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1 Innledning 

 

1.1 Prosjektgruppen og veileder 

Prosjektgruppen består av fire informatikkstudenter fra ulike programretninger og med ulik 

erfaringsbakgrunn. Veiledere for prosjektet er faglærer Jens Kaasbøll og gruppelærer Hani Murad. 

 

1.2 Systemet som undersøkes og organisasjonen bak det 

Nøyaktig kunnskap om helsesituasjonen på et gitt tidspunkt, og over tid, er veldig viktig for å gjøre 

prioriteringer med midlene man har til rådighet for å bedre situasjonen, og for å måle effekten av 

innsatsen. District Health Information System (DHIS) er en open-source programvare som blir 

brukt for å samle inn ulike typer helserelaterte data, analysere og presentere disse data. 

 

DHIS utvikles av the Health Informatics System Programme (HISP), en internasjonal organisasjon 

som er etablert av og ledes fra Institutt for Informatikk, ved Universitetet i Oslo. HISP har en klar 

strategi for hvilket behov for helseinformasjon DHIS primært er tiltenkt å dekke, og hva det i tillegg 

kan benyttes til. 

 

DHIS 2 synes å være et datavarehusverktøy som kan benyttes til statistikk og rapporter på generell 

basis på lik linje med Cognos BI, QlikView og andre kommersielt tilgjengelige verktøy for rapport-

ering og beslutningsstøtte. 

 

Det er nødvendig at alle involverte parter får en felles forståelse for hvordan DHIS2 bør brukes, slik 

at man utvikler, dokumenterer og konfigurerer systemet målrettet i forhold til hva man ønsker å 

oppnå. Dokumentasjon og opplæringsmateriell er viktige elementer som kan bidra til å nå dette 

målet. 

 

1.3 Undervisningsmaterialet og brukerne  

Målgruppen for denne opplæringen er systemimplementerere, altså helsepersonell som ønsker å ta i 

bruk DHIS2 i sitt arbeid og deres tekniske samarbeidspartnere. Mer spesifikt ser denne rapporten på 
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den gruppen av brukere som har IT-bakgrunn og skal implementere systemet, og hvordan de kan 

skaffe seg kunnskap om det ved hjelp av skrevet materiale, video og testing av systemet på DHIS2 

sine demonstrasjonssider. Det skrevne materialet omfattet kursmateriale India, kursmateriale 

Bloemfontein og brukermanual. Det forventes at målgruppen har høy utdannelse og god IT-

kompetanse. 

 

 

1.4 Problemstilling 

 

Det krever stor bredde av kompetanse å få til en opplæring som er nyttig for spesialister innenfor så 

forskjellige fagområder i ett felles dokument.  Oppdragsgiver utrykker at målgruppen har problemer 

med å lære hvordan man bygger opp datamodeller i DHIS2. 

 

2 Mål for prosjektet 

Vi vil gå inn i det relevante stoffet og tilsendt materiell for å forsøke å evaluere hva som er 

problematisk i dagens opplæringsmateriell, og om mulig komme med forslag til hvordan man kan 

forbedre materiellet for bedre å nå målgruppen. 

 

3 Metodikk 

Arbeidet har både en teoretisk og en praktisk side. Dels vil vi gå gjennom kursmateriellet for å 

avdekke tekniske svakheter og ting som er vanskelig å forstå, og gjøre en vurdering av det. Dels vil 

vi forsøke å bruke programvaren i testmodus basert på kursmateriellet. 

Arbeidet har vært gjennomført i flere iterasjoner, med større dybde i siste runde enn i første. 

Vi har lagt arbeidet opp slik at noen har konsentrert seg om praktisk testing, og lest manual og øvrig 

skriftlig materiell i lys av den innfallsvinkelen, mens en har satt seg inn i den praktiske testingen og 

deretter foretatt en inngående nærlesing av manual og annen skriftlig dokumentasjon, herunder 

kursmateriell. Samtlige har vurdert videoen ut fra form og innhold. Testingen har til dels vært 

heuristisk, eksplorativ, med støtte kun i videoen, siden med støtte også i øvrige ressurser. Vi har 

også fått utlevert et utvalg data til å forsøke å implementere, for å ha et praktisk grunnlag for å vurd-

ere videoen og kursmateriellet på nettsidene. 
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4 Datainnsamling og analyse 

Vi ble bedt om å evaluere kursmateriellet rundt DHIS2 data setup, nærmere spesifisert som: 

1. Video for self study: Dataelements.mp4 

2. User Documentation Chapter 3 Data Dimensions in DHIS2 

3. User Documentation Chapert 5 Data Elements 

4. Course Material Goa (India), Session 2.1 Data Elements and Categories 

5. Course Material Bloemfontein, Session 2.1 Data Elements, Categories and Data Sets 

Med unntak av videoen har vi jobbet med pdf-versjoner av dokumenter og presentasjoner. Vi har 

også studert andre tilgjengelige dokumenter og søkt informasjon fra organisasjonen bak DHIS2 for 

å få bedre innsikt i mål for systemet, hvordan det er tenkt benyttet, og hva slags individer som er 

målgruppen for denne opplæringen. Materiellet ble gjennomgått for sin egen del med hensyn til 

form og innhold, og det ble evaluert ved praktiske forsøk på implementering av tildelt eksempel-

materiale, på den måten at tabelldata fra en månedsrapport skulle føres inn på DHIS' demonettside. 

Etter en første testrunde, gjennomlesing av materiellet og selvstendige forundersøkelser om DHIS 

og organisasjonen bak gjorde vi et åpent intervju med tre medlemmer av HISP organisasjonen ved 

Universitetet i Oslo som arbeider med DHIS2 opplæringsmateriellet. Hensikten med intervjuet var 

både å få sikret at vi evaluerer korrekt materiell, og å lære mer om hva som oppleves om vanskelig 

å lære. Vi ønsket også et klarere bilde av hvem som var typiske brukere av opplæringsmateriellet 

som vi evaluerer, slik at vi hadde en ide om hvilket kompetansenivå de typisk har før start. 

 

4.1 Evaluering av “Video for self study” 

 

Hensikten med denne videoen er å hjelpe nye brukere av DHI-systemet til å forstå opprettelse av 

dataelementer og kombinerte kategorier på en enkel og rettfrem måte og samtidig gi dem en enkel 

innføring i systemet. Dette er en svært enkel gjennomgang med vekt på å etablere ferdigheter, uten 

særlig vekt på forståelse eller problemløsning. 

Video er et godt alternativ for læring og undervisning sammenlignet med fysisk tilstedeværelse av 

lærer, der man ikke har muligheten til å stoppe forelesningen og tenke gjennom hva som ble 

undervist, og om nødvendig spole tilbake. Ulempen med dette er at man da ikke får stilt spørsmål til 

noen lærer angående det man ser video av, med mindre man har tilgang til et kommentarfelt. Video 
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er også godt egnet til å erstatte mer tungleste dokumenter og gjøre budskapet mer fordøyelig. Denne 

videoen er fritt tilgjengelig på internett, så en ny bruker kan bruke den når som helst og lære av den.  

Verdien av video brukt som læringsressurs påvirkes blant annet av lengden og kvaliteten på video-

en, herunder lydkvaliteten og synkronisering av lyd og video, jevnt tempo av kunnskapsformidling, 

og formidlingsevnen hos den som presenterer stoffet.
1 

Denne videoen er litt over seks minutter lang 

og lydkvaliteten er god og forståelig. Det er greit introdusert med tema som definerer hva taleren 

prøver å lære nye brukere. Jens Kaasbøll skriver at ”videos need to be as short as possible, meaning 

that also functional and structural models need to be presented without additional disturbance.”
2
 

Videoen er som nevnt kort, og lyden er klar, inkludert stemmebruken, men etter første del av 

videoen er lyden ikke godt nok synkronisert med videoen,  samt at lyden innimellom forsvinner 

uventet. Dette er noe som kan tyde på at lyden har blitt kuttet og redigert etter innspilt video og som 

resulterer i asynkront media. Dette fører til vanskeligheter og forvirring rundt forståelse av hva som 

blir formidlet. Mus-bevegelsen er unødvendig aktiv og gjør at seeren lett mister oversikt over hva 

som vises på bildet. 

 

Når lyd og bilde mister sammenheng noen minutter ut i videoen, kan det lett føre til at brukeren 

mister interessen. Det skaper irritasjon og brukeren har etter det ingen andre hjelpemiddel enn 

video. Selv om brukeren slår av lyden og prøver kun å se på video, er det fortsatt vanskelig å 

analysere. Kaasbøll skriver videre at “Videos may also need some graphics like arrows or high-

lighting for drawing attention to specific parts of a window”.
3
 Denne videoen mangler slike piler 

som kan hjelpe brukeren med å følge med. I stedet forsøker den som demonstrerer fremgangsmåten 

å fremheve viktige steder med hjelp av musemarkøren. Denne raske musebevegelsen gjør ting enda 

mer komplisert. Brukeren følger musbevegelsen og mister fort fokuset. 

 

Eksempelet i videoen er veldig lite i forhold til oppgaven som brukeren skal gjøre. Det kunne vært 

greit, men oppgaven i videoen er for ulik det brukeren har blir bedt om å fullføre. Det forventes for 

mye fra en vanlig bruker hvis meningen er å lære seg alt det nødvendige om dataelementer ut fra en 

seks minutters video. En følge av det korte formatet, er at det ikke gis noen begrepsforklaring, den 

som demonstrerer antar at målgruppen kjenner de aktuelle begrepene og kun trenger å se hvordan 

man gjør tingene i praksis. 

                                                 
1
 Jf. rådene i Magnus Johanssons artikkel Video som læringsressurs? 

 http://masterbloggen.no/blog/2015/06/16/video-laringsressurs/ (tilgang 20.05.2016). 
2
 Kaasbøll, Jens 2016. Developing digital competence - learning, teaching and supporting use of  

 information technology. University of Oslo, s. 45. 
3
 Kaasbøll, op. cit., s. 21. 

http://masterbloggen.no/blog/2015/06/16/video-laringsressurs/
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Innholdet på siden er mindre i videoen og det er etter alt å dømme kommet til mer innhold der siden 

videoen ble laget. Videoen er i så måte utdatert i forhold til oppgaven og dermed er faren stor for at 

brukeren mister interessen med å fullføre oppgaven. 

 

 

4.2 Dokumenter 

 

DHIS har en på noen områder omfattende primærdokumentasjon, omtalt her nedenfor under av-

snittet Brukermanual, og videre en del kursmateriell. Dette materiellet er tilgjengelig fra DHIS' 

nettsted. 

 

4.2.1 Brukermanual 

 

DHIS 2.23 User Manual synes å være laget for å dekke behovene til alle brukergrupper og inter-

essenter. Av denne grunn er dokumentet svært omfattende, med 328 sider fordelt på 33 kapitler. Det 

er i tillegg laget spesialiserte dokumenter for sluttbrukere, implementerere og utviklere. Vi har sett 

nærmere på User Manual, End User Manual og Implementation Guide fordi disse sannsynligvis vil 

benyttes av målgruppen. 

User Guide og Implementation Guide behandler Data Elements og Data Dimensions noenlunde likt, 

og vil i denne analysen bli behandlet samlet. 

 

Det er fornuftig å gjøre det klart hva som er hensikten med DHIS2, og hvordan statistikkverktøy 

kan gi informasjon om utviklingen av helseforhold i en befolkning på et gitt tidspunkt eller over tid. 

Dette blir litt forstyrret av at forfatteren ser behov for systemstøtte på andre helseområder som 

DHIS muligens kan videreutvikles til å støtte, selv om det er utenfor den uttalte strategien for 

systemet. For en bruker er det vanskelig nok å danne seg et bilde av hvordan man implementerer 

systemet for å dekke behovet for regional og nasjonal helseinformasjon uten slike spekulasjoner, så 

slike meningsytringer bør flyttes til andre fora enn brukerdokumentasjonen. Dersom man på sikt 

ønsker å utvide DHIS2 til et medisinsk produksjonsstøtteverktøy, er det enda viktigere å skille 

mellom håndtering av produksjonsdata, grunndata, masterdata, metadata og aggregerte statistiske 
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data. Det er også unødvendig mye fokus på hvordan systemet er utviklet og hvem som står bak i 

introduksjonen der man sier at man skal ta for seg hva systemet er og hva det kan brukes til. 

Det er korrekt at man må vite hva man ønsker å måle før man begynner å samle inn data, og det er 

nyttig å få mer informasjon om dette i forkant før man går inn på hvordan data kan hentes inn og 

presenteres. Det er fornuftig å holde eksemplene til det som er relevant for målgruppen. Man kan 

bygge videre på det man allerede har lært om oppbygging av organisasjonsstruktur tidligere i kurs-

materiellet. 

Data er det man ønsker å følge med på, i hovedsak sykdomstilfeller og medisinsk behandling. Dog 

er det enkelt å også ha oversikt over medisinsk personell og materiell dersom relevante data samles 

inn. Det er mulig å utvide eller tilpasse hva man følger over tid slik at man kan hente inn data om 

andre forhold som antas å ha innflytelse på helsesituasjonen. 

 

At data kan aggregeres i forhold til periode og organisasjon, presenteres på en rekke måter og er 

beskrevet mange steder, men hvordan man går frem for å modellere metadata for å strukturere de 

dataene man har til noe som kan navigeres i, er ikke dekket. 

Hovedprinsippet er at man ikke kan presentere data nøyaktig på en mer detaljert måte enn de er 

samlet inn og lagret. Det er derfor viktig å definere minimum detaljnivå for datainnsamling. 

Det er sikkert nyttig for brukerne om man kommer med klare anbefalinger. Registrering per dag for 

hver enhet, og kategorisering av medisinsk informasjon henhold til ICD-10 og alder i år og måneder 

vil være et veldig fleksibelt datagrunnlag å jobbe med. Da kan man enkelt aggregere per uke, måned 

og år, og man slipper å finne opp nye begreper unødig. 

Der hvor det ikke er hensiktsmessig eller mulig å samle inn data per pasient kan det være nødvendig 

å gruppere data input i forhold til hvordan man ønsker å gruppere data i rapportene slik at man har 

data som kan brukes. For best mulig datakvalitet vil det allikevel være fornuftig å loggføre data per 

dag, selv om man ikke kan rapportere dem fortløpende. 

 

Det er et visst fokus på at det er forskjell på data entry, rådata, aggregerte data og rapporter. Dess-

verre kommer det ikke klart frem hvordan alt dette henger sammen. Det anbefales at man utarbeider 

et klart og enhetlig begrepsapparat. Det er noen utfordringer med nomenklaturen som muligens 

sorterer under systemets brukervennlighet, og ikke enkelt kan løses i opplæringsmateriellet fordi 

begrepene er brukt om noe annet enn det som er alminnelig og intuitivt. 
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Dataset - vanligvis et sett med data for analyse, mens her brukes det om et data samlet inn en gang 

med ett skjema. 

Data Element - normalt data nedbrutt til sitt atomiske nivå, altså ikke mulig å bryte ned i mindre 

deler. Her snakker man om å deaggregere dataelementer, som ikke er intuitivt i forhold til de 

vanlige begrepene, spesielt med tanke på at dette er høyt utdannede folk som kjenner til et begrep 

som elementer og vil assosiere det med alminnelig bruk av utrykket. 

 

Hvordan data lagres i DHIS er veldig uklart på dette tidspunkt, og man blander sammen hva man 

ønsker å kunne hente ut med hva man må putte inn i systemet. Det nevnes at man kan hente data 

automatisk fra andre systemer, men det problematiseres i stedet for å forklare prosessen. Hvordan 

man kan hente inn data på forskjellige måter og allikevel benytte dem fornuftig i DHIS kommer 

ikke godt frem. 

I stedet presenter man det som om man må samle inn de dataene man vil ha ut i de samme grupper-

ingene og de samme periodene. Lærestoffet oppleves derfor som om det motsier seg selv, og det er 

meget vanskelig å forstå hvordan systemet henger sammen. 

 

Strukturmodellen for dataene på side 19 i User Manual ser ut som det forsøker å illustrere en 

klassisk stjernemodell for modellering av metadata i et datavarehus for å kunne drille ned i dataene, 

men det er ikke gitt noen tekstlig sammenheng. Det er meget viktig at de som skal konfigurere og 

implementere systemet har en god forståelse av hvordan data må struktureres i datavarehuset for å 

kunne brukes på den måten man ønsker i analyse og visualisering senere. 

I sin nåværende form er materialet rundt Data Elements og Data Dimensions i User Manual og 

Implementor Guide så uklare at det ikke kan sies å være potensielt meningsfylt. For å lykkes i 

oppsettet av systemet må teamet ha kunnskap fra andre kilder for å lykkes med sin implementasjon. 

User Manual virker å ha vokst fram over tid som et arbeidsdokument uten en klar målgruppe eller 

målsetning og er teknologisentrisk, snarere enn brukersentrisk. Illustrasjonene har meget varierende 

kvalitet, og teksten trenger omfattende redigering og struktur for å være til hjelp for målgruppen. 

 

DHIS er et avansert verktøy med mange mulige bruksområder. Kompleksiteten og størrelsen på 

programmet gjør at brukerne fort kan bli irriterte og utålmodige. 

Brukermanualen for sluttbrukere, End User Manual, er til for å hjelpe nye brukere slik at de raskt 
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blir kjent med systemet og komme i gang med å bruke det. Denne manualen vil bli brukt av ny-

begynnere og andre som Kaasbøll beskriver som «Users», brukere.
4
 En vanlig bruker av systemet 

vil bruke DHIS systemet for å gjøre sitt arbeid enkelt og så fort som mulig. De ønsker ikke å forstå 

hvordan systemet er bygget opp og fungerer, men er bare interessert i at systemet gjør de oppgavene 

som de håper utføre på det. Deres IT-kunnskap kan variere og det er litt vanskelig å måle IT-

kunnskap. I dette dokumentet er kunnskap eller ferdighet om DHIS eller andre lignende 

applikasjoner som vil bestemme hvilket nivå brukeren er på. Det er igjen vanskelig å måle deres 

ferdighet fordi denne applikasjonen har mye likhet med Excel og noen brukere er usikre på hvilket 

nivå de er på. Enkelte brukere kan tro de kan mer enn det de egentlig kan. 

Manualen er delt opp i 9 kapitler og alle kapitlene er delt videre inn i delkapitler. Denne oppbyg-

ningen gjør det lett å finne det man leter etter ved å lese innholdsfortegnelsen. Fordeling av tema 

henholdsvis funksjonalitet i manualen gjør den egnet for både den erfarne og uerfarne bruker med 

tanke på oversiktlighet. 

 

Dokumentasjon, enten det er snakk om brukermanualer eller kursmateriell, blir mer tilgjengelige 

ved avbildning av det de omtaler. Jens Kaasbøll fremhever at «For imitating instruction sheets, 

users need to recognise the IT application when reading them, thus including screenshots is often 

necessary. Screenshots are also needed for pointing to exactly where to push a button or tick a 

box.»
5
 Brukermanualen er illustrert med noen bilder og grafer som skal gjøre det lettere for å 

brukere å se om de har navigert seg til riktig sted. Det burde anvendes flere navigasjons-piler slik at 

brukerne lettere kan gjenkjenne hva teksten refererer til. Dette kan enten gjøres ved piler som peker 

mot området teksten sikter til, eller det kan benyttes nummer ved elementer i bildet som teksten kan 

referere til. 

 

4.2.2 Sekundærlitteratur og kursmateriell 

 

Det har vært lite sekundærlitteratur å finne om DHIS som kjennes relevant for dette prosjektet. En 

vesentlig del av det som har vært å finne, har vært oppgaver skrevet ved Universitetet i Oslo, og 

disse har ikke vært trukket inn i arbeidet, da de ikke lot til å passe inn, og innholdet dessuten 

forutsettes ferdig utnyttet av DHIS-prosjektet. Derimot har vi vurdert kursmateriell som er til-

                                                 
4
 Kaasbøll, op. cit., s. 138. 

5
 Kaasbøll, op. cit., s. 15. 
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gjengelig via nettstedene som inneholder bidrag fra India (Goa) og Sør-Afrika (Bloemfontein). 

Dette materiellet er også en slags sekundærlitteratur, slik sett at det er sekundært til den egentlige 

dokumentasjonen, som er vurdert ovenfor. 

Presentasjonene fra Session 2.1 i DHIS-nettsidene Goa og Bloemfontein omhandler begge Data 

Elements og Categories. Det er virker som om materialet som skal læres bort er litt uklart for de 

som har utarbeidet presentasjonene fordi det gis eksempler på hvordan man ikke skal gjøre det, 

mens det i svært liten grad gis konkrete eksempler på hvordan ting bør gjøres. 

Strukturmodellen i Goa er mer korrekt enn Bloemfontein selv om fargekodene er brukt feil. Bloem-

fontein-presentasjonen er meget villedende i forhold til at den ikke klarer å skille data input fra 

output i det hele tatt. 

Hva som faktisk er læringseffekten i kursene, vil i stor grad avhenge av hva som har blitt sagt av 

foreleseren, og det er utfordrende å gi en rettferdig evaluering av kurset uten å ha vært til stede. Ut 

fra presentasjonen antas det at læringsutbyttet av Goa-kurset er bedre enn Bloemfontein, da inn-

holdet er bedre strukturert og i større grad gir mening. Vi antar at det har vært trykket kursmateriell 

som deltakerene har fått med seg fra kurset, samt at de har tilgang til DHIS2 Academy-nettstedet for 

utdypende selvstudier i ettertid. 

 

4.3 Evaluering av dokumentasjon gjennom testing av nettside 

 

Denne evalueringen ble i første runde gjennomført uten testdata, hvor funksjonalitet ved DHIS' 

demoside ble utforsket ved prøving og feiling. Dette var såpass utilfredsstillende at vi fikk utdelt 

realistiske testdata å arbeide med til den videre testingen, og slik sett en fasit for målet, men ikke for 

fremgangsmåten. 

 

4.3.1 Testing, første runde 

 

Testerne er fullstendig nybegynnere i møte med systemet, men har generelt god IT-bakgrunn. Den 

teoretiske delen av testopplegget innebar forsøk på å overføre innsikt eller antatt innsikt fra 

gjennomgang av kursmateriellet til forståelse av formål, form og funksjon ved de delene av DHIS2 

som var tilgjengelige for oss for demonstrasjon og opplæring via DHIS' nettside. Den praktiske 

delen av testopplegget baserte seg på bruk av DHIS' demoside.  
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Oppsummering  

 

Testingen gikk ikke som forventet. Det var flere årsaker til at den var mislykket. Én ting var doku-

mentasjon og kursmateriell, med de feil og svakheter som er beskrevet ovenfor. En annen ting var 

selve brukergrensesnittet, som var dårlig beskrevet, og som testbrukerne dermed kom til kort i møte 

med. Til dels dreide det seg om hvordan bestemte operasjoner skulle utføres, så som redigering av 

data i tabellen, noe som ved eksperimentering viste seg å være løst ved en ikke-standard frem-

gangsmåte, nemlig høyreklikking av valget som skulle åpnes. Andre ting var vanskelig eller det var  

usikkert om det overhodet lot seg gjøre, eksempelvis innen sortering og innen visualisering og opp-

summering av data. Forsøk på å få ut testdata som var blitt lagt inn bød også på problemer. Dette 

må ellers også ses i sammenheng med en egenskap ved testsiden som faller utenfor denne opp-

gaven, nemlig at slike testdata forsvinner når brukerprofilen blir slettet etter 24 timer, noe som for 

noen brukere under opplæring vil kunne være til frustrasjon, om de forsøker å bruke siden til å 

bygge opp en testportefølje. Lett tilgjengelig dokumentasjon på hvordan dette og de øvrige 

problemene om mulig kan håndteres, var savnet. 

 

 

4.3.2 Testing, oppsummering av andre runde 

 

Brukeren er en novise som tester demosiden til DHIS2. 

Først ble videoen og DHIS2 academy material gjennomgått. Dette kursmateriellet var India 2.1 og 

Bloemfontein 2.1 day 2. Det handler om hvordan brukeren skal lagre data på siden og hvordan en 

skal gå frem for å håndtere forskjellige type data. Kursmateriellet ble lest en gang før testing og 

andre gang under testing for å få bedre forståelse. I tillegg hadde veileder delt ut tre skjemaer som 

testbrukeren kunne forsøke å lage på DHIS sin side. I denne testen tok bruker kun et av skjemaene, 

nemlig «ANC clinic – facility monthly report version 3». 
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Fig. 1: Utsnitt av skjemaet «ANC Clinic». 

 

Ovenstående utsnitt av skjemaet «ANC Clinic» viser hvordan testbrukeren har forstått implementa-

sjon på siden etter å ha gjennomgått dokumentasjonen. Selve rapportnavnet ble implementert under 

«Data element group set». Det som er markert i rødt, ble implementert ut fra skjema på DHIS siden. 

Tabellnavnet «Visits per Woman» ble lagret under kategorien «Data element group», nummer 0, 

hvor tabellen har 6 dataelementer, med innføringene av tabelldata lagret som dataelementene 1-5. 

 



12 

 

 

Fig. 2: Skjermbilde fra implementasjonsforsøket som ble gjort på DHIS-demosiden. 
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Fig. 3: Rapporten «ANC clinic» lagret som «data element group set» hvor «Visits per woman» er en 

av tabellene til rapporten. 

 

Tabellen «visits per woman» inneholder seks dataelementer i dette bildet, men testbrukeren fant 

senere ut at linjen «Tot.women in cohort» under tabellen rimeligvis skal være en «indicator» som 

legger sammen summen av de fem dataelementene slik at verdien blir 120, som ble vist i måneds-

rapporten. Manualen forklarer ikke på noen god måte at forskjellen mellom «data element» og 

«indicator» er den mellom form og funksjon, slik at et dataelement kan fungere som en numerator 

eller denominator eller del av en av disse, og slik inngå i en indikator (jf. pt. 2.5.5 i User manual). 
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Fig. 4: Tabellen med sine dataelementer. 

 

Under kategorien dataelementer har disse elementene blitt opprettet som blir brukt under «visits per 

woman». Som nevnt ovenfor, på grunn av usikkerhet om «Tot.women in cohort», ble den opprettet 

som dataelement og indicator. Det er derfor den er med i bildet for å illustrere. 

 

 

Fig. 5: Kolonnen med antall legebesøk. 

 

Når det gjelder dataelementenes verdi for antall, så står det ingen steder hvordan skal tallene legges 

inn for de forskjellige dataelementene. Det står ikke klart nok beskrevet i dokumentasjonen. 
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4.3.3 Testing, konklusjoner 

 

Etter å ha gjort testing for andre gang, har testbrukeren fått bedre forståelse av hva de forskjellige 

dataelementer er og når skal de brukes. Etter å ha lest på deler av brukermanual, og kursmateriellet 

fra India og Bloemfontein, har det gitt litt mer forståelse, men det er for mye uklar tekst og det 

skaper forvirring, slik som nevnt ovenfor. Videoen var til liten hjelp, da den ikke har noen direkte 

sammenheng med hvordan denne testen utføres. Det er en guide til andre funksjoner i DHIS, for 

eksempel hvordan kategori og kategorikombinasjon fungerer. I denne testen var det derimot data-

elementer som var hovedfokuset, og det var deler av den skriftlige dokumentasjon som var nyttig. 

DHIS mangler oversikt over skjemaer som brukeren har laget. Det er en av årsakene til resten av 

skjemaet ikke ble implementert. Ved hjelp av oversiktfunksjonen kan brukeren se over feil som blir 

gjort. Akkurat nå det blir mer gjetting for ny bruker når det kommer til å lage skjema, tabeller og 

innehold og så videre. 

 

Videre ville noen få, men gode illustrasjoner trolig kunnet hjelpe en god del for brukeren. Det ville 

gjort det lettere å se hva som er ment, samtidig som det reduserer behovet for lange beskrivelser, og 

slik sett øke brukervennligheten. 

 

 

5 Modellering av begreper 

 

Illustrasjonene av modeller som kan utledes av brukerdokumentasjonen og opplæringsmaterialet er 

her begrenset til strukturelle modeller. Dette valget skyldes dels at de funksjonelle modellene vil 

være basert på de strukturelle, og der disse er vanskelige å utlede riktig, vil det bli enda mer 

krevende å få de funksjonelle representert på meningsfullt vis. Den skriftlige dokumentasjonen 

forsøker å anskueliggjøre dataelementmodellen, formodentlig ut fra forståelsen av at det er en viktig 

del av dokumentasjonen, men resultatet blir likevel uklart, faktisk så uklart at det er krevende  å 

representere dataelementmodellen grafisk. Det er etter vår mening grunn til å tro at dette kunne vært 

unngått om forfatteren hadde laget en slik grafisk gjengivelse. Richard E. Mayer hevder et slikt syn: 

«When the goal of instruction is student understanding of potentially meaningful explanations, 

conceptual models can be effective tools.»
6
  

 

 

                                                 
6
  Mayer, Richard E. 1989. Models for Understanding, Review of Educational Research. Vol.59 No.1, s. 60 f. 
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Fig. 6: Kategorimodell 

 

Denne modellen for anskueliggjøring av kategorier, kategorikombinasjon, kategorivalg og kategori-

valgkombinasjon, var forholdsvis lett å komme frem til. Langt mer krevende er det å lese ut av 

brukerdokumentasjonen hvordan dataelementet skulle modelleres, slik eksempelet med meslinger er 

beskrevet der. Når forfatterne av dokumentasjonen ikke klarer å kommunisere begrepene sine og 

relasjonene de inngår i, men i stedet overforklarer like til det uforståelige, sitter en igjen med en 

følelse av at tingene er uklart forstått. Forhåpentlig er ting riktig implementert, mens det er 

beskrivelsen som er problemet. 

 

 

6 Konklusjon 

 

HISP sitt ønske om å bidra til bedre helse gjennom strukturert helseinformasjon i DHIS2 er et 

meget bra mål, og vi har ønsket å bidra med anvendelig informasjon i tillegg til den akademiske 

tilnærmingen oppgaven krever. 

 

Vår gruppe består av folk med bred erfaring innen IKT, datavarehus og kunnskap om helse-

informasjon og medisinsk forskning. Denne kunnskapen har vært essensiell for å klare å tolke hva 
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forfatterne av dokumentasjonen har forsøkt å kommunisere til sin målgruppe. Ut fra denne bak-

grunnen og de erfaringer vi har gjort i møte med dokumentasjon og opplæringsmateriell, respektive 

systemet sett i lys av samme dokumentasjon og opplæringsmateriell, har vi noen merknader og 

anbefalinger til forbedring og videreutvikling av disse typene materiell. 

 

Problemene man opplever med sviktende læring av konseptene rundt datahåndtering i DHIS2 synes 

å være grunnet i at læringsmaterialet ikke er meningsfylt på dette området. Delvis skyldes det at 

utviklingsteamet har funnet på begreper som ikke er alminnelig brukt om elementene i systemet, og 

delvis er det manglende evne til å holde seg til saken når begrepene skal forklares i dokumentasjon. 

 

Det er i svært liten grad kontekstuell hjelp i systemet, så man baserer seg mye på at implementer-

ingsteamet skal lære seg hvordan systemet benyttes og forhåpentligvis huske det når man ønsker å 

utvide bruken. Siden man antar at DHIS2 vil innføres av velutdannede mennesker med god IT-

kompetanse, er det fullt mulig, men det krever at de får meningsfull informasjon om hvordan 

systemet bør konfigureres. 

 

Det er en utfordring at skjermbilder i flere tilfeller viser andre versjoner av programvaren enn den 

versjonen dokumentasjonen er tiltenkt å støtte. Dette gjør det vanskelig å kjenne seg igjen når man 

skal gjøre noe i systemet. 

 

HISP vil ha nytte av å utpeke en opplærings- og dokumentasjonsansvarlig som jobber tett sammen 

med utviklingskoordinator og programledelsen for å sikre at dokumentasjonen er harmonisert med 

gjeldende systemversjon. Man bør unngå at opplæringsmateriellet inneholder forvirrende 

diskusjoner om systemets fremtidige utviklingsmuligheter, eller filosofiske problemstillinger rundt 

utfordringer med store distribuerte systemer, da dette ikke er til nytte for brukeren. 

 

Selv om implementeringsteamet er høyt kompetente innen sine spesialområder, er det viktig at alle 

har en omforent forståelse av hva man ønsker å oppnå gjennom innføring av DHIS2. Det er også 

nødvendig at hele teamet har en grunnleggende forståelse av hvordan dataene skal benyttes, 

organiseres og samles inn. Her kan man utvikle en klassisk læringsmodell, slik at man går fra 

brukernes startkompetanse til å utvikle ferdigheter, forståelse og problemløsningsevne gjennom et 

kvalitetssikret opplæringsprogram.
7
 

                                                 
7
  Kaasbøll, ibid s. 12. 
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I startfasen vil det nok være nyttig for implementeringsteamet å basere sitt arbeid på internasjonale 

medisinske standarder og få klare anbefalinger for detaljnivå om innsamling og modellering av 

data. Når man får mer erfaring med systemet og de lokale behov, kan man gjøre mer avanserte 

tilpasninger i datamodellen. 

 

Siden folk lærer på forskjellige måter, er det nyttig å kombinere bruken av tekst, strukturmodeller 

og funksjonelle modeller både i dokumenter og audiovisuell opplæring. Det er fornuftig at struktur-

modellen holdes stabil innenfor hver hovedversjon av systemet slik at man har forutsigbarhet. 

 

Det er gjort et godt arbeid med å identifisere forskjellige målgrupper og etablere dokumenter rettet 

mot dem. En del arbeid gjenstår med å bearbeide dokumentene slik at de i større grad dekker deres 

behov. Mye av dokumentasjonen bærer preg av å være skrevet med et teknologisk fokus, og et be-

hov for å hevde egne meninger, i stedet for å sikre at man kommuniserer det brukeren har behov for. 

 

Det er selvfølgelig en utfordring å få til en enhetlig dokumentasjon for et open source system som 

utvikles og dokumenteres i flere verdensdeler. Viktigheten av å oppnå systemets mål taler for å 

investere i at også dette arbeidet koordineres sentralt, og gjøres med kompetanse og kontinuitet. 
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