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Sammendrag 
 

Bakgrunn: Unge, langtidssyke pasienter står ovenfor en vanskelig og krevende 

prosess når de skal overføres fra barne- og ungdomsavdeling og over til 

voksenavdeling. Behovet for å styrke autonomien, og lysten til å ta mer ansvar for 

egen sykdom, melder seg. Dette skjer på et tidspunkt der det ofte foregår andre, store 

forandringer i livet.  

Hensikt: Dette studiet undersøker hvor vidt en mobilapplikasjon kan være aktuell for 

å støtte ungdommer i en transisjonsprosess, og hvilke funksjoner som kan være viktig 

for å imøtekomme deres behov og styrke deres autonomi. Dette gjennomføres med 

unge, langtidssyke pasienter som deltakere i designprosessen.  

Metodologi: Dette studiet bygger på deltakende design, hvor det har blitt benyttet 

kvalitative metoder, og ulike verktøy for å komme opp med et designforslag i 

samarbeid med ungdomsrådet til Akershus Universitetssykehus. 

Resultat: Ved hjelp av workshops kom vi i samarbeid frem til et designforslag som 

har funksjoner som bygger på ungdommenes behov og ønsker. Funksjonene retter seg 

spesielt mot transisjonen, med utgangspunkt i å styrke ungdommene autonomi og 

selvstendighet.  

Konklusjon: En mobilapplikasjon viser seg å være et nyttig verktøy for å bistå 

ungdommer i transisjonsprosessen. Funksjonene som er implementer i designforslaget 

kan være med på å styrke ungdommenes autonomi. De er aktuelle for å gjøre 

transisjonsprosessen lettere og mer oversiktlig for ungdommene.  
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Forord 
 

Når man skriver en masteroppgave er det mange faktorer som spiller inn. Oppgaven 

har vært en utfordrende og krevende prosess, som har gitt meg mye kunnskap - både 

faglig og om meg selv. Det viktigste har kanskje vært å ha de rette personene rundt 

seg. Jeg har vært veldig heldig, og vil benytte denne anledningen til å takke.  

 

Jeg vil først og fremst takke min veileder Maja, som har delt av sin kunnskap og 

erfaring, og som har vært til stor inspirasjon og motivasjon gjennom hele prosessen. 

Også resten av KULU-teamet fortjener en takk, med tanke på gjennomføringer av 

workshops, diskusjoner og gode råd på veien. 

 

Jeg må også sende en stor takk til ungdomsrådet ved Ahus og deres gode hjelpere. 

Dere har vært så positive og engasjerte – rett og slett en glede å samarbeide med. 

Takk for at dere har delt av deres personlige erfaringer, både på godt og vondt. Uten 

dere hadde ikke dette prosjektet vært mulig!  

 

Jeg vil benytte muligheten til å takke familie og venner, som har holdt ut med meg i 

det som har artet seg som en berg og dalbane. Takk for at jeg er omringet av flinke 

mennesker, som har forståelse for at studiene tar tid, men som likevel har vært der når 

jeg har trengt litt ”fri”. Dere har gitt meg motivasjon når jeg har stått på stedet hvil, og 

gitt ros når jeg har klart å levere.  

 

Til slutt - den største takken må gå til kjæresten min, Christoffer, som alltid stiller 

opp. Du får meg til å smile, selv når jeg har vært på mitt mest pessimistiske. Nerden i 

deg, har smittet litt over på meg. Tusen, tusen takk..  

 

 

Med dette, presenterer jeg min masteroppgave i Design, bruk og interaksjon, og 

takker for fem lærerike år ved Universitetet i Oslo.  

 

 

 

Nora Svarverud Aasen 

Solumsmoen, 30. April, 2014 
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1 - Introduksjon 

 

Teknologi og mobile løsninger er stadig i utvikling. Det blir tatt i bruk innenfor flere 

felt og disipliner enn hva som tidligere har vært aktuelt og gjennomførbart. Noe som 

har vært svært interessant de senere årene, er mobilteknologi innenfor helserelaterte 

utfordringer. En av de utfordringene som nå er satt på dagsorden er 

transisjonsprosessen, hvor unge voksne skal gå fra barne- og ungdomsklinikken og 

over til voksenavdeling. 

 

Prosessen hvor pasienter går fra barne- og ungdomsklinikk til voksenavdeling er i dag 

ikke optimal, med tanke på informasjon og forberedelser - spesielt i forkant. Fra å gå 

fra en sykehushverdag hvor ansvaret ligger hos de ansatte ved sykehuset og 

pasientens foresatte, står nå pasienten med ansvaret for informasjon, prosedyrer og 

avgjørelser de ikke er kjent med. Dette området finnes det per 2008 lite forskning på 

(Kirk, 2008). Selve ordet transisjon i medisinsk sammenheng kan defineres som en 

målrettet og planlagt forflytning av ungdommer og unge voksne fra barneavdeling til 

voksenavdeling (Applebaum m.fl., 2013, s.119) 

 

Andelen langtidssyke pasienter øker i den grad at flere lever lengre med kroniske 

sykdommer enn hva de gjorde før, mye på grunn av helsevesenet, som er kommet 

lengre i utviklingen av medisiner og behandling (Charmaz, 1991). Siden andelen av 

unge langtidssyke vokser er det viktig å ha gode rutiner for hvordan de kan følges 

opp, og hvordan de best kan lære seg å ta ansvar for egen sykdom.  

  

Langtidssyke pasienter innebærer personer med svært ulike sykdommer og 

sykdomsbilder. Eksempler på diagnoser som går under langtidssykdommer er 

diabetes, astma, ulike typer kreftdiagnoser, organsvikt/feil, og chrons sykdom. 
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Mennesker som lever med en langvarig sykdom står ovenfor mange utfordringer, 

både fysisk og psykisk (Charmaz, 1991). Det er derfor viktig å møte ungdommene på 

deres arena, og nå ut til de der hvor de er tilgjengelig.   

 

Bruken av mobiltelefon har en stigende kurve på verdensbasis, og en undersøkelse 

gjennomført av medietilsynet i Norge viser at 83 % av barn mellom 9 og 16 år har en 

egen smarttelefon (NTB, 2014). I starten av 2013 fantes det, i følge Datatilsynet1 og 

teknologirådet2, over 40 000 helse-apper. Appene som allerede er lansert eller under 

utvikling dekker først og fremst behov knyttet til selvhjelp. Med selvhjelp menes 

målinger, diagnostisering eller overvåkning av egen helsetilstand, samt varslinger og 

administrering av medisiner (“Helse-applikasjoner,” 2014). 

 

Jeg har derfor valgt å skrive en masteroppgave som omhandler unge, langtidssyke 

pasienter. Jeg har samarbeidet med Akershus universitetssykehus (vil omtales som 

Ahus videre i oppgaven) for å designe en mobilapplikasjon som skal bistå 

ungdommer i prosessen før, etter og underveis i overgangen (transisjonen) fra barne- 

og ungdomsklinikken til voksenavdeling.  

 

1.2 KULU  
 
Oppgaven min er en del av et større prosjekt som heter KULU. Prosjektet handler om 

å designe og utvikle kul teknologi for unge mennesker som har langvarige 

helseutfordringer som kronisk- eller langtidssykdom. Prosjektet hører til 

Designgruppen på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Gruppen består 

av både forskere og studenter som gjør forskning og design med unge mennesker (i 

alderen 12 - 25 år). Målet er å designe interaktive teknologier som støtter unge i sin 

autonomi, både som unge mennesker og som pasienter (“KULU - Kul teknologi for 

                                                        
1 Datatilsynet medvirker til at den enkelte ikke skal bli krenket gjennom bruk av opplysninger som kan 
knyttes til enkeltpersoner. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet 
Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

2 Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal gi råd, nyskapende og begrunnede innspill til 
Stortinget og øvrige myndigheter om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på 
dagsorden. 
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unge med langvarige helseutfordringer,” 2014).   

 

1.3 Motivasjon 
 

Da jeg startet på master i informatikk ble jeg overasket og nesten overveldet over alle 

de områdene informatikk faktisk omfatter og berører - i større eller mindre grad. Jeg 

var derfor spent og nysgjerrig da masterprosjektene skulle introduseres for oss (den 

gang) nye studenter. Da jeg fikk høre om prosjektet ved Ahus som innebar og finne 

nye løsninger for unge, langtidssyke pasienter, var valget svært enkelt. Etter å ha 

jobbet med eldre, syke og demente mennesker i over fem år, har jeg utviklet en 

genuin interesse for å jobbe med mennesker som har andre forutsetninger, 

utfordringer og muligheter enn meg selv.  

 

Som nevnt i innledningen, og som senere vil utdypes, viser nyere tall at det er flere 

som lever lengre med kroniske helseutfordringer enn tidligere, og andelen av 

pasienter som går over fra å tilhøre barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling, vil 

derfor øke. Det er også studier som viser at denne prosessen pr i dag, ikke fungerer 

optimalt, sett både fra pasient og helsepersonells ståsted. Jeg er derfor motivert til å 

finne mulige svar på hvordan vi kan løse dette problemet, på måter som engasjerer og 

inkluderer ungdommene.  

 

Jeg ser fram til å møte og samarbeide med ungdommer med spesielle behov. Og få 

lov til å planlegge, utforske og designe en mobilapplikasjon som kan hjelpe de i en 

hverdag hvor sykdom, medisiner og sykehus er en stor del av livene deres. Det å 

kunne være med på å skape noe som kan gjøre en forskjell, var min aller største 

motivasjon da jeg sette i gang med dette arbeidet.  
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1.4 Begrensninger 
 
For å finne svaret på min problemstilling, er det mange aspekter som spiller inn. Jeg 

har valgt å begrense oppgaven min, og vil derfor ikke gå i dybden på temaer som; 

hvilken type plattform bør mobilapplikasjonen kjøres fra, kommunikasjon mellom 

servere, personvern og håndtering av sensitive opplysninger. Likevel vil det nevnes 

der det faller naturlig.  

 

1.5 Problemstilling 
 
Ut ifra det jeg har nevnt over, har jeg kommet frem til en problemstilling jeg vil ha 

som utgangspunkt for denne oppgaven. 

 

Hvordan kan en mobilapplikasjon være med å støtte unge, langtidssyke 

pasienter i en transisjonsprosess? Hvilke funksjoner kan være viktige - for å 

møte deres behov og styrke deres autonomi? 

 

1.6 Kapittelguide 
 
Dette studiet har som hensikt å komme opp med et designforslag som bygger på 

resultater og funn fra workshops gjennomført med ungdomsrådet til Ahus. Studiet tar 

også for seg ulike metoder og teknikker knyttet til deltakende design, og hva som har 

blitt gjort av tidligere forskning på feltet. Før jeg fortsetter med oppgaven, vil jeg 

gjerne gi en enkel oversikt over hva de kommende kapitelene vil inneholde.  

 

Kapittel 2: Tidligere forskning: Dette kapitlet tar for seg hva som er gjort av tidligere 

forskning, knyttet til ulike aspekter ved oppgaven. Både mobilteknologi, ungdom og 

teknologi, og apper som i dag er på markedet for å bistå pasienter vil bli sett nærmere 

på. Det samme gjelder metoder, brukt med ungdom innenfor deltakende design. 

 

Kapittel 3: Teoretisk rammeverk: I dette kapitlet vil jeg ta for meg ”Autonomi” og 

”pasient-sentrert” som har vært mitt teoretiske perspektiv gjennom oppgaven. Jeg vil 

gjøre rede for hva de ulike begrepene betyr, og hvorfor er de relevante i denne 

sammenheng.  
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Kapittel 4: Empirisk setting: Dette kapitlet vil ta for seg hvilke rammer og setting 

denne oppgaven har hatt. Jeg vil gå i gjennom hvordan det har blitt rekruttert 

deltakere, hvem som har vært deltakere, og andre viktige faktorer som spiller inn på 

prosjektet.   

 

Kapittel 5: Metodologi: Dette kapitlet vil gå nærmere inn på bakgrunnen til 

deltakende design. Det vil si hvilke fordeler og ulemper denne tilnærmingen fører 

med seg, samt hvilke etiske aspekter det må tas hensyn til.   

 

Kapittel 6: Metode: Her vil jeg vise hvilke metoder jeg har brukt for å innhente data, 

og hvorfor disse metodene er valgt. Dette kapitlet omhandler også hvordan jeg har 

planlagt de ulike workshopene, intervjuene og spørreskjemaene.  

 

Kapittel 7: Data og analyse: Jeg vil i dette kapitlet gå i gjennom de funn jeg sitter 

igjen med etter å ha brukt metodene fra forrige kapittel, og videre gjøre en analyse av 

disse, på bakgrunn av litteratur. Disse resultatene og analysene er det som vil være 

utgangspunktet for videreutvikling av designforslag.  

 

Kapittel 8: Designforslag: Her vil jeg gå i gjennom funksjoner til mobilapplikasjonen 

som ble foreslått under workshop I. Jeg vil videre presentere det jeg viste 

ungdommene under workshop II, og forklare hvilke endringer jeg har gjort i forhold 

til funn fra kapittel 7. 

 

Kapittel 9: Evaluering av prosessen: Dette kapitlet vil jeg brukte til å reflektere over 

valg av metoder, og hvordan jeg har tatt rollen som designer. Jeg vil videre bemerke 

de begrensninger som har blitt satt for prosjektet.  

 

Kapitel 10: Konklusjon: I det siste kapitlet vil jeg summere opp de viktigste svarene 

knyttet til min problemstilling. Dette kapitlet vil også inneholde betraktninger rundt 

videre forskning og utvikling av transisjonsappen.  
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2 – Tilbakeblikk på tidligere forskning 

 
Bakgrunnen til denne oppgaven ligger først og fremst forankret i deltakende design. 

Gruppen dette prosjektet tilhører (KULU) har som formål å utvikle løsninger, basert 

på prinsippet om deltakende design, og deltakende metode. Oppgaven er også en del 

av Human-cumputer interaction (HCI) disiplinen som berører både design, evaluering 

og implementering av interaktive datasystemer. Ulikt mange typer empirisk 

forskning, er HCI forskning først og fremst knyttet opp mot det å designe ny 

teknologi, i form av software og hardware prototyper som støtter opp og sørger for at 

ideer tar form (Fallman, 2007). Selv om HCI ikke i like stor grad fokuserer på å 

studere eksisterende teknologi, er det viktig for meg å se og lære av tidligere 

forskning på områder som berører mitt prosjekt og fagfelt.  

 

2.1 Hva viser tidligere forskning? 
 

Et tilbakeblikk på hva som allerede finnes av forskning, er svært viktig for at jeg skal 

vite hvordan jeg skal ta fatt på denne oppgaven. Ved å se på forskningsartikler, 

nettsider og andre relevante kilder, får jeg en bedre oversikt over feltet og de 

utfordringer som allerede er blitt avdekket. Det gjør det også enklere for meg i forhold 

til hvordan jeg skal posisjonere meg, og hvor i feltet jeg skal plassere min oppgave.  

 

Oppgaven min er, som nevnt, satt sammen av flere ulike faktorer jeg mener det er 

viktig å få en forståelse av. Jeg vil derfor bruke dette kapitlet til å se på a) forskning 

gjort i forhold til transisjon generelt og hva som ligger i begrepet, b) transisjon og 

teknologi, c) helse og mobilteknologi, d) mobilapplikasjoner/ transisjonsapplikasjoner 
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– hva finnes på markedet i dag?  Og e) erfaringer med å designe med ungdom, med 

fokus på deltakende design.  

 

2.2 Transisjon generelt 
 

Transisjon (også kjent som overføring) er prosessen hvor kronisk syke pasienter som 

har tilhørt barne- og ungdomsavdeling flyttes over til voksenavdeling. Dette gjelder 

både pasienter som er innlagt, og pasienter som er innom til konsultasjon hos lege 

eller annet helsepersonell. På norske sykehus er hovedreglene at transisjonen skal skje 

det året pasienten fyller 18 år, når det gjelder overganger i helsetilbudet fra barne- til 

voksenrehabilitering. Dette gjelder både i det kommunale helsetilbudet og i 

spesialhelsetjenesten (Rambøll, 2012).  

 

Når det gjelder de 21 barneavdelingene vi har i Norge, er det noe ulik praksis knyttet 

til når et barn går fra barne- til voksenavdeling. Åtte av de 21 barneavdelingene har en 

øvre aldersgrense på 18 år, åtte har 16-års grense, to har 15-års grense og tre har 14-

års aldersgrense. Dette har vært en sak Legeforeningen har argumentert for siden 

2002, at samtlige helseforetak bør organisere barneavdelingene, som barne- og 

ungdomsavdelinger opp til 18 år (Rambøll, 2012). Ahus, som er min lokasjon i denne 

oppgaven, er eneste sykehus i landet som har etablert en egen ungdomsavdeling for 

alderen 13-18 år, på tvers av diagnoser. Den skal være med å sikre en god overgang 

fra barneavdeling til voksenavdeling. 

 

Fremskritt innenfor medisinsk kunnskap og ferdigheter bidrar til at barn og unge 

voksne med kroniske tilstander lever mye lenger i dag enn tidligere, noe som fører til 

at bestanden av mennesker som går i gjennom transisjonsprosessen er større, noe som 

igjen gjør at det er viktig å se på hva som kan forbedres. Både Rosen og Viner skriver 

at en viktig faktor innenfor transisjonen er at barne- og voksenavdeling ved et sykehus 

ofte blir organisert på forskjellige måter og har ulik kultur (Rosen 1995, Townsley 

2004 in Kirk, 2008, Viner, 1999).  Dette er med på å påvirke ungdommene, og gjør 

transisjonen til en utfordring.  
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I følge Kirk (2008) har transisjonsprosessen vært for fokusert på den fysiske 

forflytningen fremfor konseptet rundt. Unge mennesker med helseutfordringer kan ha 

behov som er ukjent for helsepersonell ved voksenavdeling. Individuell planlegging 

for hver enkelt pasient, som også involverer foreldre og pasient, er essensielt for å 

sikre regelmessig oppfølging og integrering ved også andre forandringer i livet (Kirk, 

2008).  

 

I følge Dixon (2013) inneholder transisjonsprosessen følgende sentrale temaer:  

1. Overføre pleie mellom store pleieteam, som kan inkludere flere fysiske, 

allierte helsepersonell, sykepleiere og rådgivere.  

2. Endre forsikringsdekning og praksis. 

3. Lære å diskutere lidelsen, medisinering og ansvar.  

4. Hjelpe til med å se til at alle aspektene for transisjonen er fullført i henhold til 

sjekklistene.  

 

Dixons forskning viser til at hvis transisjonen blir gjort feil, eller er preget av feil eller 

mangler, kan det i enkelte tilfeller føre til fysiske og/eller mentale helseproblemer for 

ungdommer med kroniske lidelser. Medisinsk transisjon for pasienter med kroniske 

lidelser har vært forsket på, utviklet og implementert i en år rekke. Men først nå i 

senere tid har det blitt en topprioritert sak i helsevesenet. 

 

2.2.1 Følelser knyttet til transisjonsprosessen 

 
I tillegg til logistikkproblemer i transisjonsprosessen, opplever ofte de som er 

involvert i prosessen, følelsesmessige reaksjoner når de går fra barneavdeling til 

voksenavdeling. Følelsen av ubehag, engstelse, og forlatthet kan forekomme ved 

forstyrrelser av behandling eller uoverensstemmelser i tilnærmingen (Baines, 2009, 

Brennan & Rolfe, 2011, O`Connell m.fl., 2003 i Chesshir m.fl., 2013). Duke (2013) 

viser også i sin forskningsartikkel at over 25 % av ungdommene som har gjennomført 

transisjonen, rapporterte at de hadde vært bekymret og engstelige for forflytningen til 

voksenavdelingen.   

 

I Kirk sine studier blir barneavdelingen, inkludert spesialskolene ved sykehusene, 

beskrevet som beskyttende og varme omgivelser hvor de ble skjemt bort og tatt vare 

på. I kontrast ble voksenavdelingen beskrevet som skremmende og upersonlige. Den 
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største forskjellen studiet viste til var likevel hvordan statusen til pasientene hadde 

forandret seg ved at sykehuspersonalet nå så på de som voksne. Og på grunn av det 

ble det forventet og oppmuntret til å engasjere seg i avgjørelser. Dette resulterte i at 

den underliggende filosofien hadde forandret seg fra å være familiesentrert til ung 

voksensentrert pleie (Kirk, 2008). Også Wifstad (2002) peker på at selvstendighet og 

autonomi er nøkkelord når man skal beskrive forskjeller mellom barne- og 

voksenavdeling, med tanke på transisjon.  

 

Det er likevel ikke bare pasientene som har følelser og utfordringer knyttet til 

transisjonen. Artikkelen til Funnell og Andersen (2004) viser at også helsepersonell 

står overfor flere utfordringer i å gjøre endringer fra barne- og ungdomsavdeling og 

over til en omsorgsmodell som bygger på autonomi. Helsepersonellet mener at denne 

forandringen ikke er noe lettere for de som tilbyr pleie og omsorg, enn hva det er for 

pasientene. De syntes det ofte er vanskelig å gi opp rollen som myndig og utvikle et 

likeverdig forhold med pasienter (Funnell og Anderson, 2004). 

 

2.2.2 Når og hvordan bør transisjonen skje 

 

Flere land ligger lengre fremme enn Norge når det kommer til å etablere gode 

overganger, både med tanke på å følge opp og dokumenter hvilke utfordringer vi står 

ovenfor (Rambøll, 2012). For ungdommer med kroniske helseutfordringer er det 

svært tilfeldig hvordan overgangen fra barne- og ungdomsklinikken over til 

voksenavdelingen foregår. Dette fører igjen til hull i omsorg og behandling, og videre 

til at enkelte uteblir fra behandling. Noen må også ha unødvendige innleggelser på 

sykehuset. Det som trolig har ført til flest feilslåtte overganger, er når det blir tilbudt 

klinikkbaserte programmer, som skal veilede ungdommene og deres familier gjennom 

en prosess. Disse tiltakene er kostbare, lite appellerende til ungdom, og har en 

begrenset rekkevidde på grunn av geografiske begrensninger (Peyton og Poole, 2013). 

 

En studie viser til at transisjonsprosessen på sykehuset ofte forekommer når det 

foregår andre store forandringer i livet. Som for eksempel når pasienten skal starte på 

universitetet eller begynne å jobbe. Det at disse endringene skjer samtidig som 

transisjonen, gjør at livet blir preget av mye usikkerhet (Kirk, 2008). Det er også 

vanskelig å håndtere og mestre nye timeplaner og nye måter å organisere seg på, når 
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man har en kronisk helseutfordring man må forholde seg til (Wolpert m.fl., 2009 i 

Duke m.fl., 2013). I følge Viner, finnes det ikke en ”rett” tid for transisjon. Han 

mener at fleksibilitet er det viktigste, og at timingen avhenger av om man 

utviklingsmessig sett er klar, og av den generelle helsetilstanden til den enkelte 

(Viner, 1999). 

 

 Det er samtidig viktig å fokusere på at det finnes ungdommer i dag som gleder seg til 

å komme over på voksenavdeling, og som ser fram til å ta mer ansvar for egen 

helsetilstand (Kirk, 2008). For uansett om du har langvarige helseutfordringer eller 

ikke, er ungdommer generelt opptatt av å bli mer uavhengige (T.B, 2012).  

 

Det har vært debattert mye rundt hva som er den mest effektive måten å få til en 

glidende transisjon på. Crowley (2011) mener at uansett hvilken løsning man velger, 

krever det et omfattende program som reflekterer og oppmuntrer pasientenes fysiske, 

psykiske og sosiale utvikling, fremfor bare å gi en fysisk overgang fra barneavdeling 

til voksenavdeling. Det finnes i dag bevis for at transisjonsprogrammer innenfor 

diabetes, cystisk fibrose og leddgikt har forbedret helseutfall og pasienters livskvalitet 

(Viner, 1999). De beste erfaringer med transisjoner er der pleien og omsorgen har 

vært uavbrutt og av høy kvalitet. For tiden er det en rekke sjekklister og verktøy 

tilgjengelig for å hjelpe folk som går gjennom overgangsperioden for å fullføre 

prosessen, men med varierende resultater (Dixon m.fl., 2013). 

 
I artikkelen ”Improving the transition between paediatric and adult healthcare: a 

systematic review” sammenliknes ti ulike studier som har hatt fokus på 

transisjonsprosessen. Den fokuserte på helseutfall, snarere enn resultater som 

reflekterer den helhetlige definisjonen av overgangen som en "prosess som tar for seg 

medisinske, psykososiale og faglige problemstillinger som unge mennesker flytter fra 

barne- til voksensentrerte tjenester” (Crowley m.fl., 2011). Artikkelen konkluderer 

med at den mest brukte strategien i vellykkede programmer var pasientundervisning 

og spesifikke transisjonsklinikker (enten i fellesskap bemannet av barneleger og 

voksenleger eller egne unge-voksne klinikker innenfor voksentjenester). Det er ikke 

klart hvor generaliserbare disse studiene er i forhold til andre helsetilstander, med 

tanke på at studiene kun ble utført på pasienter med diabetes mellitus. 
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2.2.3 Feil fokus  

 
I USA har det vært testet svært få ulike transisjonsmodeller på grunn av fundamentale 

forskjeller fra andre land. I forhold til blant annet private helseordninger og 

forsikringer. De modellene som har vært testet der har som oftest vært top-down 

rasjonelle prosesser, som bygger på anekdote beviser og ekspertmeninger. De har nå 

snudd fokuset ved å se at i denne sammenheng er empiriske data fra pasienter svært 

unike og viktige, for å kunne utvikle et transisjonsprogram, prosesser og læreplaner 

for å på best mulig måte kunne bistå og hjelpe pasienten (Duke m.fl., 2013). 

 

Ulike transisjonsprogrammer som har vært tatt i bruk på tvers av diagnoser og 

landegrenser. Typiske kjennetegn på disse programmene har vært å få kunnskap om 

sin diagnose, opplæring av selvstyring av diagnose, klargjøring til overføring og 

generelle strategier til å forbedre egne ferdigheter innenfor alle disse tre feltene 

(Applebaum m.fl., 2013). 

 

I undersøkelsen gjort med pasienter i USA, med diagnosene diabetes 1 og 2, viste 

analyse av spørreskjemaer at det som var diskutert mest underveis i transisjonen, var 

resepter. Dessverre var det andre viktige temaer som ikke like ofte var blitt tatt opp til 

diskusjon. Undersøkelsen viste også hvilke tre temaer pasientene selv ønsket skulle 

vært diskutert mer: bruken av teknologi for å lettere administrere sykdommen, 

hvordan introdusere diabetes for andre, og generelt hvordan sykdommen påvirker 

(Duke m.fl., 2013).  

 

En annen stor utfordring, som har blitt avdekket i Duke sine studier, er at pasienten 

uteblir fra konsultasjoner når man flytter fra barneavdeling til voksenavdeling. 7,7 % 

hadde et frafall på over 1 år, mens 15,4 % var bort i over 2 år. Dette er svært alvorlig, 

og kan få fatale konsekvenser for behandlingen av pasienten (Duke m.fl., 2013). I 

sammenheng med dette, er det sannsynlig at verken barneavdeling eller 

voksenavdeling føler fullt ansvar for pasienten under transisjonsprosessen. Dette kan 

føre til misforståelser, motstridene beskjeder og potensielle konflikter. I en slik 
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periode kan det, som nevnt over, føre til at ungdommen tar muligheten til å melde seg 

ut av begge systemene (Viner, 1999).  

 

Til tross for det faktum at transisjonsspørsmålet påvirker alle pasienter når de kommer 

inn i voksenlivet, viste en studie at mindre enn 17 % av pasienter med spesielle  

helseplager planlegger overgangen til voksenavdeling med sin pediatriske lege (Scal 

og Irland, 2005 i Chesshir m.fl., 2013).  

 

Viner (1999) har utarbeidet noen punkter som han mener er viktig for ungdommer å 

kunne mestre, for at de skal kunne fungere på voksenavdeling. Han legger spesielt 

vekt på at transisjonen ikke skal forekomme før pasienten er kapabel til å fungere på 

voksenavdeling, det vil si at de bør ha de nødvendige kunnskapene og ferdighetene til 

å takle egen sykdom. Av den grunn bør de, i stor grad, være uavhengig av foreldre og 

helsepersonell. Som en del av dette bør ungdommene, så tidlige som mulig, lære å ta 

ansvar for egen medisinering. Viner foreslår å sende ungdommene på 

legekonsultasjoner alene helt fra de er 13 år. 

 

Viner mener også at brosjyrer, og annet materiale om transisjonsprogrammet og 

detaljer knyttet til voksenavdeling, bør være tilgjengelig på barneavdeling og -

klinikker fra tidlig i ungdomsårene. De bør i tillegg få tilstrekkelig med informasjon 

knyttet til helserettigheter. 

 

2.3 Transisjon og teknologi  
 

Teknologien er stadig i utvikling, og flere har sett muligheten til å forbedre 

transisjonsprosessen ved å linke den til teknologien. Det finnes i dag flere nettsider 

som har satt fokus på transisjon, og et utviklet for å skulle bistå pasienter i prosessen, 

både før, under og etter transisjonen.  

 

En av disse nettsidene som har tatt transisjonen på alvor, heter SteppingUp.ie (figur 1)  
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Figur 1: SteppingUp - nettside 

Siden er laget for å bistå ungdommer med spørsmål, tips, aktuell informasjon og 

generelt det de mener du trenger å vite for å gjøre opplevelsen rundt transisjon litt 

enklere (“SteppingUP.ie,” 2013). 

 

Et annet type nettsted er ”Secondary transition toolkit” utviklet av ungdom, for 

ungdom. Bak denne ”verktøykassen” finner man The Pennsylvania Youth Leadership 

Network, som har tatt på seg oppgaven med å skrive og designe en side som tar for 

seg ulike steg i transisjonsprosessen, ikke bare i forhold til sykehus og helsepersonell, 

men livet generelt. Det er likevel stort fokus på hvordan man skal ta ansvar for egen 

helse, hvilke ting man skal kunne før man beveger seg over i de voksnes verden, og 

råd og tips til hvor man skal gå for å finne svar (“Pennsylvania Youth Leadership 

Network: Secondary Transition Toolkit,” 2008). Nettsiden inneholder også historier 

fra andre ungdommer med helseutfordringer, og deres erfaringer. 

 

Artikkelen til Applebaum (2013) tar for seg en studie hvor det har vært forsket 

spesielt på teknologiens rolle i transisjonen. De lot ungdommene som tok del i studiet, 

ta i bruk ulike typer teknologier, alt fra mobilapper, sosiale medier, internett til 

software som gikk på styring av helseinformasjon. Resultatet viste at ungdommene 

foretrakk å bruke enkle og morsomme metoder for å registrere og lære om sin helse 

på nett, på en konfidensiell og sikker måte. Det var også viktig for ungdommene å 

klare å håndtere sykdommen sin selv. Med tanke på hvor de likte å få informasjon 

knyttet til sykdom og helsetilstand, var det flere som var kritiske til internett. Som en 

av informantene uttalte: ”Noen ganger er det skummelt å se ting på internett, fordi det 

gir deg de mest dramatiske symptomene”. De foretrakk å få informasjon fra legen 

eller annet sykehuspersonell, fordi de følte de kunne stole på dem.  
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På et spørsmål knyttet til påminnelser til legetimer, foretrakk alle deltakerne å få 

tekstmelding på mobilen, eller talemelding på hjemmetelefonen. Også e-post ble 

nevnt som en god måte å få påminnelsen på, men flere av deltakerne svarte at de 

sjelden sjekket innboksen.  

 

2.3.1 Helse og mobilteknologi  

 

For å gi en forståelse av den utviklingen til mobil teknologi og apper vil jeg starte 

med å gi et kort historisk tilbakeblikk.  

 

Den historiske bakgrunnen til den mobile teknologien i Skandinavia handler blant 

annet om Norge som sjøfartsnasjon. Det var viktig å kunne kommunisere med skip 

som var ute på det åpne havet, og dette måtte skje trådløst. Nettopp derfor har mye av 

den tekniske utviklingen hatt sitt utspring fra den maritime kommunikasjonen.  

 

Det hele startet med NMT (Nordisk system for mobiltelefoni) som kom før den 

internasjonale GSM-standarden (Globalt system for mobiltelefoni). I starten var 

talekommunikasjon hovedfunksjonen, men senere ble SMS (Short message service) 

utbredt. Teknologien utviklet seg raskt, og i dag kan små datamaskiner brukes til det 

samme som PC-er. I tillegg inneholder mobilen utvidelser av hva du kan finne på en 

tradisjonell PC (Tollefsen m.fl., 2013).  

 

Tollefsen peker på tre viktige faktorer ved teknologiutviklingen som har gitt oss 

smarttelefonen:  

 
1. Trådløs teknologi 

2. Mindre datamaskindeler, prosessor og sensorer 

3. Nye måter å interagere på 

 

Nå i senere tid er det utviklingen av mobile helseapplikasjoner som har økt 

betraktelig. De fleste av mobilapplikasjonene (vil videre i oppgaven også omtaltes 

som mobilapp) har blitt laget med den intensjonen at de skal støtte kroniske syke, men 

hovedformålet som har vært å motivere bruker til en sunnere livsstil, kan også 

relateres til unge og friske mennesker (Holzinger m.fl., 2010).  
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Sett fra helsesektoren sin side er økonomi og effektivisering to sentrale punkter 

(“Utfordringene for e-helse i Norge,” 2014). I nyere tid har det vært økt fokus på at 

nettopp mobilteknologi kan være med på å gi positive effekter knyttet til disse 

faktorene. Også fra en pasients ståsted kan effektivisering være et nøkkelord. Fokus 

på e-helse har vært på agendaen til helsedirektoratet og er et satsningsområde som har 

vært, og fortsatt er, en viktig del av samhandlingsreformen som kom i 2012 (“Mobile 

pasientløsninger,” 2013). Helseminister, Bent Høie, mener IKT og e-helse er helt 

nødvendig for å oppnå et bedre helsevesen og argumenterer for at det skal gi bedre 

helse for den enkelte (Valmot, 2014). E-helse applikasjoner har fordelen ved at de 

enkelt kan bli gjort tilgjengelig for mange mennesker til forholdsvis lave kostnader, 

og at konteksten kan bli individuelt tilpasset (Evers, 2006).  

 

I dag har vi ikke bare begrepet e-helse, men også m- og p-helse. M-helse, også kalt 

for mobil helse, handler om å integrerer mobil databehandling, medisinske sensorer 

og kommunikasjonsteknologi for mobile helsepleie applikasjoner (Jovanov, 2005). 

P-helse er der i mot bærbare og implementerte medisinske innretninger som består av 

mikro- og nanoteknologi, og går direkte på personlig helse.  

 

Utviklingen av mobilapplikasjoner har økt betraktelig de senere årene. Og spennet i 

hvilke områder det kan benyttes er stort. Utvikling av helseapplikasjoner forekommer 

både i kommersiell sektor, innenfor forskning i helsevitenskap og i HCI. Utviklingen 

av for eksempel Nike+ og Fitbit, har gjort mobilhelse mer vanlig (Klasnja og Pratt, 

2014).  I offentlig sektor har det vært større fokus på velferdsteknologi, og ulike måter 

vi kan løse eldrebølgen og en voksende befolkning på. Helsedirektoratet definerer 

velferdsteknologi som “først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og 

forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og 

kulturell aktivitet” (“Helsedirektoratet- Velferdsteknologi,” 2011). 

 

Personlige helseapplikasjon tillater brukeren å lagre og behandle deres egen 

personlige helseinformasjon, og der av støtte pasienters autonomi, og bistå i forhold 

til informasjonsflyt mellom pasient og helsepersonell. Sammen med brukerens 

personlige data, kan appen lagre ulike helserelaterte data, som testresultater, 

medisiner og allergier (Holzinger m.fl., 2010).  
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Nyere forskning og arbeid kan deles inn i to grupper; velværeutvikling og 

forandringer i helseatferd, og pasientbehandling utenfor klinikk (Klasnja og Pratt, 

2014). For å gi et bedre inntrykk av hva som menes med dette vil jeg gi noen 

eksempler på hva slags teknologi som i dag enten er i bruk, eller under utvikling.  

 

Mobiltelefoner og internettbaserte mobilapplikasjoner er i økende grad mer i bruk 

innen for selvbestemmelse, og er et potensielt verktøy for å styrke fysisk aktivitet 

blant kronisk syke ungdommer (Klausen m.fl., 2012). Helseapplikasjoner er med på 

gjøre selvkontroll mer virkningsfullt og praktisk ved å gjøre det lettere å samle data 

rundt atferd og ved å gi brukerne umiddelbar tilbakemelding på hvordan de gjør det. 

Nesten alle velværeapplikasjoner gir også tilbakemeldinger, ofte i form av daglige og 

ukentlige visninger av aktiviteter (Klasnja og Pratt, 2014, )  

  

For mennesker med alvorlige helseproblemer er det en positiv utvikling, men det er 

samtidig en utfordring å skille de seriøse fra de useriøse aktørene på markedet. 

Helseminister Bent Høie er en som bemerker at mange er kritiske og klager over 

enkelte av helseapplikasjonene. Han mener de er kommet for å bli, og at vi ikke kan 

styre utviklingen. I stedet må man rette fokus på hvordan vi kan bruke de på best 

mulig måte, og ikke la teknologien styre behovene (Omsorgsdepartementet, 2014).  

 I mobilapplikasjoner som er diagnoserettet og for eksempel tilbyr registrering av 

blodsukker, og på bakgrunn av dette viser kurver for utvikling av målerverdier, er det 

svært viktig at det ikke forekommer feil. Andre helseapplikasjoner som retter seg mer 

mot alle, uavhengig om du har en diagnose eller ikke, fokuserer ofte på trening og 

kosthold. Disse varierer også, om ikke mer, veldig i kvalitet (McCartney, 2013).  

Som McCartney også skriver;  

”Det ville være en stor synd hvis apper som har solide bevis bak seg, som for 

eksempel beslutningshjelpemidler, hvorav flere er godkjent av NHS
3 app 

bibliotek bli forvirret med de som ikke har. Mobilapplikasjoner vil 

sannsynligvis fortsette å være en ny kilde til informasjon som gjør det mulig 

                                                        
3 NHS er forkortelsen for National health service, og har som oppgave å forbedre helsen til bosatte i England.   
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for pasienter å samhandle med NHS på en annen måte. Vi må sørge for at 

disse er trygge, nyttig og effektiv”.  

 

Hun mener at hvis de fungerer bør vi bruke dem, men som med enhver medisinsk 

intervensjon, trenger de å bli testet gjennom rettferdige tester, gjennomført av 

utaforstående, før vi med sikkerhet kan si at de er trygge.   

 

Dette er det noen som har tenkt på, og det har blitt rettet fokus på å finne de gode 

applikasjonene som er på markedet. Patient View4 lanserte i 2012 sammen med 

European Health Forum5 en oversikt over mobilapplikasjoner for pasienter og 

brukere, som er testet og kvalitetssikret av pasientbrukergrupper og brukere med 

kompetanse innen helse og teknologi.  

 

Videre har de utviklet en side som heter myhealthapps.net. Den inkluderer 

mobilapplikasjoner fra hele verden. Siden fungerer på den måten at de 

mobilapplikasjonen man finner der, har fått positive tilbakemeldinger fra brukere. 

Ved å trykke på ”hjertene” som applikasjonene har fått tildelt, kan du lese omtalte fra 

pasienter. De ulike applikasjonene er sortert etter sykdom/helsetilstand, slik at 

pasienten enkelt kan finne de som er relevante. Den hjelper også til med å filtrere ut 

de applikasjonene som er tilgjengelig på ønsket språk, for eksempel norsk. For mange 

kan dette være viktig, siden spesielle uttrykk i forhold til sykdom/helsetilstand, kan 

være vanskelig å forstå.  

 

Et annet eksempel på nyere teknologi innenfor helse er INVADE konsultasjon 

assistent verktøy (ICAT), som er tenkt som en mobilapplikasjon for å samlokalisere 

samarbeid under pasientkonsultasjoner. Samlokalisert samarbeid er situasjoner, der 

enkeltpersoner jobber sammen for å søke et felles mål og er samlet, det vil si de er på 

samme sted til samme tid. Generelt er samarbeidsteknologi informasjonssystemer som 

er utformet for å støtte samhandling mellom individer ved å erstatte eller forsterke 

verbal kommunikasjon, og å legge til rette for bearbeiding av informasjon. Typiske 

                                                        
4 PatientView er spesialist i kartlegging av pasientgrupper og deres aktiviteter. 
5 Et ledende helsepolitisk arrangement i EU som finner sted årlig. Er en viktig plattform for 
beslutningstakere i ulike felt av offentlig helse og helsevesenet. 
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samlokalisert samarbeidsteknologier er systemer og interaktive områder som for 

eksempel et elektronisk møterom (Klasnja og Pratt, 2014).   

 

2.3.2 Utfordringer på godt og vondt 

 
Et annet syn på mobilteknologien er at selv om det bare blir mer og mer populært, og 

flere og flere forskere utviklere mobilapplikasjoner, er det i følge Jeong og Arriage 

(2009) et gap mellom forskning på mobilteknologi og praktisk bruk av teknologien 

for faktiske brukere, og i forhold til hvor klare de er til å ta i bruk teknologi. Dette er 

spesielt viktig når antatte brukere er barn. 

 

Det er ulike meninger blant forskere, knyttet til hva som er de optimale formene for 

sosial innflytelse i henhold til mobilhelse. Det er en delt oppfatning blant dem at 

mobilteknologi kan bidra til å lage sosiale strukturer som kan tilrettelegge for effektiv 

adopsjon av sunn atferd og arbeid mot å nå sunne mål (Klasnja og Pratt, 2014). 

 

Det er også slik at mange gode e-helse initiativer sliter med å få folk til å ta de i bruk. 

Ett av de kritiske elementene for å optimalisere virkningen og opptaket av en 

mobilapplikasjon er involvering av interessenter, inkludert pasienter og klinikere, i 

selve utviklingsprosessen (Voncken-Brewster m.fl. 2014). Daniel Day har stilt viktige 

spørsmål i forhold til design og utvikling av mobilapplikasjoner. ”Lager du en mobil 

helse app som pasienter faktisk kommer til å bruke?” Han referer til siden ”The pew 

internet project” som skriver at selv om folk laster ned apper, er det ikke synonymt 

med at de bruker dem. Bare to av tre av de som laster ned en app, ender opp med å ta 

den i bruke (Day, 2013). 

 

Han mener man må fokusere på at applikasjonen gir den informasjonen som er 

relevant for den enkeltes pasient situasjon og behov. En personlig erfaring oppstår når 

riktig informasjon blir gitt til rett tid. Informasjon kan være alt fra råd til hvor man 

skal søke hjelp, at applikasjonen viser testresultater etc. Videre må 

mobilapplikasjonen sørge for å kunne koble brukeren videre til et sted hvor de for 

eksempel kan få hjelp med de symptomene de har, eller den informasjonen de har fått. 

Day mener at uansett hva slags informasjon man tilbyr brukeren, er det viktig å vise 
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de tilstrekkelige handlinger. Bare da vil de føle at de får hjelp av applikasjonen, og på 

den måten gjør at den vil bli tatt i bruk. 

 

2.4 Transisjonsapplikasjoner  
 

Det har i de senere årene blitt et større fokus på hvordan man kan bistå pasienter 

under overføring fra barneavdeling til voksenavdeling. Dette er hva jeg er interessert 

i, og som jeg i denne oppgaven skal fokusere på. Hvordan kan en mobilapplikasjon i 

denne sammenheng være nyttig? Det har ikke vært skrevet eller designet/utviklet 

mange mobilapplikasjoner som retter seg mot transisjon, frem til nå. Likevel er det er 

et tema som det er en økende interesse for.  

 

Når man ser på applikasjoner som retter seg mot transisjon, er det klare forskjeller 

blant dem. Transisjonsapplikasjoner kan derfor deles inn i to grupper. Den ene typen 

er diagnose-spesifikke transisjonsapplikasjoner, og den andre er applikasjoner som 

fokuserer på transisjon generelt, uavhengig av diagnose. Grunnen til at jeg deler det 

opp i to grupper, er fordi intensjonen bak appene er nokså ulike.  

 

2.4.1 Generelle transisjonsapplikasjoner 

 
I forhold til applikasjoner som fokuserer på transisjon generelt, finnes det en som 

heter TransistionMate. Applikasjonen er laget for å samle data fra pasienten underveis 

i transisjonsprosessen, ved hjelp av ulike interaksjonsmoduser. Funksjoner det har 

blitt lagt vekt på er ”påminnelser”, som for eksempel avtaler meg lege, eller at man 

må huske å ta medisiner. Den har også mindre sykdom- og transisjonsrettede 

funksjoner som forslår fysisk aktivitet, vitser, gåter etc.  

 

Humør og helse er en annen funksjon av applikasjonen. Den gir mulighet til å legge 

inn energinivå, hvor positiv/negativ man føler seg, og fem mulige valg for å beskrive 

dagens helsetilstand. Den tredje funksjonen det er lagt vekt på er ”reflekterende 

notat”. Tanken bak denne funksjonen er at ungdommene skal skrive korte notater om 

ting som skjer, slik at de senere kan se tilbake på dem, og reflektere over det. 

Viktigheten av å reflektere over tidligere hendelser er at det kan gi større 



21 

uavhengighet og mer autonomi, neste gang det skjer. Da er de mest sannsynlig bedre 

forberedt.   

 

Målet ved denne applikasjonen er å gi forskere større innsyn, slik at de kan få bedre 

forståelse for helsetilstanden til ungdommer med kroniske sykdommer som går fra 

barneavdeling til voksenavdeling. De har også fokus på at den skal være attraktiv og 

nyttige for unge mennesker, slik at de kontinuerlig kommer med data til forskning 

over tid. De har også intensjon om at applikasjonen skal være med på å forbedre 

menneskers helseatferd.  

 

Tilbakemeldinger etter testing av appen kom fra intervjuer med pasienter med 

diabetes, og resultatene viste at funksjonaliteten til ”TransitionMate” er treffende og 

nyttig for å tilrettelegge transisjonen for pasienter med kroniske lidelser (Calvo m.fl. 

2013). 

 

Artikkelen Designing, implementing and testing a mobile application to assist with 

paediatric-to-adult health care transition av Dixon m.fl. tar også for seg en generell 

transisjonsapplikasjon. Fokuset i artikkelen går først og fremst på designet og bruken, 

fremfor innhold og tjenester. Forfatterne foreslår og analyserer hvilke ting man må ta 

hensyn til når man designer med/for personer med funksjonsnedsettelser. De har gått 

spesielt nøye gjennom tre aspekter for applikasjonsdesign. 1) Mobil grensesnitt er 

forskjellige fra tradisjonelle brukergrensesnitt; 2) Det finnes en rekke ulike mobile 

plattformer; og 3) Mobile plattformer gir fordeler og bekymringer som for eksempel 

variasjoner i skjermstørrelse og løsninger (Dixon m.fl., 2013). 

 

Mobilapplikasjonen som denne artikkelen beskriver, vil bli kalt for Mobile transition 

navigator application (MTNA). Den har blitt designet for å støtte barn og unge 

underveis i transisjonsprosessen. For å i møte komme brukernes behov har det blitt 

lagt vekt på ”Schneiderman`s eight golden rules” (Schneider, 2011), som opprinnelig 

er laget med tanke på webdesign. Dixon m.fl. skriver også om tanker rundt de ulike 

aspektene knyttet til skjermbilde og taster. Viktigst av alt, mener de, er at dataene må 

være konsekvente. Det betyr at hvert aspekt ved brukergrensesnittet bør være med 

form, design, farge, vokabular og navigasjon. 
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2.4.2 Diagnose-spesifikke transisjonsapplikasjoner 

 

Det finnes også mobilapplikasjoner som er ferdig utviklet, og som allerede er ute på 

markedet. En av dem heter myIBD og er utviklet av SickKids (barnesykehus i 

Toronto, Canada). Applikasjonen går under gruppen diagnose-spesifikke, fordi den er 

laget spesielt for barn og ungdom som har diagnosen inflammatorisk tarmsykdom 

(Chrons syndrom). MyIBD lar pasienten lagre hva de har spist, avføring, smerter og 

hyppighet av toalettbesøk. Den har også verktøy som skal hjelpe ungdommene med å 

håndtere disse symptomene (The Hospital for Sick Children, 2013). 

 

 På bakgrunn av dette, er tanken å gi de mulighet til å følge opp egen sykdom, og på 

den måten bistå i transisjonsprosessen. I artikkelen legges det stor vekt på ordet; 

autonomi, og forskerne mener at det er en viktig del av å få til en vellykket 

transisjonsprosess. Det å bli mer selvstendig har flere positive følger. Klarer man å ta 

ansvar for egen medisinering, vil dette gi mestringsfølelse, som igjen kan motivere 

ungdommene til å sette seg mer inn i egen sykdom og helsetilstand.  

 

ImanageDM er også en diagnose-spesifikk mobilapplikasjon, men retter seg mot 

tenåringer med diabetes. Det finnes i dag over 200 diabetesapplikasjoner på markedet, 

men en fersk studie har funnet ut at mange ikke følger anbefalte kliniske retningslinjer 

for diabetesselvmedbestemmelse (Chomutare, Fernandez-Luque, Årsand, og 

Hartvigsen, 2011 i "News Challenge", 2013). ImanageDM er utviklet med tanke på å 

hjelpe ungdommer med å forbedre sin helse ved å engasjere dem i å ”lede” sykdom 

gjennom data sporing, utdanning, sosial nettverksstøtte, og koble disse dataene til sine 

pleieansvarlige, for bedre omsorg. Målet med mobilapplikasjonen er å øke 

selvmedbestemmelsen for å forbedre ungdommene på bli mer uavhengige og forenkle 

overgangen til voksen omsorg med bevisbaserte verktøy. ("News Challenge", 2013).  

 

Hovedmålet med mobilapplikasjonen er å forbedre kvaliteten på omsorg og utfall for 

unge voksne med kroniske sykdommer, og spesielt for å redusere komplikasjoner 

rundt sykdommen. Dette gjøres ved å øke deres lederegenskaper og engasjere dem. 

Noen av de viktigste utfordringene knyttet til dette programmet involverer å motivere 

ungdom til å samle inn og registrere sine egne data, delta i samtaler med sine leger og 

sykepleiere, og delta i sykdomsspesifikk opplæring. 
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Til tross for at mange av mobilapplikasjonen ikke er bevisbaserte, har de vist seg å 

redusere målinger av langtidsblodsukkeret med så mye som 2 prosent. Disse typene 

av applikasjoner fokuserer først og fremst på å la pasienten måle insulin og registrerer 

hva de har spist, men feedback som trengs for å lære mer om sykdommen, er ikke 

tilgjengelig. I motsetning, vil en bevisbasert-mobilapplikasjon korrigere pasienten når 

han/hun får høye målerverdier, og foreslå hvordan det kan gjøres (drikk litt juice etc.) 

Deretter vil mobilapplikasjonen spørre hva pasienten tror skjedde, med tanke på at 

blodsukkeret ble så lavt/høyt (for mye insulin, trening?). iManageDM vil ta dette 

steget videre og tillate pasienter å putte inn personlige innstillinger, sånn som 

insulinverdier, slik at appen og innholdet vil være tilpasset den enkelte bruker.  

 

En annen funksjon som mange andre mobilapplikasjoner mangler, er evnen til å 

overføre disse dataene tilbake til helsepersonellet, som gir mulighet for personlig 

tilbakemelding. For eksempel kan helsepersonellet få tilgang til en nettportal for å se 

hva pasienten har lagt inn av data og ut ifra det ha mulighet til å sende en tekst som 

kan skape læring eller en påminnelse hvis det er nødvendig. Forskning har vist at en 

gjennomsnittlig person er i stand til å tolke og bruke helseinformasjon funnet på 

internett på egen hånd (van Deursen & van Dijk, 2011 i iManageDM, 2013). Hvis 

medisinske fagfolk er inkludert i mer rutinebaserte helseopplysninger, kan ikke bare 

læringsutbytte være tilpasset for å passe pasientenes behov, men pasientene vil være 

mer egnet til å forstå videre læring. 

 

To andre viktige funksjoner som er tenkt inkludert i mobilapplikasjonen, er 

muligheten til å sette mål for selvstyring og et sosialt nettverksplattform for å tillate 

sosial støtte. Applikasjoner som i dag hevder å inkludere sosiale nettverk, gir kun 

tilgang til en Facebook-side eller Twitter-konto. 

 

2.5 Erfaringer med å designe med ungdom 
 

Et annet viktig aspekt ved denne oppgaven er å se på hvordan man kan designe med 

ungdommer. Jeg vil derfor videre i dette kapitlet først og fremst diskutere metoder 

benyttet i deltakende design, fordi KULU generelt handler om å benytte deltakende 

design, og fordi det er naturlig valg til mitt prosjekt, på grunn av faktorer som setting, 

brukergruppe og formålet med oppgaven. Videre vil jeg komme med eksempler hvor 
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dette er brukt i forbindelse med ungdommer. Videre vil jeg se på de styrker og 

svakheter ved en slik måte å designe på, nettopp fordi forskning viser til klare fordeler 

når man involverer ungdommer i prosessen og i det endelige sluttproduktet (Mazona i 

Adams m.fl, 2013).  

 

Når man designer med ungdommer kan det være utfordrende å få til meningsfylte 

samtaler som kan få frem deres behov og verdier (Buskermolen og Zoon, 2004), men 

det er vel så viktig å inkludere de, nettopp fordi ungdom snart vil bli voksne, og av 

den grunn bør ha innflytelse på fremtidig teknologi (Fitton m.fl., 2013). Dette er 

spesielt viktig i mitt tilfelle, hvor teknologien jeg designer er spesielt rettet mot 

ungdom som brukergruppe (News Challenge, 2014).   

 

2.5.1 Deltakende metoder  

 
I senere tid har fokuset innenfor design av HCI (Human-computer interaction) ikke 

bare vært rettet mot brukeratferd og erkjennelse, men også mot brukeropplevelser 

(Desmet and Hekket, 2007 in Buskermolen og Terken, 2012). Forskning og praksis 

viser en stor interesse for å bygge en forståelse av erfaring, og utvikle og benytte 

verktøy og metoder som kan bistå designere med oppgaven å designe for gode 

brukeropplevelser (Buskermolen and Terken, 2012). 

 

Jeg vil derfor i denne delen gå i gjennom ulike metoder som blant annet er tatt i bruk i 

artikler knyttet til workshopen; Methods of working with teenagers in interaction 

design. Der etter vil jeg trekke ut det jeg ser på som viktige og interessante elementer 

ved bruken av dem. Jeg har valgt å rette fokus mot de metodene jeg ser på som mest 

aktuelle i forhold til prosjektet mitt og hvilke metoder jeg kan lære noe av.  

 

2.5.2 Co‐constructing stories 

 
Co-constructing stories er en metode som kan være nyttig, forutsatt at den er lagt opp 

etter ungdommenes måte å tenke på (Buskermolen og Zoon, 2004). Metoden går ut på 

at man får input fra potensielle brukere på et veldig tidlig stadige i utviklingen av 

konseptet. Man prøver å få tak i brukernes egne historier fra virkeligheten og deres 
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visjoner om hvordan konseptet kan være nyttig for dem i fremtiden på en «non-

directive» og «ustrukturert måte». 

 

Grunnsteinen i denne metoden er at ved å tro på at minner, erfaringer og drømmer er 

tett knyttet sammen kan brukere gjøre bedre vurderinger for hvordan nyskapende 

design skal fungere, hvis de kan knytte det til tidligere erfaringer. 

 

 

Figur 2: Faser i Co-constructing stories (Buskermolen og Terken, 2012) 

 
I den originale metoden starter dialogen mellom bruker og designer med at designeren 

forteller en fiktiv historie som bruker kan kjenne seg igjen i. Zoon og Buskermolen 

valgte å se litt bort fra nettopp dette og benyttet seg i stedet av et musikkvideoklipp 

bestående av aktiviteter brukerne kunne kjenne seg igjen i. På den måten kan man 

fjerne noe av ubehaget rund scenarioet og få deltakerne til å føle seg komfortable. 

 

Metoden anbefaler også en-til-en dialog mellom bruker og designer, men Zoon og 

Buskermolen valgte å ha alle deltakerne samlet. De ville invitere til mer spontane 

samtaler siden deltakerne da ville komme til å snakke like mye med hverandre som til 

intervjueren. Dette skapte rom for historier som trolig ikke ville sett dagens lys, men 

det førte også til at deltakerne ble oppmerksomme på og ikke si ting som kunne 

oppfattes som ”dumme”. 

 

Buskermolen og Terken har av tidligere erfaringer funnet ut at å bruke intervju hvor 

det blir ramset opp en list med ”hvorfor” spørsmål, sjelden blir tatt godt i mot. Dette 

kunne føre til at intervjuobjektet både ble tilbakeholden, og i noen tilfeller også 

irritert. De nevner også at det selvfølgelig kommer an på hvor flink intervjuer er til å 
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løse situasjonen. De har der i mot hatt større effekt av co-constructing stories som de 

som nevnt samhandler i grupper, og presenterer en historie som ungdommene kan 

bygge videre på (Buskermolen and Terken, 2004). 

 

Oppsummerer man bruk av denne metoden er en nøkkelfaktor for å lykkes å gjøre 

samarbeidet mellom designer og ungdommene så tiltalende som mulig. Dette kan da 

som nevnt gjøres ved å gjøre intervjuer i kombinasjon med musikk, video og andre 

aktiviteter som ligger ungdommer nært. På den måten vil de lettere bli inspirert til å 

være deltakende og åpne for ny tanker og ideer. 

    

2.5.3 Fotodagbøker og små gruppediskusjoner   

 
I artikkelen til Avramides og Luckin (2013) blir det brukt to ulike metoder i forhold 

til deltakende design. Den første metoden gikk ut på å lage en fotodagbok. Dagbok 

som metode blir brukt for å forstå deltakerens oppførsel og med hensikt forsøke å 

fange opp det gapet mellom det deltakerne registrerer av hendelser, etter hvert som de 

forekommer (Carter og Mankoff, 2005). Bilder vil også ofte bli produsert i forhold til 

tid og sted hvor forsker ikke har adgang eller mulighet til å være til stede (Young og 

Barrett, 2001). Fotodagbok som metode forekommer vanligvis på en av to måter; Den 

ene måten er når deltakerne svarer på forhåndsdefinerte spørsmål om hendelser, også 

kalt tilbakemeldingsstudier. Den andre måten er når deltakerne selv bruker media 

(foto/film/lydopptak) til å registrere hendelser, som videre blir diskutert og drøftet i 

intervjuer (Carter og Mankoff, 2005).  

 

Deltakerne i artikkelen til Avramides og Luckin (2013) fikk i oppgave å lage en 

fotodagbok fra en dag i livet sitt. De ble senere satt sammen i grupper og fikk i 

oppgave å lage en fortelling ut ifra bildene som ble lagt ut på et storyboard. Innad i 

gruppa fikk alle en rolle hver. En skulle bli intervjuet (vedkommende som hadde tatt 

bildene som ble lagt på storyboard), en var intervjuer og noen skulle ta notater. 

Intervjuer ble gitt en intervjuguide som skulle hjelpe til å lage storyboardet. 

Metodene ble brukt i et prosjekt som går ut på å utvikle teknologi for økt læring rundt 

personlig energiforbruk. Når dette var ferdig satt deltakerne seg ned og diskuterte 

aktivitetene som var på bildene, og så på det fra et energiforbruk ståsted. Denne 

metoden bidro til at det var lettere å forstå ungdommenes energirelaterte problemer og 
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utfordringer (Avramides og Luckin, 2013) 

 

Utfordringer i dette prosjektet gikk mer på kontekst. Prosjektet ble gjennomført ved 

en skole, i et klasserom. Dette gjorde at spørsmålet om personlig energiforbruk hele 

tiden ble sett i lys av et skoleperspektiv og da spesielt naturfag. Dette vek litt ifra 

ideen til forskerne, som ønske at det ble sett mer i lys av bruk av energiforbruk i 

hjemmet. Det skal sies at i denne sammenheng var fotodagbok den metoden som 

fanget opp dette best, ved at ungdommene faktisk hadde tatt bilder fra en dag i sitt liv, 

hvor de også hadde tatt bilder av situasjoner i hjemmet. 

 

2.5.4 Spørreskjemaer og små gruppediskusjoner  

 
Den andre metoden Avramides og Luckin benyttet seg av var spørreskjemaer og små 

gruppe diskusjoner. Spørreskjemaer er en veldig vanlig metode innen for forskning, 

men er ofte ikke utformet på en god nok måte. Et spørreskjema er et veldefinert og 

velskrevet sett med spørsmål som deltakere blir spurt om å besvare individuelt. De er 

som regel selvadministrerende. Spørreskjemaer er en god metode i form av at det er 

enkelt å få inn store antall av respondenter på kort tid, og fra et stort 

geografiskområde. Man kan raskt danne seg et inntrykk av det ”store bildet”. Det er 

viktig at spørreskjemaet når den aktuelle gruppen det er laget for, og at spørsmålene 

er forståelige og testet i forkant (Lazar m.fl., 2010).  

 

I dette eksemplet gikk spørreskjemaene ut på å finne ut av deltakernes forståelse og 

holdning til energiforbruk, men mange av deltakerne svarte ikke på spørsmål i 

spørreskjema knyttet til dette. Det viste seg likevel at de små gruppediskusjonene som 

ble holdt i etterkant av spørreskjemaene fikk frem hvilken forståelse de hadde i 

forhold til holdningene sine. 
 

Hvorfor ungdommene ikke svarte på spørreundersøkelsen kommer det ikke fram noe 

klart svar på, men en antagelse kan være at det var lettere å lufte tankene sine i en 

gruppe hvor de kunne få en bekreftelse på om det var en riktig eller feil måte å se det 

på. (Selv tenker jeg at mange har lettere for å ordlegge seg muntlig fremfor skriftlig, 

og at det er enklere å gjøre seg forstått).  
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2.5.5 Heuristisk evaluering 

 
En metode som beskrives som en «usability engineering method» for kjapp, billig og 

enkel evaluering av et brukergrensesnitt (Pasiali, 2013). Heuristisk evaluering er en 

uformell metode for brukbarhetsanalyse, hvor flere personer blir presentert for et 

brukergrensesnitt, og blir spurt om å kommentere det (Nielsen og Molich, 1990).  

Evalueringen blir gjort av en som blir sett på som ekspert på området. I artikkelen til 

Pasiali ble ungdommene sett på som ekspertene. Sammenliknet med vanlig 

brukertesting blir en heuristisk evaluering sett på som mer subjektive fordi den 

baserer seg på ferdigheten til den som gjennomfører evalueringen. Hovedargumentet 

for å benytte seg av en slik evaluering er ofte kostnadene, som er svært lave sett i 

forhold til andre evalueringsmetoder (Pasiali, 2013) 

 

I forhold til denne metoden som vanligvis har blitt brukt på voksne, ser man flere 

utfordringer når det kommer til barn. Det er andre aspekter som bør tas i betraktning 

når det er barn og ikke voksne som evaluerer – nettopp fordi barn og voksne er to 

ulike brukere med ulike krav og forventninger (Pasiali, 2013). 

 

2.5.6 Tverrfaglig team 

  

I artikkelen til Peggy Gregory diskuteres dynamikken i et tverrfaglig team, bestående 

av forskjellige interessenter. I dette tilfellet er det snakk om ungdommer, foreldre, 

akademikere og helsepersonell. DVice prosjektet, som det ble kalt, handlet om 

uakseptabel oppførsel blant 13-17 år gamle ungdommer. Et interaktivt web-basert 

kognitivt oppførselsprogram skulle utvikles, og ungdommene skulle benytte seg av 

dette med hjelp fra profesjonelle. 

 

En utfordring knyttet til slike team, er vanskeligheten rundt det å få alle samlet på 

samme tidspunkt. Derfor ble det lagt opp til ulike økter med de ulike 

samarbeidspartnerne. Med ungdommene benyttet de seg av prototypeøkter, 

diskusjoner og prototypeevalueringer med både muntlige tilbakemeldinger og 

spørreundersøkelser (Gregory, 2013). 

 

Gruppen bestående av foreldrene gjennomførte prototypeevalueringer på 
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Universitetet. Akademikere og spesialister på foreldreomsorg gjennomførte møter 

knyttet til design av innhold og vurderinger av prototyper. Det ble også holdt 

prototypeevalueringer med helsepersonell og Softwareutviklere (Gregory, 2013). 

    

I forhold til å jobbe med ungdommer møtte også Gregory på utfordringer. Han fant 

store forskjeller med tanke på ungdommenes alder. Problemer rundt dette ble løst på 

den måten at grupper bestående av yngre ungdommer ble lagt til mer aktivitetsbaserte 

økter, mens grupper bestående av eldre ungdommer tok del i mer diskusjonsbaserte 

økter. Underveis i prosjektet lære Gregory at de eldre ungdommene ble mer 

engasjerte når de ble introdusert for en mer konkret idé av hva de var med på å 

utvikle. De viste seg også å være gode på å evaluere, analysere og komme med kritikk 

til prototypene (Gregory, 2013). 

 

Ut ifra erfaringen med tverrfaglige team ble det konkludert med at det hadde vært 

nyttig, og at det hadde vært mer kommunikasjon mellom de ulike gruppene av 

interessenter. Og et SID team (small inter-disciplinary team) som bestod av en 

ungdom, en spesialist på foreldreomsorg, en forelder og en akademiker som kunne 

fungert som en nøkkel-beslutningstaker. Dette kunne trolig ha bidratt til å koordinere 

funn fra en videre deltakendeprosess med å engasjere de ulike gruppene av 

interessenter (Gregory, 2013). 

 

2.5.7 Intervjuer og fokusgrupper 

 
En mer tradisjonell metode som har vært brukt i mange år, er intervjuer. Fordelen med 

intervjuer er at det lar oss gå dypere inn i et tema eller en problemstilling og er svært 

fleksibelt. Det finnes flere ulike former for intervjuer; fullstrukturerte, 

semistrukturerte og ustrukturerte (Lazar m.fl., 2010).  

 

Kevin Marshall (2013) mener vi ikke bør være for raske med å utelukke/undervurdere 

denne metoden. Han peker også på at ungdommer bør behandles på samme måte som 

voksne, fordi det vil styrke involveringen deres i designprosessen (Marshall, 2013). 

Intervju har vist seg å være effektive med tanke på ungdommer, for flere viser til å 

bidra som deltakere når det skal reflekteres rundt egne erfaringer og konstruksjon av 

nye betydninger. Marshall bruker i artikkelen sin et eksempel med ungdommer som 
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har vokst opp med alkoholiserte foreldre som ble intervjuet av sine terapeuter. 

Intervjuprosessen hjalp ungdommene med å akseptere sin fortid og få en bedre 

forståelse av de faktorene som i dag påvirker dem, og hvordan de kan handle for å 

løse dem (Marshall, 2013). 

 

Selve casestudiet i artikkelen til Marshall handler om hvordan digital teknologi kan 

hjelpe ungdommer til å delta i lokal beslutningstaking og planlegging i samfunnet. 

Dessverre føler ungdommer ofte at de er ute av stand til å delta i slike aktiviteter, som 

fører til at viktige milepæler ikke blir tatt i betraktning. 

Intervjuer er, som nevnt tidligere, en gammel og tradisjonell metode og stikker seg 

langt vekk fra de nye metodene som blir benyttet med tanke på design. Planen til 

Marshall er å vise med dette casestudie at dette er en metode man ikke må overse 

mens man søker etter nye metoder å samhandle med ungdommer på. Han skriver at i 

situasjoner hvor man har behov for tillit og ansvar, er intervjuer en potensiell teknikk 

hvor det er enkelt å behandle ungdommer og voksne likt (Marshall, 2013).  

 

Et stort problem knyttet til metoden i eksempelet over, var nettopp det at de voksne i 

fellesskapet ikke stolte på at ungdommene var ærlige, og de forventet heller ikke at de 

skulle bidra med noe av verdi. På motsatt side trodde ungdommene at de voksne ikke 

kom til å lytte til deres meninger og synspunkter (Marshall, 2013). 

 

For å løse dette problemet ble det laget grupper bestående av både ungdom og voksne. 

Det ble så gjennomført gruppeintervjuer. På den måten måtte de samarbeide og lytte 

til hverandre. Flere av de voksne ble svært overrasket over hvor engasjerte mange av 

ungdommene viste seg å være i design prosessen, noe som førte til større tillit til de. 

Det samme skjedde blant ungdommene, hvor de ble svært overrasket over hvor 

mottagelige de voksne var ovenfor deres tanker og ideer. 

 

Fokusgrupper blir ofte sett i sammenheng med intervjuer, men fokusgrupper er mer 

en organisert, gruppediskusjon hvor man skal utforske et spesifikt problem hvor 

personers synspunkter eller erfaringer er nyttig. Det som kjennetegner fokusgrupper 

er at man blir ”fokusert” eller involvert i en eller annen form for aktivitet. Det kan 

være alt fra å se en film, et blogginnlegg eller debatt rundt et sett med spørsmål 

(Kitzinger, 1994).  
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2.6 Oppsummering 
 

I dette kapitlet har jeg gått igjennom tidligere forskning som tar for seg ulike aspekter 

og faktorer som har betydning for denne oppgaven.  

 

Artiklene og rapportene jeg har gått i gjennom, viser at selve transisjonsprosessen og 

de programmene som finnes i dag, ikke er tilstrekkelige. Mange føler ubehag og 

engstelse knyttet til denne prosessen, og et fåtall planlegger den med legen sin. Den 

generelle forståelsen av ungdommene i de ulike studiene, viser at de ønsker mer 

kontroll og ansvar over egen sykdom, hvor flere ønsker seg verktøy som kan bistå i 

denne prosessen. Det er et behov for sikker og forståelig informasjon, som er lett 

tilgjengelig. Studier viser at det er behov for, og ønsker om, nettopp teknologiske 

løsninger, fordi det blir sett på som tilgjengelig, personlig og enkelt å benytte seg av.  

 

Selv om det i dag finnes ulike hjelpemidler/verktøy knyttet til helse og sykdom, er det 

viktig å være kritisk når man tar de i bruk. Kvaliteten på ulike helseapper er 

varierende, men det finnes flere nettsider som har evaluert og laget lister over de som 

holder stand. I forhold til apper som har hovedfokus på transisjon er det bare 

TransistionMate jeg har klart å spore opp. Den har flere funksjoner som jeg ser på 

som interessante og nyttige. Målet med TransitionMate er ikke bare å gi ungdommene 

et nyttig verktøy, som skal brukes for å reflektere over tidligere hendelser, som igjen 

kan styrke deres autonomi. Den skal også gi forskere en bedre forståelse av 

transisjonen og det som forgår med tanke på helse og sykdom i denne perioden.  

 

Det finnes også diagnosespesifikke transisjonsapplikasjoner, som for eksempel 

myIBD, hvor hovedfokuset er på å øke autonomien til pasienten. Ungdommene skal 

bli forberedt på å bli mer uavhengige, og få økt medbestemmelsesrett, og på den 

måten forenkle overgangen til voksenavdeling. Dette er kanskje den viktigste 

oppgaven til transisjonsappene, uavhengig av om de er diagnosespesifikke eller ei.  

 

Flere av forfatterne jeg har nevnt i dette kapitlet er innom begreper som autonomi, 

selvbestemmelse og selvstendighet. Alle disse ordene er viktige begreper å ta hensyn 

til, og ha som utgangspunkt, når teknologi og dens funksjoner skal utvikles (flere av 

disse begrepene vil jeg komme tilbake til i kapittel 3).  
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Artiklene knyttet til metoder brukt innenfor deltakende design med ungdom, viser at 

det finnes flere metoder som ser ut til å fungere godt. Artiklene viser at det kan være 

nyttig å bruke flere enn bare en metode for innhente data, og at man ikke må 

undervurdere ungdommers evner til å reflektere og bidra i diskusjoner.  
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3 – Teoretisk rammeverk 

 
Jeg vil i dette kapittelet gå i gjennom det teoretiske perspektivet og rammeverket som 

har blitt brukt i denne oppgaven. I forrige kapittel var fokuset å finne ut av hva som 

har blitt gjort av forskning og utvikling, knyttet til helse, transisjon, 

mobilapplikasjoner og design med ungdom. I dette kapitlet vil jeg se på viktige 

begreper som sto sentralt i kapittel 2, og som har stor betydning for hvilke tanker jeg 

bør gjøre meg før jeg starter på et samarbeide med ungdomsrådet til Ahus.  

 

I forhold til mobilapplikasjonen og dens funksjoner, bør det være et verktøy som kan 

være med hjelpe ungdommer med å kontrollere og følge opp egen sykdom. Får jeg til 

dette, vil den kunne være med på å øke deres autonomi, noe som er et nøkkelord når 

vi prater om transisjon og forskjeller mellom barn-og voksenavdeling (Wifstad, 

2002). I et tidsskrift for den norske legeforening står det at autonomi ofte bil forstått 

som det å ha frihet til å styre sitt eget liv, frihet til å bestemme over egen situasjon. 

Wifstad (2002, s.721) beskriver autonomi som; 

 

Det vi blant annet har i tankene når vi snakker om autonomi, er å være sterk, å 

mestre, å vite, å klare å handle fornuftig, å lykkes, å greie seg selv, være 

uavhengig.  For ungdom er det å bestemme over seg selv, og avgjørelser rundt.  

 

 

Det sies og at autonomi, og viktigheten av å respektere den, også kan forankres i 

menneskes spesielle evne til å være ”selvlovgivende” (Kant I., 1988 og O´Neill, O, 

2002 i Pedersen m.fl, 2007).  
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I vid forstand, er selvstendighet en prosess med å hjelpe folk til å hevde kontroll over 

de faktorene som påvirker livene deres. Denne prosessen omfatter både individuelt 

ansvar innenfor helsetjenester og en bredere institusjonell, organiserte og sosialt 

ansvar for å hjelpe folk til å ta større ansvar for sin egen helse (Gibson, 1991).  

 

Det er viktig å påpeke at det er forskjell på autonomi og pasientautonomi. Autonomi i 

seg selv er oftest forbundet med selvbestemmelse, og at individer blir sett på som 

autonome når deres handlinger er helt og holdent deres egne. Ser man på 

pasientautonomi fra et sosiologisk og historisk perspektiv, har det sin bakgrunn i de 

gjensidige forhold vi har med våre psykiske, sosiale og økonomiske omgivelser. 

Pasient autonomi handler om å ha mulighet og rett til å kontrollere de mulighetene 

som finnes, knyttet til medisinskbehandling og deltakelse i behandlingsprosessen 

(Yang, 2012).  

 

3.1 Nye roller i transisjonsfasen 
 
Det er viktig å påpeke at pasientautonomi ikke er en teknikk eller en form for strategi, 

mer en form for visjon som skal guide hvert møte med en pasient, og som krever at 

både helsepersonellet og pasienten tilegner seg nye roller. Pasientens rolle vil være å 

holde seg informert og være en aktiv deltaker, og samarbeide i forhold til egen helse. 

Helsepersonellets rolle vil være å hjelpe pasienten ved å gjøre veloverveide 

avgjørelser for å nå mål og flytte barrierer ved hjelp av råd fra eksperter, støtte, 

opplæring og tilpassede forslag knytte til behandling og pleie. For helsepersonellet 

handler det om å gå fra å være ansvarlig for sine pasienter, til å bli ansvarlig med dem 

(Funnell og Anderson, 2004).  

 

3.2. Autonomi = mer sårbar?  
 
Selv om mange unge pasienter ønsker en styrket autonomi, må man være 

oppmerksom på konsekvensene. Ved å innføre og bruke ny informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi innenfor medisin oppstår nye aspekter. Ikke bare vil 

pasientens autonomi øke, hans eller hennes sårbarhet vil også bli mer påtrengende. 

Ved å få større mulighet til å øke og realisere sin autonomi i møte med lege og annet 

helsepersonell, kan det samtidig føre til at risikoen for å bli eksponert øker. 
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”Autonomien styrkes, men sårbarheten utfordres” (Wifstad, 2002, s.721).  

 

I de senere årene har det vært rettet et økt fokus mot pasientautonomi og informert 

samtykke. Det er likevel en utfordring for helsevesenet å tilpasse informasjonen og 

beslutningsprosessen etter pasientens behov (Pedersen m.fl., 2007). 

 

Eksempelvis har det har lenge vært kjent at diabetes og behandlingsformen påvirker 

både psykiske, følelsesbaserte og mentale faktorer i en pasients liv. Opplæring og 

pleie skal kunne påvirke sykdommen og på den måten virke positivt inn på pasientens 

liv (Anderson m.fl., 1995). En mobilapplikasjon kan i denne sammenheng være med å 

bistå i opplæring, i form av at pasienten kan lærer seg hvordan kroppen og den 

mentale helsen påvirkes av de daglige rutinene, medisinering og omgivelser.   

 

Wifstad (2008) mener at den nye teknologien legger til rette for en styrking av 

pasientens posisjon. ”Den opplyste pasienten” har ofte et bedre utgangspunkt for å 

diskutere meg legen sin, i forhold til egne plager. Nettopp av den grunn at pasienten 

har større kjennskap til den kunnskapen legen besitter. 

 

Spørsmålet knyttet til hva som kjennetegner en pasient med styrket autonomi, 

beskrives av Calvillo (2013) som en som skal ha bli blitt lært til å tenke kritisk, gjøre 

veloverveide valg, og videre tilpasse sin egen pleieplan, basert på kunnskap.  

 

3.3 Pasientsentrert tilnærming 
 
I dag er det også en voksende forventning til det som blir kalt for en pasientsentrert 

tilnærming. Dette handler om informasjonsdeling, avgjørelser tatt i felleskap, og 

kulturell kompetanse. Dette er med på å snu det vi tidligere har sett på som 

helsepersonellets ekspertise, over til det å være et profesjonelt samarbeidsforhold. 

Pasientsentrerte tilnærmingen bygger på et sterkt moralsk engasjement, som skal ha 

fokus på å ta avgjørelser som er til fordel for pasienten, eller som er i pasientens 

interesse (Higgs, 2008).  

 
Det finnes mange måter å inkludere pasienten i deres egen helse. Det viktigste er å 

involvere pasienten i ulike beslutninger, og ha pasienten i fokus når avgjørelser skal 
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tas. Det hele må ses i lys av ”hva er bra fra pasientens ståsted?” 

 

Det er ulike definisjoner på ”pasientsentrert tilnærming” og hva det innebærer. Jeg vil 

her referere til Berwick (2009) sin versjon:  

”Opplevelsen (i den grad det er informert, og den enkelte pasient ønsker det) av 

åpenhet, individualisering, anerkjennelse, respekt, verdighet, og valg i alle saker, uten 

unntak, relatert til ens person, omstendigheter, og relasjoner i helsevesenet.” 

 

I en studie hvor det ble sett på utfallet av behandling med fokus på pasient sentret 

pleie, assosierte deltakerne det med mindre ubehag og bekymringer, og bedre 

emosjonell helse i opptil to måneder etter behandling. Resultatet viste også til et en 

reduksjon på ca. 50 % av diagnostiske tester og henvisninger (Weston, 2001). 
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4 – Empirisk setting 
 

Ideen knyttet til å lage en mobilapp kom fra ungdomsrådet ved Ahus, som på et møte 

hadde diskutert mulige forslag til hva som kunne vært nyttig å ha av teknologi og 

hjelpemidler, knyttet til blant annet transisjonsprosessen. Videre hadde de blitt enige 

om at de ønsket seg en app som kunne bistå i prosessen.  

 

Ahus har ungdomsmedisin som et satsningsområde, og transisjonsprosessen er et av 

tiltakene det jobbes aktivt med. Det er store utfordringer knyttet til overganger i 

spesialhelsetjenesten, og tilbudene mangler fokus på de unges behov. Med tanke på 

planlegging er det svært tilfeldig om unge med rett til en individuell plan får tilbud. 

Kvaliteten er også varierende, spesielt med tanke på brukermedvirkning (Wilhelmsen, 

2013).   

 

Etter at de innførte 18 års aldersgrense ved barne- og ungdomsklinikken har de 

oppdaget flere aspekter ved unge, syke, pasienter. Unge pasienter er ofte innadvendte, 

men de aller fleste er oppegående, men med et bredt spekter av plager. Flere av 

ungdommene har sammensatte vansker, som krever tverrfaglig samarbeid 

(Wilhelmsen, 2013).  

 

Transisjonsmodellen til Ahus har som mål å gjøre ungdom til mer kompetente og 

effektive helsetjenestebrukere, bidra til økt livskvalitet for ungdommene og deres 

familier, og redusere risiko for senkomplikasjoner (Wilhelmsen, 2013).  
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4.1 Føringer for prosjektet  
 
Prosjektet mitt er en del av KULU, som videre har et samarbeid med Ahus. Av den 

grunn var det meste av settingen allerede forhåndsdefinert. Jeg og de andre 

masterstudentene knyttet til prosjektet skulle få komme til Ahus og gjennomføre to 

workshops sammen med ungdomsrådet. Utover dette kunne det være mulig å kontakte 

personer rundt ungdomsrådet (som Kjersti Wilhelmsen, koordinator for 

ungdomsrådet) for å stille spørsmål eller innhente informasjon.  

 

Før jeg bestemte meg for å ta del i dette prosjektet, var jeg innom flere andre forslag; 

både en mobilapp som var knyttet opp mot psykisk helse, og en som ble kalt for ”spør 

doktor-appen”. Det var likevel ideen om en transisjonsapp som virket mest interessant 

og givende, spesielt med tanke på at transisjonsprosessen er et satsningsområde for 

sykehuset, og fordi en slik app trolig være aktuell for et større antall brukere.  

 

4.2 Rekruttering 
 
Siden dette prosjektet er et samarbeid mellom Ahus og KULU ved Universitetet i 

Oslo, var det på forhånd klargjort at ungdomsrådet ville stille seg til vår disposisjon 

som deltakere i workshopene. Det var likevel uvisst hvor mange som ville møte opp 

og ta del i prosjektet. Til workshop I var det syv ungdommer til stedet, og til 

workshop II kom det åtte ungdommer. Dette var et passende antall i forhold til 

gjennomføringen.  

 

4.3 Deltakere  
 

Ungdomsrådet til Ahus består av 10 gutter og jenter, i alderen 14-20 år, og ble startet 

opp i 2012. Ideen bak ungdomsrådet er at ulike erfaringer skal gi mye kompetanse. De 

speiler også ulike pasientgrupper. Formålet er å gi råd til både ungdom og sykehuset 

(Wilhelmsen, 2013). Enkelte av ungdommene tilbringer mye tid på Ahus mens andre 

er bare innom til konsultasjoner og oppfølging. Det alle ungdommene har til felles, er 

at de har en eller flere diagnoser, og har det vi kaller for langtids helseutfordringer. 

Åtte av ungdomsrådets ti deltakere var med på en eller to workshops (se vedlegg 1). 
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Figur 3: Deltakere fra ungdomsrådet og team KULU 

 

4.4 Samtykkeerklæring  
 
Ungdommene fikk utdelt samtykkeerklæring under den første workshopen. Denne 

måtte signeres av alle som ønsket å delta i prosjektet. De deltakerne som var under 16 

år, måtte samtidig sørge for å få underskrift av foresatte (se vedlegg 2).  

 

4.5 Lokasjon 
 
Workshopene har foregått på Ahus, som ligger i Lørenskog i Akershus fylke. Vi har 

holdt til ved barn- og ungdomsklinikken. Der har det vært et møterom til disposisjon, 

samt et undervisningsrom som tilhører Universitetet i Oslo. Under workshop I 

gjennomførte jeg seansen min, alene, på møterommet. Mens under workshop II var 

jeg på undervisningsrommet og delte plassen med en medstudent. Rommene egnet 

seg godt til å ha workshops i. De var store og hadde godt med lys. Det var også mulig 

å flytte på bord og stoler, slik at det enkelt kunne legges til rette for rullestolbrukere, 

og andre som hadde problemer med forflytning.  

 

Vi lærte av workshop I, hvor vi fikk tilbakemeldinger på at det hadde vært litt slitsomt 

med all forflytningen. Vi la derfor opp programmet for workshop II etter 
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ungdommene, slik at de skulle slippe å forflytte seg mer enn nødvendig (se vedlegg 

4). 

 

4.6 Trygge rammer  
 
For å bli bedre kjent med ungdommene, og for å skape en hyggeligere og mer 

komfortabel setting, hadde vi pause med bespisning på møterommet. I workshop I, 

hadde vi det i midten av programmet, mens i workshop II startet vi med det. Ved å 

skape en uformell ramme med rom for småprat, latter og litt informasjon, tror jeg 

ungdommene skjønte at de kunne senke skuldrene og at vi skulle jobbe som et team.  

 

4.7 Forståelse for brukergruppe 
 
Noe som er svært viktig når man designer med ungdommer er å forstå deres avstand 

til barn og voksne. Ungdommer, spesielt, utvikler og reformerer identiteten sin når de 

går fra å utvikle seg fra barn til å skulle bli voksen. I denne prosessen utvikler de sin 

egen spesielle smak og hvordan de forholder seg til ulike erfaringer. Dette er 

personlig tilpassede krav som teknologi er ideelt egnet til å støtte (Adams m.fl., 

2013). 

 

4.8 Intervju med Kjersti Wilhelmsen 
 

Selv om denne oppgaven bygger på deltakende design med ungdom, var det likevel 

viktig og interessant å hente inn informasjon fra de som sitter med ansvar og 

forståelse for transisjonsprosessen, uten å selv være pasient. Kjersti Wilhelmsen er 

koordinator for ungdomsrådet, og har av den grunn mye kontakt med ungdomsrådet. 

Hun sitter på informasjon i forhold til hva de har uttalt tidligere, og hva hun som 

sykepleier ser i sitt daglige virke i forhold til hva ungdom kan ha bruk for, og hva de 

opplever som vanskelig. Intervjuet var delt opp i tre deler, (se vedlegg 5) hvor den 

første gikk på hvilken bakgrunn Kjersti har, den andre på selve transisjonsbegrepet og 

hva en transisjon innebærer, og den tredje og siste delen gikk på transisjon og 

ungdom.  
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Under intervjuet med Kjersti var jeg interessert i å finne ut av om det er spesielle 

diagnoser som har større utfordringer med transisjon enn andre pasientgrupper. Hun 

mente at pasienter med diagnoser som diabetes, hjerteopererte, ekstreme premature og 

utmattelsessyndromer hadde de største utfordringene. Grunnen til at dette er spesielt 

utsatte grupper skyldes risiko, komplikasjoner og medisinering.   

 

Siden Kjersti er delaktig i ungdomsrådet, og var en av de som var inne på det å lage 

en mobilapp som kunne bistå ungdommene i transisjonsprosessen, var det viktig for 

meg å finne ut hva hun, som voksenperson og sykepleier, mente en slik mobilapp 

burde inneholde, og hva hun hadde plukket opp fra ungdommene. Kjersti mente at 

appen burde inspirere ungdommene til å tenke selv. Fakta, enkel og konkret 

informasjon og spørsmål som kunne få de til å reflektere. I følge henne har 

ungdommene et ønske om eget ansvar og engasjement. Andre ideer til appen som hun 

var innom, var ordbok, påminnelser og sjekklister som kunne fungere som 

utgangspunkt for samtale med lege og helsepersonell. 

 

Møte med Kjersti gav meg en større innblikk i forhold til hvordan organiseringen 

fungerer på Ahus. Det er tydelig at det svært ulikt hvordan de ulike avdelingene på 

sykehuset løser transisjonen. Noen har hatt mer fokus på det som blir omtalt som ”en 

god transisjon”, mens andre ikke har prioritert transisjonen nevneverdig. Om dette 

skyldes mangel på ressurser eller kunnskap, visste ikke Kjersti noe om. Det som nå er 

interessant, og som hun la mye vekt på, er at transisjon er et større satsningsområde 

ved sykehuset. Dette syntes hun var svært spennende. 

 

Etter intervjuet satt jeg igjen med både konkrete informasjon og en følelse av at 

nettopp det å fokusere på selvstendiggjørelse av ungdommene, og å skape et verktøy 

som er enkelt, og tilgjengelig, kunne være med på å gjøre transisjonsprosessen til en 

mindre skremmende, og mer positiv, opplevelse for ungdommene.  
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5 - Metodologi 

 

5.1 Bakgrunn 
 
For å kunne øke pasientenes autonomi ser jeg på det som viktig, og svært nødvendig, 

å velge en tilnærming til prosjektet som retter seg mot involvering av bruker. Det var 

derfor et naturlig valg å bruke deltakende design som metodologi i dette prosjektet, 

både på grunn av dens mulighet for kreativitet og den nære tolkning av utfordringer 

og problemløsning.  

 

Oppgaven bygger på et fortolkende paradigme etter som jeg prøver å forstå 

fenomener knyttet til hvordan ungdommene forholder seg til sykdommen og 

transisjonsprosessen. All forskning baserer seg på underliggende antakelser, i forhold 

til hva som blir sett på som valid forskning, og hvilke forskningsmetoder som er 

passende (Myers, 1997).  

 

Deltakende design stammer fra den skandinaviske arbeiderbevegelsen hvor fokuset i 

forhold til demokrati ble knyttet til å inkludere og lytte til flere stemmer. Mannen som 

stod bak dette var Kristen Nygaard som i 1972 ble involverte av det norske Jern- og 

metallarbeiderforbundet, i deres prosess knyttet til systemutvikling. Ved å gjøre dette 

tok han det første skrittet med å gå vekk fra den tradisjonelle forskningen og 

systemutviklingen, til og å jobbe med mennesker og involvere lokale fagforeninger 

(Gregory, 2003). Den viktigste forutsetningen knyttet til dette samarbeid mellom 

forskere og arbeidere var at hvis arbeiderne og deres lokale fagforeninger bygget opp 

kunnskap om forholdet mellom teknologi og arbeid, formulert sine mål, og utviklet 
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lokale og nasjonale strategier for å gi stemme til deres interesser, ville arbeiderne 

kunne hevde større kontroll over sine arbeidsvilkår (Kensing og Blomberg, 1998). 

 

Formålet var å utruste folk med bedre verktøy for å utføre sitt arbeid, slik at de til slutt 

kunne forbedre sine ferdigheter samtidig automatisere den gjentakende og 

strevsomme delen av arbeidet (Simonsen og Robertson, 2012).  

 

Denne tilnærmingen spredde seg ut i Skandinavia og gjorde deltakende design til en 

del av den skandinaviske tradisjonen. Fra 1972 og fram til nå har deltakende design 

som metodologi gjennomgått mange endringer. Den har likevel beholdt den 

opprinnelige kjernen som bygger på aspekter knyttet til menneskelig aktivitet, og en 

tro på at kunnskap kan bli videreført på en etisk og effektiv måte gjennom samarbeid 

mellom deltakerne (Spinuzzi, 2005).  

 

Fordelen ved å benytte deltakende design er at IT-løsninger bli bedre tilpasset 

brukernes virksomhet. En av grunnene til dette er at både design og bruk inngår i 

endringsprosessen. Den gir i tillegg mulighet til å bevare brukernes autonomi, også på 

sikt. Deltakende design søker å forankre krav og behov i kjernevirksomheten, og det å 

arbeide med definisjoner kan gi nye svar, og nye problemer. Flere perspektiver gir 

også bedre og mer innovative designideer.   

 
Deltakende design er en designtilnærming som aktivt prøver å involvere menneskene 

man designer for, og andre interessenter, i designprosessen (Brandt, 2006). Ved å 

inkludere fremtidige brukere i designprosessen, er det mulig å utvide plassen for 

designideer. Man kan stole på at løsningen ikke bare vil bli funksjonell, men også mer 

kreativ (Bratteteig og Wagner, 2012). Deltakende design kommer fra ideen om at de 

som vil bruke, eller være påvirket av, designet bør være med i designprosessen (Ehn, 

2008). Flere forfattere understreker at det å designe designprosessen er vel så viktig 

som å designe artefaktet.  
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Figur 4: Bruks-orientert design-modell (Designgruppen, Ifi, 2012) 

 
Modellen ovenfor (figur 4) viser de ulike stegene man må innom for å kunne kalle det 

for bruks-orientert design. Her ser man hvordan man starter med en praktisk, 

virkelighetsbaserte situasjon, og videre prøver å forstå denne praksisens slik at man 

kan lage en problemstilling hvor man identifiserer behov og ønsker. Neste steg i 

modellen går på å konkretisere hvordan man skal evaluere hvor vidt man har oppnådd 

det man ønsker. Neste steg er å prøve å komme opp med løsninger, som igjen blir 

testet og evaluert. Alt dette skjer i samarbeid med deltakere.  

 

5.2 Hvorfor bruke deltakende design? 
 
To sentrale faktorer for hvorfor man skal inkludere deltakende design blir beskrevet 

av Simonsen og Robertson (2013, s. 2-3). Den første går ut på at man søker de som 

ønsker å ha en «stemme» i designet, uten å måtte snakke det språket man forbinder 

med profesjonell, teknologi design. Dette oppnår man ved å benytte verktøy som for 

eksempel prototyper og mock-up som representerer utviklingen av systemet og 

fremtidig praksis. Det andre aspektet er at de som ikke er profesjonelle 

teknologidesignere har vanskeligheter med å definere hva de ønsker fra en 

designprosess, uten å vite hva som er mulig. En form for gjensidig læring for både 

bruker og designer kan gjøre alle deltakerne bedre egnet til å se for seg fremtidig 

teknologi og den praksisen det kan bli integrert i.  

 

For meg som designer var det naturlig å involvere personer som har erfaring med det 

å være kronisk syk, og det å være ung, fordi de er potensielle brukere av appen. Dette 
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er/var viktig for å få vite mer om transisjon, og hvilke behov brukerne har. Man kan 

lærer mye av å lese andres forskningsartikler, og å se på hva andre har designet 

og/eller utviklet av ulike mobilapplikasjoner. Likevel, på et felt som det per i dag 

finnes lite, ferdig materiale er det viktig og ut i ”feltet” for å finne ut av 

ungdommenes tanker, følelser og ideer. Deltakende design gir også store valg 

muligheter i forhold til bruk av metoder og verktøy.  

 

5.2.1 En demokratisk designtilnærming 

 
En annen viktig faktor ved deltakende design, er at det blir sett på som en demokratisk 

måte å designe på; man tar og man gir. Meningen er at alle deltakere i et designteam 

skal få et læringsutbytte av prosessen. I mitt tilfelle skal de unge pasientene lære meg 

om deres behov, hva de tenker rundt transisjonen og teknologi, og hva som er kult og 

ikke kult. Jeg, der i mot, skal lære ungdommene om designfasen i forhold til de 

tekniske mulighetene, og om ulike måter å utøve deltakende design på. Det som er 

enda viktigere er at ungdommene får muligheten til å bli hørt, og får komme med 

innspill og forslag til hvordan de ønsker at appen skal se ut, og hva som er viktige 

funksjoner for å styrke deres autonomi.  

 

Deltakende design med ungdommer er utfordrende, nettopp fordi de befinner seg et 

sted mellom barn og voksen, og det er svært individuelt hvor i løypa de er. Likevel 

viser flere av studiene i seksjon 2.5 til aha-opplevelser hvor det har vist seg at 

ungdommene er svært gode til å analysere og reflektere, og deres bidrag har vært av 

stor interesse.  

 

I forhold til valg av metoder knyttet til et slikt prosjekt er det viktig å tenke på 

konteksten (Marshall, 2013). Hvem skal jeg designe for, og hvor befinner de seg? For 

meg vil det ikke bare være syke mennesker jeg skal designe for. Jeg må huske på at de 

faktisk er ungdommer, og ikke bare syke. 

 

Når man skal designe en mobilapplikasjon som skal kunne bidra til å gjøre livet med 

sykdommen litt enklere, og forhåpentligvis styrke deres autonomi, er det er like viktig 

å tenke på hva er det som er kult. Det holder ikke at mobilapplikasjonen er nyttig og 

innholdsrik – den må også være tiltalende og morsom å utforske, slik at den faktisk 
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blir tatt i bruk. Hva som er kult varierer fra person til person, så min oppgave blir å 

finne de tingene de har til felles, og som skiller seg ut, og prøve å designe nyttige 

funksjoner, på en kul måte.  

 

De fleste artiklene jeg skrev om i seksjon 2.5 har som oftest benyttet seg av mer enn 

en metode for å komme med resultater knyttet til sine problemstillinger. Dette er noe 

jeg ser på som svært interessant. Folk er forskjellig, og trenger derfor ulik tilnærming 

for å kunne bidra og bli engasjert. Prosjekter som bygger på triangulering (bruk av 

flere enn to datainnsamlings metoder) har også en større troverdighet, og gjør det 

enklere å trekke en eventuell consensus ut av resultatene (Preece m.fl., 2007, s.293).  

Viktigheten av å se på konteksten, gruppesammensetning, og evnen til å gjøre 

forandringer har vært sentrale temaer i flere av artiklene. Det er viktig som designer å 

være tro mot egne visjoner, men det er vel så viktig å kunne tilpasse seg når ting ikke 

fungerer, og på den måten tilpasse metoden etter eget bruk. Flere av artiklene i 

seksjon 2.5 belyser som sagt dette. Som for eksempel Zoon og Buskermolen valgte å 

gjøre i sitt prosjekt. (De brukte et videoklipp til å fortelle en historie, fremfor å bruke 

seg selv). Da bruker man metoden som et utgangspunkt, men på en måte som er mer 

egnet til eget prosjekt. 

 

5.3 Universell design/utforming 
 

En viktig faktor når man designer for en større gruppe mennesker, er prinsippet om 

universell design. Universell design har som formål å gi nytte til mennesker 

uavhengig av alder og ferdigheter (Plos og Buisine, 2006). Definisjonen gitt av 

Tollefsen (2013, s. 17) er som følger:  

 

Universell utforming innenfor IKT betyr at produkter og tjenester skal utvikles slik at 

alle mennesker i en gitt målgruppe skal kunne bruke teknologien på en hensiktsmessig 

måte.  

  

I forhold til design, er det ikke bare hva jeg liker, hva ungdommene liker eller hva vi 

syntes ser kult ut som er avgjørende. Det må også tas stilling til hva som kan fungere 

for andre, med andre forutsetninger. Fra og med 1. Juli 2013 trådde det i kraft et nytt 

lovverk som omhandler universell utforming og setter krav etter visse standarder. 

Målet er at IKT-løsninger skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av deres 
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funksjonsevne. Forskriftene gjelder for både automater og nettløsninger med IKT-

baserte grensesnitt som retter seg mot allmenheten i Norge. Slike løsninger har svært 

mange brukere og tilgjengelighet er derfor avgjørende for likeverdig 

samfunnsdeltakelse (“Universell utforming - Difi,” 2013).  

 

5.3.1 Prinsipper 

 
De nye forskriftene som er fastslått rundt universell design, bygger på fire 

grunnprinsipper;  

 

Mulig å oppfatte - Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for 

brukere på måter som de kan oppfatte. Det betyr at informasjon ikke kun lar seg bruke 

ved hjelp av en enkelt sans. For å kunne se grafikk trengs for eksempel en skjerm og 

synssansen. WCAG6 krever derfor at bilder skal inneholde en alternativ tekst. En tekst 

kan presenteres på flere ulike måter, blant annet som punktskrift, leses opp med 

syntetisk tale, vises på skjerm, tolkes som tegnspråk og vises som symboler. WCAG 

2.0 krever derfor at tekst skal brukes som alternativ til andre medier som lyd, film og 

bilder. 

 

Mulig å betjene - Det skal være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og 

navigeringsfunksjoner. Web er interaktivt. Det er viktig at brukere både kan navigere, 

velge knapper, sette haker i avkryssingsfelt og så videre med det utstyret de benytter. 

For eksempel betyr det at det ikke kun skal være mulig å bruke mus/joystick, men at 

all funksjonalitet også er tilgjengelig ved hjelp av tastatur. 

 

Forståelig - Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av 

brukergrensesnitt. Målet med nettsider er vanligvis at brukerne skal forstå både 

hvordan sider brukes og skjønne informasjonen de finner. Prinsippet handler om 

forutsigbarhet, enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Noen retningslinjer og 

suksesskriterier som knyttes til dette prinsippet handler også om riktig koding. 

 

 

                                                        
6 WCAG - Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. Følges disse retningslinjene, kan webinnhold gjøres 
tilgjengelig for flere personer med nedsatt funksjonsevne. 
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Robust - Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av 

brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi. Dette prinsippet omhandler 

koding, og at tilgjengelighet må ivaretas når man introduserer ny teknologi.  

 

Siden min oppgave først og fremst går ut på å finne de ulike funksjonene som 

mobilapplikasjonen skal inneholde, og ikke i like stor grad hvordan den skal se ut, har 

jeg valgt å ikke følge disse forskriftene slavisk. Jeg har likevel hatt det i bakhodet, og 

tatt det i betraktning. Jeg har også prøvd å være bevisst i fargevalg, skriftstørrelser, 

navigasjon og språk, for å imøtekomme krav.  

 

5.4 Utfordringer     

   
Å designe med ungdommer kan by på mange ulike utfordringer. Og det er viktig å 

være klar over disse når man begir seg ut i et prosjekt. Fordelen med deltakende 

design er ikke bare at jeg som designer ser på deres ferdigheter og erfaringer som 

verdifulle bidrag til mitt prosjekt, men også fordi deres egen interesse i utformingen 

og utfallet er anerkjent og støttet (Kensing og Blomberg, 1998). 

   

Druin (2002) skriver at det tidligere var vanlig å bruke ungdommer som testpersoner 

fremfor å bruke de som informanter og designpartnere. Nå er det mer en selvfølge å 

designe med de faktiske brukerne av teknologien, spesielt når det finnes så mange 

nyttige metoder å benytte seg av. Jeg har påpekt utfordringer i kapittel 2, men velger å 

legge til og gjenta det jeg mener er veldig viktig å ta i betraktning. 

 

For meg vil det være viktig å se på ungdommer som har en eller flere diagnoser. 

Culén og Van der Velden (2013) fokuserer i sin artikkel på at det blir sett på som 

vanskelig å designe med unge pasienter da de ofte har ekstra utfordringer, i tillegg til 

etiske problemer og samtykke. Mange ungdommer vil heller ikke delta i studier når de 

blir sett på som pasienter, siden veldig mange ungdommer sliter med å identifisere seg 

med diagnosen sin og/eller har problemer med selvtilliten (Culén og Van der Velden, 

2013). Her vil det være svært viktig å finne metoder som gjør at ungdommene føler 

seg komfortable og har mulighet til å bidra i forhold til evne og lyst. 

 

Det er også viktig å huske på at sårbare brukergrupper gir større utfordringer for oss 
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som designer, på grunn av mangel på egnede metoder for design, vanskeligheter med 

kommunikasjon eller vanskeligheter med å føle med de sårbare brukernes opplevelse 

av verden ( ul n og Van der Velden, 2013.). I denne sammenheng blir ”sårbare” 

brukt som et begrep for å påpeke at enkelte brukergrupper kan ha behov for mer 

følsomhet og omsorg (Simonsen og Robertson, 2012).  

 

En annen utfordring som kommer fram i artiklene er de forutinntatte holdningene som 

veldig ofte ligger i oss mennesker. Som i forhold til intervjuer, nevnt i seksjon 2.5, 

hvor de voksne i utgangspunktet trodde ungdommene hadde lite å bidra med, og ikke 

var interessert. Noe som viste seg å være helt feil. Som designer må man være klar 

over at disse forutinntatte holdningene eksisterer, og prøve å finne løsninger som for 

eksempel Marshall gjorde ved å lage blandede grupper, bestående av både ungdom og 

voksne.  

 

Deltakende design byr også på andre utfordringer det er kan være lurt å reflektere 

over. Som for eksempel om deltakerne faktisk får muligheten til å ta avgjørelser, og i 

så fall i hvilken grad?  Og blir deltakerne oppmuntret og lystene på å lære ved hjelp 

av den prosessen, verktøyer og metoder som blir tatt i bruk? (Simonsen og Robertson, 

2012, s.82).  

 

5.5 Etiske aspekter  
 
En designprosess inneholder flere etiske dilemmaer, som for eksempel maktforholdet 

mellom designer og deltaker, kontekst og informasjonsdeling. Allerede da jeg valgte 

verktøy og metoder for datainnsamlingen var jeg med på å påvirke ungdommenes 

valg og handlinger, og fremtidig bruk av appen. Når man designer med unge 

mennesker er det mange etiske utfordringer man blir stilt ovenfor. Spesielt når de i 

tillegg har en helsetilstand, som for mange, kan vært et svært sensitivt og sårbart 

tema.   

 

Flere av ungdommene jeg hadde kontakt med var ikke myndige. Det er derfor 

viktig/lovpålagt og inkludere foreldre/foresatte når man skal starte et samarbeid. 
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5.5.1 Samtykkeerklæring 

 
Før vi startet samarbeidet med ungdommene måtte vi få deres samtykke knyttet til 

hvordan vi oppbevarer deres informasjon, lydfiler, bilder etc. (se vedlegg 2). Dette er 

viktig fordi vi ønsker å møte ungdom der de føler seg trygge på å snakke og designe 

fra sitt pasientperspektiv. For oss er den største utfordringen å få en dypere innsikt i 

hvordan det er å være en ung, kronisk syk, pasient. Det å møte dem på deres arena, 

sykehuset, hjelper oss med å få en viktig forståelse som kunne vært vanskeligere å få i 

en annen setting, og det er derfor viktig at vi viser respekt for det de velger å dele av 

personlig informasjon og erfaringer.  

 

Det å designe på et sykehus skaper utfordringer. Alt av materiale som ble brukt i 

workshopene måtte kunne desinfiseres. Mock-upene, for eksempel, har av den grunn 

blitt laminert. Flere av pasientene har utfordringer med å bevege seg. To av 

pasientene tilknyttet prosjektet har sittet i rullestol under workshops, noe som krever 

større plass, og tilpasning av situasjonen. Disse begrensingene gjør at vi må tilpasse 

våre designmetoder, fra gruppearbeid til individuelt arbeid, og at vi noen ganger må 

finne på nye metoder for å inkludere ungdom som har spesielle behov og som kanskje 

ikke er i stand til å se eller bruke en eller begge hender. Vi må også ta hensyn til at de 

kan bli fortere slitne eller er veldig syke, men at de likevel ønsker å bidra til 

designprosjektet. Det derfor er viktig å tilrettelegge forflytninger etter deres behov, og 

ikke hva som er best egent for oss som designere.  

 

Et annet etisk perspektiv som denne oppgaven berører er den geografiske 

spredningen. Deltakerne som er med i dette prosjektet hører til Ahus på grunn av hvor 

de bor. Hadde deltakerne kommet fra mindre sentrale strøk, kunne kanskje behov og 

funn vært annerledes, av den grunn at de ikke har de samme tilbudene eller de samme 

forutsetningene som våre deltakere.  

 

5.5.2 Ansvarlig design 

 
Det å fokusere på etiske og sosiale innvirkninger knyttet til innovative, teknologiske 

løsninger, har i senere tid blitt til noe som kan se ut som en trend (Kiran, 2011). For å 

klare å lage et sosialt akseptabelt, ansvarlig og etisk design, er det viktig å se 
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relasjoner mellom teknologi og samfunn. Større konsekvenser blir ofte fjerne når en 

teknologi blir utviklet. Teknologien kan forandre seg avhengig av kontekst, selv om 

den som har designer har laget den med en gitt hensikt. Derfor er det viktig å se på de 

mulige etiske dilemmaene den multistabile teknologien kan berøre, sett etter hvilken 

kontekst den befinner seg i (Kiran, 2012).  

 

Dette er noe som har vært et større tema, i forhold til hvilke valg jeg har blir stilt 

ovenfor, knyttet til funksjoner. Jeg har tenkt på hvor vidt det skal være mulig å 

kommunisere med andre på appen, eller dele/sende og motta informasjon. Som nevnt 

i seksjon 1.4, har jeg begrenset oppgaven min, og har pr i dag kommet frem til at i 

forhold til det norske regelverket, personvern og tekniske utfordringer, vil det i første 

omgang være en mobilapplikasjon fri for kommunikasjon, og utveksling av data. På 

denne måten er det lettere å styre konteksten av bruk.  

 

Katie Shilton (Shilton, 2013) diskuterer også hvordan vi på en god måte kan bygge 

etikk inn i designet. Ved å være bevisst på å se etter ting som kan skape etiske 

konflikter, før man setter designet til livs, kan man unngå problemer i etterkant. Hun 

mener man bør være et tverrfaglig team, som til sammen kan se ”farene” og 

utfordringer ulike valg kan medføre. Dette er noe jeg har prøvd å oppnå, ved å benytte 

deltakende design. Samtidig som jeg rådfører meg med min veileder, medstudenter og 

deltakerne. Det har også gjort meg oppmerksom på å se ting fra ulike perspektiver.  

 

5.5.3 Maktforhold 

 

Det er viktig å være bevisst på hvilken rolle man tar, og får, i en slik setting. Den 

største etiske utfordring for forskere som jobber med barn og ungdom, er i følge 

Marrow og Richards (1996), forskjellen på makt og status mellom voksne og barn. En 

av oppgavene mine, som fagperson, vil derfor være å avdekke ubalansen mellom barn 

som deltakere, og meg som voksen og fagperson. Dette for å gjøre det mulig for barna 

å delta på egne premisser (Thomas og O’Kane, 1998). Selv om deltakerne i mitt 

prosjekt er ungdommer, kan også de se på det som vanskelig å si nei, hvis det er noe 

de ikke vil gjøre eller svare på. Vi som er ansvarlige må da prøve å lese situasjoner i 

forkant, og være observante på hva ungdommene føler seg komfortable med, og ikke.  
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Det er også viktig å motbevise at ungdommene som er valgt ut på grunnlag av at de er 

pasienter, av den grunn blir sett på som ofre. De skal informeres om at de er valgt ut 

fordi de er en brukergruppe som er viktig for å kunne utvikle ny teknologi, tilpasset 

deres behov. Dette har blitt formidlet gjennom informasjonsskriv.   

 

Det er likevel viktig å poengtere at jeg ikke benytter meg av deltakende design på den 

tradisjonelle måten som mange tenker, eller forbinder med deltakende design. Dette 

har noe med prosjektets størrelse å gjøre, og hva som faktisk er mulig når man 

designer med en sårbar gruppe, slik som unge, langtidssyke pasienter. Det optimale 

hadde vært å ha hatt et nærere samarbeid, hvor alle diskusjoner, beslutninger og 

forslag kunne tas i samråd med ungdommene, men det har det dessverre ikke vært 

muligheter eller forutsetninger til. Dette var noe jeg var klar over da prosjektet startet.  

 

5.6 Refleksjon  
 
Jeg syntes det er nyttig og svært viktig å lese litteratur som viser til positive og 

negative erfaringer rundt deltakende design. Siden brukergruppen min er langtidssyke 

ungdommer ved Universitetssykehuset i Akershus, er det viktig både for meg og for 

dem, at jeg vet hva jeg driver med. Pasientene kan være reduserte både fysisk og 

psykisk, og ting bør derfor være godt planlagt og nøye tenkt gjennom før jeg benytter 

meg av deres tid og krefter.  

 

Som designere har jeg tanker og ideer om hva jeg tror ungdommene vil like. Ved å la 

de ta del i arbeidet, får jeg bekreftet eller avkreftet disse ideene. De kan også gi 

inspirasjon til nye muligheter og løsninger. 

  

I denne oppgaven skal jeg benytte meg av blant annet workshops for å hente 

informasjon fra ungdommene. Jeg må også finne ut av hva de liker og hva de ikke 

liker, og ikke minst prøve å forstå hvorfor. Under slike workshops er det viktig å ha 

en plan på hvordan man skal gå fram for å få den informasjonen man er ute etter. 

Dette krever nøye planlegging, og riktig valg og bruk av metoder. Derfor syntes jeg 

det var svært relevant å bruke artikler fra en workshop (se seksjon 2.5) der erfarne 

designere har brukt av sine egne erfaringer til å formidle metoder som kan være 

nyttige for andre. 
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6 – Metode 

 
I dette kapitlet skal jeg gå gjennom de metoder jeg har benyttet i oppgaven. Seksjon 

2.5 tok for seg erfaringer og metoder knyttet til deltakende design, og har vært 

grunnleggende for mine valg, og har vært en støtte gjennom prosessen.  

 

Sentralt i denne oppgaven står valg av metoder som må være hensiktsmessig for å 

kunne finne svar på: 

a) Hvordan avdekke hvilke funksjoner ungdommene mener kan være en støtte i 

en transisjonsprosess. 

b) Hvordan designet av funksjonen kan appellere til ungdommene. 

 

For å finne svar på dette ved hjelp av deltakende design ble det naturlig å benytte 

kvalitative data innsamlinger. Kvalitative data består av tekst og bilder som er kodet 

eller grupperte, ved hjelp av analyser. Når en forsker velger å benytte seg av 

kvalitative data er det for å søke etter forståelse for et fenomen, fra deltakernes 

perspektiv (Creswell, 2003).   

 

En metode knyttet til deltakende design bygger på noen generelle antakelser om 

teknologidesign, og verden generelt. Retningslinjer knyttet til deltakende design 

handler om hvilke brukere som skal inkluderes, hvordan inkludere brukerne og 

hvordan løse ulike syn på funksjonaliteter/eller formen på produktet (Simonsen og 

Robertson, 2012).   
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6.1 Faktorer man må ta hensyn til 
 
 
Når kvalitative metoder blir tatt i bruk innenfor helsesektoren, er data ofte påvirket av 

ubalanse som maktforskjeller mellom klinikk, pasient og forsker. Denne formen for 

skjevhet i maktbalanse kan være et produkt av overdrevet fokus på pasienters behov 

for personvern (Peyton og Poole, 2013).    

 

Ungdommer kan føle det vanskelig å avslå deltakelse når opplegget er lagt til klinikk, 

eller de kan føle seg presset til å dele mer informasjon enn hva de er komfortable med 

å dele. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at kvalitativ data kan være preget 

av skjevheter, knyttet til de som er involvert i datainnsamlingen. Forskere kan ha 

forutinntatt ideer om hvilke beviser det er sannsynlig å finne, eller hvilke bevis de har 

lyst til å finne. Ubevisst kan det være lett å stille spørsmål formulert på en måte som 

kan øke sjansen til at respondenten vil svare slik man har forventet. Samtidig kan 

respondenten ha fordommer mot forskerne og/eller deres tema, og kan på grunn av det 

være uvillig til å avsløre personlige tanker eller følelser. Det er større sannsynlighet 

for at dette vil forekomme når forskning er knyttet til makt, sensitive følelser, eller 

kulturelle verdier (James, 2008). For meg har det derfor vært viktig å ikke gå for mye 

inn på følelser, og være oppmerksom på hvordan jeg stiller spørsmålene, slik at de 

ikke blir oppfattet som ledene. 

 

For å finne svar på mine spørsmål har jeg måtte benytte meg av flere ulike metoder og 

verktøy hvor brukerne står i fokus. Jeg har også intervjuet leder for prosjektet knyttet 

til ungdomsmedisin ved Ahus, for å få en grunnleggende innføring av ungdommenes 

utfordringer og behov (se seksjon 4.8).  

 

6.2 Workshop I 
 
Siden denne oppgaven bygger på et samarbeid med ungdomsrådet til Ahus, var det 

naturlig å skape en setting hvor man kunne involvere alle ungdommene. Samtidig var 

det ikke bare meg, men også 2-3 medstudenter som skulle ha egne prosjekter hvor de 
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hadde behov for deltakelse fra ungdommene. Det ble derfor naturlig å gjennomføre 

workshops7, for å kunne bruke tiden mest mulig effektivt.  

 

 For å være sikker på at opplegget jeg hadde laget fungerte, valgte jeg å teste det på 

mine medstudenter, som også skulle være med til Ahus. På den måten kom det tydelig 

frem hva som var bra, og hva som måtte endres. Dette var svært viktig med tanke på 

tidsbruk, og hvordan man velger å ordlegge seg. Det var viktig med gode 

forberedelser, for det var ingen mulighet til å kjøre opplegget på nytt, om noe hadde 

gått galt.  

 
 
Workshopen fant sted på Ahus hvor syv medlemmer av ungdomsrådet var med som 

deltakere. Formålet mitt med denne workshopen var å hente inn informasjon om hva 

de mente hadde vært kult og nyttig å ha av funksjoner i en mobilapplikasjon til støtte i 

transisjonsprosessen. Siden ungdomsrådet har begrenset med tid, hadde vi et stramt 

tidsskjema og forholde oss til. Hele workshopen skulle foregå over 3 timer, og vi 

måtte derfor dele tiden oss i mellom, og etter hva slags aktivitet vi skulle gjennomføre 

(se vedlegg 3). 

 

Min plan var å gjennomføre en blanding av brainstorming og nominell gruppeteknikk 

ved hjelp av Post-it lapper. Brainstorming i gruppe er en aktivitet som bruker ulike 

teknikker for å finne nye løsninger som kan være vanskelig å finne eller komme på 

under individuell idémyldring. Både de som utøver brainstorming i forskning og 

praksis viser til fordeler og ulemper ved denne metoden. De klare fordelene ved 

brainstorming er muligheten for å være i en strukturert setting, og ha muligheten til å 

bygge på ideene til andre i gruppa (Seidel og Fixson, 2013). Noen studier viser også 

til positive resultater som viser at brainstorming er svært effektivt til problemer med 

lav kompleksitet, som trenger input fra ulike perspektiver eller disipliner (Seidel og 

Fixson, 2013).  

 

                                                        
7 En workshop kan bestå av mange ulike former for oppgaver og aktiviteter, men berører som regel et felles 

tema.  
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Før selve aktiviteten startet, informerte jeg ungdommene om hvorfor jeg var der, 

fortalte hva vi skulle gjøre i løpet av seansen, og jeg takket de for at de hadde sagt seg 

villig til å være med på dette. Til rådighet hadde jeg 30 minutter, med alle 

ungdommene samlet. Jeg hadde en medstudent som gjorde notater for meg, mens de 

andre tok bilder og observerte. Dette var noe jeg ikke hadde hatt muligheten til om jeg 

hadde vært alene. 

 

Jeg presenterte deltakerne for tre plakater som var klisteret opp på vinduet bak meg 

(se figur 6). Den midterste lappen viste ”Hvilke funksjoner bør en transisjonsapp 

inneholde?”. På de to andre plakatene sto det ”kult å ha” og ”Må ha”.  Disse to 

kategoriene ble valgt, fordi det er forskjell på hva noe må ha, for å bli tatt i bruk, 

samtidig som hva som er kult å ha handler om hvordan appen kan gjøres ekstra 

attraktiv og møte ungdommene på deres premisser.  

 

Rundt overskriftene på plakatene hadde jeg skrevet ting som kunne gi assosiasjoner 

og få de til å tenke og. For eksempel ”morsomt”, ”nyttig”, ”viktig” og ”humør”. Det å 

bruke vinduet som tavle, var praktisk i den grad av at alle deltakerne kunne sitte rett i 

mot, og at jeg fikk god plass til å feste lapper. Jeg valgte også å legge identiske 

plakater som de på vinduet, på bordet foran dem. Dette gjorde jeg med tanke på at 

enkelte kunne ha svakt syn, eller bare ville se nærmere på plakatene og ordene som 

var skrevet rundt.  

 

Deltakerne fikk utdelt Post-it lapper og penner, og fikk beskjed om å skrive ned ideer 

til hva som kunne være kult og nyttig at en transisjonsapp kan inneholde. Jeg 

oppfordret de til å være kreative og komme med alt fra realistiske til mindre 

realistiske forslag, for å få satt i gang tankeprosessen. Ungdommene som hadde 

problemer med å skrive, fikk hjelp av sidemannen. På den måten var det noen som 

hadde en form for idémyldring og andre som holdt på for seg selv. Når jeg så at 

enkelte av ungdommene sto litt fast, kom jeg med innspill og forslag som kunne få de 

til å tenke litt videre. Ideene de kom opp med, skrev de opp på lapper som ble klisteret 

igjen, slik at de ble gjort anonyme. Tanken bak dette var å gjøre terskelen for å 

komme med forslag lavere.  
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Figur 5: Ungdommene skriver forslag til hva appen kan inneholde 

 
Etter ca. 10 minutter med dette, valgte jeg å avbryte de, og samle alle de 

sammenbrettete lappene foran meg. 

 

 

 
 
Figur 6: Kategorier til workshop I, med forsalg på post-it-lapper 

 
Videre leste jeg opp en og en lapp, som ungdommene hadde skrevet, og sammen 

bestemte de hvilken kategori lappen skulle havne under. I denne fasen kom det fram 

mange gode argumenter og ideer som gjorde at jeg måtte notere ned stikkord på 
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lappene. Oppstod det uenigheter rundt hvilken kategori lappen skulle havne under, ble 

det avholdt avstemming, ved håndsopprekning (dette forkom ved to anledninger). 

 

Når alle lappene hadde blitt plassert under en av kategoriene, valgte jeg å bruke de 

siste minuttene på å gå gjennom lappene under ”må ha” fordi det var ungdommene 

selv som så på dette som de viktigste funksjonene. I denne seansen spurte jeg 

ungdommene hvilken tanker de gjorde seg rundt det som sto på lappen, og utfordret 

de ved å stille oppfølgende spørsmål i diskusjonen.  

 

Etter endt gjennomgang takket jeg for deres hjelp, samlet sammen lappene, og sørget 

for å få tatt bilder av lappene som hørte til den enkelte kategori.  

 

6.3 Mellomfase 
 
Etter å ha innhentet data i workshop I, gikk jeg i gang med å sortere og tenke gjennom 

hva de egentlig betydde. Hva ville være nyttig for meg å jobbe videre med? Og 

hvordan skulle jeg dra nytte av det? Jeg analyserte dataene mine, og så det i lys av hva 

som faktiske var realistisk og mulig å gjennomføre. Jeg endte derfor opp med å bruke 

resultater fra første workshop som bakgrunn da jeg designet forsalg til bruk i 

workshop II (se seksjon 7.3). 

 

6.4 Workshop II 
 
Workshop nummer to ble også gjennomført på Ahus, sammen med ungdomsrådet. 

Denne gangen var det åtte deltakere til stedet. På forhånd hadde jeg forberedt et 

opplegg som skulle ta ca. 20 minutter. På denne tiden skulle også spørreskjemaene 

fylles ut. Denne gangen ble deltakerne delt i grupper på to, noe som til sammen 

utgjorde fire grupper. Jeg skulle altså gjennomføre et opplegg på 4*20 minutter.  

 

Formålet med workshop II, var å få tilbakemeldinger på designforslaget, og nye 

innspill knyttet til funksjoner og bruksområder.  
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6.4.1 Evaluering og diskusjon rundt designforslag 

 

Før denne workshopen hadde jeg utviklet et designforslag i form av en prototype i 

Axure. Axure gir muligheten til å lage klikkbare prototyper som viser 

brukergrensesnittet. Prototyper er kontekstavhengig, og kan bli brukt for å utforske 

ulike ideer, for spesifikasjoner, dokumentasjon og eller til å evaluere alternative 

forslag knyttet til designet (Hochreuter m.fl., 2013).  

 

Prosessen rundt prototyping starter når en ny ide blir utviklet til en foreløpig modell, 

og muliggjør evaluering av en gitt metode, så vel som muligheten for å komme med 

nye ideer og tanker (Seidel og Fixson, 2013). Litteratur knyttet til designtilnærming, 

påpeker at prototyping, spesielt i de tidligste fasene av produktutviklingen, ikke 

handler så mye om å validere en idé, mer en metode for å stimulere fantasien (Seidel 

og Fixson, 2013).  

 
Under (se figur 7) er det eksempler fra prototypen, som ble vist til ungdommene.  

 

 

Figur 7: Eksempler på designforslag laget i Axure 

                           

Målet med denne evalueringen var å få tilbakemeldinger på hva de likte og hva de 

ikke likte, samtidig som det var rom for å komme med nye innspill og designforslag. 

Prototyper er nettopp til for å sette i gang tankene og kreativiteten.  



66 

Før workshop II valgte jeg å gjennomføre opplegget med medstudentene mine. Jeg 

fikk nyttige tips i forhold til spørsmålene jeg stilte under gjennomgangen av 

prototypen, og fikk øvd meg på å legge det frem muntlig. De svarte også på 

spørreskjemaet jeg hadde utviklet, slik at jeg visste at spørsmålene var formulert på en 

forståelig måte. 

 

Jeg innledet workshopen med ungdommene med å vise de bilder fra forrige 

workshop. Dette gjorde jeg for å få de til å huske hva vi gjorde forrige gang, hva vi 

hadde pratet om. Jeg forklarte at det vi fant ut av sist var bakgrunnen for det jeg ville 

vise de i dag. Jeg la vekt på at jeg hadde fokusert på de funksjonene jeg så på som 

mulig å gjennomføre, samtidig som om de måtte være spesifikt rettet mot en 

transisjonsapp.  

 

Deretter informerte jeg de om at de skulle få se og klikke i en prototype. Grunnen til 

at jeg valgte å lage den klikkbar var for å gi de en bedre forståelse av hvordan den 

ville se ut som app, hvordan funksjonene ville fungere etc. Ulempen med slik high-

fidelity prototyper er produkter som ser ut ferdig ut, kan være vanskeligere å bryte fra 

hverandre og lista for å komme med nye ideer og forslag ligger høyere (Preece m.fl., 

2007). På grunn av dette valgte jeg å designe flere alternative forslag, slik at 

ungdommene fikk forståelse for at det jeg viste de var tenkt på som en endelig 

løsning.  I en prototype kan det også være funksjoner som kan virke forstyrrende ved 

at de ikke fungerer optimalt. Likevel syntes jeg det var viktigere å gi deltakerne 

inntrykk av hvordan den vil kunne se ut i virkeligheten. Som jeg skrev i seksjon 2.5.6 

blir ungdommer, i følge Gregory (2013), mer engasjerte når de blir introdusert for en 

mer konkret ide. De viser seg å være gode til analysere, evaluere og komme med 

kritikk til prototyper. 

 

Jeg valgte å bruke en ipad i stedet for en datamaskin, slik at de kunne få følelsen av å 

bruke touch i appen. Jeg vurderte å bruke en mobiltelefon i stedet, men da ville det 

vært noe vanskeligere for to stykker å se sammen, samtidig som jeg skulle oppfatte 

hva de trykket på, og hva de kommenterte.  

 

 



67 

  

Figur 8: En av gruppene klikker seg gjennom designforslaget i workshop II 

 

6.4.2 Mock-up  

 
Etter å ha latt ungdommene klikke seg i gjennom de fungerende funksjonene, la jeg 

bort ipaden og tok frem mock-upene jeg hadde laget på forhånd (se figur 9). Jeg 

valgte å ta bort ipaden for at ungdommene skulle få et større overblikk over de ulike 

funksjonene. Det var kort/bilder som viste de viktigste brukergrensesnittene fra 

prototypen som gjorde at de kunne få et større overblikk og muligheten til å se og 

sammenlikne de ulike løsningene. Mens de hadde bildene foran seg, stilte jeg 

spørsmålene jeg hadde forberedt på forhånd (se vedlegg 6). 

 

Under workshop I kom det flere forslag som ikke var like i tråd med hva som kan 

være relevant for en mobilapp. På mock-upene gjorde jeg derfor et bevisst valg ved å 

la det være en mobilramme rundt, dette for å holde på følelsen av at det var snakk om 

en app. Rammen rundt var en mal som lå i Axure og var beregnet for prototyping av 

app. Det var likevel tilfeldig at det var en iPhone-ramme. (Jeg hadde ikke mulighet til 

å velge en annen ramme).  

 

Spørsmålene jeg stilte under workshopen gikk både på brukbarhet, funksjoner, og 

design i form av fargevalg og layout. Kortene og spørsmålene fikk ungdommene til å 

reflektere, komme med synspunkter og forslag. Ungdommene brukte mock-upene 
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aktivt, ved at de tok tak i dem de snakket om, satte de under hverandre eller ved siden 

av hverandre etter hvordan de følte de passet sammen, og pekte.  

 

 

Figur 9: Spørsmål og bruk av mock-up 

 

6.5 Spørreskjema knyttet til workshop II 
 
Til slutt i workshop II valgte jeg å dele ut et spørreskjema (se vedlegg 7). Fordelen 

med å benytte seg av spørreskjemaer er at man kan nå et større antall mennesker på 

kort tid uten å selv måtte være tilstede (Preece m.fl., 2007). På den måten trenger man 

ikke å sitte ovenfor deltakerne og se på dem, noe som for mange kan være ubehagelig, 

eller flaut. Spesielt siden flere av spørsmålene gikk på hvordan de syntes den så ut og 

hvordan de opplevde funksjonen. Jeg valgte derfor å stille meg på andre siden av 

rommet mens de fylte ut skjemaene. Et godt utviklet spørreskjema er også svært 

selvforklarende og krever lite instruksjon og utstyr, noe som gjør at det er passer seg 

de siste minuttene av en workshop (Lazar m.fl., 2010). Det gir også deltakerne 
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muligheten til å svare anonymt, noe som kan føre til andre svar enn hva de kom med 

muntlig. Etter at de hadde besvart skjemaene tok de dem med seg og la de i en felles 

boks, hvor spørreskjemaer knyttet til prosjektene til mine medstudenter også havnet.  

 

Formålet med spørreundersøkelsen var å få et bedre bilde av hvordan de likte 

prototypen jeg viste dem, hvordan fargevalgene ble tatt i mot, og hvordan de stilte seg 

til de ulike funksjonene jeg hadde valgt å ta med. Jeg valgte å ha flere spørsmål 

knyttet til sjekklister, siden dette er noe flere av ungdommene selv har vært med på å 

utforme i papirform og som i tillegg har vist gode resultater i annen forskning (se 

seksjon 2.2.2). Jeg var derfor svært spent på mottakelsen av sjekklister på app.  

 

I forkant av workshopen var jeg usikker på om jeg skulle gå videre eller dypere med 

spørsmålene i spørreskjemaet. Ved å gå videre ville det kanskje dukket opp nye 

temaer, og nye løsninger, mens ved å gå dypere kunne jeg kanskje få større innsikt og 

en enda bedre forståelse av det jeg fikk ut av workshop I, ved å finne ut om jeg hadde 

forstått ungdommene, i forhold til hva de mente ville være kult og nyttig, og i hvor 

stor grad de ulike funksjonene jeg hadde valgt å fokusere på sto i stil med deres 

forventninger.   

 

6.6 Spørreskjema knyttet til evaluering av hele workshop 
 
Etter at jeg og de andre studentene hadde gjennomført workshopene våre, ble det delt 

ut et spørreskjema som tok for seg evalueringen av hvordan både workshop I og II 

hadde gått, og rammene rundt (se vedlegg 8). Grunnen til at det ble gjennomført en 

slik evaluering, var for å få forståelse for ungdommens syn på opplegget, slik at man 

kan lære av hva som har vært bra og hva som kunne vært bedre.  

 

6.7 Lydopptak 
 
På samtykkeerklæringen som ble delt ut til ungdommene i workshop I (se vedlegg 2, 

og seksjon 4.3) ble ungdommene gjort oppmerksomme på at det ville bli tatt opp 

lydopptak, men at de skulle oppbevares trygt, og ikke lengre enn nødvendig. Jeg 

valgte å gjenta dette for ungdommene under workshop II, siden det var en ny deltaker 

til stede, og at det kunne være noen de hadde glemt. På den måten kunne jeg unngå 
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ubehagelig opplevelser knyttet til dette. Under workshop I hadde jeg to lydopptakere, 

siden rommet var stort og muligheten for at ungdommene kunne prate i munnen på 

hverandre, var til stedet. Under workshop II lå lydopptakeren diskre på bordet mellom 

meg og deltakerne slik at lyden skulle bli så god som mulig. Jeg valgte å bruke 

mobiltelefonen (i flymodus) som lydopptaker, fordi den er et naturlig artefakt, som 

kan virke mindre skremmende på ungdommene.  

 

6.8 Refleksjon over valg av metoder 
 
 Under workshop 1 hadde jeg i tillegg til de to kategoriene jeg brukte (må ha, og kult 

å ha) laget en lapp hvor det sto Søppelkassa.  Den valgte jeg å ikke bruke, siden jeg 

ikke ville gi deltakerne følelsen av å komme med dårlige ideer. Det viktigste for meg 

var at ungdommene skulle få følelsen av at jeg var interessert i deres tanker og ideer, 

ikke å latterliggjøre eller få de til å føle seg ukomfortable og dumme.  

 

Siden jeg valgte å la Post-it-lappene være anonyme, ble det naturlig at jeg pratet litt 

mer enn hva jeg selv ønsket, når jeg åpnet de. Leste jeg opp en lapp uten å si noe mer, 

var jeg redd personen som kom med forslaget ville føle seg presset til å gi en 

forklaring. Var det derfor stille etter jeg hadde lest den opp, prøvde jeg å gjøre en 

enkel tolkning av hva jeg trodde lappen betydde, og lot ungdommene 

avkrefte/bekrefte dette.  

 

Jeg valgte å la de gjennomføre avstemning om det ikke var enighet rundt hvilken 

kategori lappen skulle tilhøre. Dette var et bevisst valg fordi jeg håpet det ville oppstå 

gode og informative diskusjoner, som kunne gi meg innsikt i hvordan ungdommene 

tenkte. 

 

Spørreskjemaene var nyttige for å hente inn informasjon som kunne underbygge 

dataene fra evalueringen. I etterkant ser jeg at spørreskjemaet bestod av litt for mange 

spørsmål, med tanke på den tid som var til rådighet.  
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7 – Analyse og diskusjon 

 
Etter å ha brukt foregående kapitler til å gjennomgå det teoretiske rammeverket, 

tidligere forskning, og valg og bruk av metoder, er dette kapittelet rettet mot analyse 

av data og diskusjon av funn.  

 

Etter å ha gjennomført et tilbakeblikk på litteratur, workshops, spørreskjemaer og 

intervju, har jeg fått mye data som må sorteres og analyseres. Jeg vil dele dataene opp 

i ulike kategorier etter når de ble samlet inn, og ved hjelp av hvilke metoder. På den 

måten vil det bli mer oversiktlig og gi en større forståelse av hvilke funn som har blitt 

gjort.  

 
Mine data er kvalitative og består av forslag skrevet på Post-it lapper, og diskusjoner 

og argumenter knyttet til disse. Dette har jeg bilder av, og lydopptak, som videre er 

blitt transkribert. Jeg har også lydopptak fra workshop II hvor ungdommene 

kommenterte prototypen, og besvarte spørsmål jeg hadde laget knyttet til funksjoner 

og løsninger. Det ble i tillegg foretatt observasjoner underveis i begge workshopene. 

Mine data kommer også fra spørreskjema knyttet til min egen workshop, og data fra 

spørreskjema knyttet til hele prosjektet under ett.  

 

7.1 Analyse av data - workshop I 

 
Etter å ha gjennomført workshop I, satt jeg igjen med mye data. Både i form av 

konkrete forslag på Post-it.lapper, men også utsagn, kommentarer og interessante 

diskusjoner. Under har jeg samlet dataene i en tabell (se tabell1), den viser hva som 

stod på lappene jeg samlet inn fra ungdommene, hvor de ved enighet eller avstemning 
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plasserte de under passende kategori. Flere av forslagene ble nevnt flere ganger, men 

har bare blitt skrevet opp en gang.  

 

Kult å ha Må ha 

Personlig side (stemt over)  Rettigheter for barn/ungdom/voksne 

Instagram-ish Forum/chat 

Musikkspilleliste Kodelås/passord 

Film og tv tips Kalender/innkallelser 

 Forskjeller mellom barn og voksenavdeling 

 Samtalegrupper 

 Alarm til tiltak av medisiner 

 Generell info/opplysninger 

 Farger 

 Voksenrutiner 

Tabell 1: Ønsker om funksjoner etter workshop I 

 
Ungdommene hadde mange argumenter for om hvor vidt forslagene var noe man 

måtte ha, eller bare var kult å ha. Det var tydelig at mobilappen var et forslag som 

hadde vært oppe i ungdomsrådet, og at enkelte av ungdommene hadde brukt litt tid til 

å tenke over hva som burde være med på en slik app.  

 

7.1.2 Ønsker om funksjoner 

 
En av de første lappene jeg leste opp, var rettigheter. Et par av ungdommene sa at det 

ville vært ”greit å ha”, og at ”det er ikke så dumt”. En av dem la til at det er 

forskjellige rettigheter til de forskjellige alderne. Jeg spurte videre om de kunne trengt 

mer informasjon i forhold rettigheter og krav de kan stile. En svarte: «.. da kan man 

få det veldig konkret hva man har rett på i de forskjellige alderne.» Det var tydelig at 

ungdommene ønsker en større kontroll over situasjonen sin, og at mangel på 

informasjon har uteblitt. Eller at informasjonen har kommet til foreldre/foresatte. 

 



75 

7.1.3 Kommunikasjon 

Flere av deltakerne hadde skrevet chat og/eller forum på sine lapper. Det var tydelig 

at dette var viktig. Når jeg spurte ungdommene om forum og chat var noe de tenkte at 

de måtte ha, eller kult å ha, var det litt delte meninger. En av deltakerne begrunnet det 

med: ”Jeg syntes det er litt må ha, så kan man chatte med folk som allerede har gått 

over til voksenavdeling å høre hvor fælt eller fint det er.” Flere av deltakerne 

samtykker og de ble enig om å sette den under må ha.  

 

Det var også en lapp med samtalegrupper. Samtlige mente at det var noe man måtte 

ha. Jeg var ikke helt sikker på om jeg hadde forstått det riktig, og spurte om det var et 

slags forum der man kunne dele ting med andre pasienter. En av jentene bekreftet det 

jeg sa, men la til at man også må kunne være anonym. Det var det flere som sa seg 

enig i.  Da jeg spurte om det var noe de måtte ha, fikk jeg flere j til svar. 

(Vedkommende som hadde skrevet lappen hadde til og med tatt seg friheten til å 

skrive ”må ha samtalegruppe” på lappen.)   

 

7.1.4 Personvern 

 
Som nevnt under samtalegruppe/forum, var det viktig for ungdommene å kunne være 

anonyme. Det er forståelig at det ikke er alt man ville snakke om under eget navn. 

Ungdommene var opptatt av privatliv og personvern, for på en av lappene var det 

skrevet kodelås. Ungdommene diskuterte litt seg i mellom, hvor en lurte på om det 

var det samme som et passord. En annen deltaker lurte på om det ville være som en 

innlogging? Jeg spurte de om det var fordi de tenkte at ting som kan ligge på appen 

kan være sensitivt. Flere svarte ja, og en av deltakerne fortsatt: «ja, og hvis man skal 

ha en sånn personligside så er det veldig greit å ha.» Flertallet var enig om at det var 

noe de måtte ha.  

 

7.1.5 Kult og fresht 

 
En annen lapp som skapte engasjement, men som ikke var direkte knyttet opp mot 

funksjoner, var farger. Når jeg leste den høyt var det veldig mange som sa ja før jeg 

rakk å si noe mer.  Kommentarene kom raskt, og jeg merket meg ”Den må på må ha”, 



76 

”Den skal ikke være sykehusaktig!”, ”IKKE GRÅTT”, ”Eller hvitt”. Det var full 

enighet rundt å sette lappen under må ha.  

 

Da farger kom opp igjen under runden hvor vi gikk gjennom lappene under må ha, 

poengterte jeg at de virket veldig ivrig da vi snakket om farger i den første runden. Da 

jeg igjen spurte hva de tenkte om farger og design, sa de at det måtte være kult og 

fresht. ”Ikke så grått, trist og kjedelig. Men litt freshe farger”. ”Og ikke hvitt”. ”Det 

skal være glade farger”. Kjersti, koordinator for ungdomsmedisins prosjekt på Ahus, 

var også til stede, og spurte om hva de syntes om Ahus fargene (se farger på vedlegg 

9). Svarene kom kjapt; ”Nei, ikke sånn deprimerende farger”.  

 

En av deltakerne foreslo at det også kunne vært kult å kunne velge farger selv, noe 

han hadde sett på andre apper. Det han mente med dette var at det var 4-5 ferdige 

forslag/temaer man kunne velge mellom. På den måten kunne man gjøre appen mer 

personlig.  Dette noterte jeg under lappen med farger. 

 

En av de siste lappene jeg trakk opp var voksenrutiner. Jeg fortalte ungdommene at 

jeg trodde det var tenkt i forhold til rutiner til hva som skjer på voksenavdelingen, og 

hvordan ting fungerer der. En av deltakerne, som har gått over til voksenavdeling 

svarte ”Det er veldig forskjell.”, en annen deltaker som også har gått over sier det 

samme. ”På barneavdelingen så henter de for eksempel maten til deg, men på voksen 

så må du gå og hente selv”. En tredje deltaker, som ikke er kjent med 

voksenavdelingen sier «Det hadde gjort det lettere. Da vet man litt mer hva man går 

til.» Jeg spør de om det er noe man må ha, eller om det er kult å ha? Deltakeren som 

først sa noe fortsatte: «Jeg mener det er noe man må ha! De informerer ikke veldig 

godt på voksenavdelingen om rutinene dems.» Lappen endte opp under må ha.  

 

7.1.6 Hjelp til forberedelser 

 
Under runden hvor vi gikk i gjennom lappene som hadde fått plass under må ha, kom 

Kjersti med et innspill og nevnte emner hun snakket om i intervjuet (se seksjon 4.8) 

Hun sa at mye av transisjonen handler om at man skal bli selvstendig. Man skal kunne 

klare deg mye selv i det voksenehelsevesenet. Det er mye man skal huske på, og hun 
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sa at det hadde vært til hjelp å ha noe som kunne hjulpet med å forberede seg til før 

man skal til legetime. Videre nevner hun en type huskeliste som man kan forberede 

seg med. Bare ved å skumme igjennom den, og finne ut av hva man vil snakke med 

legen sin om i dag. På den måten kan det være mulig å hjelpe seg selv litt med alt det 

nye man skal huske på. Hun kommer med et eksempel om hvor vidt man har nok 

resepter.  

 

Ungdommene ble tent av ideen til Kjersti, og sa: ”Ja, det er kjekt”. Kjersti kom med et 

eksempel til hvor det kunne være ufullstendige setninger ” Det jeg syntes er vanskelig 

er...” også kan man hjelpe seg selv med å tenke litt. Forslaget ble skrevet ned på en 

lapp, sånn at ungdommene skulle se det. Deretter spurte jeg de om det var noe de 

mente vi måtte ha, eller om det hadde vært kult å ha? Flere av ungdommene uttalte 

seg. En sa; ”Jeg syntes det er litt må ha”. mens andre følger opp med ”Mhm” og ”Ja!”. 

Jeg hengte derfor lappen opp under må ha. 

 

7.1.7 Andre funksjoner 

 

Underveis i workshopen er vi også innom andre forslag på funksjoner. Blant annet 

dagbok. De er enig om at den kan være under ”kult å ha”, uten noe videre diskusjon. 

Et annet forslag var tiltak av medisiner. En av deltakerne ble veldig ivrig og sa ”Det 

er fint å ha på kalenderen”. Jeg spurte de andre deltakerne om vi skulle fest lappen 

under kalenderfunksjonen. De sa seg enig.  

 

Andre forsalg som dukket opp er Instagram-ish og musikkspilleliste. En av jentene 

sier; ”jeg tenkte det kunne vært kult å dele bilder om hvordan det er å være på 

sykehuset via bilder, ikke bare samtalegruppe”. Flere av deltakerne følger opp med at 

det hadde vært kult å ha. Til forslaget om musikkspilleliste sier en av jentene litt 

drømmende; ”Jeg lever av musikk”. Instagram-ish havner under kult å ha, mens 

musikk havner under må ha.  

 

En annen lapp som de var raskt ut med å bestemme seg for å ha under må ha var 

forskjeller mellom barne- og voksen avdeling. Jeg spurte om det var informasjon de 

var ute etter. En svarte at det er noe må man få vite noe om, og at det er noe man må 

ha. Når jeg spurte alle var enige, kom det et enstemmig «ja».  
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7.2 Veien fra workshop I til workshop II. 
 
Etter å ha transkribert workshop I og gått i gjennom funn, brukte jeg tid på å finne ut 

av hvordan jeg skal bruke de dataene jeg hadde fått til og få en enda dypere forståelse 

og innblikk i ungdommenes tanker og ideer. Jeg studerte de ulike forslagene deres, 

hørte på argumentene de kom med, og så dette i lys av det jeg hadde lært etter å ha 

skrevet kapittel 2. Jeg hadde også intervjuet med Kjersti Wilhelmsen i tankene. 

Planen min ble å lage noe konkret som kunne gi de en bedre forståelse og som 

virkelig viste at jeg hadde tatt deres innspill og forslag til etterretning.  

 

Planen var å lage en klikkbar prototype, som tok for seg nesten alle forslagene til 

deltakerne - jeg hadde så lyst til å tekkes alle. Etter hvert ble det klart at det ville ta 

mye lengre tid å vise den frem enn de 20 minutter jeg hadde til rådighet med hver 

gruppe i workshop II. Samtidig ville fokuset trolig blitt på så mange ting, at 

tilbakemeldingen fort kunne bli overfladiske. Det jeg var ute etter i workshop II var å 

få grundigere tilbakemeldinger, og en dypere forståelse av ungdommenes behov og 

ønsker, som kunne være med på å øke deres selvstendighet som ungdom og pasient.  

 

Derfor ble det utviklet en forbedret prototype hvor jeg tok utgangspunkt i de 

funksjonene jeg hadde fått tilbakemeldinger på at var svært relevante i forhold til 

selve transisjonsprosessen.  

 

Dataene mine fra workshop I viste at funksjoner som gikk på å få oversikt, sånn som 

kalender, tiltak om medisiner, og informasjon om rutiner, var ting ungdommene følte 

de ”måtte ha”. Jeg valgte derfor å se nærmere på disse forslagene, for å se om det var 

noe som var mulig. Samtidig var dette funksjoner som gikk på nettopp det å styrke 

autonomien til ungdommene. Forslagene som fokuserte mer på underholdning og 

fritid, er også viktig å ta stilling til, men i denne oppgaven er fokuset først og fremst 

på å styrke ungdommenes selvstendighet og skape noe som kan bistå i 

transisjonsprosessen. 

 

Protypen som ble med til workshop II, og som har ført til funnene jeg nå skal gå i 

gjennom, bestod av kalender med alarm, sjekklister, og dagsformmåler. Dette var 

funksjoner både ungdommene og jeg så på som aktuelle i forhold til å få kontroll og 
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forståelse for egen sykdom. Til disse funksjonene hadde jeg designet flere 

alternativer. Dette for å vise at de fortsatt skulle ha innflytelse på hvordan appen 

skulle se ut, og fungere. Jeg påpekte at forslagene, kun var eksempler og ideer som de 

kunne forkaste eller bygge videre på.  

 

7.3 Analyse av data - workshop II 
 
Når ungdommene ble fortalt at de først skulle få se på prototypen på ipad var det 

mange som syntes det var kult og spennende. En av jentene utbryter ”genialt” når hun 

ser funksjonen for dagsform. Mens de trykket rundt i prototypen, var det flere av 

deltakerne som hadde spørsmål knyttet til innloggingssiden hvor det var laget et felt 

hvor man kunne registrere diagnosen sin, ut ifra en liste. Her var det flere av 

deltakerne som lurte på hva de skulle gjøre om de hadde flere diagnoser. Dette var 

noe jeg ikke hadde tenkt på. En av deltakerne lurte også på hva som mentes med 

dagsform.  

 

En av gruppene var veldig stille når de trykket seg gjennom prototypen mens de andre 

gruppene kommenterte og småpratet hele veien. Det var uvisst om dette hadde noe 

med gruppedynamikken å gjøre, hvor komfortable de var i selve settingen, eller om de 

bare var slitene. I min rolle som designer, prøvde jeg å ikke si for mye, eller blande 

meg inn, slik at kommentarer og samtaler kunne oppstå spontant og uten påvirkning 

fra meg. Jeg svarte selvfølgelig hvis deltakerne hadde spørsmål.  

 

7.3.1 Navigasjon 

 

Underveis i arbeidet med prototypen, ble det testet ut mange ulike løsninger i forhold 

til valg av knapper, farger og skriftstørrelser. Jeg var derfor spent på deltakerens 

tilbakemeldinger knyttet til dette. Ingen av deltakerne hadde vanskeligheter med å 

forstå hva de skulle trykke på, eller hvor de ulike knappene befant seg. Knappene var 

intuitive og ingen hadde problemer med størrelser og skrift. Det eneste problemet som 

oppsto i forhold til navigasjon, var på det tekniske, knyttet til Axure. Hvor noen av 

knappene i hovedmenyen ikke alltid ville reagere. Sånn sett var det lurt å ha laget 

innholdet i prototypen i mock-up variant, siden vi skulle prate om den. De tekniske 
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feilene i Axure, medførte at rundturen i prototypen tok litt ekstra tid, men det gikk 

ikke utover opplegget.  

 

Til workshop II hadde jeg laget en liste med spørsmål (se vedlegg 6) som jeg ville 

gjennomgå med alle gruppene. Disse stilte jeg når de hadde mock-upene foran seg. 

Jeg valgte å følge en liste slik at jeg var sikker på å få dekt de ulike teamene, og få 

svar som var sammenliknbare uten å måtte gjøre for mange antagelser.  

 

7.3.2 Registrering av dagsform 

 

Et av de første spørsmålene jeg stilte var hvilken av måtene for registrering av 

dagsform de likte best, og hvorfor (se figur 11). Her ble de bedt om å svare 

individuelt. En av deltakerne pekte på den med hjerter og sa hun trodde den ville være 

den kjappeste, eventuelt den med y og x-aksen. Hun la også til at hun personlig likte 

godt statistikk, som gjør det tydelig å se overgang fra hvordan det har vært før, og 

hvordan ting er nå. Det kom også frem hos de andre deltakerne at løsningen med 

hjerte var enkel å forstå og virket enkel å bruke. En av guttene kom med forslag om å 

ha stjerner i stedet for hjerter, det samme gjorde en av jentene.  

 

 

Figur 70: Forslag til registrering av dagsform: Bilder, hjerter, x og y akse. 
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Flere av deltakerne mente også at registrering med bilder var svært aktuelt. Det ble 

begrunnet med at man kunne få være kreativ og at det enkelte ganger var lettere å 

beskrive energien sin ved hjelp av bilder. Da de ble spurt om det kunne være aktuelt å 

slå noen av løsningene sammen, var flere veldig åpen for å kunne laste opp bilder, 

sammen med det å registrere hjerter. En av deltakerne var også litt kritisk til å ha en 

funksjon som kun gikk på å laste opp bilder. Han begrunnet det med; ”det er ikke 

sikkert det er alle som orker å laste opp bilder og sånne ting.”  

 

En av deltakerne var litt usikker på det ene forslaget. Han lurte først på om hva jeg 

mente med det å laste opp bilder. Jeg forklarte han at jeg mente man kunne finne 

bilder på internett, eller ta bilder selv med mobilen. Han forstod, men la til at det 

kunne gått an å ha eksempelbilder for de som han sa ”er helt nede i kjelleren”, og av 

den grunn ikke orker å finne og laste opp bilder. Dette var en god ide som jeg ikke 

hadde tenkt på selv. Når jeg da spurte han om han syntes generelt at bilder var en god 

ide, svarte han at han syntes det gjør det litt mer personlig - i positiv forstand. 

 

En av jentene gav en god beskrivelse av hva hun mente var fordelen med å laste opp 

bilder, og traff akkurat på hva som hadde vært min ide da jeg designet funksjonen;  

 

”Jeg også likte det med bilder, at man kunne få det på slutten. Og hvis man 

er skikkelig nedfor, man har jo ups and downs, at man for eksempel har en 

dårlig periode så kan man gå tilbake og se, okey, greit, jeg hadde en dårlig 

januar, men se hvor god februar jeg hadde. Og også kunne se det at det er 

forskjellig bilder, og at det her er for eksempel, det her er det som gjør meg 

glad. Hvis du for eksempel er innlagt da, og gå tilbake å se at dette er det 

som gir meg energi, og se på de bildene.” 
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Figur 11: Forslaget for bildefunksjonen fra start til slutt 

 

7.3.3 Sjekklister 

 
Neste spørsmål gikk på sjekklistene, og hvor godt kjent de var med de originale 

listene på papirform (se vedlegg 9). Et par av deltakerne sa hadde vært med på å 

utvikle de, siden dette har vært et av prosjektene til ungdomsrådet. Andre hadde ikke 

sett dem før, bare hørt om dem. Det kom fram at de syntes de var greie i form av at de 

er ganske rett frem, og enkle å forstå.  

 

 



83 

 

Figur 12: Designforslag til sjekkliste 

 

En av deltakerne var veldig ivrig til denne funksjonen da hun klikker rundt i 

prototypen. Hun sa hun heller hadde svart på en sånn, enn på et ark. ”Jeg bruker mer 

mobilen”. Samtlige av gruppene mente at det var kjekt å ha de på app, for å unngå å 

miste de, og at de var mer tilgjengelig. Flere påpekte også det at ved å ha de på app, 

kunne man se på dem når man ikke hadde noe bedre å gjøre. For eksempel mens de 

ventet på å komme inn til lege. En av deltakerne spurte meg også om det hadde det 

vært mulig og fått opp alle svarene når man er hos legen. Videre fortsatte hun: 

 

”Ja, for det er det jeg lurer på. For det er det som måtte være poenget da, 
med at legen din kan se hvor langt du har kommet i den prosessen. Tenker 
at jeg kan ta fram iphonen min, og vise til legen”. 

 

Dette er nettopp en slik setting jeg ser for meg at mobilappen kan komme til nytte, og 

støtte ungdommene når de har behov for det.  
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7.3.4 Ulike varianter 

 
Siden jeg hadde to ulike designforslag til sjekklistene, valgte jeg å spørre om hvem de 

foretrakk. De fleste likte den grå varianten av sjekklister. Det ble begrunnet med at 

den var enklere å forstå. Dette fordi man går nedover i stedet for bortover, og den var 

generelt mer oversiktlig. Jeg lurte også på hvilken av forslagene de syntes var best i 

forhold til funksjonalitet. En av deltakerne sa han var usikker på hvordan den blå 

varianten fungerte, og av den grunn likte han den grå bedre. Jeg fikk inntrykk av at 

dette gjaldt flere.  

 

Jeg spurte en av gruppene om de hadde noen forslag til hvordan den kunne vært 

kulere, eller om det var greit at en sånn type funksjon var litt mer rett frem. De mente 

den burde ha litt mer farger, i alle fall ikke grå. En av guttene henviser til den blå 

varianten med tanke på farge, men med funksjonaliteten til den grå.  

 

7.3.5 Kalender/påminnelsesfunksjon 

 
Den siste funksjonen jeg viste frem var påminnelsesfunksjonen, som jeg har valgt å 

kalle den. Egentlig er det mer en kalender, forskjellen er at den bare viser de dagene 

hvor det skjer noe (de dagene man har lagt til hendelser). En av deltakerne påpeker 

nettopp dette. Han sier at det er en god ting, for da blir det mye mer oversiktlig. Man 

har ikke andre ”tomme” dager å forholde seg til. 

 

Når jeg spurte de om den var for lik en vanlig kalender, som allerede finnes på 

mobilen og de funksjonene de har på den, var det ikke så mange meninger rundt det. 

De så i alle fall ikke på dette som et problem. Grunnen til at jeg ville spørre de om 

det, er fordi jeg ikke ser poenget i å lage noe de allerede har på mobilen. Blir 

kalenderfunksjonen for lik en vanlig kalender kan det være mer fristende å bruke den 

som allerede ligger inne på mobilen, fremfor den som ligger inne på en app.  En av 

jentene er likevel tydelig på en ting når det kommer til kalender. ”Det må være lett å 

legge til ting”. Hun forteller videre at det er noe hun har vært plaget med på andre 

kalendere på telefoner. Hun legger også til at det bør være lett å synkronisere den med 

andre ting. Eventuelt gmail- eller hotmailkontoer.  
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Alle de tre første gruppene likte ideen om å ikke bare ha sykdomsrelaterte hendelser 

på påminnelsesfunksjonen. De mente den ville bli brukt mer, hvis det også var knyttet 

andre ting til den. Et forslag som kom opp, var å ha ulike farge på de ulike tingene. 

For eksempel rød til skole og fritid, og blå til helserelaterte hendelser. Deltakerne på 

den siste gruppa var derimot uenig, og mente appen kunne holde seg til 

sykdomsrelaterte ting, de begrunnet det med at de hadde andre oversikter som holdt 

orden på skole og fritidsaktiviteter.  

 

Jeg lurte også på hvordan de tenkte rundt varsling, og på hvilken måte påminnelsen 

skulle dukke opp. Selv tenkte jeg at mye av informasjon rundt sykdom og medisin er 

sensitivt, og det også var et tema som hadde vært oppe i workshop I. Men dette var 

det ulikt syn på blant deltakerne. Flere av deltakerne snakker om ”andre”. At det 

finnes andre pasienter som kanskje ikke vil fram med det. De kom da med mange 

forskjellige forslag til hvordan det eventuelt kunne løses. Det kunne for eksempel 

komme opp ”husk å sjekke appen”. Samme jenta som likte at ting var enkelt å få til, 

Figur 13: Forslag til påminnelsesfunksjon 
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mente personlig at det ville vært lurest med en ”widget” man kunne sjekke. Et enkelt 

trykk, også fikk man opp beskjeden. Et annet forslag som flere kom med var at det 

kunne komme opp sånn som iphone har, et tall med antall nye meldinger. Videre 

kunne man gå inn å se hva meldingen gjaldt. En av deltakerne forklarte om en app 

hun benyttet seg av, hvor det for eksempel kommer på skjermen ”Påminnelse” og når 

man trykker videre så står det for eksempel ”Ta en pille”. Hun legger til at da har man 

også muligheten til å ta mobilen opp til seg, før man åpner og ser hva det gjelder. Et 

annet forslag var at det kunne være et valg på innstillinger. Hvor man kunne krysse av 

for den måten man foretrakk å bli varslet på.  

 

7.3.6 Diagnosespesifikk 

 
Til to av gruppene rakk jeg å stille et siste spørsmål. Og det gjaldt hva de tenkte om at 

appen trenger å være diagnosespesifikk. Tilbakemeldingene var delte, og ikke så 

tydelige. ”Jeg syntes det er helt greit jeg”, sa en, mens en annen deltaker sa ”Sykdom 

er sykdom”. En lurte også på diagnosespesifikk i forhold til hva? Jeg forklarte at det 

kanskje ikke var så relevant for de funksjonene jeg hadde vist de, men at det kunne 

være andre funksjoner ved appen hvor det kunne vært passende. En av deltakerne sa 

at det hadde vært kult, i forhold til diabetes, å ha mulighet til å registrere 

blodsukkermålinger. «Da kunne man også hatt det på en sånn graf (referer til 

registrering av dagsform eksemplet)», sa hun.. Hun påpekte likevel at det kanskje 

ikke var like relevant i forhold til en transisjonsapp. Et annet forslag som kom opp, og 

som var i tråd med hva Kjersti Wilhelmsen sa i intervjuet, var istedenfor å registrere 

diagnose, kunne man legge til hvilken avdeling man hører til (for eksempel hjerte og 

lunge avdeling). Transisjonsprosessen handlet, i følge pasientene og Kjersti 

Wilhelmsen, mer om hvilken avdeling du hører til, fremfor hva slags diagnose du har.  

 

7.3.7 Farger og design 

 
Siden farger var noe som kom i workshop I, var det naturlig at jeg fokuserte noe på 

dette under workshop II og i selve prototypen. Både da de klikket seg rundt i 

prototypen og så på mock-upene ba jeg de legge merke til farger og design. Underveis 

fikk jeg tilbakemeldinger på fargen til påminnelsesknappen (se figur 13). Et eksempel 

var: «Uff, den fargen var fæl.» Jeg valgte også å spørre de om hva de mente fungerte, 
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og hva som ikke fungerte, i forhold til farger. Dette fordi ikke alle gruppene hadde 

ytret noen meninger om det underveis. Jeg la også vekt på at jeg både med vilje, og 

uten vilje hadde lagd flere varianter, slik at de hadde flere forslag å velge mellom. Jeg 

påpekte at de ikke måtte være redd for å si sin ærlige mening. Noen mente at fargene 

var tamme, og litt for nøytrale. Jeg måtte også absolutt unngå å bruke så mye grått. 

Det ble sett på som en tris farge (til og med svart og hvitt var bedre farger i følge den 

ene gruppa). Mer lyse og glade farger var de generelle tilbakemeldingene. Igjen kom 

forslaget fra workshop I opp igjen, hvor det hadde vært kult hvis man kunne 

personifisere det, med å velge farger selv.  

 

En annen bemerkning knyttet til fargevalg gikk på fargen på påminnelsesfunksjonen. 

De mente den var både spy-grønn, gammeldags og trist. Et forslag som derimot fikk 

gode tilbakemeldinger, var sidene til registering av dagsform og velkommensiden.  

 

Når jeg viste de Ahus-fargene (fra sjekklistene på papir, som jeg også har prøvd å ta 

igjen på startsiden) var det delte meninger. Noen syntes de fargene var helt greie, og 

mente at de ikke assosierte de spesielt med Ahus. Andre syntes at fargene ikke passet 

så godt sammen.  

 

7.4 Data fra spørreskjema 
 

Siden spørreskjemaer er en rask metode for å samle inn data på, fant jeg det nyttig å 

bruke det på slutten av workshop II. Skjemaet jeg delte ut (se vedlegg 7) bestod av 

flere deler. Den første delen gikk ut på om de allerede benyttet seg av helseapper, og i 

så fall hvilke. Neste del gikk på hvilke funksjoner de syntes var viktigst og mindre 

viktig i en transisjonsapp. Deretter var det spørsmål knyttet til funksjonene jeg hadde 

vist de i prototypen: Dagsform, sjekkliste og påminnelser.  Til slutt var det et 

spørsmål knyttet til fargevalg.  

 

Flere av disse tingene hadde vi diskutert underveis i workshopen, men jeg ville gi de 

mulighet til å tenke litt i fred og ro, samtidig som de fikk være anonyme.  
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7.4.1 Bruk av helse-apper 

 
Grunnen til at jeg var interessert i å vite om de allerede benyttet seg av helseapper, var 

for å se om apper var noe de så nytten av knyttet til egen sykdom. Halvparten av 

deltakerne hadde apper på mobilen som de brukte. En brukte det kun når sykdommen 

var aktiv. En deltaker hadde en som var knyttet opp til astma, som tillot 

vedkommende å se hvordan måneden hadde vært. En annen app som ble nevnt var 

IBD app som gjør at man kan registrere medisiner og få påminnelser på mobilen. Man 

kan blant annet registrere sykdomsfølelse og får beskjed om man bør kontakte lege. 

Det var også en som svarte at han/hun brukte helseapper, men fortsatt ikke hadde 

funnet en som føltes riktig.  

 

7.4.2 Hvilke funksjoner er viktig  

 
Jeg var også nysgjerrig på å finne ut av hva ungdommene mente var viktige 

funksjoner, og hvordan de ville rangere de. Jeg satte opp 5 forslag:  

- Dagsform/humørmåler  

- Tips til aktiviteter og underholdning 

- Sjekklister 

 - Påminnelser 

- Informasjon om transisjon generelt. 

 

 Jeg ser i etterkant at dette spørsmålet kunne være litt vanskelig å forstå. Jeg ba de 

rangere de fra 1 til 5, hvor 1 var veldig viktig, og 5 mindre viktig. Min tanke var at de 

skulle fordele tallene fra 1 til 5, mens noen forsto det som om de skulle rangere en og 

en av funksjonene. Dataen ble derfor preget av skjevheter og jeg valgte derfor og ikke 

å ta det med i oppgaven.  

 

Flere av spørsmålene går igjen fra det vi snakket om da jeg viste de prototypen og 

mock-upene. Et av temaene var sjekklister, og ved hjelp av spørreskjemaer prøvde jeg 

å finne ut mer om hvordan de brukte og oppbevarte papirlistene. 5 av de 8 deltakerne 

var kjent med sjekklistene, mens 3 ikke var det. Men bare 1 av de 5 som var kjent 
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med dem, hadde fylt de ut. Dette kan skyldes at flere av dem ikke er så gamle at de 

har begynt å forberede seg på denne prosessen. 

 

På spørsmålet om hvorfor de ikke hadde fylt de ut, svarte en av deltakerne at han 

trodde det var fordi sykdommene hadde holdt han så opptatt at det ikke hadde vært et 

tema. Andre svarte at de aldri hadde fått tilbudet, eller sett dem. En svarte at det var 

fordi de de nylig var laget.  

Tre av deltakerne svarte at de hadde opplevd å miste sjekklistene sine, mens tre hadde 

aldri opplevde det. To valgte å ikke svare på dette spørsmålet.  

 

Knyttet til humørmåler/dagsform kunne de først ringe rundt et tall fra 1-5 hvor (5 var 

veldig viktig) Her varierte svarene fra mellom 3 til 5. Men de aller fleste hadde ringet 

rundt 4. Dette viste meg at det er en type funksjon de ser på som nyttig.  

 

Et annet spørsmål jeg stilte var om hvilken av de tre måtene å registrere dagsform de 

likte best. Dette hadde vi snakket mye om i selve workshopen, men jeg ville gjerne se 

om svarene ble de samme når de fikk svare anonymt, og fikk litt tid til å tenke seg om. 

Samtidig som de hadde fått høre den andre på gruppa sine argumenter. Tre av åtte 

deltakere krysset av for forslaget hvor man kunne laste opp bilder, mens 3 andre 

krysset av for forslaget med hjerter. De to andre deltakerne hadde forslag om å slå 

sammen to av typene. Og hadde derfor lenket de sammen, eller skrevet under at de 

burde være sammen (en hadde lenket sammen bilder og hjerte forslaget, mens den 

andre hadde lenket sammen hjerte med y og x-aksen forslaget). Samtlige av 

deltakerne krysset av for at påminnelsesfunksjonen var noe de kunne tenkt seg å 

benytte.  

 

Tilbakemeldingen på fargevalg, hvor deltakerne kunne velge mellom om de syntes 

fargene var ”Ok”, ”Kult” eller ”Kjedelig”, det var noe spredningen i svarene. Fire 

stykker mente de var kjedelig, to krysset av for ”kult” og de to resterende krysset av 

på ”ok”.  

 

Det siste spørsmålet mitt var om de hadde noen siste kommentarer til forslagene jeg 

hadde vist de. Det jeg da fikk tilbakemeldinger på, var ting de allerede hadde nevnt, 

blant annet farger, og som en av deltakerne skrev: «For noen med en hverdag på Ahus 
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er nøytrale farger, som hvitt, det siste du trenger.» Det kom også tilbakemeldinger på 

at det måtte være mulig å legge til flere diagnoser, hvis det ble slik at appen skulle 

være diagnosespesifikk. 

 

7.5 Data fra spørreskjema knyttet til evaluering av hele workshop 
 
I forhold til spørreskjemaet som ungdommene fikk utdelt etter at alle hadde 

gjennomført sine workshops, var det mye nyttig informasjon å hente.  

 

Alle ungdommene syntes det hadde vært passe med tid, men at enkelte oppgaver 

kunne vart litt lengre. De var veldig fornøyd med maten og drikken de ble servert, og 

som en av ungdommene sa ”Det var riktig med energipåfyll”. For oss som designere, 

og som ansvarlige for disse to workshopene, var det viktig å vite om noen hadde 

opplevd noe som kunne være ukomfortabelt eller ugreit. Ingen av ungdommene hadde 

noe å si knyttet til dette. Med unntak av en som skrev ”Nei, alt har vært supert”. 

 

Selv om mitt prosjekt er over etter workshop II, var det viktig for KULU som et team 

å vite om ungdommene kunne tenke seg å være med på liknende prosjekter ved en 

senere anledning. Svaret på dette sier også noe om hvordan de har opplevd meg og 

mitt opplegg. På dette spørsmålet svarte alle deltakerne ”ja”. Videre på spørsmålet om 

hvorfor de kunne tenke seg eller ikke tenke seg det, var det flere kommentarer på at 

det var en positiv opplevelse å få lov til å delta. En av ungdommene skrev ”Det er 

morsomt og viktig for meg å delta i sånne prosjekter”, mens en annen skrev ”Ja, fordi 

det er gøy og det er gøy å påvirke”. Andre kommentarer gikk på at det var morsomt, 

og spennende, og de syntes det var bra at vi kom med et godt humør.  

 

7.6 Analyse og diskusjon 
 
Jeg har i dette prosjektet vært opptatt av bruken av mobilappen, og hatt brukernes 

ønsker og behov i fokus. For at appen skal bli tatt i bruk, må det involveres 

interessenter. Dette er noe av kritikken enkelte, kjente initiativ innen e-helse har fått. 

De sliter med å få folk til å ta de i bruk, fordi de har sett forbi pasienter og klinikere 

under selve utviklingsprosessen (Voncken-Brewster m.fl., 2014). 
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Ungdommene i dette prosjektet viste begeistring ovenfor det jeg viste frem av ulike 

funksjoner, trolig fordi de selv har vært med på å utforme dem. Svarene på 

spørreskjemaene bekreftet at det er funksjoner de liker, og sier de ville tatt i bruk. 

Dette sier noe om at det er funksjoner de ikke har fra før, muligheter de ikke har sett, 

eller et behov som kan og bør fylles. Det handler om et behov styrt av konteksten, 

hvor man kan få en oversikt, og en forståelse for hva som skjer, og hva som kan bidra 

til å skape kontroll. Funksjonene i appen er tenkt til å være med på å styrke 

autonomien til ungdommene.  

 

7.6.1 Verdifulle funksjoner 

 

Det var ingen som stilte spørsmål ved hvorfor jeg hadde inkludert valgte funksjoner i 

prototypen. De var snarere positive og engasjerte når de snakket om funksjonene, og 

de så nytteverdien og muligheter ved dem. En av deltakerne i prosjektet uttalte at 

mobilappen kunne være et redskap for kommunikasjon. Studiet til Scal og Irland 

(2005) viste at under 17 % av pasientene med helseplager diskuterer og planlegger 

overgangen til voksenavdeling med legen sin. Deltakerene i workshopen min mente at 

det å kunne vise frem appen med sjekklistene på, til legen sin, og ha det som et 

utgangspunkt for samtale, hørtes både trygt og nyttig ut. Selv om sjekklistene i 

utgangspunktet kun er laget for å ha egen kontroll over hva man kan og ikke kan 

knyttet til egen helsetilstand, så de allerede da muligheter til å bruke den i en annen 

nyttig kontekst.  

 
Det er svært viktig å ha et verktøy som kan gi den kunnskapen det er behov for. Som 

det ble beskrevet av Kirk (2008) lå det forventninger til ungdommene da de kom over 

på voksenavdeling. De ble nå sett på som voksne. Det er derfor viktig at forventninger 

må stå i stil til den kunnskapen ungdommen besitter. For å få kunnskap, må den også 

være tilgjengelig.  

 

Dette viser at det er viktig å møte ungdommene på deres arena, slik at de faktisk 

finner den informasjonen de er ute etter. Ungdommer bruker mer tid på mobil og pc 

enn hva de gjorde tidligere. Sikker og nyttig informasjon bør derfor ikke bare være 

tilgjengelig på bibliotek eller som fysiske brosjyrer (Kirk, 2008). 
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Kunnskap er så mangt, og man kan finne den på mange ulike arenaer. Den 

kunnskapen det er snakker om her, handler først og fremst om kunnskap om seg selv 

og sin sykdom. Og det er funksjoner som kan være med å bidra til nettopp dette det 

har blitt lagt vekt på i appen. Deltakerne kom også med forslag knyttet til generell 

informasjon, noe jeg også ser på som viktig. Dette er ting som enkelt kan 

implementeres i appen, men som på grunn av tid, ikke har blitt prioritert i denne 

omgang.  

7.6.2 Skape nye behov?   

 
Som nevnt tidligere i oppgaven er det viktig at det er behovene som styrer 

teknologien, og ikke omvendt. Men i forhold til autonomi er det ikke bare sett i lys av 

hva ungdommene ønsker, men også et behov fra samfunnet. Skal det være mulig å gi 

et godt helsetilbud, må det spilles på lag. Helsetilbudet vi har i Norge krever at 

pasientene tar mer ansvar for egen sykdom og medisinering den dagen de fyller 18 år. 

Samtidig viser utviklingen at det er økning i antall unge, langtidssyke, noe som krever 

nye løsninger. Min oppgave er derfor å lage noe som kan hjelpe pasientene i denne 

prosessen - noe som kan være med å skape en trygghet.  

 

7.6.3 Behov for noe eget 

 
Iveren over en påminnelsesfunksjon var stor, selv om jeg tror de aller fleste mobiler 

som ungdommene har i dag, både har kalender og alarm. Dette handler kanskje noe 

om hvordan det blir pakket inn og tilbudt. Gleden eller tryggheten rundt det å kunne 

ha noe eget, en mobilapp som bare er til sykdommen. Kanskje medisiner og legetimer 

ikke trenger å ta opp plass på det ”normale” men kan være noe man kan åpne og 

lukke etter behov.  

 

Ungdommene uttalte i workshop I at de ønsket seg et forum, og en chat til å ha på 

appen. Dette var ting som dukket opp flere ganger, og som de hadde mange tanker 

rundt. Van der Velden og El Emam (2012) har undersøkt at når ungdommer bruker 

vanlige, sosiale medier, er det ikke for å bruke det som et forum til å diskutere sin 

sykdom og behandling, men et sted de vil være ”normale”. De ønsker ikke å bli 

minnet på sin helsetilstand (Househ m.fl., 2014). Jeg tror derfor det er viktig med et 

eget verktøy hvor de både har muligheten til å håndtere sykdommen på egenhånd, 
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men også utveksle erfaringer med andre, og på den måten kunne lære av ungdommer i 

samme situasjon, utenfor det som sees på som de vanlige sosiale mediene (Facebook, 

Instagram o.l.). Jeg ser derfor på det som viktig at eventuelt videre arbeid ser på 

muligheten for å koble seg opp mot servere med tanke på kommunikasjon og 

informasjonsdeling.) 

 

Jeg var veldig klar på at dette skulle være en mobilapp, men ungdommene virket flere 

ganger til å blande inn funksjoner som egner seg mer for en app for ipad eller nettside. 

Dette kan være tegn på at ungdommene mener disse behovene gjerne skulle blitt dekt 

av en mobiltelefon, på grunn av dens tilgjengelighet, som ofte kom opp som et godt 

argument da vi var innom de ulike funksjonene. De kom i workshop I med forslag til 

alt de mente kunne være viktig. Det var derfor opp til meg å klare å skille mellom 

hvilke ideer som var tenkt i forhold til en mobilapp, og hva som vil være mer relevant 

og mulig andre steder. Dette var noe jeg gjorde klart for ungdommene i workshop II, 

da jeg presenterte prototypen.  

 

7.6.4 Personvern ovenfor hvem? 

 
Et viktig aspekt ved mobilapper er sikkerhet og tilgjengelighet. Når jeg snakket med 

ungdommene om personvern i workshop II, snakket de om ”andre”. At andre 

pasienter kanskje var redd for å vise sykdommen sin. Likevel var det deltakerne i mitt 

prosjekt som kom opp med forslaget om kodelås og passord i Workshop I. Og det ble 

sett på som noe man måtte ha. Jeg antar at dette kan ha noe med hvordan de ser på 

sykdommen sin, og hvor vidt de føler seg komfortable om å prate om den og ”vise” 

den fram. I den første workshopen hvor vi ikke hadde møttes før, ble kodelås, passord 

og innlogging nevnt. Mens i workshop II, hvor praten gikk lettere, og ting føltes mer 

naturlig, var det snarere snakk om at ”andre” kunne ha det behovet. De hadde ikke 

problemer med å snakke om sykdommen sin. Dette kan også ha sammenheng med at 

deltakerne allerede er en del av ungdomsrådet ved Ahus, og av den grunn er nokså 

komfortable og åpne rundt egen sykdom, og fordi de veit at de representerer en større 

gruppe.  

 

Siden forslagene om kodelås og passord opp under workshop I, og det videre ble 

snakk om ”andre” i workshop II, viser det at det er et behov og ønske om sikkerhet. 
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Ikke alle situasjoner de vil komme opp i vil føles like komfortable, og det er ikke 

alltid man har kontroll på hvilke hender informasjonen havner i. I møte med meg 

visste de at jeg visste om deres sykdom, og da føles ting kanskje ikke like 

”skummelt”.  

 

En annen viktig og uunngåelig faktor ved smarttelefoner er at de ofte blir stjålet eller 

mistet. Det gjør at personlig informasjon og sensitive data må lagres på en sikker 

måte. Her er det flere alternativer som er mulige. Den ordningen som eventuelt vil bli 

valgt til appen vil avhenge av både ytelse, brukervennlighet og sikkerhetskrav knyttet 

til informasjonen. Altså, hvilke data og informasjon jeg som designer velger å 

implementere i appen, samtidig som ungdommene selv styrer hva de registrerer. I 

noen tilfeller kan det være nok å ha en PIN-kode, men nyere forskning er mer opptatt 

av biometriske teknologier hvor et høyere sikkerhetsnivå er nødvendig (Decroix m.fl., 

2012).  

 

7.6.5 Hjelp til selvhjelp  

 
Flere av deltakerne mente det var nyttig med en påminnelsesfunksjon som kunne 

minne de på medisinering og avtaler. Dette samsvarer med Applebaum (2013) sine 

resultater, hvor ungdommene som var med i studiet, gav uttrykk for at de i flere 

tilfeller glemte å ta medisinene sine, eller lot være. Et eksempel var en av 

ungdommene som tok opp i mot 15 piller hver dag, og i noen tilfeller, lot være å ta de 

han trodde var mindre viktig. Ikke alle var heller klar over hva de ulike pillene var for. 

Noen av dem gav uttrykk for at de syntes det var flaut å ta piller foran sine 

jevnaldrende, fordi de ikke ville oppfattes som annerledes. Dette diskuterte jeg også  

med mine deltakere under workshop II, hvor det ble snakk om hvordan appen på en 

mest skånsom måte kunne varsle om at det var tid for medisinering og/eller 

behandling. Vi kom frem til at en nøytral varsling som; ”du må sjekke appen”, gjorde 

at man kunne ta mobilen til seg, og lese informasjonen uten at andre så hva det sto. 

Da kan man også velge å gå et annet sted for å ta tabletter, sette insulin etc.  

 

Dataene mine bekrefter også behovet for en app som kan bistå underveis i 

transisjonen i forhold til informasjon. Ungdommene gir uttrykk for at de ikke har så 

mye kunnskap om transisjonen, og hva som venter på voksenavdeling. Alle vet at noe 
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skal skje, men hva det er, hvordan det blir og hvordan deres rolle vil fortone seg, er 

det lite kjennskap til (sett bort i fra de to som allerede har gått over). Når 

ungdommene kom med forslag til funksjoner i workshop I var det flere som stilte 

argumentene sine som spørsmål, fordi de ofte bare har en formening om hvordan ting 

er, og der av hva de vil trenge å vite og ha av funksjoner. Flere har fått med seg at det 

er ulike lover og regler- men ikke hvilke, noe som kom frem i workshop I, da dette 

var et av forslagene. Under diskusjonen knyttet til forslaget, sier en av deltakerne at 

han har hørt at det er litt forskjell. Men han har ikke kunnskap om hva som ligger i 

det.  

 

Alle ungdommene virker til å være innforstått med at det skal ta et større ansvar for 

seg selv, men ser ikke ut til å helt ha forstått hvordan. Det virker også motiverte og 

positive til å klare seg mer selv, det samme viser Applebaum (2013) sin studie. Dette 

kan ses i sammenheng med den samme tanken som ligger bak TransitionMate, nevnt i 

seksjon 2.4.2, hvor det ble lagt vekt på funksjoner som skulle hjelpe til med å 

reflektere over tidligere hendelser, slik at man er mer forberedt neste gang det skjer, 

og at de da vil føle en større uavhengighet og autonomi. Dette er en ide jeg syntes er 

svært viktig og sentral, og har derfor hatt dette i bakhodet da jeg har utviklet flere av 

funksjonene til appen.  

 

7.6.6 Følelser 

 
Litteratur i kapittel 2, viser at transisjonsprosessen er preget av mange følelser. 

Deltakerne i mine workshops hadde de mange innspill i forhold til humørmåler. De 

ønsket å kunne se tilbake og lære av hva som hadde påvirket humøret i positivt og 

negativ forstand. Ideen om å bruke bilder for å beskrive humøret, var den de likte 

best. 

 

Vi kan prøve å se dette i sammenheng med en studie knyttet til selvstendiggjøring av 

pasienter med diabetes, hvor det ble satt fokus på det rundt følelser. Forskningen viste 

at det ikke bare for pasienten, men også for de som skulle undervise pasientene i 

behandling av sykdommen, fant det vanskelig å snakke og respondere på følelser 

knyttet til pasientenes problemer. De mente at de som underviser pasienter ofte er 

ukomfortable med å oppmuntre pasientene til å utforske og uttrykke negative følelser. 
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Fordi undervisningspersonalet er trent til å være problemløsere, noe som ikke 

gjenspeiler seg i følelser, fordi følelser ikke er ment å bli løst. Følelser trenger å bli 

utforsket, uttrykt, erfart, og akseptert av pasienten (Anderson m.fl., 1991). For som 

gruppe, er ungdommer med kroniske lidelser mer isolert, flere er suicidale og et større 

antall er deprimerte, sammenliknet med andre ungdommer (Blum, 1995). Dette kan 

også henge sammen med hvorfor mindre enn 17 % av ungdommer med spesielle 

helseplager, planlegger transisjon med legen sin.  

 

Jeg mener derfor at bilder kan være et utgangspunkt og en god måte å la pasienten 

uttrykke seg på, og på den måten få en egen forståelse og oversikt av hvilke følelser 

og humør som er knyttet opp mot helsetilstanden. Som Duke og andre forfattere jeg 

nevner i kapitel 2, skriver de om hvordan transisjonsprosessen skaper følelser, i form 

av engstelse, ubehag og forlatthet. Ved å ha et verktøy som kan hjelpe til med å 

planlegge og føre oversikter, kan man kanskje redusere det ”skumle” rundt disse 

følelsene.  

 

På denne måten vil også pasienten oppnå en følelse av autonomi. De kan lære seg å se 

egne mønstre knyttet til sykdommen, hvilke medisiner eller behandlinger som 

påvirker humøret, i positiv eller negativ forstand. Det vil også være lettere å huske for 

pasienten, for hva er det man egentlig husker av følelser og energi når legen først spør 

”hvordan har du følt deg i det siste?”. Da er det kanskje de aller sterkeste følelsene 

knyttet til negative eller positive hendelser som dukker opp, ikke det at du for 

eksempel faktisk har hatt det fint 15 av 20 dager, noe bildene på mobilen kan fortelle 

deg. Dette har også vært lagt vekt på i appen TransitionMate, hvor de har sett på 

nytteverdien av å reflektere over tidligere hendelser, som igjen kan skape en større 

uavhengighet og øke autonomien neste gang en hendelsen inntreffer.  

 

 

7.6.7 Påvirket av omgivelsene 

 

Det at ungdommene gir uttrykk for mer farger er forståelig for meg som designer, 

etter å ha vært på besøk på Ahus og sett det hvite og upersonlige miljøet som 

sykehuset bærer preg av, og etter samtaler med ungdommene hvor de stadig påpeker 
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ønsker om en fargerik app. Samtidig tenker jeg at det er viktig at appen har rene linjer, 

og kan appellere til en nokså stor brukergruppe.  

 

Det var flere kommentarer på fargevalg knyttet til appen både i workshop I og 

workshop II. Det var vanskelig for meg å forstå deres skepsis i forhold til fargen grå. 

Her lot jeg min personlige smak påvirke for mye. Jeg tenkte at det kunne være en 

mulighet å ha den som en bakgrunnsfarge, og hadde derfor flere eksempler med dette 

som jeg viste ungdommene i workshop II. Jeg tenkte at det var fargene i front som 

ville ta oppmerksomheten. Dette var ikke tilfellet. 

 

Det er likevel ingen tvil i følge mine data, at appen er avhengig av å spille på glade 

farger, som kan ta tankene bort fra et nøytralt og sterilt sykehusmiljø. Ideen om å ha 

mulighet til å velge selv hva slags farger man vil skal være gjennomgående for appen 

er et godt forslag, som kan være fordelaktig i forhold til at den skal brukes både av 

gutter og jenter. Dette er også et viktig poeng i forhold til om appen blir tatt i bruk. 

Finner ikke ungdommene appen appellerende, vil de heller ikke bruk den. Den må 

være nyttig og kul. I kapittel 2 refererte jeg til Day (2013) som stiller spørsmålet: 

”Lager du en mobilhelseapp som pasienter faktisk kommer til å bruke?” Dette er et 

godt spørsmål, og hvem er vel bedre å spørre enn brukeren selv. Det er derfor svært 

viktig å ta ungdommens tilbakemeldinger alvorlig, og vise at deres ønsker blir hørt, 

og ikke la personlige meninger overskygge. 

 

Dette tar oss videre til data knyttet til evalueringen av workshopene under ett. Hvor 

ungdommene uttalte at det var viktig å bli hørt, og gøy å få være med på dette 

prosjektet. Det å gi de en stemme i utviklingen av et verktøy som skal bidra til å 

forbedre deres hverdag er viktig. De føler de blitt sett, og hørt, noe som igjen kan 

bidra til å styrke deres autonomi som pasienter, og som ungdommer.  

 

7.6.8 Ønsker å være forberedt 

 

Flere av ungdommene hadde aldri sett sjekklistene. Det kan være fordi de ikke er 

eldre enn 15 år gamle, og at transisjonen først skjer det året de fyller 18. Likevel er 

det viktig å være i forkant. Som både Kirk og Viner skriver, er det ofte mye annet som 

skjer det året man skal være klar for transisjon. Ny skole, ny jobb og nye timeplaner. 
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Hvorfor ikke være tidlig ute? Ved å ha en mobilapp man kan bruke for å forberede 

seg, både mentalt og fysisk, kan man unngå at det bli for mye informasjon og for mye 

”nytt” som man ikke har rukket å tenke på, før det faktisk skjer.  

 

Mange sykdommer er uforutsigbare, og pasientene har opp og nedturer. En av 

ungdommene snakket om at grunnen til at han/hun ikke hadde sett sjekklistene, trolig 

var fordi sykdommen hadde vært svært aktiv, og av den grunn hadde det ikke vært tid 

til så mye annet. Nettopp derfor, mener jeg det bør være tid og rom for å lære om 

transisjon når muligheten er der, ikke på ett bestemt tidspunkt. Her mener jeg en 

mobilapp er et godt verktøy, eventuelt et supplement til transisjonsprogrammer hvor 

undervisning etc. blir gitt på bestemte tidspunkter. Også Applebaum (2013) sine 

studier, viser at pasienter vil diskutere transisjonsprosessen oftere og tidligere slik at 

de utvikler de ferdighetene og kunnskapen de trenger for å kunne ta en aktiv rolle 

knyttet til sin helsetilstand.  

 

Det å føle at man er forberedt og har kontroll over situasjoner handler også om 

autonomi. Som jeg skrev i kapittel 2, viser Duke sin forskning at over 25 % av 

ungdommene som gjennomfører transisjonen har vært bekymret og engstelig for 

overføringen fra barn til voksenavdelingen. Disse følelsene kunne kanskje vært 

unngått eller redusert hvis de ble tidligere introdusert for planen rundt transisjonen og 

informasjon knyttet til voksenavdeling. Også Viner (1999) er inne på 

tilgjengeliggjøring av informasjon og materiale knyttet til transisjonsprogrammet på 

et tidligere stadige, slik at det blir lettere å være forberedt. Ved å legge informasjon 

knyttet til ulike avdelinger, sykdommer og selve prosessen, inn i appen, blir det opp 

til ungdommene når de skal begynne å forbedre seg, ikke andre.  

 

7.6.9 Hvorfor akkurat en mobilapp? 

 
Hvorfor nettopp en mobilapplikasjon kan være med å støtte ungdommene i en 

transisjonsprosess er mange. Apper er mer populært enn noen gang, og som nevnt i 

innledningen har så mange som 83 % av barn mellom 9 og 16 år en smarttelefon. Som 

Duke (2013) viser til i sin forskning, er nettopp bruk av teknologi for og lettere 

administrere sykdommen sin, noe ungdommene ønsker seg. Dette var også tilfellet 

med ungdomsrådet, da det var nettopp deres ide, å lage en transisjonsapp. Også mine 
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data, fra workshop II, viser at ungdommene så nytteverdien av å kunne ha 

humørmåler og sjekklister på mobilen, slik at det hele tiden var tilgjengelig og lett å ta 

frem. Ventetid kunne på den måten brukes til noe fornuftig. Dette henger sammen 

med det Klausen (2012) skriver om hvordan mobiltelefoner og internettbaserte 

mobilapplikasjoner i økende grad er mer i bruk innenfor selvbestemmelse, og at 

helseapper er med på å skape selvkontroll fordi det blir enklere å samle data knyttet til 

atferd, som igjen gjøre det lettere å få umiddelbare tilbakemeldinger på hvordan 

tilstanden er.  

 

Studiene til Viner (1999) viste at flere pasienter falt ut av systemet i perioden mellom 

barne- og ungdomsavdeling og voksenavdeling. Dette fordi det forekom at ingen av 

avdelingene følte det fulle ansvar for pasienten. I en slik periode hvor ting er uklart og 

det er sannsynlig at det kan forekomme misforståelser og uklare beskjeder, kan en 

mobilapp være et nyttig verktøy. Fordi den alltid er tilgjengelig, og fordi den kan 

inneholde informasjon generelt og spesifikt for den enkeltes sykdom og tilstand, 

samtidig som den kan holde orden på avtaler og medisinering.  

 

Data fra spørreskjemaene viste at et fåtall av ungdommene brukte mobilapper knyttet 

til sykdommen sin. En av deltakerne påpekte at det var fordi hun ikke hadde funnet 

”den rette”. Det er vanskelig å dekke behovene til en større brukergruppe, men ved å 

involvere brukere, håper jeg at appen kan dekke flest mulig behov knyttet til 

transisjonsprosessen, for flest mulige brukere.  

 

7.7 Faktorer som påvirker data 
 
Flere av funnene viser at det finnes en del ting ungdommene er enig om, samtidig som 

det finnes ting det er knyttet større uenighet til. Dette kan skyldes faktorer som kjønn 

og alder. Det kan også være påvirket av hvor stor grad sykdommen spiller inn på 

hverdagen deres. Ikke alle deltakerne tilbringer store deler av hverdagen på Ahus, og 

er kanskje derfor ikke like lei av grå og triste farger, som enkelte andre er. Det skiller 

også syv år mellom yngste og eldste deltaker, dette sier noe om hvorfor enkelte for 

eksempel har blitt presentert for sjekklister, og andre ikke. 
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8 – Designforslag  

 
Etter å ha analysert funnene fra workshops, intervju og spørreskjemaer, var det klart 

for å bruke de tilbakemeldingene jeg hadde fått, til å komme opp med et 

designforslag. Jeg har hatt universell design i tankene, samtidig som jeg har tenkt at 

appen skal være et resultat jeg som designer, skal kunne stå inne for. Jeg ønsker at 

denne appen skal kunne være et verktøy som ungdommene kan bruke i det daglige og 

har derfor latt meg inspirere av Donald Norman sin bok; The design of everyday 

things (Norman, 2002), som omhandler hvordan vi ser på ting rundt oss, og hvordan 

god (og dårlig) design påvirker oss i hverdagen, og utvikler nye bruksmønster.  

 

Jeg vil videre i dette kapittelet vise de ulike funksjonene som prototypen består av, 

forklare hvorfor jeg har valgt å ta det med, hvilke utfordringer jeg har prøvd å løse, 

samtidig som jeg vil se på utfordringer vi fortsatt står ovenfor. Det vil også komme 

med eksempler på hva jeg viste ungdommene under workshop II, og hvordan jeg har 

brukt deres tilbakemeldinger til å endre det til hvordan det ser ut per i dag.  

 

8.1 Farge og design 
 
Designforslagene jeg brukte under workshop II bar ikke preg av å henge sammen - 

designmessig. Dette var et bevisst valg for å få ungdommene til å komme med 

innspill på hva de likte og ikke likte. Jeg har derfor prøvd å finne et tema for appen, 

slik at den får et mer helhetlig inntrykk. Jeg syntes fortsatt ideen om å kunne velge 

farger selv, er spennende. Likevel har jeg valgt å ikke legge til dette i det nye 

designforslaget, på grunn av mangel på tid.  
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Designforslaget jeg nå vil vise frem bærer preg av et mer gjennomtenkt design. Det 

som kjennetegner flere av de beste web- og mobilappene er at designet består av en 

begrenset fargeskala. To eller tre farger kan være mer enn nok. Lidwell (2010) 

anbefaler maks fem. Farger blir brukt til å få oppmerksomhet til riktig sted, gruppere 

elementer, gi meninger og skape estetikk. Det viktigste å tenke på når det er kommer 

til farger er å være konsekvent. Varme farger er heldig å bruke på elementer som skal 

være i forgrunnen, mens kaldere farger gjør seg bedre i bakgrunn. Dette er også med 

på å øke kontrasten på bakgrunn og skrift, noe som gjør det enklere å lese. 

Hensiktsmessig bør kontrasten mellom tekst og bakgrunn overskride 70 % (Lidwell 

m.fl., 2010). 

 

Mitt fargevalg er ikke tilfeldig. Jeg ville gjerne ha en farge som var kjønnsnøytral, 

men samtidig ikke ble for diskre. Ungdommene var bestemte på at appen måtte være 

glad og fresh. Til slutt landet jeg på en varm orangefarge, som hovedfarge i designet. 

Det er viktig å huske på at en farge formidler noe. Sandnes (2011) skriver at farger 

kan hjelpe oss til å tolke informasjon som videre kan gi bakgrunn for avgjørelser, og 

bidra til overflødig kommunikasjon som igjen kan lede til et mer robust 

brukergrensesnitt, noe som ble nevnt i seksjon 5.3.1, og er viktig for den universelle 

utformingen.  

 

8.2 Ikoner som representasjoner 
 
Bruk av ikoner har lenge vært en viktig brikke, for å gjøre objekter i et 

brukergrensesnitt, enklere å finne, gjenkjenne, lære og huske. De kan både bli brukt i 

forhold til identifisering, som i form av en logo. Men også i stedet for, eller i tillegg til 

tekst. (Lidwell m.fl., 2010). Jeg har valgt å legge til symboler i prototypen der jeg 

føler det faller seg naturlig. Dette handler også om retningslinjer og anbefalinger 

knyttet til universell design. Ofte kan det være enklere for en med nedsattsyn, og tolke 

et bilde, fremfor å lese en lengre tekst (Tollefsen m.fl., 2013). 

 

Bildet under (figur 14) er et eksempel fra startsiden til appen. Her kan man velge å 

trykke på symbolet som indikerer lyd. Dette kan være nyttig for personer med nedsatt 

syn. Jeg har valgt å plassere symbolet på startsiden, slik at det er en valgmulighet før 

man beveger seg videre inn i appen.  
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Figur 14: Startsiden til endelig designforslag 

 

8. 3 Navigasjon 
 
Ut i fra spørsmålet jeg stilte gruppene i workshop II i forhold til hvor lett det var å 

forstå hvor de skulle trykke, og om de fant det de lette etter, var det ingen som hadde 

noen indikasjoner. (Bortsett fra en som poengterte at det helt sikkert ville se litt 

annerledes ut når alt var ferdig). Dette handler om det som kalles for synlighet, og 

som ofte er et av de vanligste problemene i et brukergrensesnitt (Sandnes, 2011). Et 

godt brukergrensesnitt skal gjøre alle handlinger synlige for bruker. Er mange 

handlinger skjult, vil det ofte være et større behov for opplæring. Derfor har det nye 

designforslaget store knapper, som skal vise tydelig hvordan man avbryter eller lagrer 

en handling.  
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8.4 Startsiden 
 
Prototypen jeg viste ungdommene i workshop II var med en startside som bygde på de 

fargene Ahus har brukt på materiale knyttet til ungdom og transisjon (se vedlegg 9). 

Dette var farger ungdommene ikke likte, og så på som triste. Jeg har derfor valgt å 

følge deres tilbakemelding og endre det.  

 
Det jeg har lagt vekt på i forhold til startsiden (se figur 14), er det at det skal være 

klart og tydelig hvem siden er for, og hvilke vilkår og bruk som gjelder for appen. 

Sistnevnte er svært viktig for denne type apper, som kan inneholde det som for 

brukeren kan være svært sensitive data, avhengig av hva han eller hun velger å legge 

til.  

 

8.5 Registrere bruker  
 
For at brukeren skal kunne benytte seg av mobilappen er det viktig å ha en innlogging 

(se figur 15). Innlogging er viktig både i forhold til sikkerhet knyttet til 

sensitivinformasjon og i forhold til personlige data på appen. Jeg fikk 

tilbakemeldinger på at å velge diagnose kunne være bra, men jeg har valgt å følge 

rådet til en av ungdommene, som mente det ville være enklere å knytte det opp mot 

avdeling. For transisjonsprosessen avhenger mer av hvilken avdeling du hører til, 

snarer hvilken diagnose du har. Det var også bemerkninger til hva du skulle gjøre, om 

du hadde flere diagnoser. Jeg valgte derfor å gjøre enkelte endringer.  
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Figur 15: Registrering, velg avdeling 

 

8.6 Velkommenside  
 
Siden som skal være det brukeren møter, når han eller hun tar i bruk appen i det 

daglige, må være oversiktlig og informativ. Jeg har sett på flere ulike apper som til 

felles har enkle menyer, og tydelige beskrivelser av hva de ulike valgene/funksjonene 

betyr. Rullegardinmenyen (pull down meny) som jeg har benyttet meg av, er et 

eksempel på det Sandnes (2011) beskriver som skjulte handlinger, og som innenfor 

universell utforming ikke blitt sett på som ideelt. For at bruker skal se de ulike 

handlingene som er mulig, må vedkommende først forstå at det er en 

rullegardinmeny, og vite at rullegardinmenyen må aktiveres for å se alternativene.  

 

Siden min velkommenside kun består av 5 overskrifter/temaer (se figur 16) vil det 

være et naturlig valg for bruker å trykke på en av dem, som igjen vil vise at det er 

bygd opp av en rullegardinmeny. Brukergruppen til appen er ungdommer, som er vant 
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til at dette er en vanlig måte å ha menyer på. Jeg velger derfor å se bort i fra denne 

anbefalingen, og i stedet se på de positive faktorene ved bruk av slike menyer. Siden 

blir mer oversiktlig og ryddig. Jeg mener at menyen er mulig å betjene, i forhold til de 

nye retningslinjene knyttet til universell design, nevnt i seksjon 5.3.1.  

 

 

Figur 16: Rullgardinmeny lukket og åpnet  

 

8.7 Humørmåler/Dagsformregistrering 
 
For en av deltakerne var det ikke intuitivt hva som mentes med en dagformregistering. 

Derfor har jeg prøvd å finne ut om det kan kalles noe annet, for å skape en større 

forståelse. Som nevnt i seksjon 2.4.2 er språket viktig for å lage et godt design. Jeg 

valgte å korte det ned til dagsform, slik at bruker forstå hva det dreier seg om, uten å 

forstyrre med ordet registrering. Denne funksjonen er viktig fordi ungdommene vil 

kunne få oversikt over egen sykdom, noe som igjen kan være med å styrke deres 

autonomi, slik Wifstad (2002) beskriver i kapittel 4.  
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Jeg valgte å lage tre ulike designforslag med tanke på registeringen. Den første jeg 

lagde gikk på bilder, fordi jeg vet at bildetjenester som Instagram, Printrest og 

Facebook er populært blant ungdommer, mye fordi bilder er en enkel måte å uttrykke 

seg på. Selv om flere av disse tjenestene handler om å dele bilder med andre, tror jeg 

likevel at bilder kan være noe man også kan ha for seg selv. Jeg valgte også å legge 

fokus på at man kunne registrere enkelte hendelser eller ting som har påvirket humør i 

positivt og/eller negativ forstand.  

 

 

Figur 17: Registrering av dagsform med bilder 

 

Tanken bak forslaget knyttet til x og y akse (se figur 18), kommer fra et forslag jeg 

har sett som har blitt kalt for ”mood meter,” hvor man registrerer humøret på en skala 

som ser ut som et termometer. Det lå likevel i tankene mine at det ikke bare er viktig å 

vite hva slags humør man er i, men også hvor mye energi man har. De tingene henger 

ofte sammen, men er det for eksempel avvik i dette, kan man se på andre faktorer som 

spiller inn. Tall og grafer er en god måte å få oversikt over et lengre tidsrom. Man får 

svart på hvitt (eller i mitt tilfelle, blått og rødt på hvitt) se hvordan de siste ukene og 

månedene har utartet seg. 

 



108 

 

Figur 18: Registrering av dagsform, X og Y akse 

 

 

 

Figur 19: Registering av dagsform med stjerner 

 



109 

Det tredje forslaget (se figur 19) hvor man svarer på spørsmål rundt sin egen 

dagsform ved å markere antall stjerner etter hvor enig man er med påstanden, er laget 

med bakgrunn i at det skulle være raskt. Dette forslaget er inspirert av sider hvor du 

rangerer ting ved å gi de antall stjerner etter hvor bra man syntes filmer, bøker etc. er. 

Designforslaget til workshop II bestod av hjerter, fordi jeg relaterte hjerte til kroppen 

og helsen. Selve ideen slo an blant ungdommene, men de var ikke spesielt begeistret 

for mitt valg av hjerter, og kom med forslag om å endre det til noe annet. Jeg falt 

derfor på stjerner.  

 

Av de nevnte forslagene var det bilde-varianten som ble en favoritt blant 

ungdommene. Jeg velger likevel å ha alle forslagene med videre, for flere av 

deltakerne mente at en kombinasjon av forsalgene kunne være en god ide. Jeg tenker 

derfor at det kan være opp til brukeren av appen, hvilken måte han/hun har lyst til å 

registrere humøret på. Enkelte dager har de kanskje bare lyst og ork til å gjøre det fort, 

mens andre dager kunne de tenke seg å skrive et notat og legge til bilder.  

 

8.8 Sjekklister  
 
Sjekklister er tilgjengelig på papir, men ungdommene ser nytteverdien av å ha de på 

en app. På den måten kan de bli mer brukt, og være lettere tilgjengelig. De 

tradisjonelle listene går ut på å krysse av for hvor godt du kjenner til påstander (se 

vedlegg 9). Et eksempel fra sjekklistene er ”Jeg forstår de medisinske begreper som er 

spesielle for min helsetilstand eller funksjonsnedsettelse”: Videre skal du krysse av 

under ”Dette kan jeg!”, ”Dette trenger jeg å jobbe med”, og så signere for dato 

oppnådd.  

 
Det første designforslaget jeg lagde (se figur 12) var veldig inspirert av listene på 

papir. To påstander vises samtidig på siden, og man har to valg muligheter; ”Dette 

kan jeg” eller ”Dette må jeg vite mer om”. Man huker av i boksen ved siden av, og 

trykker seg videre til de to neste påstandene.  

 

Det andre forslaget jeg viste frem gikk ut på at; ”Enten så kan du, eller så kan du 

ikke”. Tanken var at det skulle være raskt og tydelig, ved at man benytter fordelen 
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med touch-telefoner og bare trykker på påstanden hvis du kan det, slik at den vil skifte 

farge, og indikere at det er registrert. De du ikke kan, vil stå som de er.  

 

Ungdommene hadde litt vansker med å forstå det siste forslaget, kanskje fordi dårlige 

fargevalg gjorde det vanskelig å se hva som sto skrevet. Fargevalget var heller ikke 

optimalt på det første forslaget, på grunn av grå fargen, noe ungdommene gav tydelig 

utrykk for. Jeg har likevel valgt å gå videre med mitt første forsalg, bare med enkelte 

justeringer i forhold til farge og layout (se figur 20).  

 

 

Figur 20: Design av sjekklister 

 

8.9 Påminnelsesfunksjon  
 
En kalender med alarm må være oversiktlig. Som en av deltakerne nevnte, er det også 

viktig at det er enkelt og raskt å legge til nye hendelser. Jeg har fokusert på å kun vise 

de hendelsene som er lagt inn, og ikke andre dager. Det er også valgfritt hvor vidt det 

skal være alarm på, eller ikke. I designforslaget jeg viste ungdommene var det lagt til 

både helserelaterte hendelser, og hendelser knyttet til skole. Tilbakemeldingene jeg 

fikk på hvor aktuelt det var å ha begge deler i appen, var delte. Likevel har jeg valgt å 

beholde muligheten for begge to. Det er jo også valgfritt hva de velger å legge inn. Et 
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av innspillene gikk på å ha ulik farge på helserelaterte hendelser og 

skole/fritidsaktiviteter. Dette har jeg tatt til etterretning (se figur 21). 

 

 
 
Figur 21: Påminnelsesfunksjon med valgfri alarm 

  



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



113 

 

 

 

9 – Evaluering av prosessen  
 
 
 
 Dette kapitlet vil jeg brukte til å reflektere over valg av metoder, hvordan jeg har tatt 

rollen som designer og hvilke utfordringer jeg har møtt på underveis. Jeg vil videre 

bemerke de begrensninger som har blitt satt for prosjektet.  

 

9. 1 Metodologi 
 
Når man benytter seg av deltakende design er det mange ulike metoder og verktøy 

man kan ta i bruk. Selv lot jeg meg inspirere av prosjekter som hadde benyttet seg av 

ulike varianter av kjente metoder, for å hente ut informasjon. Jeg hadde et stramt 

tidsskjema da jeg skulle gjennomføre mine to workshops, og var derfor nødt til å 

benytte meg av metoder jeg visste ville gi meg nyttig data.  

 

Fordelen med å benytte seg av workshopformatet er mange. Det viktigste er at man 

får muligheten til å se hverandre og snakke sammen. Workshops gav også muligheten 

til å involvere flere deltakere, i samme aktivitet, på samme tid. Det blir en sosial 

setting, fremfor 1 til 1, noe som gir rom for diskusjon blant deltakerne. Det var også 

rom for å involvere flere typer verktøy og metoder. Ulempen med mine workshops 

var at jeg måtte forholde meg til et stramt tidsskjema, og det var vanskelig å forutsi 

hvor mye tid ungdommene ville trenge for å bli komfortable i settingen. Utfordringen 

var å ha en plan det var mulig å følge for å få nyttig data, samtidig som denne planen 

måtte være mulig å justere underveis, avhengig av hvordan settingen utspilte seg, og 

man måtte alltid være klar for å improvisere. Hvor vellykket det ble, lå også veldig i 

mine hender, i forhold til at jeg må være aktiv og engasjerende for å få brukerne med 

meg. Dette er for eksempel ikke like nødvendig ved bruk av andre metoder, som for 
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eksempel spørreskjemaer eller enkelte typer intervjuer.  

 

Workshopformatet er også ganske intensivt og krevende. Dette var tydelig for meg, 

spesielt siden vi samarbeid med syke ungdommer. Den siste gruppen som var innom 

min sekvens i workshop II var tydelige slitne, og virket noe tappet for energi. Dette 

stilte meg som designer i et etisk dilemma, hvor jeg var avhengig av å få de dataene 

jeg var der for, samtidig som jeg måtte ta ungdommenes tilstand til vurdering. Jeg 

valgte å kjøre gjennom spørsmålene mine, men var ikke like ”pågående” og spørrende 

som jeg hadde vært med de tidligere gruppene.  

 

9.2 Metoder 
 
Under workshop I brukte jeg en slags variant av brainstorming, men ser i etterkant at 

det kunne vært en fordel å vist ungdommene noen bilder, apper, eller historier som 

satte i gang tankene deres, slik det ble gitt eksempler på i seksjon 2.5. Noen av 

ungdommene ble kanskje litt grepet av ”prestasjonsangst”, og følte at de hadde det 

travelt med å komme opp med gode ideer. Samtidig er jeg fornøyd med at vi 

diskuterte lappene høyt, noe som igjen gav meg en bedre forståelse av hva 

ungdommene mente med det de hadde skrevet, og det ble enkelte diskusjoner ut i fra 

delte meninger og tanker rundt forslagene.  

 

Under workshop II hadde jeg laget et designforslag i Axure som viste de ulike 

funksjonene. Det var heldig i form av at det engasjerte ungdommene, og at de syntes 

det var spennende at jeg faktisk hadde med en ”virkelig” app som de kunne trykke på 

og se visuelt. Samtidig var det ikke optimalt i forhold til at jeg hadde flere eksempler 

på de ulike funksjonene, noe som fra mitt ståsted, kunne være med på å skape 

forvirring. Dette så likevel ikke ut til å påvirke deltakerne.  

 

Jeg hadde forberedt mock-up av prototypen, som skulle gjøre det lettere for 

ungdommene å peke, forklare og sortere. Ved å spre mock-upene utover fikk de en 

oversikt, som ikke var mulig å få ved hjelp av designforslaget i Axure.  

 

Det optimale i forhold til valg av metoder ville vært å i tillegg gjennomført intervjuer 

med noen av deltakerne. Spørreskjemaene de svarte på gav noe informasjon, men jeg 
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skulle gjerne likt å gått enda dypere ned i enkelte av tilbakemeldingene deres, og 

synspunkter knyttet til utfordringer og funksjoner. Samtidig kunne en 1 til 1-setting 

ført til andre forslag og ideer, i forhold til at enkelte er mer forsiktige og innadvendte 

enn andre. 

 

9.3 Deltakende design 
 

Man kan diskutere mye rundt det om jeg faktisk har gjennomført deltakende design, 

og involvert brukerne på den måten som er å foretrekke. I forhold til figur 2 (se 

seksjon 5.1) har jeg ikke fulgt denne modellen slik den står beskrevet, men jeg har i 

løpet av prosessen vært innom de aktuelle fasene. Spørsmålet jeg mener er riktig å 

stille er ”Er det mulig å gjennomføre deltakende design med en slik brukergruppe?” 

Gitt den tiden jeg hadde til rådighet, både i forhold til prosjektet sett under ett, og den 

tiden jeg hadde fått til å være sammen med ungdommene mener jeg at jeg har gjort 

det jeg kan i forhold til å gjennomføre deltakende design. Det optimale hadde vært og 

hatt et nærere samarbeid, slik at jeg kunne fått innspill på alle mine beslutninger. I 

mitt tilfelle var det ikke mulig med et tettere samarbeid med ungdomsrådet.  

 

9.4 Begrensninger ved en mobilapp 
 

Et annet viktig spørsmål som dukket opp underveis i prosessen, var hvilke 

begrensninger en app har, eller hvilke begrensninger jeg som designer må velge å 

sette. Under workshop I kom det flere forslag til funksjoner som mest sannsynlig 

passet bedre til en nettside, enn en app. Ungdommene lot seg rive med, og underveis 

kom det tanker og ideer som gjorde at mobilapp, app til nettbrett og nettsider skled 

mer eller mindre over i hverandre. Det var likevel viktig for meg å ta alle deres 

innspill til etterretning, og heller gjøre beslutninger underveis, over hvilke forslag som 

kunne være passende, gjennomførbart, og fornuftig å ha med.  

 

Samtidig har jeg som designer et ansvar i forhold til ungdommenes sikkerhet. Selv om 

flere av forsalgene de kom opp med var gode, ville det likevel ikke vært etisk riktig å 

ta det med. For eksempel forsalget om å ha med personnummer på appen. Det er ikke 

noe problem å få det til, men ved å ha en slik sensitiv opplysning på en app, krever det 
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mer sikkerhet. Det samme gjelder deres forslag til forum. Knyttet til en slik funksjon 

er det mange aspekter man må ta stilling, og som jeg nevnte i innledning i seksjon 1.4 

er ikke dette aktuelt å gå nærmere inn på i denne oppgaven. Som designer må man 

derfor ta avgjørelser, fordi man besitter kunnskap eller erfaring knyttet til enkelte 

aspekter ved oppgaven, som man ikke kan forvente av deltakerne.  

 

9.5 Rekruttering /deltakere 
 

Siden dette prosjektet er et samarbeid med Ahus og deres ungdomsråd, har det ikke 

vært naturlig for meg å inkludere andre potensielle brukere av appen. Likevel er det 

viktig å poengtere at ungdomsrådet ved Ahus består av både jenter og gutter, og 

ungdommer i ulik aldere. Dette har vært viktig for å få ulike synspunkter avhengig av 

kjønn og alder. Likevel er dette ungdommer som hører til Ahus, og derfor ikke har 

noen erfaring med hvordan transisjonsprosessen utarter seg ved andre sykehus og 

helseforetak. Mine data kunne derfor vært annerledes om jeg gjennomførte prosjektet 

ved et annet sted, og med en annen gruppe ungdommer.  

 

9.6 Refleksjon 
 

Selve prosessen har lært meg mye. Både om det å planlegge en workshop, men også 

hvordan man skal opptre som designer, og som ansvarlig for et opplegg.  

 

Jeg ser også begrensninger ved det designet vi i samarbeid har kommet opp med. 

Ungdommene som har tatt del i dette prosjektet er oppegående, og forholdsvis 

”friske”, i motsetninger til sengeliggende pasienter. Dette gjør at mine data og funn 

kunne vært annerledes hvis dataene hadde kommet fra andre pasienter, med andre 

behov og forutsetninger.  

 

Dette spiller også inn på universell design, hvor ungdommene ikke har hatt 

begrensninger som nedsatt syn, hørsel, eller andre funksjonsnedsettelser som påvirker 

bruk av mobilapplikasjoner. Andre brukere vil derfor kunne ført til et annet 

designforslag, med et større fokus på universell design.  
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Jeg har også vært heldige, i den grad at ungdomsrådet har blitt oppfordret av Kjersti 

Wilhelmsen til å ta del i prosjektet. De kom derfor med godt mot til workshopene, og 

var generelt en svært positiv gjeng. Dette gjorde jobben noe enklere for meg som 

designer.  

 

Mitt teoretiske rammeverk gjennom oppgaven har vært knyttet til autonomi og en 

pasientsentrert tilnærming. Dette gjelder også for gjennomføringen av prosjektet som 

helhet. Mine valg av metoder har handlet om nettopp hvordan man kan gi unge 

pasienter en stemme i designet, og på den måten gi dem innflytelse på hvordan 

verktøy de selv skal kunne bruke skal se ut og fungere. Her har utfordringen nevnt i 

seksjon 5.4, om hvor vidt deltakerne faktisk har mulighet til å ta beslutninger knyttet 

til designet, vært et interessant tema. Jeg som designer har i dette prosjektet hatt siste 

ordet, men jeg har i den grad det har latt seg gjøre lyttet til ungdommene. Jeg har tatt 

deres innspill seriøst, og gjort det jeg mener er mulig, uten at det skal gå utover den 

universelle utformingen og etiske aspekter knyttet til designet.  

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

10 – Konklusjon 

 

 
Før jeg starter med å konkludere denne oppgaven vil jeg først gjenta min 

problemstilling;  

 

Hvordan kan en mobilapplikasjon være med å støtte unge, langtidssyke 

pasienter i en transisjonsprosess? Hvilke funksjoner kan være viktige - for å 

møte deres behov og styrke deres autonomi? 

 

I følge mine data og analyse er en mobilapplikasjon en god løsning for å støtte 

ungdommene i en transisjonsprosess. Dens tilgjengelighet gir mulighet for rask 

informasjon, den vil være enkel i bruk, og er et verktøy ungdommene selv ønsker å 

bruke.  

 

Resultatene viser at funksjoner som fokuserer på å hjelpe til med planlegging, og 

skape oversikt over ulike aspekter ved det å være syk, er viktig for ungdommene. På 

den måten føler de at får en større kontroll, og innblikk over hvordan sykdomsbildet 

forandrer seg og hvilke aspekter knyttet til sykdommen de må eller bør kunne før de 

skal over på voksenavdeling.  

 

Påminnelses-funksjonen er til for å holde oversikt. Selv om kalender og alarm er noe 

de aller fleste har tilgjengelig, viser oppgaven at det handler mye om hvilken setting 

den er i. Min analyse og diskusjon viser at funksjoner avhenger av kontekst, og 

hvordan det blir pakket inn og tilbudt. De aller fleste mobiler som ungdommer har i 

dag, inneholder både kalender og alarm. Likevel var det stor interesse og glede da jeg 
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introduserte den. Tryggheten rundt det å kunne ha noe eget, en mobilapp som bare er 

til sykdommen blir sett på som viktig.  

 

Funksjonen hvor man fikk sjekklistene inn på mobilappen, ble sett på som svært 

nyttig fordi det gav mulighet for å ha mer kontroll over dem, samtidig som man kunne 

ta frem mobilen og vise de frem og diskutere de med for eksempel lege. På den måten 

følte ungdommene at de kunne styre sykdommen sin på en enklere og effektiv måte, 

og ha en egen forståelse for hva de kan og ikke kan. Dataene viser også et behov for 

tilgjengeliggjøring av informasjon. Mange sykdommer er uforutsigbare, og pasientene 

har opp og nedturer. Som en av ungdommene snakket om, hadde det ikke vært tid på 

grunn av aktiv sykdom til å sette seg inn i sjekklistene. Derfor bør det være tid og rom 

for å lære om transisjon når muligheten er der, ikke på ett bestemt tidspunkt. Dette er 

med å styrke autonomien til pasienten. 

 

Oppgavens teoretiske perspektiv har fokusert på autonomi i forhold til det å være ung 

og syk. Dette blir ofte sett på som et spenningsfelt. Når barn og unge blir syke, veit de 

ikke alltid hva konsekvenser og handlinger har å si for deres tilstand, og i mange 

tilfeller blir det foreldre/foresatte og helsepersonellet som sitter på informasjonen. Når 

ungdommene skal over til voksenavdeling og må ta et større ansvar for egen sykdom 

og helse, kan overgangen bli uoversiktlig og krevende. Etter å ha gjennomført 

deltakende design med ungdomsrådet til Ahus, var det tydelig at en mobilapp kunne 

være et viktig verktøy for ungdommene som støtte gjennom en transisjonsprosess.  

 

10.1 Transisjonsapp – designforsalg 
 

Målet med denne oppgaven var å finne en løsning på problemstillingen, men også å 

komme opp med et designforslag ut ifra data og videre funn. Transisjonappen er et 

resultat av workshop I og II, i tillegg til å bygge på litteratur fra kapittel 2. Jeg har 

også tatt enkelte valg, i forhold til det ansvaret jeg har som designer, og de etiske 

retningslinjene som ligger til grunn når man har å gjøre med teknologi, og unge 

mennesker med helseutfordringer.  

 

Basert på min oppgave, er det vanskelig å si hvor vidt funksjonene i transisjonsappen 

vil kunne styrke unge pasienters autonomi. Gjennom oppgaven har jeg gjort et forsøk 
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på å imøtekomme behov og funksjoner i samarbeid med ungdomsrådet til Ahus og 

ved hjelp av litteratur på området.  

 

10. 2 Veien videre 
 

For å ta dette prosjektet et steg videre, ville det vært naturlig å gjennomføre dybde 

intervjuer med deltakere fra ungdomsrådet, som kunne ført til en enda større klarhet 

og forståelse knyttet til ønsker om funksjoner. Det ville også vært nødvendig å 

gjennomføre brukertester på prototypen for å sjekke om den samsvarer med de krav 

som stilles til brukervennlighet og universell design. Det kunne samtidig vært 

spennende å utvide brukergruppen, slik at dataene hadde blitt mer representative. 

 

Om ikke mitt designforslag vil være aktuell å gjøre tilgjengelig for pasienter, kan den 

være et utgangspunkt, eller til inspirasjon for andre. Designforslaget er et resultat av 

hvilke funksjoner ungdommer verdsetter i en transisjonsprosess, og at det er et behov 

for et verktøy til bruk på mobilen, for økt tilgjengelighet. 
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Vedlegg 1 - Deltakerliste 

 
 
 
# Alder Kjønn Notater Diagnose 

1 17 F Workshop 1 +2  

2 14 M Workshop 1 +2  

3 18 F Workshop 1 +2  

4 21 M Workshop 1 +2  

5 16 F Workshop 1 +2  

6 18 M Workshop 1 +2  

7 16 F Workshop 1 +2  

8 20 F Workshop 2  
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv/samtykkeerklæring
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Vedlegg 3 – Program for workshop I 

 

 
  

 

[Street Address][City], [State][Postal Code] 

Phone: [Your Phone]Fax: [Your Fax] 

E-Mail: [Your E-Mail]Web: [Web Address] 

organization 

[Insert Date] 

Lorem Ipsum 

VIVAMUS 

 

Time 
Alle  
Glassburet 

Anjas 
rom 

Jans 
rom 

Maggies 
rom 

Nora 
Glassburet 

Sylvias 
rom 

17:00-
17:30 

Introduksjon 

17:30-
18:00 

    Alle  

18:00-
18:10 

 

ung5+ 6 

ung1 ung3  

ung7 

18:10-
18:20 

 ung2 ung4  

18:20-
18:30 

 

ung7 

ung3 ung1  

ung5+ 6 

18:30-
18:40 

 ung4 ung2  

18:40-
19:10 

Pizza, drikke 
& kake 

19:10-
19:20 

 

ung1+ 2 

ung5 -  

ung3+ 4 

19:20-
19:30 

 ung6 ung7  

19:30-
19:40 

 

ung3+ 4 

ung7 ung5  ung1+ 2 

19:40-
19:50 

 - ung6   

19:50-
20:00 

Kommentar 
& neste gang 

 

KULU workshop  
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Vedlegg 4 – Program for workshop II 

 

 
  

 

[Street Address][City], [State][Postal Code] 

Phone: [Your Phone]Fax: [Your Fax] 

E-Mail: [Your E-Mail]Web: [Web Address] 

organization 

[Insert Date] 

Lorem Ipsum 

VIVAMUS 

 

Time Glassburet UiO rommet 

17:30-18:10 Alle: Introduksjon med 
pizza 

 

18:10-18:30 Gruppe C og D m/Sylvia 
 

Gruppe A m/Anja 
Gruppe B m/Nora 

18:30-18:50 Gruppe C og D m/Maggie Gruppe B m/Anja 
Gruppe A m/Nora 

18:50–19:00 Alle: Drikke pause med 
godteri 

 

19:00-19:20 
 

Gruppe A og B m/Maggie Gruppe C m/Anja 
Gruppe D m/Nora 

19:20-19:40 Gruppe A og B m/Sylvia Gruppe D m/Anja 
Gruppe C m/Nora 

19:40-20:00 Alle: Evaluering med kake  

o Alle spørreskjemaer legges i  boksen – du kan svare 
anonymt 

 
o Ikke glem å besøke oss på KULU.no  

 
o Tusen takk for deltakelse  

 
o Hvis dere har lyst å jobbe videre med oss i design av kul 

teknologi for unge  med langvarige helseutfordringer, 
kontakt oss per ep ost: team@kulu.no 

 

 

KULU workshop  
26. feb ruar 2014 
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Vedlegg 5 – Intervjuguide til Kjersti Wilhelmsen 

 
Spørsmål til intervju med Kjersti,  24.09.13 Ahus 
 
Bakgrunnsinfo:  

1. Hva slags utdannelse har du? 
2. Hva er din stilling her på sykehuset? 
3. Hvor mange år har du jobbet her? 

 
 
Transisjon:  

1. Hvilke rutiner er det for transisjon på sykehuset per i dag og hvordan fungerer disse?  
2. Når starter denne prosessen? (Er det individuelt, sykdomsavhengig, eller likt for alle)  
3. A) Hvilke utfordringer står dere oven for nå?  
4. B) Hvilke utfordringer ser dere for framtiden? 

 
Transisjon og pasient:  

1. Hvilke bekymringer går igjen hos pasientene da de skal fra barneavdeling til voksen? 
2. Når starter de å spørre/undersøke rundt denne prosessen? 
3. Er det spesielle diagnoser som har større utfordringer rundt transisjon enn andre?  
4. A) Har du inntrykk av at pasientene får den informasjonen de ønsker? 

B) Hvor eller til hvem går de til for å få informasjon? 
5. Hva er de største forskjellene for en pasient ved å gå fra barneavdeling til       voksen?  
6. Er det mange som bruker lang tid med å finne seg til rette på voksenavdelingen? Hva kan i 
tilfelle være grunnen? 

  
 
Pasienter og teknologi?  

1. Hva ser du for deg at en app som skal bistå pasienter i en transisjonsprosess bør 
inneholde? (Både hva du som sykepleier kan se for deg, og hva du tror pasientene har 
nytte av)  

2. Vet du om pasienter her på sykehuset benytter apper som støtte i sin sykdom? I så fall 
hvilke?  

3. I forhold til sjekklistene pasientene bruker i dag, er de optimale? (Bør det endringer til i 
de, før de eventuelt legges inn i en app? 

4. Er det annet materiale dere benytter i transisjonsprosessen dere ser nytten av å ha i en 
app?  
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Vedlegg 6 – Spørsmål til designforslag, workshop II 

 
 
Workshop II , 26. Februar, 2014 
 

- 4 grupper av 2-3 ungdommer 
- Mål for kvelden: utforske designforslag, hva liker de/hva liker de ikke i forhold til 

funksjoner, andre forslag til design?  
 

 
Spørsmål å gå gjennom under workshop: 
 
1. Husk å informere de om forrige gang vi møttes. Hva gjorde vi, og hva har jeg gjort med det. 
2. La de se og klikke rundt i prototypen i 5 minutter.  
3. Har de noen spørsmål eller ting de lurer på? 
 

- Hva er deres generelle inntrykk av det jeg har vist dere? Det første dere tenker?  
- Har dere gjort dere noen tanker fra før? 
- Var det vanskelig å vite hvor man skulle trykke? 
- Manglet det noen knapper? I så fall hvilke?  
- Bør den være diagnose spesifikk? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Hvilken av de tre måtene å registrere dagsform foretrekker du/dere? Hvorfor? 
- Er det mulig å gjøre det annerledes? Hvordan vise resultat?  
- Liker du den tradisjonelle sjekklisten på papir? Bruker dere den? 
- Hva tenker dere om mitt forslag til sjekklister? Er det noe som kan fungere? 
- Er påminnelsesfunksjon for lik  en vanlig kalenderfunksjon? Fordeler/ulemper ved å ha 

den på egen app?  
- Bør den ha lyd, som varsler? Poppe opp på skjermen? Forslag til løsninger.  
- Er det noen funksjoner dere syntes mangler?  
- Har du noen flere/bedre ideer i forhold til hva jeg har vist dere?  

 
Ting dere vil tilføye? 
 
Sett av 3 min til spørreskjema.  
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Vedlegg 7 – Spørreskjema til workshop II 
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Vedlegg 8 – Felles evaluering av workshopene 

 
 

  

! 1/ 2 

 
 

1.  Var  pr ogr ammet  passende – hadde du nok t i d t i l  al t ? Set t  r i ng 

r undt  et t  av al t er nat i vene 

 

i kke  passende   1    2    3     4     5  passende  

 

 

 

Fr i t ekst :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

2.  Var  mat  og dr i kke OK? Set t  r i ng r undt  et t  av al t er nat i vene 

 

i kke  OK  1    2    3     4     5   hel t  OK 

 

 

 

Fr i t ekst :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

3.  Er  du f or nøyd med di t t  bi dr ag t i l  desi gn pr osj ekt er ? Set t  r i ng 

r undt  et t  av al t er nat i vene 

 

i kke f or nøyd   1    2    3     4     5  vel di g f or nøyd  

 

 

Fr i t ekst :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

4.  Har  du oppl evet  noe som var  i kke br a el l er  ukomf or t abel ?   

 

 

Fr i t ekst :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Vedlegg 9 – Sjekklister på papir 
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