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Forord 

 

”Ved helse må forståes at et menneske ikke bare er fri for sykdom og svakhet, men at det nyter 

fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære”. WHO 1946. 

 

Dette arbeidet er knyttet til begrepet helse og ser på kommunikasjon og tekniske muligheter 

som redskap i prosessen med å bidra til fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære. 

 

Master of Innovation Management studiet i sin helhet og dette arbeidet spesielt har fått oss til 

å vokse gjennom utfordringer. Eller sagt på en annen måte, gitt oss helse.  

 

Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle som har bidratt på den ene eller andre måten. 

 

Takk til våre familier, Høgskolen i Hedmark, Universitetet i Karlstad, våre informanter, 

veileder og vår sponsor Serono Biotech, Norge.     

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 10. Desember 2006  

 

  

 
         

 

Guri Kvesetberget      Bjørn E. T. Larsen 
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Sammendrag 

 

Sykehusleger opplever arbeidsdagen som stadig travlere. Informasjonsmengden er økende, 

mens tiden til innhenting og fordypning blir stadig knappere. Vi har gjennom kvalitativ 

tilnærming intervjuet fire erfarne nevrologer med spesielt fokus på informasjonsinnhenting 

rundt legemidler og oppfordret dem til å komme med tanker for framtiden. Informantene angir 

at de i dag først og fremst henter sine opplysninger gjennom kollegial interaksjon eller 

internett. Disse kanalene rangeres likt. Personlig kontakt med representanter for 

legemiddelfirmaene, deltakelse på kongresser, konferanser og seminarer oppgis også som 

viktige informasjonskilder. Sykehusenes bibliotekstjeneste brukes i noen grad. Alle 

informantene stiller seg positive til våre innspill vedrørende anvendelse av ny teknologi så 

sant brukergrensesnittet er enkelt. Arbeidet gir indikasjoner på at brukerinvolvert utvikling av 

programvare og håndholdt PC teknologi kan være noe å arbeide videre med.      

 
Abstract 

 

Hospital doctors find their workdays getting even busier. The information load is perceived as 

increasing, whereas time for seeking and reading are reduced. We have used a qualitative 

method in interviewing four experienced neurologists with a special focus on obtaining 

information regarding drugs. We have also encouraged them in order to present ideas for the 

future. The informants reveal that they preliminary get their information from collegial 

interaction or the Internet. These two channels are evenly ranked. Personal contact with 

Pharmaceutical industry, participation at medical Congresses and Seminars are also rated as 

important sources for information. Hospital libraries are used to a certain extent. All 

informants position themselves positive to our proposals regarding usage of new technology 

as long as the user interface is simple. This work indicates that user involved development of 

software and handheld PC technology can be an issue for further research.       
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1  Introduksjon 

 

Dette arbeidet er basert på en intervjuundersøkelse av fire utvalgte ledende norske nevrologer. 

Tanken er å bidra til å optimalisere informasjonshåndtering rundt legemiddelbruk til fordel for 

pasienter, behandlere, samfunn og legemiddelfirmaene. I en stadig mer travel og komplisert 

arbeidsdag er det viktig av så vel sikkerhetsmessige som samfunnsøkonomiske årsaker at 

informasjon og oppdatering rundt legemidler utføres så sikkert og bra som mulig.  

 

Tidspress og begrenset tilgang for legemiddelkonsulenter hos helsepersonell forsterker 

informasjonsbehovet. Tilbudet om informasjon virker å være stort og er noe av det vi skal 

kartlegge. Tid og tekniske fasiliteter for innhenting av informasjon er begrenset, mens 

innføring av stykkprisprinsippet, fritt sykehusvalg, avdelingsvise budsjetter, organisering av 

helsevesenet i foretak med videre, gir signaler om politisk ønske om økt effektivisering. Ref. 

Stortingsmelding nr. 5 2003-2004. En benytter modeller fra produksjonsbedrifter på det som 

må betraktes som kunnskapsbaserte bedrifter. Keng Siau og medarbeidere utfordrer i sin 

artikkel E-healthcare strategies and implementation (2002) ansvarlige innen helsevesenet i 

forhold til å øke forståelsen av trender og innovasjon innen informasjonssystemer med tanke 

på å oppnå effektivisering gjennom anvendelse av ny teknologi. Legenes arbeidsdag er preget 

av stadige forflytninger, mens ressursene i forhold til innhenting av informasjon er fysisk 

tilgjenglig på arbeidsstasjonene på kontorene eller i form av papirbaserte dokumenter på 

bibliotekene.  Kan denne situasjonen avhjelpes i form av innovasjonsarbeide med tanke på å 

anvende ny teknologi?  

 

Teoretisk rammeverk 

 

Innovasjoner i offentlig sektor 

 

Publin prosjektet (1998-2002), et prosjekt under EUs 5th Framework Programme, tar blant 

annet for seg innovasjon i offentlig sektor. Sett i lys av at informantene vi intervjuet er ansatte 

i sykehussektoren, som er en stor del av offentlig sektor i Norge, ønsker vi å trekke fram noen 

betraktninger rundt temaet.  
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Hva er innovasjon? 

 

Green, Howells og Miles (2001) bringer i sin undersøkelse av service-innovasjoner innen EU, 

inn en passende definisjon som og omfatter prosesser innenfor i begrepet innovasjon i 

organisasjoner. De omtaler innovasjon som det å gjøre noe nytt som for eksempel å 

introdusere en ny praksis eller prosess, skape et nytt produkt (vare eller tjeneste), eller å ta i 

bruk et nytt mønster for intra- eller inter-organisatoriske forhold, inkludert levering av varer 

og tjenester. 

 

I Green, Howells og Miles definisjon av innovasjon, er betoningen lagt på nyhet. De sier 

videre at innovasjon ikke er synonymt med endring. Stadige og pågående endringer er en 

egenskap ved de fleste organisasjoner. For eksempel vil rekruttering av nye medarbeidere 

medføre endring, men er kun å betrakte som et innovativt steg dersom de nye medarbeiderene 

tas inn for å importere ny viten eller for å utføre nye oppgaver. 

Innovasjon er blitt et allment fenomen og blir enda mer framtredende alt ettersom vi beveger 

oss inn i den kunnskapsbaserte økonomien.  

 

Eksempler på innovasjon i offentlig sektor 

 

Inndelingen er hentet fra Publin-rapport D9 (2005): Forskjeller mellom innovasjoner i 

offentlig og privat sektor:  

• En ny eller forbedret service 

• Prosess innovasjoner 

• Administrative innovasjoner 

• Innovasjon av systemet 

• Konseptuelle innovasjoner 

• Radikale endringer i rasjonalitet (med dette menes at verdensbildet eller de ansattes 

mentale matrise i en organisasjon endres) 

 

Videre gjøres en klassifisering av innovasjoner: 

• Inkrementell innovasjon – radikal innovasjon 

(sier noe om graden av nyhet og endring) 
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• Top-down innovasjoner – bottom-up innovasjoner 

(sier noe om organisajonsnivå som har initiert innovasjonen, med top menes ledelse, 

mens med bottom menes ”gulvet”) 

• Behovs drevet innovasjon – effektivitets drevet innovasjon 

(sier noe om å finne løsning på et spesifikt problem eller effektive forbedringer på 

eksisterende produkter eller tjenester) 

 

 

Forskjeller mellom offentlig og privat innovasjon 

 

Det hevdes i Publin D9 (2005) at det er store forskjeller mellom offentlig og privat sektor når 

det gjelder innovasjon. Det pekes på at offentlig sektor er typiske hovedleverandører av 

tjenester og derved ikke konkurrerer for å oppnå størst mulig fortjeneste. Det hevdes, i videste 

forstand, at mangel på produkt konkurranse også innebærer mangel på belønningssystemer for 

motivasjon til forbedringer. 

 

Sammenlikner vi med Gjelsvik, Radikale innovasjoner i etablerte foretak (2004) mener vi 

derimot å kunne finne flere likhetstrekk mellom innovasjonsprosesser i private bedrifter og 

offentlig helsesektor. Viktige likhetstrekk er tid og støtte til å arbeide med oppgaver som ikke 

inngår i de daglige rutiner.  

 

Privatisering av offentlig sektor 

 

Det er en allmenn oppfatning at belønningssystemene i privat sektor genererer mer innovasjon 

enn det en finner i offentlig sektor. Dette har ført til en driv mot privatisering av offentlig 

sektor i den mening å gjøre offentlige institusjoner mer like private foretak. Det faktum at 

denne oppfatningen er feil har ikke hindret dens bruk som et nøkkelrasjonale for policy 

tenkning i arbeidet med modernisering og strømlinjeforming av den offentlige sektor i mange 

land. Publin D20 (2005). 

 

Et klart trekk i offentlig sektor er at neo-Tayloristiske prinsipper delvis erstatter hierarkiske 

kontrakter med markedskontrakter. En hovedgrunn for dette er at myndighetene har tro på at 
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dette vil utfordre (eller tvinge) offentlig sektor til å innovere og dermed produsere billigere og 

mer effektive tjenester. Publin D20 (2005). 

 

Nytt offentlig lederskap 

 

Det finnes mye litteratur om emnet nytt offentlig lederskap. Diskusjonene rundt emnet kan 

oppsummeres i følgende punkter fra Publin D20 (2005): 

 

• Privat-sektor stil i forhold til ledelsesprinsipper 

• Konkurranse 

• Omorganisering til mindre enheter 

• Klarere linjer når det gjelder lederskap 

• Målstyring 

• Resultatkontroll   

• Disiplin i forhold til ressursutnyttelse 

 

Det å ta i bruk uttrykk som kunde eller bruker framfor pasient i vårt tilfelle er en av mange 

hovedtrekk i bevegelsen mot å kunne karakterisere offentlig sektor inn i markeds-terminologi.  

 

Kundeinvolvering og co-creation 

 

I en artikkel av Kristensson (2004) beskrives viktigheten av kundeinvolvering når målet er å 

komme opp med de mest verdifulle ideene. Ved å involvere bedriftens kunder i dette arbeidet 

tilføres bedriften både annen og ofte ny kompetanse. I samspillet mellom egen kompetanse og 

kunders kompetanse oppstår ideer som ofte har et høyere tilsnitt av innovasjon enn om kun 

bedriftens egen kompetanse stod for ideene. 

 

Prahlad og Ramaswamy (2004) beskriver viktigheten av følgende punkter for å lykkes med de 

ulike prosessene i co-creation prosjekter: 
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1. Definere klare mål for prosjektet. 

2. Finne de riktige kundene å involvere. Kundene i dag kan være forskjellige fra 

morgendagens kunder. 

3. Arbeide med kundene for å finne ut hva de virkelig mener at produktet eller 

tjenesten skal inneholde. 

4. Designe produkter og systemer for å møte kundens behov. Dette inkluderer også 

valg av partnere i nettverket. 

5. Bli enige om hvordan eventuelt uttbytte av resultater skal fordeles 

6. Overvinne indre motstand mot forandringer innen salgs- kjøper- og 

partnerorganisasjonene.      

 

I artikkelen mapping e-health strategies: thinking outside the traditional healthcare box, HJ 

Wen, J Tan (2005) trekker forfatterne fram fordelene med mobile løsninger med tanke på 

fleksibilitet i forhold til lokalisasjon. Det er viktig ettersom legenes arbeidsdag er preget av 

forflytning og arbeide på steder hvor arbeidsstasjoner ikke er tilgjengelige. 

 

Dette har fått oss til å ville se nærmere på et avgrenset område innen legers arbeide. Vi har 

valgt spesialiteten nevrologi og vi ønsker å se på innhenting av viktig legemiddelinformasjon.   

 

 

Spørsmålsstilling 

 

Vi vil søke å finne ut hvordan nevrologers innhenting av legemiddelinformasjon foregår.  

 

Videre forsøker vi gjennom interaksjon med informantene og innspill av egne ideer å komme 

opp med forslag til anvendelse av ny PC basert teknologi i innhentingen av 

legemiddelinformasjon. 
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2  Metode 

 
 

Valg av metode 

 

Vårt arbeide er todelt i den forstand at vi først undersøker forholdene i dag for så å gå videre  

gjennom å innvolvere brukerene for å forsøke å komme opp med noen forslag for framtiden. 

Vi støtter oss blant annet på det som Per Kristensson med flere beskriver i artikkelen; 

Harnessing the Creative Potential among Users (2004), som tar for seg kundeinvolvering som 

produktivt i forhold til å finne nye og mer vedifulle løsninger for framtiden.   

 

Samfunnsvitenskapelig kvalitativ metode 

 

Intervjuene bygger på samfunnsvitenskapelig kvalitativ forskningskmetode. Det kvalitative 

forskningsintervjuet er: ”et intervju som har som mål å innhente beskrivelser av den 

intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomenene.” (Kvale 

1997) 

 

Kvale tar utgangspunkt i et fenomenologisk perspektiv, der målet er å få kunnskap om 

informantens erfaringer i lojalitet til informantens egen versjon av sin historie. Ifølge Kvale 

skal intervjuet åpne for kunnskap som er forankret i informantens livsverden, slik at det er 

mulig for vedkommende å fortelle om meningsinnholdet og det kvalitative.  

 

I en artikkel av Kirsti Malterud (2002) sies det at kvalitative metoder er forskningsstrategier 

som egner seg for beskrivelse og analyse av karaktertrekk og egenskaper eller kvaliteter ved 

de fenomener som skal studeres.  

 

Det finnes også støtte i litteraturen (Halvorsen K, 2003) for at kvalitativ metode er best egnet 

når en er på jakt etter kreative forslag til forbedringer. Metoden appellerer mer til 

informantenes egne refleksjoner og forslag enn en kvantitiv metode (Kvale 1997, Halvorsen 

2003). Vi har derfor benyttet samfunnsvitenskaplig kvalitativ forskningsmetode. Vi har 

intervjuet fire nevrologer fordelt på begge kjønn. Intervjuene foregikk ved hjelp av et på 

forhånd fastlagt skjema og oppfølgende spørsmål ble stilt når svarene fra informantene ga 

mulighet til det.  
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I metoden vi har valgt å bruke er ordrett gjengitte intervjuer avgjørende. Prosjektet følger 

normale prosedyrer for anonymitet, personvern og etiske retningslinjer. Intervjuene er blitt tatt 

opp på bånd etter samtykke fra informantene. Dette for å underlette renskriving og sikre riktig 

gjengivelse av svar. Informantene har fått de nedskrevne intervjuene til gjennomlesing og 

godkjenning. 

 

Ved en mer kvantitiv tilnærming av forslag til framtidige løsninger hadde vi vært avhengig av 

et langt større antall informanter. Et slikt valg hadde på grunn av arbeidets omfang ikke kunne 

latt seg gjennomføre som personlige intervjuer. Dette ville gått på bekostning av interaksjonen 

som vi mener vi har klart å skape i en intervjusituasjon med informantene tilstede. 

 

 

Valg av informanter 

Fordeling i alder, kjønn, utdanning, antall pasienter behandlet pr/år og antall år i 

praksis 

 

Vi har i valgt å intervjue fire profilerte eksperter innen behandling av multippel sklerose. 

Intervjuene foregikk enkeltvis. Informantene er utvalgt etter strategisk sampling og har minst 

ti års erfaring med pasienter og behandler mer enn 15 MS pasienter i året. Informantene har 

framtredende roller innen området vi ønsker å undersøke. 

 

Kjønnsmessig fordeler informantene seg på to kvinner og to menn med alder 43, 45, 54 og 56 

år. Kvinnene er noe eldre enn mennene om vi sammenligner alderssammensetning mellom 

kjønnene. Informantene var ferdig utdannet Cand. Med. i henholdsvis 1973, 1977, 1987 og 

1990. Spesialiteten nevrologi fikk de i henholdsvis 1986, 1988, 2001 og 2001. 

 

Når det gjelder pasientbehandling behandler informantene henholdsvis 500, 800, 1000 og 

1150 pasienter i året.  

 

 
 



Side 12 av 38 

Betenkning 

 

Gjennom hele undersøkelsen har det vært viktig å understreke den rollen vi utøver i 

forbindelse med dette arbeidet. BETL er ansatt i legemiddelfirmaet Serono og har i den 

forbindelse en relasjon som selger i forhold til informantene. Vi har hele tiden understreket 

viktigheten av at BETL i denne sammenhengen bærer hatten som student og ikke som selger 

både i muntlig og skriftlig kommunikasjon, men langvarige forretningsmessige relasjoner vil 

likevel kunne være med på å farge resultatet. For å minske realsjonens innvirkning på 

resultatet, har BETL vært den som har intervjuet, mens GK har observert. GK har også 

foretatt de første sammenstillingene av resultatene med tanke på dette.      

 

Bakgrunn for valg av informanter 

 

Vi søker gjennom en en kvalitativ tilnærming å beskrive nåsituasjonen samt finne kreative 

tilnærminger i form av spontane utsagn etter oppfølgende spørsmål fra intervjuerne. Valg av 

informanter er foretatt som et utvalg av potensielle bidragsytere basert på grundig kjennskap 

til gruppen nevrologer som helhet. Informasjonen samlet fra informantene vil ikke være 

representativt for gjennomsnittet av norske nevrologers arbeidssituasjon. Derimot vil vi sitte 

igjen med en kvalifisert beskrivelse av nåsituasjonen for ledende nevrologer som arbeider med 

Multippel Sklerose (MS). Vi vil også få informantenes egne kreative forslag til justeringer for 

framtiden.  

 

Utvalget av informanter som er gjort er viktig av hensyn til forankring blant ledende 

nevrologer. Utvalget er også viktig med tanke på det videre arbeidet i en eventuell fase to med 

fokusgrupper. Aksept fra toppen er en forutsetning for å lykkes i de hirarkiske strukturene en 

finner i sykhus. På den annen side ville antagelig et utvalg av yngre nevrologer generert flere 

kreative ideer for fremtiden. Nintendogenerasjonen (en forenklet beskrivelse av yngre 

mennesker som har hatt tilgang til PC-teknologi og spillmaskiner siden barnsben) har et 

nærmere forhold til anvendelse av PC teknologi enn sine eldre kollegaer.  
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Gjennomføring 

 

Intervjuene ble gjennomført i tidsrommet mai- juni 2006. Vi møtte tre av informantene 

personlig i enkeltmøter på deres abeidsplasser og en av informantene i møterommet hos 

Serono etter vedkommendes eget ønske. Tidsrammen var på forhånd satt til maksimalt 45 

minutter per intervju. Informantene var på forhånd kontaktet muntlig og skriftlig og hadde 

samtykket til gjennomføring. Før intervjuet startet ble informantene muntlig orientert og 

skriftlig eklæring (vedlegg 3) fra Universitetet i Karlstad og Høgskolen i Hedmark ble 

framlagt og signert. Intervjuene ble spillt inn på bånd. Ingen av informantene hadde tilgang til 

spørsmålene for intervjuene på forhånd. Intervjuene ble i ettertid skrevet ned og sendt 

informantene slik at disse fikk anledning til å rette opp eller kommentere. 

 

Intervjuene ble gjennomført etter følgende mal som på forhånd var avstemt med vår veileder 

Dr. Per Kristensson, Karlstad Universitet. 

 

 

Mal for intervju 

 

Innledende tekst 

Målet med dette arbeidet er å optimalisere informasjonshåndteringen rundt legemiddelbruk til 

fordel for pasienter, behandlere, samfunn og legemiddelindustrien. I en stadig mer travel og 

komplisert arbeidsdag er det viktig av så vel sikkerhetsmessige- som samfunnsøkonomiske 

grunner at informasjon og oppdatering rundt legemidler skjer så sikkert og bra som mulig.  

 

Spørsmål: 

 

1. Kjønn 
 
2. Alder 
 
3. Hvilket år ble du uteksaminert Cand. Med.? 
 
4. Hvilket år ble du ferdig utdannet spesialist? 
 
5. Hvor mange pasienter behandler du i året? 
 
6. I hvilken grad føler du at du får dekket ditt behov for informasjon i dag? 
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7. Hvor henter du din informasjon i dag? 

 
Hjelp til å huske alternativer? 

 
8. Om du skulle rangere betydningen av de ulike kanalene du tidligere nevnte, hvordan 

vil en slik liste se ut? 
 
9. Hvilken betydning har tilgjenglighet for dine valg av kilder? 
 
10. Hvilken betydning har tidsforbruk for dine valg av kilder?  
 
11. I punkt 8 rangerte du ....... høyest, hva er begrunnelsen for det? 
 
12. I hvilken utstrekning benytter du deg av moderne informasjonsteknologi som for 

eksempel internett i informasjonsinnhentingen?  
 
13. Hva mer er det du savner? 

 
14. Dette en undersøkelse som prøver å finne svar på hvordan legenes informasjonsbehov 

er i dag og om det muligens kan være rom for forbedringer av informasjonsflyten i 

framtiden............, nå som du vet dette er det noe mer du vil legge til ......... alle forslag 

er like velkomne ! 

 

15.  Idealeksempel................Har du evt. forslag?  

 

 

Intervjuet er nå slutt - vi gir informantene noen alternativer 

 

Ideer  - nye ideer- pluss våre ideer feks. electronic sessions(?) 

 

Litteratursøk   

 

Vi har i andre halvdel av september 2006 utført søk via internett for å finne ut hvilke 

undersøkelser, studier eller artikler som er publisert rundt spørsmålsstillingen vi vil søke å gi 

svar på. Vi har valgt å bruke søkemotorer som nevrologene vi intervjuet selv bruker i sin 

søken etter informasjon rundt legemidler.  
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Vi har brukt følgende søkemotorer og portaler: 

 

www.tidsskriftet.no  Databasen (til Tidsskift for norsk legeforening) 

www.pubmed.org   National Library of Medicine  

www.google.com   

 

Se vedlegg 1 for resultat av litteratursøk. 

 

Vi valgte å se søkeresultater eldre enn fra år 2000 som foreldet på grunn av at området bruk av 

elektroniske hjelpemidler i informasjonssøk har hatt eksplosiv utvikling de seneste årene. 

 

 

3  Resultat 

 

Sammendrag 

 

Tilbudet om informasjon synes å oppfattes som alt fra rimelig til uendelig. Imidlertid angir 

informantene at tiden til gjennomgang og lesning er for knapp. Alle de intervjuede angir grad 

av tilgjengelighet og tidsforbruk som viktig i forbindelse med valg av kilder for innhenting av 

informasjon. 

 

Når det gjelder innhenting av informasjon er kildene kollegaer, internett, kongresser, 

tidsskrifter, mailinger og oppdatering fra legemiddelbransjen i form av personlige besøk. Ser 

vi på betydningen av de ulike kildene rangerer de kollegial interaksjon og nedlasting fra 

internett på toppen. Noen angir et behov for organisering av portaler. To angir legale aspekter 

i forbindelse med at kliniske avgjørelser skal være bygget på siste oppdaterte viten om emnet. 

 

To har begynt å se på håndholdte PCer som potensielt verktøy for organisering og innhenting 

av informasjon. Alle angir at de kjenner til kollegaer, og da helst yngre, som benytter seg av 

dette i sitt daglige arbeide. De intervjuede tror, på spørsmål fra oss, at håndholdte PCer er noe 

som vil komme inn i denne funksjonen i framtiden.  
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Forslag til nye og tidsbesparende metoder for informasjonsinnhenting 

 

Informantene kom fram med følgende forslag i intervjuene. 
 

1. Koble sammen journal og registreringsskjema for nasjonalt register for MS.    

2. Prosjektstyringsverktøyer ( i  for eksempel studier) ved hjelp av webbaserte løsninger. 

3. Velorganiserte nettbaserte diskusjonsfora. 

4. Lette tilgang og tilgjengelighet på legemiddelinformasjon gjennom tilrettelegging av 

abonnementstjenester. 

5. Praktiske prosedyrer. 

6. Nå kunnskapsbaser som Pub Med, Felleskatalogen, interaksjonsregisteret med flere.   

7. Kunne være mer fleksibel i forhold til tid og sted.  

8. Når det gjelder innovasjon innen personellorganisering foreslår flere av informantene 

omorganisering etter LEON (laveste effektive omsorgs nivå) prinsippet. For mye av 

spesialisttiden går med til trivielle/administrative gjøremål.  

9. Publisere artikler i tidsskrifter som gir tilgang til hele teksten gratis.  

10. Kollegial interaksjon: 

Telefon 

Mail 

Avtaler 

Gjøremål 

 

 
Tolkning av svar fra intervjuene 

 

Informasjonshåndtering 

 

Spørsmål 6 omhandler hvordan informantene dekker sitt informasjonsbehov i dag rundt 

legemidler og hvordan de holder seg oppdatert. Spørsmål 7 og 8 sees sammen og omhandler 

hvor informantene henter informasjon fra i dag og hvordan informantene rangerer de ulike 

kildene de henter eller får informasjon fra i dag. 

 

6. I hvilken grad føler du at du får dekket ditt behov for informasjon i dag? 
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Informantene svarer at de får dekket sitt behov for informasjon i dag. Svarene varierer fra å 

definere behovet for informasjon selv til å få dekket behovet i rimelig grad samt at de får 

tilbud om mer informasjon enn det de har tid og mulighet til å gå igjennom. De bruker derfor 

en god del tid på å selektere informasjon for å skille ut det vesentlige i forhold til det 

uvesentlige innen problemstillingen de søker informasjon om.  

 

Informant 3 sier dette på følgende måte:  

 

” Det det skorter på er jo min tid. Hadde jeg hatt mer tid så hadde jeg brukt mer tid. 

Men du kan jo si fordi jeg holder på med de greiene som jeg gjør så går jo det på 

bekostning av det mer generelle da, og da er det veldig greit med det som kommer 

ferdig tygd.”  

 

7. Hvor henter du din informasjon i dag? 

 

8. Om du skulle rangere betydningen av de ulike kanalene du tidligere nevnte, hvordan 

vil en slik liste se ut? 

 

Vi velger å se disse to spørsmålene samlet da det er en klar sammenheng mellom hvilke kilder 

informantene velger og hvordan de rangerer kildene. 

 

Alle informantene bruker internettsiter i informasjonsinnhentingen. Den mest brukte kilden er: 

www.pubmed.gov. En informant bruker også en norsk site www.helsebiblioteket.no. Alle 

oppgir og at de bruker fagtidskrifter, papirutgaver og nettutgaver som kilder i sitt 

informasjonssøk. Videre oppgir de personlig kontakt med kollegaer og legemiddelkonsulenter 

som viktige kilder. Deltakelse på kongresser, konferanser og seminar oppgis også som viktige 

informasjonskilder. Sykehusenes bibliotekstjeneste brukes i noen grad til uthenting av 

informasjon som informantene selv har valgt ut på forhånd. 

 

Når det gjelder rangering av kilder oppgir alle informantene internettsiter og personlig kontakt 

med kollegaer og legemiddelkonsulenter som de to viktigste kildene. 50 % av informantene 

setter internettsiter som nummer en og har da personlig kontakt som nummer to. 50 % av 

informantene setter personlig kontakt som nummer en og har da internettsiter som nummer to. 

75 % av informantene setter kongresser og møter som nummer tre. Ikke bestilt eller etterspurt 
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informasjon tilsendt fra legemiddelprodusenter eller andre i papirformat rangeres lavt i forhold 

til gjennomgang samt det og avsette og å bruke tid på denne type info.  

 

Informant 1 sier det på følgende måte:  

 

”For der er det ofte nok å se overskriften og at det er ting jeg har sett før ellers så er det 

ikke det mest interessante for meg her og nå fordi jeg har så mye annet å holde på med, 

så går den i boksen eller arkiverer loddrett som det heter.” 

 

Tilgjengelighet til kilder og bruk av tid  

 

Spørsmål 9 omhandler betydningen av tilgjengelighet til de ulike informasjonskildene. 

Spørsmål 10 omhandler tidsforbruk i forhold til valg av informasjonskilder rundt legemidler. 

Spørsmål 11 går sammen med spørsmål 10 i forhold til begrunnelse for valg av kilder og 

hvorfor informantene rangerer kildene som de gjør. 

 

9. Hvilken betydning har tilgjenglighet for dine valg av kilder? 

 

Alle informantene sier at tid er en svært viktig faktor og har stor betydning for valg av kilder. 

Alle framhever viktigheten av god nettilgang på stedet de til enhver tid arbeider. 

 

Informant 2 sier det på følgende måte:  

 

”Igjen dette med nettilgang vil jeg si på fagstoff. Det er tilgjenglig fra den 

arbeidsplassen du da er på. Om du er på kontoret ditt eller på stasjoner eller sitter 

hjemme, og at det er nok en avgjørende del i forhold til tradisjonelle tidsskrifter som er 

vanskelige å få tak i.” 

 

Informant 4 sier det på følgende måte: 

 

”Stor betydning, når jeg sier PubMed som nummer en så er det for at den er veldig lett 

tilgjengelig, i alle fall i min arbeidssituasjon både på jobb og hjemme. ” 

 

Det faller naturlig for informantene å velge det som er lettest tilgjengelig 
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Informant 1 sier det på følgende måte:  

 

”Jeg tror det betyr veldig mye, både fordi det er naturlig at man velger det som er lett 

tilgjengelig og enda mer i en såpass travel hverdag som vi har her. Så er det å kunne få 

tak i det når jeg vil. Det er helt avgjørende for at jeg bruker kildene.”  

 

10. Hvilken betydning har tidsforbruk for dine valg av kilder?  

 

11. I punkt 8 rangerte du ....... høyest, hva er begrunnelsen for det? 

 

Vi velger å se disse to spørsmålene sammen. De fleste av informantene har svart på de to 

spørsmålene samlet. De svarer også her at knapphet på tid er en svært avgjørende faktor ved 

søk etter ønsket informasjon.  

 

Informant 3 sier det på følgende måte: 

 

”Jo det er enormt. Tid er jo fryktelig, jeg har aldri vært så pressa på tid i mitt liv før.” 

 

De velger søkesteder og løsninger som på enklest måte og kortest mulig tid gir svarene de er 

ute etter i de aktuelle problemstillingene. Halvparten av informantene sier at samtaler/møter 

med kollegaer er den viktigste og raskeste kilden til informasjon og problemløsing. Kollegaer 

er ofte tilgjengelige i de tidsrommene informantene selv arbeider, dagtid, kveldstid og natt.  

Legemiddelkonsulenter er som oftest kun tilgjengelige på dagtid. En informant sier og at 

dersom det ikke er et hastesvar i en konsultasjon eller et akutt problem så kan svaret vente til 

dagen etter. For å spare tid velger flere av informantene å søke svar i resymeer og abstract fra 

artikler. Der hvor det er mulig bestiller halvparten selv fulltekst versjoner fra nett. Halvparten 

bruker og sykehusenes bibliotektjeneste til å hente ut fulltekstversjoner.  

 

I spørsmål 10 spurte vi i tilegg informantene om de du kunne angi et ca. tidsforbruk pr. uke til 

søk og gjennomgang av informasjon rundt legemiddelhåndtering. Alle informantene arbeider 

ved sykehus hvor de har undervisningsplikt. Alle er eller har vært med i ulike studier rundt 

bruk av legemidler og skriver selv artikler innenfor sitt fagfelt basert på viten og erfaringer 

med bruk av ulike legemidler. Litt avhengig av i hvilken fase de er i dette arbeidet svarer de at 



Side 20 av 38 

de bruker fra 2 til 10 timer pr. uke til søk og gjennomgang av informasjon rundt den aktuelle 

problemstillingen. Ved nærmere presisering sier alle informantene at de bruker ca. 5 timer pr. 

uke til søk og gjennomgang av informasjon rundt legemidler.  

 

 

Bruk av informasjonsteknologi ved søk og innhenting av legemiddelinformasjon  

 

Spørsmål 12 omhandler hvilke teknologiske hjelpemidler informantene bruker i sine søk etter 

informasjon og oppdateringer rundt legemidler i dag. 

 

12. I hvilken utstrekning benytter du deg av moderne informasjonsteknologi som for 

eksempel internett i informasjonsinnhentingen?  

 

Alle informantene har svart under tidligere stilte spørsmål at de i stor grad bruker internett 

som kilde i informasjonsinnhenting rundt legemidler. Alle bruker og Felleskatalogen som 

kilde. Denne finnes både i nettbasert utgave samt i bokform.  

 

Alle informantene bruker og e-post som kanal for utveksling av informasjon og tildels 

diskusjoner med kollegaer eller andre i deres arbeidsrelaterte nettverk. 

 

Ettersom alle informantene bruker internett i dag gikk vi videre og spurte konkret om bruk av 

håndholdte PCer. Ingen av informantene bruker i dag håndholdte PCer. Alle har vært inne på 

tanken, og to har gjort forsøk med tilvenning, men har valgt å ikke ta dette hjelpemidlet i bruk. 

Alle informantene nevner egen oppnådd alder som argument for høyere terskel for å ta i bruk 

nye tekniske informasjonshjelpemidler. Alle har tro på at neste generasjon leger nærmest har 

håndholdte PCer som standardutstyr for informasjonshåndtering rundt legemidler. En av 

informantene gav oss en liste over 15 yngre nevrologer som informanten mente kunne være 

aktuelle i et videre arbeide for å finne fram til nye og tidsbesparende løsninger for innhenting 

av legemiddelinformasjon. 

 

Vi ga også informantene flere innspill til tekniske løsninger for informasjonsinnhenting: slik 

som SMS-tjenester, nettbaserte prosjekter eller studier og nettbaserte diskusjonsfora. Under 

dette punktet gikk intervjuene mer over i samtale og diskusjon rundt mulige tekniske, 

tidsbesparende løsninger for informasjonsinnhenting rundt legemidler.  
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Ingen av informantene benytter seg av SMS-varslinger fra ulike informasjonskilder som tilbyr 

dette i dag. Alle informantene har vært med i studier hvor prosjektadminstrasjonen har vært 

nettbasert. Alle informantene er positive til nettbaserte diskusjonsfora men er klare på at dette 

krever administrasjon og må drives av en ildsjel eller to. De ser slike fora som nyttige 

supplement til personlig kontakt og mener det er avgjørende for hvor vellykket et nettbasert 

forum blir er at partene som inngår i forumet har en personlig relasjon fra før av.   

 

Informant 2 sier dette på følgende måte: (nettbaserte fora)      

 

”Ja, som et supplement. Nyheter, tanker, det kunne vært luftet i sånne fora. Jeg tror det 

i viss grad må være avhengig av en ildsjel eller to som kanskje aktivt legger ut ting. I 

noen sammenhenger kunne nok det fungert veldig bra og andre ganger så ville jeg tro 

at det falt litt til jord avhengig av gruppens sammensetning.” 

 

 

Forslag til forbedringer, tanker om framtid 

 

Spørsmål 13 handler om det er noe informantene i dag savner i forhold til 

informasjonsinnhenting og oppdatering. Spørsmål 14 omhandler hvilke forslag informantene 

selv har til forbedringer rundt informasjonsflyten for legemidler i framtiden. Spørsmål 15 

forsøker å få tak i forslag fra informantene til en tenkt idealsituasjon for 

informasjonshåndtering rundt legemidler. 

 

13. Hva mer er det du savner? 

 

Informantene gir inntrykk av å være tifreds med tilgangen på informasjon rundt legemidler i 

dag. Det alle savner mest er mer tid til informasjonsinnhenting og oppdatering av kunnskaper.  

 

14. Dette er en undersøkelse som prøver å finne svar på hvordan legenes 

informasjonsbehov er i dag og om det muligens kan være rom for forbedringer av 

informasjonsflyten i framtiden, nå som du vet dette er det noe mer du vil legge til? Alle 

forslag er like velkomne! 
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Under dette spørsmålet forsøkte vi å trekke sammen trådene fra tanker, ideutveksling samt 

konkrete forslag som ble ansporet i dialogen under de tidligere stilte spørsmålene i 

intervjuene.  

 

En av informantene sier at det kan være litt tilfeldig hvor søk etter info på nett havner og har 

et ønske om å bli bedre i å nå de beste kildene. Informanten ønsker mer spesifikke 

abonnementstjenester (push-tjenester) for på denne måten å få tilsendt mer spesifikk 

informasjon innen sine fag- og interesse områder. På denne måten vil tiden til egne søk kunne 

reduseres. 

 

En informant ønsker større innflytelse over egen arbeidstid. Dette vil gi mer effektivitet og 

fleksibilitet i forhold til søk og innhenting av informasjon rundt legemidler. Mye av 

arbeidstiden i dag er fastlagt av arbeidsgiver og er pålagte oppgaver.  

 

Alle informantene framhever personlig kontakt med kollegaer og fagnettverk som en av de 

viktigste oppdateringskildene. Ingen av informantene mener at elektroniske hjelpemidler for 

kommunikasjon og informasjonsdeling vil kunne erstatte personlig kontakt. Derimot mener de 

at elektroniske diskusjonsfora kan bli et bra supplement i framtiden i tillegg til personlig 

kontakt.  

 

Informantene mener at håndholdte PCer blir et viktig verktøy for informasjonshåndtering i 

nær framtid. Flere av de yngre kollegaene bruker håndholdte PCer i dag. Informantene ser at 

det å beherske nyere tekniske informasjonsløsninger gir raskt tilgang og svar på problemer i 

nå-situasjoner for eksempel i forhold til pasienter. Som en av informantene sa: ”hadde jeg 

vært turnuskandidat nå” da underforstått at informanten ville ha tatt i bruk håndholdte PCer .  

 

Alle informantene er inne på LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgs nivå) i forhold til å 

få tid og rom til alle pålagte oppgaver. En av informantene ser nytten av å ha en privatsekretær 

til håndtering av mange av de praktiske dagligdagse oppgaver. En annen informant ser 

muligheten for å kunne bruke elektroniske hjelpemidler som hjelp til praktiske oppgaver. Ved 

å ha maler og e-læringssystemer for eksempel knyttet til utfylling av ulike skjema og 

søknader. Det ville underlette tidspresset for leger å ha tilgang til systematiserte 

standardrutiner og best practice forslag i lett søkbar form for eksempel på håndholdte PCer  
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eller ordinære PCer. Alle informantene er opptatt av å kunne bruke så mye som mulig av tiden 

til pasienter eller medisinsk tid som de kaller det.  

 

Informant 4 sier det på følgende måte: 

 

”Ja, lurer du bare på hvordan det skjemaet fylles ut så må det da være slik at da kan du 

bare hente lett ut det skjemaet i stedet for å gå igjennom 10 sider. Da stopper du opp 

og orker ikke å gjøre det.” 

 

Leger er pålagt til enhver tid å holde seg oppdatert om og å følge siste behandlingsmetode. Å 

ikke følge dette gir strafferettslige konsekvenser.  

 

Informantene ser også en klar endring i ønsket og behovet for rask og eksakt informasjon i 

enhver situasjon stilt fra pasientenes side. Den yngre generasjon pasienter har elektroniske 

hjelpemidler og nettilgang for informasjonsinnhenting og kommunikasjon som en naturlig del 

av sin egen kommunikasjonsform med omverdenen. De forventer svar og tilgjengelighet på 

informasjon samt tilgjengelighet til diskusjoner med behandler på en annen måte enn eldre 

pasienter (Nintendo generasjonen). Informantene ser dette som en utfordring allerede i dag og 

utviklingen av informasjonssamfunnet vil akselerere vesentlig de nærmeste årene.  

 

15.  Idealeksempel................Har du evt. forslag?  

De vesentligste tankene om framtid og noen idealeksempeler kom fram under samtalene rundt 

spørsmål 14 i intervjuet.  
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 4  Diskusjon 

 

 
Innledningsvis stilte vi opp følgende problemstilling: nevrologers innhenting av 

legemiddelinformasjon.  

 

Det å få vite hvordan informasjonsinnhentingen forgår i dag kan danne et grunnlag for en 

prosess mot en framtidig utvikling av nye tekniske hjelpemidler. Vi benytter videre egen 

kunnskap og erfaring fra bruk av PC baserte hjelpemidler og forsøker å få informantene til å 

komme opp med eller forholde seg til tekniske løsninger for framtiden.  

 

Arbeidet viser at informasjonstilbudet er stort, mens økt tidpress og manglende tilgjenglighet 

angies som begrensende faktorer i forhold til innhenting og bearbeiding av informasjon. De 

kildene som rangerer høyest er internett og kollegial interaksjon. Det er ingen forskjeller 

mellom informantenes tilbakmeldinger med bakgrunn i aldersforskjeller, kjønn, arbeidssted 

eller tilgang til internett. 

 

Informantene tegnet etter innspill fra oss en framtid hvor bruk av bærbare elektroniske 

hjelpemidler er vanlig. De beskrev dette som en trend blant yngre kollegaer.    

 

Validitet og relabilitet 

 

Det kvalitative forskningsintervju, i motsetning til kvantitativ metode, er basert på 

mellommenneskelige forhold, da intervjuene er en direkte kommunikativ kontakt med 

informant. Dermed er ikke nødvendigvis akkurat de samme resultatene mulig å oppnå dersom 

intervjuene ble gjennomført av andre intervjuere med andre informanter ved et annet 

tidspunkt.  

 

Kvalitativ metodes styrke er at informanten selv utformer sine svar, uavhengig av 

forhåndsgitte svaralternativer. Vi anser funnene som pålitelige og verdifulle. Per Kristensson 

og medarbeidere har også dokumentert i artikkelen; Harnessing the Creative Potential among 

Users (2004), at vanlige brukere skaper de mest verdifulle ideene sammenlignet med 

profesjonelle utviklere. 
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Det kan stilles spørsmål ved om vi hadde fått andre svar om vi hadde valgt andre kriterier for 

informanter samt intervjuet flere enn fire informanter. Et annet spørsmål er om vi hadde fått 

andre svar dersom ingen av oss hadde hatt en relasjon til informantene fra før. BETL arbeider 

for legemiddelfirmaet Serono og tre av informantene inngår i kontaktnettet i hans stilling. Til 

tross for dette mener vi at våre funn kan benyttes som en rettledning for hvordan erfarne 

nevrologer innhenter informasjon om legemidler i dag.  

 

Begrensninger 

 

Vi har fått fram kunnskap og forslag til forbedringer fra etablerte nevrologer ved bruk av 

strategisk sampling og kvalitative dybdeintervjuer. Videre har vi etter egne innspill fått deres 

syn på eventuelle forslag for framtiden. Overføringsverdien til gruppen nevrologer som helhet 

eller for gruppen sykehusleger generelt kan diskuteres. Imidlertid beskriver informantene en 

arbeidsdag som flere sykehusspesialiteter og yrkesgrupper kan kjenne seg igjen i. Om 

forslagene til løsning som dette arbeidet anbefaler vil være farbar vei for andre enn de fire vi 

har intervjuet gjenstår å se, men det faktum at informantene beskriver det som en trend at 

yngre kollegaer på eget initiativ går til innkjøp av håndholdte PCer og faktisk benytter tiltak 

som er på linje med det dette arbeidet foreslår, kan kanskje taes til inntekt for at forslagene til 

løsning kan gangne flere.       

 

Et gjennomgående funn fra intervjuene med våre informanter er at det ikke eksisterer barrierer 

for læring innen fagfeltet. Alle informantene beskriver at de lærer ved å dele kunnskap med 

kollegaer innen eget arbeidssted eller i de større nettverkene de tilhører i ulike 

interessegrupper. Dette ble også beskrevet som ”lærende sykehus”. En beskrivelse som har 

paraleller med knowledge-management tankegangen. Tre av informantene sa også at de lærte 

mye av å skrive og publisere egne artikler innen sitt område. En informant sa det så sterkt at 

det var det vedkommende lærte mest av. 

 

Likevel kan det synes som om det finnes barrierer hos informantene i forhold til å lære om og 

ta i bruk nyere teknologiske hjelpemidler som for eksempel håndholdte PCer. Chapmann 

(2002) bringer fram ulike barrierer for læring i offentlig sektor. Noen av de vi mener å ha møtt 

på i vårt arbeide er: 
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• En aversjon mot å mislykkes  

• Presset om uniformitet i offentlige tjenester 

• Mangel på evaluering av tidligere poilices 

• Mangel på tid til å gjøre noe annet enn å håndtere pålagte oppgaver eller oppståtte 

hendelser 

 

Det er på det rene at innovasjon i offentlig sektor også inkluderer produksjon av ”ting” eller 

produkter, men hyppigere enn ved ikke offentlig innovasjon sees at innføring av allerede 

eksisterende ”ting” eller levering av tjenester kommer sammen med organisatoriske endringer 

og utvikling av policier. Publin D20 (2005) 

 

Dette kan være en av flere forklaringer på hvorfor ikke allerede kjent teknologi og 

programvare som for eksempel håndholdte PCer er tatt i bruk i større utstrekning i en travel 

hverdag hos våre informanter.  

 

Tanker om framtiden 

 

Arbeidet har hatt som målsetting å kartlegge innhenting av legemiddelinformasjon og etter 

utfordring fra intervjuerne forsøke å se løsninger inn i framtiden når det gjelder håndtering av 

legmiddelinformasjon hos en utvalgt gruppe nevrologer. Gruppen gir unison tilbakemelding 

på at tilbudet om informasjon nærmest er uendelig, men at tidspress og tilgjengelighet 

blokkerer for uthenting i den grad det hadde vært ønskelig.  

 

Ser vi på internett eller internettilgang isolert sett, hevder Kerwin, K. E. i artikkelen  

The role of Internet in improving healthcare quality (2002) at nettet i seg selv har et stort 

potensiale i forhold til å innvirke og forbedre kvaliteten på helsetjenester, men at det er mange 

hindre som må forseres før en for fullt kan implementere mange nettbaserte løsninger som 

allerede er i bruk på andre felt i samfunnet. 

 

Innføring av stykkprisprinsippet, fritt sykehusvalg, avdelingsvise budsjetter, organisering av 

helsevesenet i foretak med videre, gir signaler om et politisk ønske om økt effektivisering. En 

benytter modeller fra produksjonsbedrifter på det som i utgangspunktet må betraktes som 
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kunnskapsbaserte bedrifter. Dette er en måte å møte den økende etterspørselen for 

helsetjenester i samfunnet på. På den ene siden sees en aldrende befolkning, generelt sett en 

lavere terskel for opplevd manglende helse og på den annen side helsevesenets stadig nye 

muligheter til å benytte nye teknikker og nyutviklet terapi. Kravet til dokumentasjon gjennom 

kvalitetssikring er også øket de senere årene. 

 

Det er få tegn som tyder på at denne utviklingen vil stoppe eller snu. Vi får ikke mer tid og vi 

får ikke flere ressurser, samtidig som en stadig eldre befolkning vil kreve mer av helsevesenet. 

Kan man da fortsette å arbeide som man alltid har gjort eller kan vi organisere arbeidet på 

måter som gjør at innsatsfaktoren tid utnyttes på en mer effektiv måte? 

 

Råd til videre arbeide 

 

Prahlad og Ramaswamy (2004) er foregangspersoner for det de kaller Co-creation. Kunder og 

selskap har endret karakter de siste årene og for å lede an i utviklingen av nye produkter og 

tjenester i framtiden anbefaler de et samarbeide med kundene. Dette er også helt i tråd med 

funnene til Per Kristensson og medarbeidere nevnt tidligere. En konsekvens av dette kan da 

være å opprette produktutviklingsgrupper bestående av unge nevrologer som allerede har 

begynt å bruke teknologien. Siden vårt arbeide gir indikasjoner på at utvikling og innføring av 

ny teknologi i form av for eksempel håndholdte PCer vil det kunne gi gevinster for eksempel i 

form av spart tid. Informantene kom spontant opp med forslag på kollegaer som kunne være 

egnet i et slikt arbeide.  

 

 

Forslag til tekniske løsninger og programvare 

 
Håndholdte PCer 

 

Utviklingen av små håndholdte PCer er i dag kommet langt. PDAer, personel digital 

assistents, som de beskrivende kalles er små bærbare PCer på størrelse med en mobiltelefon. 

De aller nyeste har også innebygget mobiltelefon og andre funksjoner som vi forbinder med 

tradisjonelle mobiltelefoner og kalles da gjerne smartphones. PDAen har stort display og 

inneholder: planleggingsverktøy, kommunikasjon mot internett (browser) samt e-post 

programvare og synkroniseringsverktøy som standard. 
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Mulige PC baserte løsninger 

 

Vi foreslår et utviklingssamarbeide (co-creation) med brukerene om å utvikle 

programvarepakker som kan lastes ned fra internett eller CD via stasjonær PC til håndholdte 

PCer.  

 

Pakkene bør tilby skreddersøm tilpasset hver enkelt bruker med tanke på prosedyrer, koder, 

praktiske råd, legemiddeltekster, interaksjonstabeller, linker til validerte internettressurser med 

videre. De håndholdte PCene bør ha kommunikasjonsmuligheter som Blue Tooth eller 

lignende slik at kollegaer lett kan utveksle dokumenter seg imellom. 

 

Opplæring, brukerstøtte og brukergrensesnitt er avgjørende for om dette vil lykkes eller ikke. 

Opplevd nytteverdi av en eller flere av den håndholdte PCens funksjoner må erkjennes i løpet 

av kort tid etter at helsepersonellet er introdusert for produktet. En skal kunne gjøre seg nytte 

av flere av funksjonene innen en times opplæring er sluttført. Viktigheten av dette ble 

understreket av to av informantene. 

 

Imidlertid vil ikke innføring av ny teknologi alene løse alle problemer. Dette kan gi såvel 

forbedring som forverring når det gjelder utilsiktede hendelser i det den introduserer nye 

muligheter til å begå feil. Innarbeidede sikkerhetsrutiner kan settes tilside (Anders Grimsmo 

2006). 

 

All verdens tekniske løsninger har liten eller ingen verdi så lenge menneskene som bruker 

dem eller skal ha nytte av dem ikke opplever dette.  

 

Konklusjoner 

 

Innledningsvis ønsket vi å se i retning av nye løsninger som kunne gangne pasienter, 

behandlere, samfunn og legemiddelindustrien. Vi mener at innføring og bruk av tiltak som 

diskutert over vil kunne effektivisere nevrologers bruk av tid til innhenting av 

legemiddelinformasjon. Mer tid kan frigjøres til direkte pasientrettet arbeide som våre 

informanter selv var svært opptatt av. 
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Informantenes forslag til framtidige metoder for informasjonsinnhenting samt forslag til 

teknisk løsning er sammenstilt i tabellen under. 

 

Mulige tekniske løsninger Forslag 
Telefon PC PDA SmartPhone

1 Koble sammen journal og registreringsskjema for 
nasjonalt register for MS    

 X X X 

2 Prosjektstyringsverktøyer ( i  feks. Studier) ved hjelp 
av webbaserte løsninger 

 X X X 

3 Velorganiserte nettbaserte diskusjonsfora  X X X 
4 Lette tilgang og tilgjengelighet på 

legemiddelinformasjon 
 X X X 

5 Praktiske prosedyrer  X X X 
6 Nå kunnskapsbaser som Pub Med, Felleskatalogen, 

interaksjonsregistert mf.   
 X X X 

7 Kunne være mer fleksibel i forhold til tid og sted.   X X X 
8 Når det gjelder innovasjon innen 

personellorganisering foreslår flere av informantene 
omorganisering etter LEON (laveste effektive 
omsorgs nivå) prinsippet. For mye av spesialisttiden 
går med til trivielle/administrative gjøremål.  

 X X X 

9 Publisere artikler i tidsskrifter som gir tilgang til hele 
teksten gratis.  

 X X  

10 Kollegial interaksjon: 
Telefon 
Mail 
Avtaler 
Gjøremål  

 
X 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
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Vedlegg 1: Resultat av litteratursøk 

 

 

Norske søkefraser: 

 

Engelske søkefraser: Resultat/Treff: 

www.tidsskriftet.no:  

Legemiddel+info+sanntid 

Legemiddel+info+nyheter 

Legemiddel+info+endringer 

 Ingen artikler ble 

funnet relevante for 

dette arbeidet 

 

 www.pubmed.org 

drugs+info+realtime  drugs+info+news 

drugs+info+changes 

medicine+information+realtime 

medicine+information+news 

medicine+information+changes 

medical articles drugs information realtime 

Søkene ga ingen 

funn 

   

 www.google.com 

drugs+info+realtime   

drugs+info+news 

drugs+info+changes 

drugs+information+realtime+news+changes 

medical+articles+drugs+information+realtime  

medicine+information+realtime 

medicine+information+news 

medicine+information+changes 

medical articles drugs information realtime 

Ca 14.000.000 

Ca 62.800.000

Ca 98.900.000

Ca 4.490.000

Ca 4.030.000

Ca 9.730.000

Ca103.000.000

Ca 55.400.000

Ca 2.230.000
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Vi valgte også å gjennomføre ytterligere noen søk for om mulig å komme på sporet av 

litteratur knyttet til den kvalitative delen av intervjuene hvor informantene selv kommer opp 

med forslag til løsninger rundt informasjonsinnhenting i framtiden.  

 

 

 

 

Engelske søkefraser: Resultat/Treff: 

 www.google.com 

new methods of understanding users 

customer co-production 

market research techniques 

early adopters + market research 

 

Ca 36.100.000

Ca 233.000

Ca 39.300.000

Ca 1.150.000

   

 

 

Søkene vist i tabellene over ble forkastet grunnet det uoverkommelige antallet treff så vi 

valgte å forfine søket som vist under:   

 

Google scholar:  

Søkefrase: medical articles drugs information realtime  

 

Dette søket gav 68 treff. Vi har gått igjennom listen, forkastet 65 artikler siden de ble vurdet 

til ikke å være relevante for dette arbeidet. Artiklene var preget av forskning rundt anvendelse 

av hardware. Vi valgte ut tre artikler med innhold relatert til vårt arbeide. 

 

1. Mapping e-health strategies: thinking outside the traditional healthcare box 

HJ Wen, J Tan. International Journal of Electronic Healthcare. 

2. The role of Internet in improving healthcare quality. Kerwin, K. E., Journal of 

Healthcare Management. 

3. E-healthcare strategies and implementation, Keng Siau, Peter B. Southard, 

Soongoo Hong. International Journal of Electronic Healthcare.   

 



Side 34 av 38 

Vedlegg 2: Tabell over notater intervjuer 

 

 

For å lette sammenstillingen av svarene fra intervjuene har vi valgt å lage en tabell med et 

ekstrakt fra svarene på de enkelte spørsmålene fra intervju-skjemaet. 

 

Sp Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

1 Kvinne Mann Kvinne Mann 

2 54 år 45 år 56 år 43 år 

3 1977 1987 1973 1990 

4 1988 2001 1986 2001 

5 Ca 840 pasienter/år Ca 1000 

pasienter/år 

Ca 1150 pasienter/år Ca 500 pasienter /år 

6 Får tilbud om mer 
info enn hun har 
tid og mulighet til. 
Tilbudet er stort og 
det er snakk om 
mye info. Må 
derfor velge ut. 

I rimelig grad Får dekket behovet. 
Skorter på egen tid, 
greit med noe som 
kommer ferdigtygd. 

Definerer behovet selv 
og søker. Ønsker 
lettere tilgang til for 
eksempel felles-
katalogen. 
Aktuelle problem-
stillinger, indika-
sjoner. Internettsider 
fra leverandører og 
legemiddelindustri 

7 Begrenset til 
legemiddelinfo: 
Lunsjmøter, 
personlig kontakt  
Konferanser/ 
seminar/ 
kongresser 
Post fra 
leverandører 
Tidskrift for leger, 
legeforeningen 
Tar kontakt selv ut 
fra fagområdet. 
Ulike nettsteder, 
firmabaserte + 
linker + leser 
pasientsider. 

Kollegaer, 
tidsskrifter, 
konferanser, 
fagmøter, 
farmaseutisk 
industri. 
Internett er 
hovedkilde for 
skrevet materiale 
og der foretrekkes 
Medline. 
 
 

Henter mye fra nett 
særlig fra, PubMed. 
Bruker gjerne 
referanselistene fra 
disse. Leser tids-
skrifter innen emnet. 
Legemiddel-
representanter. 
Kongresser, posters
Referansegrupper. 
Avdelingsledere fra 
alle universitets-
sykehus, eneste 
gruppering innen 
nevrologi. 
 

PubMed, tidsskrifter, 
trykte artikler, 
elektroniske 
publikasjoner, 
legemiddelinfo, 
felleskatalogen, 
fagmøter/ kongresser, 
kollegaer, organiserte 
symposier med 
industrien, tidvis 
kontakt med 
legemiddelaktører. 
 

8 Rangering:  
1) Personlig 
kontakt   

Rangering:  
1) Kollegaer i 
miljøet 

Rangering: Lærer 
mest av å skrive 
artikler selv ☺ 

Rangering: 
1) PubMed 
2) Kollegaer 
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Sp Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

2) Nettet og da 
gjerne  MSD sin 
søkeside, Univadis, 
og søk innen 
fagområdet 
3) Møter/ 
kongresser (prøver 
å få med mest 
mulig) 
4) Tidsskrifter 
5) Post og 
informasjon fra 
leverandører 

2) Nett 
3) Kongresser 
 
 

1) PubMed, Med-
Line 
2) Biblioteket, de 
gir superservice. 
3) Kongresser, 
Legemiddelrepres-
entanter. Opplever 
god service fra 
legemiddel 
representanter. 
 

3) Legemiddelinfo 
4) Felleskatalogen 

9 Mye. Naturlig å 
velge det som er 
lettest tilgjengelig. 

Mye. God 
nettilgjengelighet 
samt en god 
bibliotekstjeneste. 

Betyr mye. Bruker 
www.helsebibliotek
et.no. Positiv til å 
legge ut artikler 
gratis, favner da 
også 3.verden. I 
løpet av 5-10 år vil 
publisering foregå 
på gratis siter. 
Ønsker ikke at MS-
tidsskriftet skal 
tjene penger på 
gratis artikler.  

Stor betydning. 
Nettbasert både for 
jobb og hjemme. 
Jobber PC-basert men 
bruker ikke PDA. 

10 Hvordan jeg på 
enklest måte kan få 
tilgang på ønsket 
info, gjerne 
resymeer. 
Tilgjengelighet: 
Ikke problematisk 
med ulike arbeids-
tider. Kollegiale 
konsultasjoner er 
viktigst. Når det 
gjelder situasjoner 
der hastesvar ikke 
er påkrevet er det 
ok med info dagen 
etter. 
 
Bruker ca 2-9 
timer/uke (inkl 
mail) 

Jeg har nettilgang 
til fagstoff uansett 
arbeidssted. 
 
Når det gjelder tid 
til info så har vi 
kollegiale møter 
daglig.  
 
Nettsøk: 2-10 
timer/uke. 
 

Tidspress. Høy 
tilgjengelighet, 
kortest mulig tid til 
innhenting. 
Hvilket alternativ 
finnes ellers?  
 
Pasienter:  
 
Ca 1 time for 
spesielle søk pr uke. 
4 timer i uka til 
artikkelsøk = 5 
timer/uke. 
 

Tidsforbruk: viktig, 
raskest mulig. 
 
Bruker ca 1 time pr 
dag til søk av INFO = 
5 timer/uke 

11    Tid, tilgjengelighet, 
bruker og andre 
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Sp Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

nettsteder samt 
databaser, bestiller 
gjerne fulltekst fra 
nett. Går sjelden fysisk 
på biblioteket.  

12 SMS brukes kun 
privat.  
 
Mail brukes i 
studier og 
oppfølging ca 1 – 
1,5 timer pr uke. 
 
 

Litt tilfeldig hvor 
søk havner. Kunne 
bli flinkere til å nå 
de beste kildene. 

I-pod: Klarte ikke å 
løsrive meg fra 
kalenderboken. 
Yngre leder + 
administrasjonen 
har ipoder. Tror det 
er framtiden. Hadde 
jeg vært turnus-
kandidat nå ☺ 
Raskere krav til 
oppdatering, krav 
om å være opp-
datert til siste 
behandlingsmetode. 
Det er straffbart å 
ikke være oppdatert.
Nettmøtesteder: 
Skriftlig forplikter. 
Supplement, 
gjennomtenkte 
spørsmål og svar. 
Møtene i referanse-
gruppa: Skriftlig 
møte kunne vært 
alternativ. 

Studier med nettsider. 
Prosjekt kan gjerne 
knyttes til WEB-
baserte møte/ 
diskusjonsplasser. 
(Prosjekt WEB).  
Test av kunnskaper i 
forbindelse med 
studier, sertifikater er 
til dels WEB-baserte. 
 

13 Intern 
undervisning fra 
kollegaer, ca 2 
timer pr uke. 
Telefon og mail til 
kollegaer 
(nettverk) er vel så 
greit. ”Lærende 
sykehus”. 

 Engstelig for 
supporter-referanser 
ved publisering. 
Støtte av mange = 
OK. Ensidig støtte 
ikke heldig, 
troverdig-het. 
Uavhengighet av 
kilder: ikke lett å 
gjennomføre 
studier. 

E-baserte løsninger for 
praktiske prosedyrer. 
Lett tilgjengelige og 
søkbare. Best practice: 
Hvordan skal for 
eksempel skjemaer 
fylles ut? 

14 Yngre bruker flere 
teknologiske 
kilder, mer PDA 
kommer. Gir info i 
praktiske 
nåsituasjoner. 
Nettverket også 

Mer spesifikke 
abonnementstjen-
ester. Jeg har 
undervisning på 
Universitetet 10-20 
timer/mnd.  
Vet flere med 

Jeg kunne tenkt meg 
en privatsekretær ☺ 
Administrative 
oppgaver, 
avlastning til 
praktiske oppgaver 
ville gitt mer til 

Skulle gjerne hatt 
interaktivitet på 
nasjonalt ....... sin 
nettside.  Bidrar i dag 
inn på ulike 
spørresider. MS 
register: Skulle vært 
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Sp Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

viktigere for 
framtid, handler 
om mennesker,  
Har ikke følt 
behovet for 
elektroniske 
diskusjonsforum/m
øteplasser. 
Konsensus: 
elektroniske møter, 
skeptisk: vanskelig 
å stille de rette 
spørsmålene.  
Kunne ha vært 
artig å ha prøvd 
innen MS-
faggruppen. Feks. 
lage guide, hente 
info fra andre. 

PDA, nyttig til sitt 
bruk. Mer vanlig 
blant yngre. Vil bli 
mer vanlig i 
framtiden.  
 
Kongresser: Kan 
være starten på 
nettverksbygging 
digitalt, som 
supplement. 
Avhengig av en 
ildsjel eller to. 
 

pasienter, medisinsk 
tid. 
 
Industrien kunne 
drive kursing, men 
ser faren for 
kommersiell 
binding mot 
leverandør. 
Personale fra 
industrien? Pasient 
henvendelser. 

mulig samt kobling 
mot elektroniske 
pasientjournaler. 
Hvordan lette 
oppdatering av 
registeret? Registrere 
data en gang. 
Systematisering av 
data. Store gevinster 
for videre bruk.  
Legge inn mer 
ressurser: brain + 
kapital. Godt 
organisert og lett 
tilgjengelig kunnskap.
Nintendo-
generasjonen: unge 
pasienter krever 
allerede i dag mer info 
og tilgjengelighet på 
info. 
 
Avslutningsvis: mest 
hyppig kontakt i dag: 
e-post 
SMS-varsling = 
huskehjelp. 

15 Ønske: Større 
innflytelse over 
egen arbeidstid. 
Mer effektivitet og 
fleksibilitet. 
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Vedlegg 3: Introduksjonsbrev til informanter 

 

Introduksjon til intervju i forbindelse gjennomføringen av masteroppgave. Master of 

innovation management for studentene  

Guri Kvesetberget og Bjørn E. T. Larsen. 

Høgskolen i Hedmark arrangerer i samarbeid med Karlstads Universitet studiet Master of 
Innovation Management (MIM). Dette er et studieprogram som også har fått finansiell støtte 
av Interreg IIIA programmet. Studentene skal i høstsemesteret 2006 levere en avsluttende 
mastergradsavhandling. Dette er et selvstendig arbeid, hvor de fleste studentene skal innhente 
egne data. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med veileder, og undersøkelsen skal 
gjennomføres i tråd med de retningslinjer og det lovverk som gjelder for innsamling av data.  
 
Guri og Bjørn vil skrive masteroppgaven basert på en intervjuundersøkelse av noen av Serono 
Norge sine kunder med tanke på å optimalisere informasjonshåndteringen rundt 
legemiddelbruk til fordel for pasienter, behandlere, samfunn og Serono. I en stadig mer travel 
og komplisert arbeidsdag er det viktig av så vel sikkerhetsmessige- som samfunnsøkonomiske 
grunner at informasjon og oppdatering rundt våre legemidler utføres så sikkert og bra som 
mulig.  
 
Bakgrunn 
Tidspress og begrenset tilgang hos helsepersonell forsterker informasjonsbehovet. Kan vi for 
eksempel benytte ny informasjonsteknologi i langt videre forstand enn det vi hittil gjør?  
 
For å kunne svare på dette spørsmålet må imidlertid ønsker og behov for oppdatering 
kartlegges. Dette vil være det primære målet for masteroppgaven.  
 
Det sekundære målet vil være å se på om legene selv har forslag til nye og innovative måter å 
drive dette viktige arbeidet på.     

Prosjektet følger normale prosedyrer for anonymitet, personvern og etiske retningslinje.  Vi 
gjør oppmerksom på at intervjuene vil bli tatt opp på bånd for å underlette renskriving og 
riktig gjengivelse av svar fra den som blir intervjuet.  

http://www.nsd.uib.no 

 

Med vennlig hilsen 

Kongsvinger 12. mai 2006 

 

Dr. Per Kristensson  Guri Kvesetberget  Bjørn E. T. Larsen 

Veileder   Student   Student  


