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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 

Helse Vest RHF har kjøpt lisenser for talegjenkjenning slik at dette kan innføres ved Helse 

Stavanger HF, somatikk. Innkjøpet ble gjort etter en regional vurdering knyttet til felles kjøp av 

produktet i Helse Vest. Helse Stavanger HF kan selv bestemme når sykehuset vil ta i bruk 

produktet og administrerende direktør har derfor bedt om at det utarbeides en plan for innføring 

av talegjenkjenning ved sykehuset. Administrerende direktør er prosjekteier og ledergruppen ved 

sykehuset er prosjektets styringsgruppe. 

 

Problemstilling og målsetting, herunder effektmål og resultatmål 
Flere sykehus i Norge har påpekt problemer etter innføringen og dette har medført at 

talegjenkjenning ikke brukes som forutsatt og forventet(1). Problemene er også påpekt av 

Helsetilsynet (2). Talegjenkjenning har fått en negativ fremstilling i media (3). Legegruppen i 

Helse Stavanger har gitt uttrykk for stor skepsis til en innføring (4). Problemene kan 

kategoriseres i tre hovedkategorier; tekniske-, organisatoriske- og individuelle faktorer. Disse 

faktorene påvirker legenes motivasjon av talegjenkjenning som dokumentasjonsstøtte.  

 

Målsetting 

• Utarbeide en plan for innføring av talegjenkjenning. 

 

Planen skal gi svar på: 

• Hvordan innføre/motivere til bruk av talegjenkjenning? 

• Hvilke risikoelementer innebærer en innføring og hvilke tiltak er relevante? 

• Hvilke forutsetninger krever innføring av talegjenkjenning? 

Effektmål 

• Å ha utarbeidet en plan for innføring av talegjenkjenning som sikrer aksept og motivasjon 

blant de berørte leger for å bruke systemet. 

Resultatmål 

• Styringsgruppen (ledergruppen) godkjenner innføringsplanen i desember 2011. 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Innføring av talegjenkjenning ved sykehuset må innebære en teknisk tilrettelegging av 

programvare, maskinvare og nettverk. Tekniske faktorer kan indirekte medføre problemer, da 

dette har effekt på responstid og dermed opplevd brukervennlighet. 

 

Innføringen er organisatorisk krevende, med behov for stort engasjement i linjeledelsen og bred 

involvering av berørte ansatte. Linjeleder må sikre nok tid til opplæring. Mange leger vil oppleve 

det som uvant og utrygt at det ikke vil være en sekretær som leser gjennom og fanger opp 

eventuelle feil etter diktering. En plan med fokus på arbeidsprosesser er derfor viktig. Både leger 

og sekretærer må delta i prosessen med å utarbeide planen. 

 

Innføringsplanen må ta hensyn til at det vil være individuelle faktorer som påvirker legenes 

motivasjon til å ta i bruk talegjenkjenning. Blant de individuelle faktorene kan nevnes ulike 

bruksmønstre, språk og dialekt, tid, dårlige IKT-ferdigheter, negativ innstilling og 

endringsmotstand 

 



Ledelsesutfordringene. 

Det er viktig at store endringer på et sykehus har solid forankring i ledelsen. Ikke bare 

toppledelsen, men også lederne nedover i organisasjonen må kjenne til konsekvensene slik at tid 

til opplæring, etablering av teknologisk utstyr og opplæring i endrede arbeidsrutiner kan 

organiseres og tilrettelegges. I omstillingsprosesser er motstand og bekymringer for nye endringer 

å betegne som en normalreaksjon som kan variere med hva endringen består i og hvor 

dyptgripende den oppfattes. Lorenzi og Riley (5) har skrevet mye om motstand mot endringer i 

helsevesenet. Når det gjelder årsaker til legers motstand mot innføring av nye 

informasjonssystemer, nevnes blant annet frykt for bortkastet tid og liten tro på nytteverdien av 

nye informasjonssystemer, verken for sin egen del eller for pasientenes. I forhold til 

talegjenkjenning styrkes denne frykten i legegruppen ved Helse Stavanger gjennom kjennskap til 

store problemer knyttet til innføring på andre sykehus. Konklusjonen etter pilotering i Helse 

Førde er at talegjenkjenning bruker mer at tiden i ”indrefileten” av arbeidstiden, mens gevinsten 

kommer i den mindre produktive delen av arbeidstiden. Piloteringen i Helse Førde bidro at man 

ved innføring på resterende avdelingen visste mer om hva som måtte på plass i forbindelse med 

innføringen. Konklusjonen er at en god innføring med tilstrekkelig avsatt tid vil kunne gi 

fornøyde brukere. 

Fremdriftsplan med milepæler 
Det etableres en arbeidsgruppe bestående av en lege og en sekretær fra hver av de 3 kliniske 

divisjonene. Arbeidet ledes av en egen prosjektleder. 

Tidspunkt Hendelse 

01.09.11 Ressursforespørsel på arbeidsgruppedeltagere er sendt til linjeleder 

12.09.11 Arbeidsgruppen er etablert og forventningssamtaler er gjennomført 

05.12.11 Arbeidsgruppen har utarbeidet en plan for innføring av talegjenkjenning 

13.12.11 Presentert plan for ledergruppen / administrerende direktør 

Budsjett - nøkkeltall 
Det er ikke behov for eget budsjett knyttet til utarbeidelse av planen. Det vil være behov for inntil 

16 arbeidstimer til møteaktivitet. Utgiftene til møteaktivitet dekkes av den enkelte divisjon/enhet.  

Risikoanalyse 
Følgende risikovurdering er gjennomført i forhold til vurdering av muligheten til å levere innen 

angitt tidsfrist, kostnad og kvalitet. 

 

Nr Beskrivelse risikoelement S K R Risikoreduserende 
tiltak 

Tids 
frist 

Status ift 
tiltak 

1 Liten deltagelse av leger i 

arbeidsgruppen 

 

3 8 24 Gjennomføre 

forventningssamtale før 

oppstart av arbeidsgruppen 

01.09.11  

2 Manglende forankring i 

ledergruppen av arbeidsgruppens 

mandat 

3 6 18 Regelmessig 

statusrapportering til 

ledergruppen 

Løpende  

3 Manglende forankring i 

divisjonene i forhold til hvilke 

konsekvenser en innføringsplan 

vil ha på neste års budsjett 

4 8 32 God samarbeid og løpende 

rapportering til divisjonens 

controller 

Løpende  

 



Kommunikasjonsplan 
 

Til hvem Budskap Kanal/ hvordan Når 

Ledergruppen Behov for å etabler 

en arbeidsgruppe 

Dialog 01.09.11 

Arbeidsgruppen Forventningssamtale 

og formidle mandat 

for arbeidsgruppen 

Oppstartsmøte 12.09.11 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
For at IKT skal skape resultater kreves det medarbeidere og ledere som evner å utnytte de digitale 

mulighetene. Det er ikke teknologi i seg selv som skaper endring, det er mennesker. Dersom 

gevinster gjennom nye IKT-systemer skal realiseres, må fokus rettes mot den menneskelige 

endringsprosess. Den viktigste suksessfaktor ved implementering av talegjenkjenning ved 

sykehuset er evnen til å tilpasse arbeidsprosessene og organisasjonen. Skal vi kunne klare dette 

må det utarbeides en innføringsplan der det er avsatt tilstrekkelig med tid. Det vil gi fornøyde 

brukere og gevinstene vil vise seg i form av god samhandling og innsparing i økonomien.  

 

Det anbefales at det nedsettes en arbeidsgruppe med en lege og en sekretær fra hver divisjon. 

Arbeidsgruppen utarbeider en innføringsplan som legges frem for ledergruppen i desember 2011.  
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