinger af de reelle arbejdsgange. Det er den tid som klinikerne kan relatere til og den tid, der vil 
udgøre det “virkelige” potentiale. 

Efter-måling (reel)

Målingerne foretages for at få indblik i de arbejdsgange herunder tidsforbrug som FMK 
afstedkommer i praksis. De arbejdsgange der observeres skal afspejle hvordan FMK anvendes i 
dagligdagen. Efterfølgende forholdes målingerne til de reelle før-målinger samt de anbefalede før 
og efter-målinger for at få et billede af potentialet og effekten af FMK. Herunder om der skal 
initieres yderligere for at opnå den fulde effekt af FMK.

Anbefalet forløb
Inden evalueringen påbegyndes anbefales det at læse materialet grundigt igennem. 

Vælg 
afdeling ImplementeringOpstart FØR-målinger Drift

Opstartsmøde

Driftsopstart

Kommunikation, information og koordinering

EFTER-målinger Evalueringsrapport

Arbejdsgangs-
diagrammer og
regneark med 

data

Arbejdsgangs-
diagrammer og
regneark med 

data

Evaluerings-
rapportEvt. 

fokusgruppe-
interview

Følgende aktiviteter anbefales foretaget i forbindelse med udførelsen af evalueringen.

• Udvælgelse af afdeling(er)
• Møde med afdelingsledelsen/nøglepersoner
• Observationsstudier og målinger 
• Databehandling
• Fokusgruppeinterview
• Evalueringsrapport

Udvælgelse af afdelinger
FMK evalueres ved at lave stikprøver for at få et billede af den samlede effekt. Det betyder, at de 
valgte afdelinger skal give viden om FMK, der kan generaliseres til alle praksisser og 
sygehusafdelinger. 

Grundlæggende kan der i den sammenhæng skelnes mellem to typer af generalisering. Statistisk 
generalisering og analytisk generalisering. Ved statistisk generalisering forstås, at man fra en 
gennemsnitbetragtning for den valgte stikprøve, vil udtale sig i forhold til gennemsnittet i den 
samlede population. Det er i høj grad nyttigt, hvis man vil udtale sig om de gennemsnitlige effekter. 
Den statistiske generalisering lider imidlertid ofrer for det såkaldte effektproblem; en usikkerhed 
om, hvorvidt den observerede ændring skyldes den indsats, der er gennemført, eller noget helt 
andet. Det behøver imidlertid ikke være et problem, hvis undersøgelsen vedrører et rimeligt 
velkendt fænomen og undersøgelsen i øvrigt foregår i en kontekst, hvor alle andre relevante 
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faktorer holdes konstante. Er det ikke tilfældet, bør man være varsom med at antage, at indsatsen 
resulterer i den observerede effekt. 

I forbindelse med FMK er specielt to forhold vigtige at holde sig for øje: 

• Der er mange både kendte og ukendte kontekstfaktorer, der kan spille ind på 
håndteringen af medicinoplysninger ved sektorovergange, og som evalueringen ikke kan 
styre.

• Selv om vi ved en del om forholdene og praksis i dag, ved vi grundlæggende ikke noget 
om, hvordan FMK vil indgå i daglig drift 

Det er derfor centralt at vælge afdelinger, hvor FMK forventes at have en stor indvirkning og 
afdelinger, der er typiske. Dvs. fokus er på at vælge afdelinger, hvor der er stor sandsynlighed for 
at finde effekter og normale/gennemsnitlige afdelinger, prioriteres i evalueringen.

Udvælgelsesprincipper for undersøgelser 
Nogle faktorer forventes at være så udslagsgivende for nytten af FMK, at de skal benyttes til hhv. 
udvælgelse af de konkrete afdelinger og til at identificere faktorer, som skal holdes konstante i hele 
evalueringsperioden. Disse benævnes udvælgelsesvariable.

For sygehusene er følgende udvælgelsesvariable identificeret:

• Den største forventede nytte af FMK. Den største forventede nytte af FMK vurderes at 
være i forbindelse med medicinske akutafsnit og næststørst i afdelinger med medicin som 
kerneydelse, hvorfor alene disse vil indgå med størst vægt i undersøgelsen. 

• Hvilket medicinmodul der implementerer FMK. Hvilke konkret leverandør der er valgt 
er en væsentlig faktor i relation til realisering af effekter ved FMK. Da leverandørernes 
implementering af FMK adskiller sig på funktionalitet, brugervenlighed og tilpasning til 
arbejdsgange.

• Det er væsentligt, at evalueringerne holdes neutralt i forhold til andre 
medicineringsprojekter – herunder i særdeleshed den danske kvalitetsmodel. Dvs. at en 
given afdeling enten skal have implementeret den danske kvalitetsmodel (DDKM) inden 
baseline-målingen – eller alternativt afholde sig fra at implementere den førend sidste 
effektmåling foretages. 
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For praktiserende læger er følgende udvælgelsesvariable identificeret: 

• For at få indblik i effekter af FMK ved praktiserende lægers praksis udvælges såvel 
praksis som i forvejen arbejder indgående med medicinering, og praksis som i 
mindre grad arbejder med medicinering. Indikatoren er, hvorvidt praksis allerede har 
”styr på” på polyfarmacipatienters faste medicin.  

• Hvilket lægesystem, der implementerer FMK (jf. pkt. 2 ovenfor)

• Andre medicineringsprojekter (jf. pkt. 3 ovenfor) 

Ud fra ovenstående kriterier udvælges afdelinger som informeres om FMK samt 
evalueringsforløbet. Dette kan ske i forbindelse med et kort møde med afdelingsledelsen inden det 
reelle opstartsmøde, hvor arbejdsgange og evalueringsforløbet præsenteres.

Resultatet af denne aktivitet er tilsagn fra afdelinger, som ønsker at deltage i 
evalueringen af FMK-projektet.

Opstartsmøde med afdelingsledelsen/nøglepersoner

Når der er udvalgt afdelinger og disse har givet tilsagn gennem den første dialog, aftales et møde 
med afdelingsledelsen samt nøglepersoner. Formålet med dette møde er:

• at præsentere FMK i korte træk (evt. en kort demonstration)
• at præsentere evalueringsforløbet samt de kommende evalueringsaktiviteter
• at præsentere materialet og arbejdsgangene
• at få dokumenteret evt generelle afvigelser i henhold til de anbefalede arbejdsgange
• at foretage en forventningsafstemning i henhold til den forestående evaluering
• at indgå aftale om tidspunkter for observationsstudier og kontaktpersoner

Det væsentlige er, at afdelingsledelsen forholder sig til de generelle baggrundsvariable  og 
forholde sig til om der er afvigelser i forhold til de anbefalede arbejdsgange. Er der aktiviteter, som 
aldrig udføres på afdelingen noteres dette på diagrammerne og formidles videre til observatørerne.

Rent praktisk streges aktiviteten ud eller tilføjelser skrives på diagrammerne som herefter kopieres 
til anvendelse ved observationsstudierne.

Resultatet af denne aktivitet er en forventningsafstemning vedrørende 
evalueringen, samt en forståelse og dokumentation af de på afdelingen udførte 

arbejdsgange i forbindelse med medicinering.
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Observationsstudier og målinger 
Som en del af aftalen med afdelingsledelsen aftales så vidt muligt hvornår der kan foretages 
observationsstudier. Der skal foretages observationsstudier både af anbefalede arbejdsgange 
samt reelt udførte arbejdsgange før og efter implementeringen af FMK. Før- og eftermålinger 
foretages på samme måde.

Der skal foretages observationsstudier i forbindelse med følgende arbejdsgange:

• Indlæggelse
• Udskrivelse
• Ambulatoriekonsultation
• Konsultation ved praktiserende læge

De anbefalede arbejdgange (før og efter)

De anbefalede arbejdsgangene observeres ved at bede de involverede sundhedsfaglige om at 
udføre handlingerne i overensstemmelse med de anbefalede arbejdsgange. Dog med de 
justeringer som afdelingsledelsen evt. har påpeget under opstartsmødet. Dette er endvidere en 
god måde til at få en forståelse for praksis på den pågældende afdeling. Endvidere vil det være en 
god måde for observatøren at forberede sig til observationerne af reel arbejdspraksis. I forbindelse 
med observationer af den anbefalede arbejdsgang kan der foretages et mindre antal målinger end 
ved de reelle arbejdsgange, da der forventes mindre afvigelser ved observation af en anbefalet 
arbejdsgang, som er beskrevet på forhånd.

De reelle arbejdsgange (før og efter)
Observationer i forbindelse med reel-situationen foretages af observatører, som følger en eller 
flere navngivne læger i deres arbejde vedrørende den konkrete arbejdsgang. Det er væsentligt at 
observatøren inden observationen fortæller lægen om formålet, samt vigtigheden af at han 
arbejder “ganske som han plejer”. Pointen er, at få et billede af den reelle arbejdspraksis og ikke 
hvordan lægen tror han bør arbejde, nu hvor han bliver observeret.

Resultatet af disse aktiviteter er udfyldte observationsguide med tidsangivelser 
samt forløbsdiagrammer over de anbefalede samt reelle arbejdsgange .

Databehandling
Resultaterne af observationer og de konkrete målinger skrives ind i registreringsarkene4. 
Herudover skal forløbsdiagrammerne gennemgås for centrale afvigelser og ændringer i 
arbejdsgange. Er der behov for uddybning i henhold til observationerne, samles disse til et evt 
fokusgruppeinterview. Som en del af databehandling skal det afklares om, der er indsamlet data 
“nok”, eller er behov for yderligere observationsstudier.

Registreringsarkene anvendes til at behandle data, og disse vil danne udgangspunkt for 
evalueringsrapporten, som skal udarbejdes. Endvidere kan registreringsarkene sammenlignes på 
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tværs af afdelinger, hospitaler og Regioner i forbindelse med en samlet evaluering af effekten af 
FMK.

Resultatet af denne aktivitet er udfyldte registreringsark og konkretisering af 
udførte arbejdsgange samt afklaring om, der er behov for yderligere målinger 

og/eller fokusgruppeinterview.

Fokusgruppeinterview
For at få uddybet observationerne og få forklaret evt afvigelser i arbejdgangene, kan det være 
relevant at afvikle et fokusgruppeinterview. Kort kan årsagerne til dette være:

• At verificere, at observationerne er meningsfyldte
• At stille uddybende spørgsmål til observationerne
• At finde forbedringsmuligheder i den konkrete FMK-løsning eller i arbejdsgangene

Et eksempel kan være, at 60 % af lægerne mener, at data i FMK ikke er tilfredsstillende. 
Observationsstudierne leverer data i henhold til hvor stor en procentdel, der ikke er tilfredse, men 
hvorfor lægerne ikke er tilfredse afklares ved efterfølgende at afholde fokusgruppeinterview  med 
repræsentanter fra relevante faggrupper. 

Resultatet af denne aktivitet er begrundelser og kvalitative data, som skal indgå 
i den endelige evalueringsrapport.

Evalueringsrapport
Når alle observationer, målinger samt fokusgruppeinterviews er foretaget udarbejdes en 
evalueringsrapport. Denne skal indeholde de registrerede data samt evt. ændringer og afvigelser i 
arbejdsgangene. I rapporten er det væsentligt, at der er angivet målinger og beregninger for:

• Anbefalet (før) ↔ Reel (før)

• Anbefalet (efter) ↔ Reel (efter)

Således at forholdet mellem disse kan analyseres og den “reelle” effekt af FMK kan dokumenteres. 
Derudover er det vigtigt, at arbejdsgangene, herunder nye og ændrede arbejdsgange, 
dokumenteres. Evalueringsrapporten skal indeholde registreringsarkene som bilag. 

Resultatet af denne aktivitet er en evalueringsrapport, som beskriver 
tidsforbrug samt arbejdsganget før og efter implementeringen af FMK i relation 

til reelt udførte og anbefalede arbejdsgange. 
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Værktøj
I dette afsnit beskrives og eksemplificeres de primære værktøj til dataindsamling og 
observationsstudier. 

Observations- og spørgeguides
Observations- og spørgeguides anvendes i tæt relation til forløbsdiagrammerne og indeholder alle 
de opmærksomhedspunkter samt tidsindikationer, der skal måles på og angives i 
registreringsarkene.

Observationsguides er bygget op som en spørgeguide, der følger de observerede handlinger, dog 
kan der være enkelte afvigelser i en specifik situation. I disse tilfælde skal der udfyldes, hvad der 
er muligt. Det er vigtigt at læse observationsguiderne igennem inden observationsstudierne 
foretages, herunder specielt placering og rækkefølge af spørgsmålene.

Hospital: ______________    Speciale: _______________     Dato: ____________  År: ___________

_______________

                                                                               

Version 1.57 - Marts 2011

Tilgå EPJ-system                                                                   Tilgå EPJ-system                                                                   

Tilgår lægen et EPJ-system ved indlæggelsen?
Skal logges på ved hver indlæggelse?
Hvor lang tid tager logon?

Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Min_____  Sek_____

Medicinanamnese                                                               *Start ____:____   Stop ____:____Medicinanamnese                                                               *Start ____:____   Stop ____:____

Indhentes medicinanamnese?

I afklaring af medicinanamnesen indgår følgende (sæt kryds):
a) FMK, hvis ja:  
Er medicinkortet?

• Angiv antal ordinationer/recepter på medicinkortet
• Er medicinkortet suspenderet?

• Hvis ja, bliver suspenderingen? 
• Angiv tidsforbrug til frigivelse/overtagelse

• Udføres receptgennemgang?
• Angiv antal ordinationer som oprettes/ændres
• Angiv tidsforbrug for receptgennemgang

b) Indlæggelsesseddel/henvisning med medicinoplysninger

c) Medbragt medicin

d) Patientens medicinliste

e) Oplysninger i eget medicinmodul

f) Medicinprofilen, hvis ja:
• Hvor lang tid tager logon?

g) Yderligere oplysninger
� Pårørende                        �  Tidstro  � Senere/uafsluttet
� Hospital                            �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet
� Hjemmepleje                    �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet
� Speciallæge                     �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet

Antal ordinationer i medicinanamnesen?
Hvornår dokumenteres medicinanamnesen? 

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �
Tomt � Delvis opdateret �  Afstemt 
Ordinationer: _____  Recepter:  _____ 
Ja �  Nej � 
Overtaget � Ignoreret � Frigivet �
Min_____  Sek_____
Ja � Nej � Delvist  �
Ordinationer: _____
Min_____  Sek_____
Ja �  Nej �

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �’

Ja �  Nej �
Min_____  

Hvem indhenter oplysningerne?
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �

Ordinationer: ____________  
Tidstro � Samme dag �  Anden dag �

Angivelse af aktuel medicin                                                 Start ____:____   Stop ____:____Angivelse af aktuel medicin                                                 Start ____:____   Stop ____:____

Hvor mange ordinationer videreføres uændret?
Hvor mange ordinationer ændres?
Hvor mange nye ordinationer oprettes?
Er tidsforbruget medtaget i medicinanamnesen (se *)

Ordinationer: ____________  
Ordinationer: ____________  
Ordinationer: ____________  
Ja �  Nej �

Medicinafstemning                                                                Start ____:____   Stop ____:____Medicinafstemning                                                                Start ____:____   Stop ____:____

Kan medicinanamnese og aktuel medicin sammenlignes?
Sammenlignes medicinanamnesen med aktuel medicin?
Medfører sammenligningen ændringer i aktuel medicin? 
Dokumenteres begrundelse for evt. afvigelser i journal?

Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Ja �  Nej �

Indlæ
ggelse (efter FM

K
)

Fig. 1 Observationsguide - Indlæggelse (efter FMK)

Spørgeguiden er inddelt i “grundarbejdsgangene”, hvorunder de relaterede spørgsmål og 
målepunkter er angivet. Det er vigtigt, at der angives noget i hvert felt, og at der enten svares “ja” 
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eller “nej”. Et tomt felt er ikke ensbetydende med et “nej”, og tomme felter kan vanskeliggøre 
databehandlingen efterfølgende unødvendigt.

På observationsguiden er der angivet ure, hvor der skal foretages tidsmålinger samt gule cirkler 
med numre, hvor der er et opmærksomhedspunkt. De tilsvarende symbolerne findes på 
forløbsdiagrammerne.

Forløbsdiagrammer 
Hovedelementet i metodetilgangen (Symmetrisk evaluering) er forløbsdiagrammer. Disse afspejler 
grundprocesserne i arbejdsgangene:

• Indlæggelse
• Udskrivelse
• Ambulant konsultation 
• Konsultation hos praktiserende læge

Hvordan læses diagrammerne

Diagrammerne over arbejdsgangene indeholder grundprocesserne i en arbejdsgang. Den 
anvendte notationsform er Business Proces Modeling Notation (BPMN)5  I diagrammerne 
anvendes følgende symboler:

Fig 2 Symbolforklaring

Det væsentligste er, at grønne pile angiver den anbefalede vej. Observatøren skal være specielt 
opmærksom, når der afviges fra denne.

Hvordan anvendes diagrammerne

Forløbsdiagrammerne over de anbefalede arbejdsgange anvendes som del af observationsstudier 
til at dokumentere de reelt udførte arbejdsgange, herunder afvigelser. Det er vigtigt at afvigelser 
samt opmærksomhedspunkter tegnes ind på diagrammerne. 
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Det kan gøres ved at notere direkte på diagrammerne under observationsstudierne, som 
eksemplificeret i nedenstående tegning. Angivelserne med rødt og grønt illustrerer konkrete 
observationer. 

Fig 3 Annoteret diagram efter observationstudie

Ovenstående er blot et eksempel på hvordan man kan dokumentere ændringer i arbejdsgangene. 
Det er dog væsentligt at følgende noteres på diagrammerne:

• Afvigelser i henhold til anbefalet praksis
• Nye relevante processer, som ikke forefindes på diagrammet
• Processer der ikke følges eller ikke udføres
• Rækkefølge – i hvilken rækkefølge udføres handlingerne.
• Opmærksomheder i henhold til angivne spørgsmål
• Tidsangivelser
• Egne noter i henhold til konkrete observationer
• Uhensigtsmæssigheder i brugergrænsefladen

Som det fremgår af figur 3 tegnes afvigelser og observation direkte på diagrammerne.

• Hvis to processer bytter plads tegnes en dobbelt-pil mellem disse.
• Er der processer som ikke udføres, streges disse over.
• Udføres der flere handlinger end angivet, tegnes disse ind.
• Er der uhensigtsmæssigheder i brugergrænsefladen, angives dette med en note.
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Det er endvidere en god ide at anvende en overstegningstush eller på anden måde indikere hvilke 
handlinger der udføres. I figur 3 er arbejdsgangene, som reelt blev udført angivet med en grøn 
overstegning.

Forløbsdiagrammerne anvendes til at sammeligne arbejdsgange før, efter og på tværs af 
afdelinger, for at analysere om der sker ændringer i arbejdsgangene som effekt eller afledet effekt 
af FMK implementeringen. For at kunne foretage disse analyser, er det nødvendigt at have et 
korrekt datagrundlag. Derfor er det essentielt, at reelle arbejdsgange indtegnes på diagrammerne 
som en del af observationsstudierne eller umiddelbart efter observationsstudierne. Det er 
diagrammerne der er guiden under observationsstudierne.

Hvordan foretages tidsmålingerne?

Der er to typer at tidsmålinger.

• Målinger på enkelte handlinger
• Målinger på en gruppe af handlinger

Tidsmålinger for enkelte handlinger angives med den tid det tager at udføre handlingen, hvor 
tidsmålinger for grupper af handlinger angives ved en start tid og en slut tid. Alle tidsmålinger på 
grupper af handlinger er angivet med blå baggrund samt med et ur knyttet til gruppen på 
forløbsdiagrammerne (figur 4). Hvorimod tidsmålinger på enkelte handlinger står på en hvid 
baggrund og med et ur på den specifikke handling på forløbsdiagrammerne (figur 5). 

Fig 4. Måling på en gruppe af handlinger

Hospital: ______________    Speciale: _______________     Dato: ____________  År: ___________

_______________

Version 1.56 - December 2010

Tilgå EPJ-system                                                                   Tilgå EPJ-system                                                                   

Tilgår lægen et EPJ-system ved indlæggelsen?
Skal logges på ved hver indlæggelse?
Hvor lang tid tager logon?

Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Min_____  Sek_____

Medicinanamnese                                                               *Start ____:____   Stop ____:____Medicinanamnese                                                               *Start ____:____   Stop ____:____

Indhentes medicinanamnese?

I afklaring af medicinanamnesen indgår følgende (sæt kryds):
a) FMK, hvis ja:  
Er medicinkortet?

• Angiv antal ordinationer/recepter på medicinkortet
• Er medicinkortet suspenderet?

• Hvis ja, bliver suspenderingen? 
• Angiv tidsforbrug til frigivelse/overtagelse

• Udføres receptgennemgang?
• Angiv antal ordinationer som oprettes/ændres
• Angiv tidsforbrug for receptgennemgang

b) Indlæggelsesseddel/henvisning med medicinoplysninger

c) Medbragt medicin

d) Patientens medicinliste

e) Oplysninger i eget medicinmodul

f) Medicinprofilen, hvis ja:
• Hvor lang tid tager logon?

g) Yderligere oplysninger
� Pårørende                        �  Tidstro  � Senere/uafsluttet
� Hospital                            �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet
� Hjemmepleje                    �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet
� Speciallæge                     �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet

Antal ordinationer i medicinanamnesen?
Hvornår dokumenteres medicinanamnesen? 

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �
Tomt � Delvis opdateret �  Afstemt 
Ordinationer: _____  Recepter:  _____ 
Ja �  Nej � 
Overtaget � Ignoreret � Frigivet �
Min_____  Sek_____
Ja � Nej � Delvist  �
Ordinationer: _____
Min_____  Sek_____
Ja �  Nej �

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �’

Ja �  Nej �
Min_____  

Hvem indhenter oplysningerne?
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �

Ordinationer: ____________  
Tidstro � Samme dag �  Anden dag �

Angivelse af aktuel medicin                                                 Start ____:____   Stop ____:____Angivelse af aktuel medicin                                                 Start ____:____   Stop ____:____

Hvor mange ordinationer videreføres uændret?
Hvor mange ordinationer ændres?
Hvor mange nye ordinationer oprettes?
Er tidsforbruget medtaget i medicinanamnesen (se *)

Ordinationer: ____________  
Ordinationer: ____________  
Ordinationer: ____________  
Ja �  Nej �

Medicinafstemning                                                                Start ____:____   Stop ____:____Medicinafstemning                                                                Start ____:____   Stop ____:____

Kan medicinanamnese og aktuel medicin sammenlignes?
Sammenlignes medicinanamnesen med aktuel medicin?
Medfører sammenligningen ændringer i aktuel medicin? 
Dokumenteres begrundelse for evt. afvigelser i journal?

Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Ja �  Nej �

Indlæ
ggelse (efter FM

K
)

Fig 5 Måling på en enkelt handling

Når der måles på en gruppe af handlinger, kan det være at flere “grupper” i praksis bliver blandet 
sammen. Det kan være svært at skelne mellem hvad der er “Medicinanamnese”, og hvad der er 
“Angivelse af aktuel medicin”, eller hvornår receptgennemgangen starter som en del af 
medicinanamnesen.

Hospital: ______________    Speciale: _______________     Dato: ____________  År: ___________

_______________
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Tilgå EPJ-system                                                                   Tilgå EPJ-system                                                                   

Tilgår lægen et EPJ-system ved indlæggelsen?
Skal logges på ved hver indlæggelse?
Hvor lang tid tager logon?

Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Min_____  Sek_____

Medicinanamnese                                                               *Start ____:____   Stop ____:____Medicinanamnese                                                               *Start ____:____   Stop ____:____

Indhentes medicinanamnese?

I afklaring af medicinanamnesen indgår følgende (sæt kryds):
a) FMK, hvis ja:  
Er medicinkortet?

• Angiv antal ordinationer/recepter på medicinkortet
• Er medicinkortet suspenderet?

• Hvis ja, bliver suspenderingen? 
• Angiv tidsforbrug til frigivelse/overtagelse

• Udføres receptgennemgang?
• Angiv antal ordinationer som oprettes/ændres
• Angiv tidsforbrug for receptgennemgang

b) Indlæggelsesseddel/henvisning med medicinoplysninger

c) Medbragt medicin

d) Patientens medicinliste

e) Oplysninger i eget medicinmodul

f) Medicinprofilen, hvis ja:
• Hvor lang tid tager logon?

g) Yderligere oplysninger
� Pårørende                        �  Tidstro  � Senere/uafsluttet
� Hospital                            �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet
� Hjemmepleje                    �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet
� Speciallæge                     �  Tidstro  �  Senere/uafsluttet

Antal ordinationer i medicinanamnesen?
Hvornår dokumenteres medicinanamnesen? 

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �
Tomt � Delvis opdateret �  Afstemt 
Ordinationer: _____  Recepter:  _____ 
Ja �  Nej � 
Overtaget � Ignoreret � Frigivet �
Min_____  Sek_____
Ja � Nej � Delvist  �
Ordinationer: _____
Min_____  Sek_____
Ja �  Nej �

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �

Ja �  Nej �’

Ja �  Nej �
Min_____  

Hvem indhenter oplysningerne?
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �
Lægen �  Anden person �

Ordinationer: ____________  
Tidstro � Samme dag �  Anden dag �

Angivelse af aktuel medicin                                                 Start ____:____   Stop ____:____Angivelse af aktuel medicin                                                 Start ____:____   Stop ____:____

Hvor mange ordinationer videreføres uændret?
Hvor mange ordinationer ændres?
Hvor mange nye ordinationer oprettes?
Er tidsforbruget medtaget i medicinanamnesen (se *)

Ordinationer: ____________  
Ordinationer: ____________  
Ordinationer: ____________  
Ja �  Nej �

Medicinafstemning                                                                Start ____:____   Stop ____:____Medicinafstemning                                                                Start ____:____   Stop ____:____

Kan medicinanamnese og aktuel medicin sammenlignes?
Sammenlignes medicinanamnesen med aktuel medicin?
Medfører sammenligningen ændringer i aktuel medicin? 
Dokumenteres begrundelse for evt. afvigelser i journal?

Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Ja �  Nej �
Ja �  Nej �

Indlæ
ggelse (efter FM

K
)
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Fig 6.Gruppe i gruppe 

Ved målinger på en gruppe, som er del af en større gruppe, angives så vidt muligt start og sluttid 
for hver gruppe. Er dette ikke muligt, er det væsentlige at angive så mange tider som muligt og 
altid start tiderne for den overordnede gruppe.

Fig 7 To selvstændige grupper af handlinger

Hvis der er to grupper af handlinger, som udføres efter hinanden, hvor man ikke kan skelne 
mellem de to grupper i praksis angives startiden for handlingerne i gruppe 1 og sluttiden for 
handlingerne i gruppe 2. Således at der angives en samlet tid for gruppe 1 og gruppe 2.

I nogle tilfælde kan det aftales med lægen, at han indikerer når de angivne handlinger udføres, 
således at observatøren er helt sikker på at få de rigtige data noteret. Dog skal det understreges, 
at der så vidt muligt skal angives tider for alle grupper og enkelthandlinger i takt med at 
handlingerne udføres. 

I praksis foregår tidsmålingerne ved at anvende et stopur eller et ur med sekundviser. Det er muligt 
at skrive tidsangivelserne direkte på diagrammet eller i spørgeguiden. Dog skal det sikres at data 
er kongruente, og at de komplette data kan tastes efterfølgende. 

Hvilke målinger skal foretages
Der skal foretages målinger af før og efter af henholdsvis

• Anbefalet arbejdspraksis
• Reel arbejdspraksis
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Baggrundsvariable (Under/efter observation):

Patientkompleksitet:      <= 2 diagnoser        > 2 diagnoser
 Antal kroniske lidelser: ___________
 Antal involverede behandlere: _____

 
Patienttilstand:      Normal       Bevidstløs  

        Usammenhængende

Tilbagevendende patient: Ja       Nej

Antal forløb for patient : ________

Afvigelser fra normalt forløb? Ja     Nej 

Beskriv: _____________________________

Start Slut

Handling

Valg
Ja

Nej

Anbefalet valg

Anbefalet vej

Gruppe

Symbol forklaring

Kollapset 
proces

Start/slut tid Mellemligende tid

Gentagelse

Baggrundsvariable (før observation):

Akut         Elektiv

Observatør: ____________

Dato: ____________ Tidspunkt:________

Hospital: ____________

Afdeling: ____________ Afsnit: __________

Stilling: _____________ (overlæge, reservelæge)

Funktion: ____________ (forvagt, bagvagt)

Alder:      - 30      30-40      40-50      50-60       60+

IT-kompetence: God       Middel      Under middel

Har lægen en digital signatur?  Ja       Nej
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Baggrundsvariable (Under/efter observation):

Patientkompleksitet:      <= 2 diagnoser        > 2 diagnoser
 Antal kroniske lidelser: ___________
 Antal involverede behandlere: _____

 
Patienttilstand:      Normal       Bevidstløs  

        Usammenhængende

Tilbagevendende patient: Ja       Nej

Antal forløb for patient : ________

Afvigelser fra normalt forløb? Ja     Nej 

Beskriv: _____________________________

Start Slut

Handling

Valg
Ja

Nej

Anbefalet valg

Anbefalet vej

Gruppe

Symbol forklaring

Kollapset 
proces

Start/slut tid Mellemligende tid

Gentagelse

Baggrundsvariable (før observation):

Akut         Elektiv

Observatør: ____________

Dato: ____________ Tidspunkt:________

Hospital: ____________

Afdeling: ____________ Afsnit: __________

Stilling: _____________ (overlæge, reservelæge)

Funktion: ____________ (forvagt, bagvagt)

Alder:      - 30      30-40      40-50      50-60       60+

IT-kompetence: God       Middel      Under middel

Har lægen en digital signatur?  Ja       Nej
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Målinger af anbefalet arbejdspraksis
Målinger af de anbefalede arbejdsgange, hvor alle handlinger udføres som tiltænkt i forhold til 
forløbsdiagrammerne. I praksis udføres disse ved, at bede lægen om at følge de anbefalede 
arbejdsgange og herefter måle den anvendte tid i takt med at arbejdsgangene udføres. 

Målinger af reel arbejdspraksis

Målingerne forbundet med reel arbejdspraksis foretages ved at observere, notere og måle på de  
handlinger som faktisk udføres uafhængig af, om de er i overensstemmelse med de anbefalede 
arbejdsgange. Det er udelukkende med udgangspunkt i de handlinger som den observerede 
udfører.

Hvor mange målinger skal der foretages
Der bør foretages mindst 30 målinger pr. situation (anbefalet/reel) pr. afsnit for at opnå validitet af 
data og observationer i forbindelse med reelle arbejdsgange. I forbindelse med ideel-situationen er 
15 -20 repræsentativt.

Baggrundsvariable
Baggrundsvariablerne skal angives henholdsvis før/efter og under observationsstudierne for at 
sikre et solidt sammenligningsgrundlag mellem de forskellige afdelinger og de observerede 
arbejdsgange. Baggrundvariable indhentes i forbindelse med hver enkelt observation, og fortæller 
noget om den person som observeres og den konkrete patient samt dennes situation. Selve 
baggrundsvariablerne er angivet på hvert enkelt forløbsdiagram. Variablerne er inddelt i to

• Før observation
• Under/efter observation

Før observation
Før observationerne påbegyndes sættes den pågældende læge, som skal observeres, ind i 
formålet med observationerne, og hvordan disse skal foregå i praksis. Under samtalen spørges ind 
til baggrundsvariablerne. Flere af baggrundsvariablerne kan umiddelbart udfyldes af observatøren 
inden samtalen med lægen. De konkrete baggrundsvariable er angivet i nedenstående:

Fig 8 Baggrundsvariable (før observation)
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Under/efter observation
Hvor baggrundsvariablerne før observation - koncentrerede sig om observatøren og den 
udførende læge omhandler under/efter observationerne patienten og dennes kompleksitet.

Fig 9 Baggrundsvariable (under/efter observation)

Angivelse af data i registreringsark
Alle observationer fra observationsguiderne og forløbsdiagrammerne skal overføres til 
registreringsarkene for at samle data og have et konkret sammenligningsgrundlag. 
Registreringsarket er bygget op som observationsguidene, samt indeholder en kolonne, hvor 
svarmulighederne er angivet. I registreringsarket er felterne defineret således at svar såsom ja/nej 
og tid automatisk tælles sammen. Her er det dog vigtigt at tid angives som tt:mm:ss eksempelvis 
00:12:14 svarende til 12 minutter og 14 sekunder.

I nedenstående er angivet et eksempel på et delvist udfyldt registreringsark.

                                            

18



!"#$%&'()*$"+,-.'-)+/012

3&4-+56

!"#

$% $%

&&'()'*+ &&'(,'(- &&'&-',*

&.'&+'&/ &&'&*',* &.'&*'-0

$% $%

$% $%

) - ,

(( ) 0

$%

&&'&/'*0 &&'&*',* &&'&0'(,

(& - )

&&'(0'&+ &&'&-'** &&'(&'*-

$% $%

$% $%

$% $%

$% $%

$% $%

&&'&0'(- &&'&0'&, &&'&&'(,

$%

$%

$%

&

&&'&&'&&

&

&

&

&&'&&'&&

123456%7

!6577589

:7;<= >8;<=?*&@?*&A-&@?-&A0&@?0&A)&@?2B<=?)&

&

&

&

!"#$%!&'()$"*+,-.,/*0"12

345/6789: 3;</*.=4, 3;</ 3;</ 3;</

&>:69*?@AB7=7.,8

C579D=?7E9<8?<6?FG$A3H36<#?B<;?I283"76%6528<=8<J $%KL<M

!I%7?7299<3?4D?B<;?NB<=?58;7E99<73<J $%KL<M L<M L<M

1B2=?7%89?65;?6%9<=?72928J C5;3%895B<73<?

",C>D>E<E<8E,7, C5;3O2=P="9?Q37"6A36%=6R

S8;N<86<3?#<;5T58%8%#8<3<J $%KL<M

S?%OI7%=589?%O?#<;5T58%8%#8<3<8?58;9D=

??%R?UVW@?NB53?M%'? $%KL<M

????A?F=?#<;5T58I2=6<6J C2#6KX<7B536?24;%6<=<6K:O36<#6

????A?:895B?%86%7?2=;58%6528<=?4D?#<;5T58I2=6<6 :86%7?2=;58%6528<=

????A?:895B?%86%7?=<T<46<=?4D?#<;5T58I2=6<6 :86%7?=<T<46<=

????A?F=?#<;5T58I2=6<6?3"34<8;<=<6J $%KL<M L<M

??????A?1B53?M%@?P75B<=?3"34<8;<=589<8J? YB<=6%9<6KS982=<=<6KU=595B<6 YB<=6%9<6 U=595B<6

??????A?:895B?65;3O2=P="9?657?O=595B<73<K2B<=6%9<73< C5;3%895B<73<?

????A?>;OZ=<3?=<T<469<88<#9%89J $%KL<MKX<7B536 L<M X<7B536

??????A?:895B?%86%7?2=;58%6528<=?32#?24=<66<3KE8;=<3 :86%7?2=;58%6528<=

??????A?:895B?65;3O2=P="9?O2=?=<T<469<88<#9%89 C5;3%895B<73<?

??PR?S8;7E99<73<33<;;<7KN<8B538589?#<;?#<;5T58247H38589<= $%KL<M

??TR?V<;P=%96?#<;5T58 $%KL<M

??;R?G%65<86<83?#<;5T587536< $%KL<M

??<R?Y47H38589<=?5?<9<6?#<;5T58#2;"7 $%KL<M

??OR?V<;5T584=2O57<8@?NB53?M%' $%KL<M

????A?1B2=?7%89?65;?6%9<=?72928J C5;3%895B<73<?

??9R?[;<=759<=<?247H38589<= $%KL<M L<M

????A?GD=Z=<8;<J $%KL<M

????????????A?C5;36=2 $%K!<8<=<A"%O37"66<6

????????????A?S8;N<86<6?%O \E9<K:8;<8?4<=328 \E9<

????A?G=%I653<=<8;<?7E9< $%KL<M

????????????A?C5;36=2 $%K!<8<=<A"%O37"66<6

????????????A?S8;N<86<6?%O \E9<K:8;<8?4<=328

????A?1M<##<47<M< $%KL<M

????????????A?C5;36=2 $%K!<8<=<A"%O37"66<6

????????????A?S8;N<86<6?%O \E9<K:8;<8?4<=328

????A?!4<T5%77E9< $%KL<M

????????????A?C5;36=2 $%K!<8<=<A"%O37"66<6

????????????A?S8;N<86<6?%O \E9<K:8;<8?4<=328

:86%7?2=;58%6528<=?5?#<;5T58%8%#8<3<8J :86%7?2=;58%6528<=

1B2=8D=?;2I"#<86<=<3?#<;5T58%8%#8<3<8J? C5;36=2K!%##<?;%9K:8;<8?;%9

!E6>;,:7,*<-*<F.G,:*8,C>D>E C5;3O2=P="9?Q37"6A36%=6R

1B2=?#%89<?2=;58%6528<=?B5;<=<OZ=<3?"E8;=<6J :86%7?2=;58%6528<=

1B2=?#%89<?2=;58%6528<=?E8;=<3J :86%7?2=;58%6528<=

1B2=?#%89<?8H<?2=;58%6528<=?24=<66<3J :86%7?2=;58%6528<=

F=?65;3O2=P="9<6?#<;6%9<6?5?#<;5T58%8%#8<3<8 $%KL<M

",C>D>E<-7.,8E>E6 C5;3O2=P="9?Q37"6A36%=6R

W%8?#<;5T58%8%#8<3<?29?%I6"<7?#<;5T58?3%##<87598<3J $%KL<M

!%##<87598<3?#<;5T58%8%#8<3<8?#<;?%I6"<7?#<;5T58J $%KL<M

V<;OZ=<=?3%##<87598589<8?E8;=589<=?5?%I6"<7?#<;5T58J? $%KL<M

X2I"#<86<=<3?P<9="8;<73<?O2=?<B6]?%OB59<73<=?5?M2"=8%7J $%KL<M

!C8>E>7./<.>HEI/,D,4.I8,C>D>E:>7.,

X534<83<=<3K%;#58536<=<3?#<;5T58J $%KL<M

Y4=<66<3K";3I=5B<3?=<T<46<=?O=%?56A3H36<#J $%KL<M

>;3I=5B<3?#<;5T587536<=?O=%?56A3H36<#J $%KL<M

#<66/GEC7;</><J:,*+-5/*HJ7,/;<.>HE2

:I"6K<7<I65B :I"6K<7<I65B

YP3<=B%6Z= L%B8

X%62 X%62

C5;34"8I6 C5;34"8I6

123456%738%B8

:O;<7589 :O;<758938%B8

:O3856 :O385638%B8

!65775893P<6<98<73<

U"8I6528 ^%966H4<

SCAI2#4<6<8T< _2;@?#5;;<7@?"8;<=?#5;;<7

1%=?;<8?3"8;N<;3O%9759<?<8?;5956%7?3598%6"=J $%KL<M

#<66/GEC7;</><J:,*+GEC,/I,-.,/*HJ7,/;<.>HE2

G%65<86I2#47<I356<6 `a,?;5%9823<=@?b,?;5%9823<=

:86%7?I=2853I<?75;<73<= :86%7?I=2853I<?75;<73<=

:86%7?58B27B<=<;<?P<N%8;7<=< :86%7?58B27B<=<;<?P<N%8;7<=<

G%6<58665736%8; L2=#%7@?P<B5;367Z3@?"3%##<8NE89<8;<

C57P%9<B<8;<8;<?4%65<86 $%KL<M

:86%7?O2=7ZP?O2=?4%65<86 :86%7?O2=7ZP?O2=?4%65<86

:OB59<73<=?O2=?82=#%76?O2=7ZPJ $%KL<M

c<3I=5B C<I36

Fig 10 Delvist udfyldt registreringsark

Databehandlingen kan foretages i regnearket hvor tidsangivelserne summeres. Alternativt kan data 
eksporteres til et statistikprogram såsom SPSS. Det væsentlige er, at data behandles og fremgår 
af den endelige evalueringsrapport, samt vedlægges som et bilag til denne rapport. 
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