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Sammendrag
Problemområde
Dette er en casestudie om kunnskapsdeling som foregår i en avdeling på et sykehjem mellom
ansatte med ulike faglige bakgrunner, og da med fokus på ulike arenaer for kunnskapsdeling.
Omsorgsinstitusjoner er viktige i samfunnet vårt, og kommer til å være et sentralt tema i
fremtiden med tanke på at flere mennesker blir eldre og vil ha behov for omsorg på institusjon
eller andre hjemmebaserte tjenester. Omsorgsinstitusjoner blir stadig en større del av
samfunnet. Samtidig er en slik institusjon en arbeidsplass som er karakterisert av at det er
mange ansatte på avdelingene som har ulike faglige bakgrunner og profesjoner. For å få et
best mulig resultat - en god og verdig behandling av pasientene - er det nødvendig med et
godt samarbeid mellom ansatte. Målet er å kunne tilby den beste behandlingen tilpasset hver
enkelt pasient, samtidig med et hensyn til økonomi og effektiv drift av institusjonen.
Kunnskap og kompetanseutvikling er viktig i møte med nye pasienter og behandlinger, og er
også viktig med tanke på å kunne henge med i samfunnsutviklingen. I lys av dette er
arbeidslivspedagogikk og organisasjonsutvikling sentralt for å møte disse utfordringene.
Formålet med oppgaven er å utvikle en bredere forståelse av kunnskapsdeling, og å undersøke
hvordan denne foregår mellom ansatte. Dette belyses gjennom problemstillingen:
Hvordan deles kunnskap mellom ansatte, hvilke grenser for kunnskapsdeling eksisterer, og
hvordan kan disse overkommes?
Med et praksisperspektiv på kunnskap studerer oppgaven hvordan kunnskapsdeling foregår,
og hvilke hindringer som kan oppstå i denne prosessen. Det benyttes et spesifikt teoretisk
rammeverk for å undersøke temaet, og oppgaven har en struktur som står i relasjon til
problemstillingens tredeling. Spørsmålene støttes hovedsakelig av rammeverket til Paul R.
Carlile om «syntaktiske», «semantiske» og «pragmatiske» kunnskapsgrenser og måter å
overkomme slike (Carlile, 2002, 2004).

Metode
Denne casestudien innebærer en kvalitativ tilnærming til datainnsamling og analyse, og det
empiriske grunnlaget baserer seg på semistrukturerte intervjuer av 7 informanter i tillegg til
observasjon som støtte til intervju. Metoden har vært hensiktsmessig for å studere
kunnskapsdeling fordi jeg har vært ute etter å oppnå innsikt i hvordan de ansatte selv oppfatter
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kunnskapsdeling og hindringer for dette. Det er nært knyttet til hva informantene kan fortelle
om fenomenet og hendelser som illustrerer det, samt informantenes egne forståelser og
meninger om tema. Oppgaven baseres på en teoridrevet tematisk analyse av datamaterialet
som kombinerer presentasjon av funn og kobling til teori. Dette diskuteres så i lys av
oppgavens forskningsspørsmål.

Resultater
Datamaterialet peker på at kunnskap er mangesidig for informantene, og innebærer både
teoretisk fagkunnskap i tillegg til erfaring og praktiske ferdigheter. Ved hjelp av begrepene
presentert i oppgaven viser det seg at kunnskapsdeling er en nødvendighet i arbeidet. Dette for
at arbeidet skal være effektivt, selvstendig, og for at pasientene skal få pleien de har behov
for. Samarbeidsproblemer kan være til irritasjon blant de ansatte, men det kan også ha store
konsekvenser for pasientene. Kunnskapsdeling foregår på ulike arenaer, der noen arenaer sies
å være bedre egnet enn andre. Tid kan ses å være en overhengende faktor for dette.
De ulike dimensjonene i Carliles rammeverk om kunnskapsgrenser kan gjenkjennes i
informantenes utsagn rundt samarbeidsprosesser. Analysen av det empiriske datamaterialet
viser at kunnskapsgrenser av syntaktisk og semantisk art er tilstedeværende, gjerne relatert til
språkproblemer og utfordringer med fagforståelse. Ved den pragmatiske grensen forteller
informantene om interesseforskjeller blant ansatte som ikke handler om å dele kunnskap, men
å ta til seg ny eller endre sin eksisterende kunnskap. I tillegg viser funnene at det kan være
motstand mot endringer, som må overkommes med faglige argumenter. Flere mulige
grenseobjekter foreslås som måter å overkomme kunnskapsgrensene på, i tillegg til at enkelte
ansatte kan sies å fungere som grensekryssere eller kunnskapsmeglere. Det som er viktig med
dette er å skape en delt forståelse, om det så gjelder språk, fagspråk, eller forståelse av
hverandre som mennesker og representanter for forskjellige yrkesgrupper. Klarer de ansatte å
løse disse utfordringene ved grensene, kan det legges til rette for kunnskapsdeling.
Resultatene av forskningen viser at selv om de ansatte ikke alltid er like bevisst på
kunnskapsdeling, er det likevel en stor del av deres arbeidsdag. Det er en stor interesse både for å
lære seg nye ting, men også for kunnskapsdeling. I tillegg er det overraskende hvor komplekse
forhold det viser seg å være ved sykehjemmet, og graden av nyhet og usikkerhet de håndterer i det
daglige arbeidet som resultat av utviklingen i helsesektoren.
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1 Innledning
1.1

Oppgavens tema og fokusområde

Dette er en studie om kunnskapsdeling mellom ansatte i helsesektoren, nærmere bestemt en
avdeling på et sykehjem. Fokuset rettes mot det å dele kunnskap fordi fenomenet ses å være
essensielt for organisasjonslæring. Det er avgjørende for innovasjon og organisatorisk suksess
(Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000). Arbeidsplasslæring er ifølge Allix (2011) knyttet opp mot
organisasjonslæring, og er viktig for å fremme produktiviteten, innovasjon og
konkurranseevne. Ifølge Newell, Robertson, Scarbrough, og Swan (2009) kan forholdet
mellom kunnskap og innovasjon forstås som både en prosess og som sterkt forankret i sosial
praksis. Utgangspunktet for studien er undringen over hvordan kunnskap kan deles og bidra
til utvikling for arbeidsplassen og organisasjonen, og hvordan de ansatte ser på fenomenet. I
dette ligger en grunnleggende antakelse om at kunnskapsdeling er positivt for samarbeid og
organisasjonsutvikling, og at det er utfordringer knyttet til kunnskapsgrenser mellom
mennesker. Hva kan være grunner til at kunnskapsdeling ikke alltid skjer? Det er ulike
yrkesgrupper involvert i driften av et sykehjem, og de ansatte må dele erfaring og kunnskap
for at arbeidshverdagen skal gjennomføres på best mulig måte. Spørsmålet er da om
kunnskapsdeling faktisk skjer, og hvilke arenaer som egner seg best til dette formålet. Ifølge
Kofman og Senge (1993) er relasjoner, delt mening og forståelse, viktig for utvikling og
deling av kunnskap. Dette fordi kunnskap og læring er tett knyttet til sosial praksis (Lave &
Wenger, 1991). Det er viktig at ansatte i helsesektoren samarbeider godt, har en forståelse for
viktigheten av eget og andres arbeid, og deler kunnskap for å nå målene som arbeidet krever.
Eldreomsorg er et høyaktuelt tema i samfunnet og i mediebildet. Det er et stadig voksende felt
i takt med nye bestemmelser innen helsevesenet og en voksende eldre befolkning (SSB,
2016). Med krav om stadig mer kompetanse og helsepersonell ute i kommunene, er det et
spørsmål om profesjonenes utvikling og forhold til andre yrkesgrupper. Med økende krav for
kunnskap og det å faglig oppdatere seg, og med stadig strengere krav til arbeidet, skapes
endringer i profesjonsfeltene. Som arbeidsplass er sykehjemmene preget av spørsmål om
økonomi, effektivitet, kvalitet, kommunikasjon, og å bidra til en verdig eldreomsorg for
pasientene. Arbeidsplassen er en arena for kunnskap og organisasjonsutvikling, og
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forhåpentligvis vil dette komme pasientene til gode som jo tross alt er «forbrukerne» av
tjenestene. Det er spenninger på mange områder.
Denne masteroppgaven skrives innenfor feltet arbeidslivspedagogikk, og masterretningen
representerer et utvidet perspektiv på pedagogikk. Fra temaene kunnskap, utdanning og
læring, har vi spesialisert oss mot læring, teknologi og arbeid. Dette innebærer en vending
mot arbeidslivet og voksnes læring og kunnskap, og er ikke begrenset til utdanningssystemet.
Oppgaven bidrar med et pedagogisk perspektiv på hvorfor kunnskap er sentralt i arbeidslivet,
og søker å problematisere den. Når det gjelder den samfunnsmessige begrunnelsen for valg av
tema og problemstilling er det nettopp dette som er viktig. Informasjon fra prosjektet kan
bidra til å belyse problemer i samfunnet (Thagaard, 2009). Dagens samfunn blir ifølge Styhre
(2011) omtalt som et kunnskapssamfunn hvor abstrakte tenkemåter spiller en sentral rolle i
økonomien, og hvor ideer, kreativitet og innovative kapasiteter ses å være motoren. Ideene
utvikles aldri i isolasjon, men er et resultat av samarbeid mellom individer og grupper. Med
andre ord, «a knowledge society and a knowledge economy are about balancing the
contributions of the individual with those of the team or community» (Styhre, 2011, s. 15).
Samarbeid i profesjonene, teamene, og mellom individer ses å være særdeles viktig for
samfunnet. Styhre (2011) viser også til at samfunnet av flere kalles «portfolio society», som
er et begrep som blant annet viser til økt kompleksitet og risiko, økt betydning for
småbedrifter, og organisasjonsformer preget av prosjektorganisering og nettverk på tvers av
organisasjoners grenser. En annen måte samfunnet omtales på er ved hjelp av begrepet
epistemifisering, der ekspertkunnskap, -kulturer og prosesser kjennetegnet av vitenskapelige
kretser gjennomsyrer alle arenaer i det sosiale rom (Knorr-Cetina, 1999). Likevel er det viktig
å være kritisk til ulike overgripende måter å omtale samfunnet på, for det er mange som er
uenige i måten det defineres. Men jeg velger å bruke begrepet Kunnskapssamfunnet i tråd
med Styhre (2011) sin forståelse av fenomenet. For profesjonelt arbeid og profesjonelle
fellesskap betyr dette en tett kobling til kollektiv kunnskapsdeling. Det er kunnskapsdelingen
som skjer hver dag, i formelle og uformelle situasjoner, som er interessant for denne studien.
Derfor er valget av vaktskiftet som en arena for kunnskapsdeling i fokus, i tillegg til at jeg ser
på hvilke andre arenaer som også kan være egnet for dette.
Jeg har derfor valgt følgende fokusområde og problemstilling: Kunnskapsdeling, nærmere
bestemt hvordan kunnskap deles mellom ansatte, hvilke grenser for kunnskapsdeling som
eksisterer, og hvordan disse kan overkommes.
2

1.2

Oppgavens rammeverk og avgrensning

Avdelingen som studeres er en av flere ved sykehjemmet, og har et stort antall ansatte i ulike
stillinger. Av hensyn til oppgavens størrelse studeres et mindre utvalg av ansatte ved
avdelingen, 7 stk. Dette med kvalitative semistrukturerte intervjuer og observasjon som
støttemetode. Alt dette presenteres grundigere i kapittel 4, og en beskrivelse av caset kommer
i kapittel 2. Når det gjelder det teoretiske utgangspunktet for oppgaven, er det i sammenheng
med tema og fokus naturlig at en teori som tar for seg kunnskapsdeling og hindringer for dette
er valgt. Teorien som tydeliggjør hvorfor kunnskapsdeling kan være utfordrende er Paul R.
Carliles rammeverk (2002, 2004) om kunnskapsgrenser (Knowledge Boundaries). Her
presenteres ulike kunnskapsgrenser og prosesser og som må til for å overkomme disse, samt
hjelpemidler som gjør det dette enklere. Rammeverket ble utviklet på bakgrunn av studier
som viste at kunnskap i seg selv kan være en kilde til og en hindring for innovasjon. Han tar
for seg barrierer som oppstår på tvers av ulike funksjoner i forbindelse med produktutvikling
og innovasjon, men ifølge Newell et al. (2009) har denne teorien også vist seg å være viktig
for å forstå samarbeidsproblemer og utfordringer ved kollektiv kunnskapsproduksjon og i
andre sammenhenger. Carlile (2002) ser på kunnskap som investert i praksis. Dette innebærer
at kunnskapen hver enkelt representerer anses å være lokalisert, innebygget og investert i den
praksisen en tilhører. Gjennom Carliles rammeverk vises det at hvordan kunnskapen er
investert i praksis har betydning for arbeid på tvers av ulike funksjoner, i tillegg til å utnytte
kunnskap utviklet i en annen praksis som kan være innen egen funksjon eller avdeling.
Avdelingen som studeres i denne oppgaven er satt sammen av ulike personer med ulike
stillinger og fagbakgrunner, og noen jobber på tvers av avdelinger. Carliles rammeverk brukes
som et analyseverktøy for å undersøke og beskrive de ansattes erfaringer og opplevelser av
kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser, og hvordan disse kan overkommes.
Det teoretiske rammeverket er utviklet i en kontekst som er veldig ulikt mitt case. Oppgavens
case, som er en del av den norske helsesektoren, skiller seg fra produktutvikling og
innovasjon på mange måter. Spesielt på sykehjemsnivå er det ikke snakk om innovasjon i
tradisjonell forstand. Det er for eksempel lite ny teknologi som utvikles her. Det kan
imidlertid være snakk om nye praksiser eller organisasjonsinnovasjon. Men dette vil
diskuteres nærmere gjennom oppgaven. Teorien er blitt benyttet innen forskning på helse,
men da i kontekster som i større grad er preget av innovasjon. For eksempel ser Edenius,
Keller, og Lindblad (2010) på hvordan kunnskap kan styres på tvers av grenser i
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helsesektoren når innovasjon er ønskelig. Andre studier fokuserer på kunnskapsdeling og
kunnskapsmegling på organisasjonsnivå i helsesektoren (Chew, Armstrong, & Martin, 2013;
Waring, Currie, Crompton, & Bishop, 2013). Følgende studier har ikke benyttet seg av
Carliles teori, men deler mange temaer med min. Liberati, Gorli, og Scaratti (2016) er en av
mange nye studier som tar for seg utfordringer som oppstår i tverrfaglige team, i dette tilfellet
mellom sykepleiere og leger ved et sykehus. Her trekker de frem hvordan profesjonenes
utvikling og maktforhold mellom dem, kan være en kilde til konflikter blant medisinsk
personell. En studie om eldreomsorg deler noen av de samme temaene som meg. Hadziabdic,
Lundin, og Hjelm (2015) tar for seg en økende andel eldre migranter som ikke snakker
vertslandets språk, og utfordringer med kommunikasjon og tolkning mellom helsefaglig
ansatte og pasienter med ulike etniske og språklige bakgrunner. Dette er interessant fordi min
studie også tar for seg utfordringer med språk, men da med utgangspunkt i at det er
fremmedspråklige personer blant de ansatte, og ikke pasientene. Grenser, objekter og
kunnskapsmeglere er ifølge Oborn, Barrett, og Racko (2013) spesielt interessant i
helseforskning. Det er en mastergradsoppgave som bruker Carliles teori innen helsesektoren,
men som tar for seg tverrprofesjonelt samarbeid ved et sykehus (Nyhus, 2012). Jeg kjenner
derfor ikke til annen forskning som spesifikt har tatt for seg dette rammeverket i en
sykehjemskontekst slik jeg har gjort.
Grunnen til valget av en slik teori i en slik kontekst er fordi jeg tenkte det kunne bli
spennende å teste hvorvidt den kunne fungere her, og bringe inn nye innsikter om temaet. Jeg
har ikke valgt flere teorier, og jeg tenkte det ville bli grundigere og mer ryddig å hovedsakelig
benytte kun én teori. Ved hjelp av dette teoretiske rammeverket håper jeg å kunne belyse
sentrale aspekter ved kunnskapsdeling mellom helsefaglig ansatte ved et sykehjem og i
hvilken grad kunnskapsgrenser, grenseobjekter, grensespannere og kunnskapsmeglere kan ha
betydning for hvordan utfordringene løses. Hensikten med oppgaven er ikke å foreta en
evaluering av forhold ved avdelingen eller sykehjemmet, men å benytte teorien som et
analyseverktøy for å komme fram til en bedre forståelse av kunnskapsdeling, samt å bidra til
utvikling av teorien. Det er ingen intensjoner om statistisk generalisering av resultatet, men
heller en analytisk generalisering. Forskningsopplegget er da at oppgaven følger et strukturert
opplegg med en presist definert problemstilling der datainnsamling og analyse er definert i
forhold til denne, og formålet med forskningsprosjektet er å videreutvikle en teori eller
utforme nye teoretiske perspektiver (Thagaard, 2009).
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1.3

Struktur og oppbygning

Med denne innledende redegjørelsen av oppgavens rammeverk som i tillegg utgjør oppgavens
avgrensning, går oppgaven mot en presentasjon av det aktuelle caset i kapittel 2. Her
redegjøres det for konteksten for eldreomsorg i Norge i dag, samt informasjon om
analyseenheten, der navnet på det aktuelle sykehjemmet og avdelingen anonymiseres.
Oppgavens teoretiske utgangspunkt vil redegjøres for i kapittel 3. Deretter følger kapittel 4
med en gjennomgang av forskningsdesign, om metodiske valg og refleksjoner i tilknytning til
valgene, om intervjuprosessen, og til slutt en refleksjon om studiens gyldighet. De tre
følgende kapitlene tar for seg datamaterialet som er innsamlet, og analyse av dette. I kapittel 5
analyseres dette opp mot kunnskap og kunnskapsdeling. Kapittel 6 tar for seg
kunnskapsgrenser, og kapittel 7 tar for seg grenseobjekter, grensekryssere og
kunnskapsmeglere blant de ansatte i avdelingen. Kapitlene bidrar med en drøfting av hva det
teoretiske rammeverket kan bidra med, samt oppsummeringer. Avslutningsvis, i kapittel 8 og
9, vil oppgavens sentrale hovedfunn oppsummeres, diskuteres og konkluderes. Her vil også
begrensinger ved oppgaven påpekes samt mulig fremtidig forskning om temaet.
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2 Presentasjon av case
De eldre og syke ble i lange tider tatt hånd om av egen familie, eller sendt på fattighus og
liknende om de var enslige og hjelpeløse (Kirkevold, 2016). I forrige århundre ble mange
eldre tatt hånd om av religiøse organisasjoner, og som senere samarbeidet med kommunene
om driften, i tillegg til folkehelseorganisasjoner i nyere tid. Deretter ble det offentlige
involvert i mye større grad, og man fikk ordninger slik som i dag der de fleste sykehjemmene
i landet er drevet som offentlige tjenester. I tillegg er det private sykehjemstilbud. Det er
ifølge Kirkevold (2016) to forhold som har bidratt til det økte behovet for organisert
eldreomsorg de siste tjue årene. Det ene er et økende antall eldre i befolkningen populært kalt
«eldrebølgen», og det andre er samfunnsutviklingen som preges av at familiens
omsorgsfunksjoner utvannes. I nyere tid har sykehjemmene blitt mer fremtredende i
samfunnet, helsedebatten og i mediebildet. I dag er det sykehjem i de fleste kommuner rundt
om i landet, og behovet for slike omsorgsinstitusjoner vokser i takt med forventet økt
levealder og sammensatte diagnoser og lidelser.
Sykehjem er i Norge en del av den kommunale primærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten
består også av andre kommunale tjenester som hjemmetjenester, fastlege, psykisk helsearbeid,
samt helsestasjon- og skolehelsetjeneste (Helsedirektoratet, 2016a). Med utgangspunkt i
samhandlingsreformen (Regjeringen, 2014), har kommunene fått økt ansvar og flere oppgaver
som skal gjøre det lettere for innbyggerne å få helsehjelp lokalt, og en del av dette omhandler
forebygging og helsefremmende arbeid (Helsedirektoratet, 2016a). Det vil si at flere oppgaver
skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, og dette krever nye tjenester, økt
bemanning og høyere kompetanse på kommunenivå. Kommunene har ansvar for at alle som
trenger det, får gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og dette uavhengig av alder og
diagnose (Helsedirektoratet, 2016a). I de siste tiårene har det blitt satset på utvikling av
hjemmetjenesten, som vil si at flere og flere mottakere av disse tjenestene skal kunne bo
hjemme så lenge som mulig og motta disse utenfor institusjonene. Når det gjelder
institusjonene er det mulighet både for langtidsopphold og korttidsopphold, og i sistnevnte er
det et fokus på utredning, behandling og rehabilitering, samt et preg av en noe yngre
pasientgruppe. Ved langtidsopphold gjelder helse- og omsorgstjenester på heldøgns basis, en
kategori som da sykehjem stort sett havner i. Om sykehjemspopulasjonen kan det sies at «bort
imot 80 prosent av tjenestemottakere av langtidsopphold på institusjon er 80 år og eldre»
(Helsedirektoratet, 2016a). I sammenheng med en stadig økende befolkning i 60-807

årsalderen (SSB, 2016), er det et fokus på hvilke helsetjenester vi trenger de neste tiårene og
hva vi må gjøre for å møte de voksende behovene fra populasjonen. Det er en mindre, men
stigende økning av pasienter i langtidsopphold ved institusjonene de siste årene, og en
markant stigning i korttidsopphold knyttet til utredning, behandling og rehabilitering
(Helsedirektoratet, 2016a). Det er spesielt hjemmesykepleie som har økt mest, og gjerne i
kombinasjon med praktisk hjelp (SSB, 2015). I 2014 var det registrert 33 843 brukere av
omsorgstjenester med langtidsopphold på institusjon, og denne andelen har holdt seg relativt
stabil de siste årene (SSB, 2015), og «det var om lag like mange sjukeheimsbebuarar ved
utgangen av 2014 som året før, om lag 40 500».

Når det gjelder helsepersonell ved sykehjem, vil det i tråd med samhandlingsreformen skje en
personellvekst i kommunene, og det satses på å øke stillingsprosenten til ansatte og dermed
unngå ufrivillige deltidsstillinger (Helsedirektoratet, 2016b). Pasientgruppen ved sykehjem vil
i fremtiden være preget av større ulikheter i språk og kulturell bakgrunn, og det vil være fokus
på å møte deres behov i helsetjenesten. Dette temaet er nærmere belyst i St.meld. nr 26
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2014-2015). Ettersom pasientgruppen blir mer heterogen
blir det interessant å se hvordan sykehjem i både byer og på bygdene møter disse
utfordringene. I dag er situasjonen på bygdene vært slik at pasientgruppen har vært ganske
homogen med tanke på språk, kulturell bakgrunn, samt etnisitet. De ulike profesjonene og
yrkesgruppene som jobber ved sykehjem vil måtte møte utfordringer med tanke på medisinsk
utvikling og behov for mer kunnskap og kompetanse i møte med pasienter. Helseutgiftene vil
øke, og det vil bli vekst i etterspørselen etter helsetjenester samtidig som tilgang til
helsepersonell ikke vil stå i samsvar med denne (Helsedirektoratet, 2015). Det hevdes også at
utfordringene helse- og omsorgstjenesten står overfor krever effektivisering og endring av
organisering av tilbudet, samt at det må satses mer på forebygging. Nye behandlingstilbud og
samarbeid med andre helsetjenester (sykehus, hjemmetjeneste og liknende) vil være viktig for
en god eldreomsorg.

Det er ulike yrkesgrupper som jobber ved sykehjemmene, og i ulike stillinger. En
profesjonsgruppe som er tett knyttet til den daglige driften er sykepleierne. Sett som en av
mange profesjoner i helsesektoren kan disse, ifølge Styhre (2011), betraktes som
«profesjonelle». Profesjonelle kan defineres som en gruppe av høyt utdannede og spesialiserte
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arbeidere, som ofte har akademiske attester utstedt av institusjoner som er beskyttet av regler
og reguleringer, og som har et spesifikt ansvarsområde (Styhre, 2011). Videre hevdes det at
hva som definerer en profesjonell er evnen til å utføre en blanding av formell og abstrakt
«know-how» og praktiske gjøremål. Slik at man stadig veksler mellom det abstrakte og
konkrete, samt det teoretiske og det materielle. Det er nærliggende å definere sykepleiere som
profesjonelle. Videre kan det diskuteres hvorvidt det samme kan sies om helsefagarbeidere,
hjelpepleiere, og pleiemedarbeidere/assistenter. Blant de øvrige stillingene varierer graden av
utdanning og teoretisk eller abstrakt kunnskap. Assistenter har gjerne ingen høyere utdanning
innen feltet, slik at det kan være et stort spenn mellom for eksempel sykepleiere og assistenter
når det gjelder utdanning og teoretisk kunnskap, samt ansvarsområder. Det er en stadig kamp
for profesjonene å skulle beholde sitt monopol på ekspertise. Styhre (2011) peker på at det å
beholde profesjoners monopol på et ekspertisefelt handler om å bruke makt og autoritet, men
også om å skape produktive relasjoner mellom aktører og grupper av aktører. Profesjoner ses
å være dynamiske, og kan endres i forhold til hverandre. En trussel er deprofesjonalisering,
der en profesjon mister kontroll over sitt felt og monopol på utøvelse av sine oppgaver
(Styhre, 2011). Dette kan for eksempel være på grunn av politiske prosesser eller press fra
markedet. Med samhandlingsreformen kan man se hvordan flytting av flere oppgaver og
behandling ut i kommunene kan føre til endringer i yrkesgruppenes ansvarsområder. For
eksempel har sykepleierne som jobber på sykehjem flere oppgaver som de ikke ville ha hatt
hvis de jobbet på sykehus, for der er det andre profesjonsgrupper som tradisjonelt tar seg av
disse.

Oppgavens analyseenhet er en avdeling på et sykehjem i Aurskog-Høland kommune, øst i
Akershus fylke. Kommunen ligger omkring de øvre deler av Haldenvassdraget, og grenser til
Sverige og Hedmark i øst, og Østfold i sør (Askheim & Thorsnæs, 2016). Arealmessig er den
størst i fylket med sine 962 km², og rommer over 15.000 innbyggere (Askheim & Thorsnæs,
2016). Visjonen som lyder «den romslige kommunen» (Ottesen, 2014b), viser blant annet til
kommunens store areal, men kan si noe om den varierte industrien og naturen. Viktige
næringer er ifølge Askheim og Thorsnæs (2016) jordbruk og skogbruk, og industrien er
kjennetegnet av sagbruk- og trevareindustri, kjemisk og særlig plastvareindustri, samt
verkstedindustri, en torvstrøfabrikk, og et større trykkeri. I tillegg ble den elektriske bilen
Think produsert her. Til tross for at arbeidsmarkedet er preget av en del pendling til andre
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byer og tettsteder (spesielt i retning Lillestrøm og Oslo), er det en del arbeidsplasser i
kommunen knyttet til nevnte industrier samt andre næringer. Når det gjelder helse- og
omsorgstjenester har kommunen flere sykehjem med tilhørende hjemmetjenestetilbud
(Ottesen, 2014b). I tillegg finnes det tjenester for funksjonshemmede, som egne boliger for de
yngre, samt institusjon innen psykiatri og rehabilitering. Ved sykehjemmene er det plasser
beregnet for personer med demens og andre former for omsorgsbehov, flere
rehabiliteringsplasser, og i tillegg palliative plasser (lindrende pleie) ved to av sykehjemmene
(Ottesen, 2014a). På grunn av valget om å anonymisere caset blir ikke sykehjemmet og
avdelingen offentliggjort. Dette for at deltakerne, ansatte ved avdelingen, ikke skal
gjenkjennes i studien. Jeg mener at dette vil være til fordel i intervjuene, da deltakerne ikke
trenger å bekymre seg for hva de tar opp av temaer, og kan bidra best mulig i forskningen.
Jeg velger å kalle analyseenheten «Avdeling Vest». I avdelingen jobber sykepleiere,
helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter/pleiemedarbeidere. I tillegg er det studenter fra
videregående opplæring og fra høyskoler som jobber eller er i praksis ved avdelingen. Det er
mange ansatte som er innom avdelingen i løpet av et år, men det er en god del fast ansatte,
men da med stor forskjell i stillingsprosent.

Fokuset i studien er kunnskapsdeling og mulige arenaer for dette. Da vil jeg undersøke hvilke
hindringer og utfordringer de ansatte møter på i deres arbeid, og hvordan de forsøker å løse
dem. Det er dette jeg skal se på når jeg studerer Kunnskapsdeling, nærmere bestemt hvordan
kunnskap deles mellom ansatte, hvilke hindringer for kunnskapsdeling som eksisterer, og
hvordan disse kan overkommes.
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3 Teoretiske rammer
En sentral del av en masteroppgave er teorien som rammer den inn. Teorien legger føringer på
metodisk tilnærming og hva man er ute etter å finne i det empiriske materialet. Selv i
forskningsspørsmålene er det en tanke om å bruke et bestemt teoretisk rammeverk for
oppgaven. Kapittelet inneholder to hoveddeler, der den første forsøker å ramme inn hvilket
syn på kunnskap og kunnskapsdeling som ligger til grunn for studien. I den andre delen vil
det valgte teoretiske rammeverket presenteres og argumenteres for. For denne studien er Paul
R. Carlile sitt rammeverk om kunnskapsgrenser og tilhørende prosesser valgt. Dette for å
undersøke eventuelle hindringer for kunnskapsdeling og hvordan disse overkommes i caset
som skal studeres. I tillegg vil kapittelet inneholde utfordrende teorisyn og kritiske
bemerkninger.

3.1

Kunnskap

Det første spørsmålet en bør stille seg i forbindelse med en studie om kunnskapsdeling er hva
kunnskap er. Epistemologien tar for seg spørsmålet om hva kunnskap er, innebærer og
kommer fra. I sammenheng med kunnskapsarbeid og i organisasjonskontekst er det to
perspektiver som står frem; «epistemology of possession» og «epistemology of practice»
(Cook & Brown, 1999). Eiendomsperspektivet behandler kunnskap som noe mennesker har,
mens praksisperspektivet ser på kunnskap som noe mennesker gjør (Newell et al., 2009). Hvis
en følger logikken til det første perspektivet, kan kunnskapen beskrives som biter av
informasjon som kan overføres og lagres kognitivt, og som kan brukes til å effektivisere
arbeidet. Kunnskap er individets personlige eiendom, der individet kan skape mening ut i fra
data og informasjon, med sine subjektive erfaringer, inntrykk og forforståelse (Newell et al.,
2009). Av denne grunn kan individer forstå ulike ting når de står overfor den samme
informasjonen. Ifølge Newell et al. (2009) kan for eksempel Nonaka (1994) representere dette
perspektivet, med ideer om hvordan taus kunnskap (kunnskapen individer har, som er basert
på deres erfaring, men som ikke lar seg uttrykkes så lett), kan forvandles til eksplisitt
kunnskap (kunnskap som kan uttrykkes og skrives ned). Distinksjonen mellom taus og
eksplisitt kunnskap kommer opprinnelig fra Polanyi (1962), og kan beskrives som knowing
how og knowing what. På denne måten kan den tause kunnskapen som er gjort eksplisitt
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kommuniseres til organisasjonen, slik at andre individer kan kunnskap uten å ha erfaringen
knyttet til fenomenet.
Kritikken fra praksisperspektivet handler om hvordan kunnskap er konstruert og forhandlet
gjennom sosial interaksjon, og er innebygget i den konteksten sosiale situasjoner og praksis
befinner seg i (Brown & Duguid, 2001; Gherardi, 2001; Lave & Wenger, 1991; Newell et al.,
2009; Nicolini, Yanow, & Gherardi, 2003; Orlikowski, 2002). Det hevdes at mennesker ikke
lærer i tråd med eiendomsperspektivet, men ved «sharing and creating all kinds of norms,
stories, representations, tools and symbols which enable the experience of individuals to be
related to the knowledge of the wider community» (Newell et al., 2009, s. 4). Kunnskap er tett
knyttet til ulike gruppers praksis og hvordan disse jobber sammen og utvikler delte identiteter
og meninger. Slik at kunnskap ses å være noe mer enn kun individers eiendom, men noe som
blir til gjennom forhandling i det sosiale rom, som involverer fenomener som politikk, makt
og autoritet, og avhenger av organisatorisk og kulturell kontekst. I tråd med dette perspektivet
er for eksempel Lave og Wenger (1991; Wenger et al., 2002) med teorien om
praksisfellesskap. Her vil læring si å bli innrullet inn i et fellesskap og å utvikle ens identitet,
dette gjennom en prosess der man går fra å være en legitim perifer deltaker til å være et
fullverdig medlem.
Newell et al. (2009) viser til ulike perspektiv på kunnskap. Teoretikerne klassifiserer
strukturelle perspektiv som å være i stor grad i samsvar med eiendomsperspektivet. Prosessog praksisperspektivene ser de i sammenheng med praksisperspektivet på kunnskap. De
strukturelle perspektivene er nyttige for å vise hvilke typer kunnskap som kan være involvert i
kunnskapsarbeid; for eksempel Nonaka (1994) sin SEKI-modell. Prosess- og
praksisperspektivene understøtter definisjonen på kunnskap Newell et al. (2009, s. 5)
benytter; «evnen til å diskriminere innen og på tvers av kontekster». Kunnskap er tvetydig,
som vil si at den er ilagt forskjellig mening og fortolkninger. Den er dynamisk, som vil si at
aksepterte meninger kan endres i takt med aktører og kontekst. Den er også kontekstavhengig,
som vil ai at det er vanskelig, om ikke umulig å skille den fra konteksten den er produsert i.
Spørsmålet om hvordan kunnskapsarbeid kan styres blir til et som tar for seg hvordan en kan
tilrettelegge for å knytte sammen ulike sosiale grupper og interesser, identiteter og perspektiv.
Da gjerne i form av sosiale nettverk eller praksisfellesskap (Newell et al., 2009). Prosess- og
praksisperspektivene ser på «knowing» som en sosial aktivitet og tar for seg prosess,
kontekst, og mening, og fremhever koblingen mellom kunnskap, handling, og praksis.
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Kunnskapen «flyter» hvor det eksisterer en delt praksis, som for eksempel spesialiserte eller
funksjonelle grupper, og «sitter fast» der praksis ikke er delt, for eksempel på tvers av
funksjonelle avdelinger (Newell et al., 2009). Kunnskap ses å være nært knyttet til praksis og
er vanskelig å dele når praksisene er langt fra hverandre, og forklarer hvorfor deling av
kunnskap på tvers av avdelinger og organisasjoner er vanskelig. Man kan forsøke å
implementere gode ideer fra andre, men oppdage at dette ikke fungerer ved egen praksis. Det
er ifølge Newell et al. (2009) et paradoks at arbeidsdeling og grupper av arbeidere kan føre til
utvikling av verdifull og spesialisert kunnskap, mens det er nettopp denne spesialiseringen
som skaper kunnskapsgrenser og hindringer for kunnskapsdeling mellom ulike grupper
arbeidere (Brown & Duguid, 2001; Carlile, 2002, 2004). I tillegg er materialiteten et viktig
element ved praksis, og det sosiale og de fysiske artefaktene er sammenvevd og definerer
praksis (Orlikowski, 2007). Praksisene er deler av et større felt av praksiser, eller
«epistemiske praksiser eller kulturer» (Knorr-Cetina, 1999), slik at man må ta hensyn til en
bredere institusjonell kontekst i spørsmål om styring av kunnskap. I tillegg bør det nevnes at
kunnskap er noe som investeres i praksisen, og er vanskelig å endre av flere grunner, deriblant
politiske (Carlile, 2002). Ifølge Styhre (2011) er det nyttig å tenke på kunnskap som noe som
blir til i interaksjonen mellom individer og mediert gjennom redskaper og materialitet,
inkludert grafer, modeller, maskiner og liknende. Slik at kunnskap er tett knyttet til kontekst
og er situert. Som han hevder; «knowledge in this understanding is not exclusively reserved to
denote the abstract and formal domain know-how taught in universities, but is also used to
capture the actual engagement with the very materiality of the professional work» (Styhre,
2011, s. 6). Det teoretiske rammeverket som er valgt som analyseverktøy for denne oppgaven
har denne praksistilnærmingen til kunnskap, og det er en slik posisjon studien tar.

3.2

Kunnskapsdeling

Videre kan man spørre seg hva kunnskapsdeling er. Baets (2006) skiller mellom kunnskap og
informasjon, og dette handler om hvorvidt kunnskapen anvendes gjennom handling eller ei.
Kunnskap kan ses å være informasjon når den ikke anvendes gjennom handling, og kunnskap
og kompetanse når den gjør dette. Det vil si at en kobling med kontekst, erfaring, tolkning og
refleksjon er essensielt. Motsatt er det når alt dette kobles fra kunnskapen, og vi sitter igjen
med en type eksplisitt informasjon. Men hva er da kunnskapsdeling? Krogh et al. (2000)
hevder at kunnskapsdeling mellom ansatte er avgjørende for innovasjon og organisatorisk
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suksess. Kunnskapsdeling mellom ansatte vil føre til kunnskapsutvikling hos den enkelte og
dermed en forståelse av hva som er viktig kompetanse i organisasjonen, som igjen påvirker
organisasjonens konkurransefortrinn og hvor attraktiv arbeidsplassen fremstår (Filstad, 2010).
Ifølge Mooradian, Renzl, og Matzler (2006) er ikke kunnskapen nok for å forstå
kunnskapsdeling, for en må se på ledelse, kontekst, relasjoner, samt individet og hvordan det
vurderer sin kunnskap og hvorvidt denne bør deles. Ansatte deler sine erfaringer med andre
og bruker sin kunnskap i problemløsning i praktisk arbeid (Ardichvili, Page, & Wentling,
2003). Ifølge Filstad (2010) må kollegene kunne observere hverandre og praktisere sammen,
reflektere over erfaringer de får, og gjennom praksis må de samarbeide på ulike måter for at
kunnskapsdeling skal skje. Som et viktig fundament for kunnskapsdeling er
mellommenneskelig tillit, som ses å forbedre denne (Levin & Cross, 2004). Tillit ses å
tilrettelegge for utveksling av kunnskap ved å ufarliggjøre situasjonen eller å gjøre utveksling
av kunnskap mindre kostbar, men er til gjengjeld vanskelig å skape. Det vil ikke fokuseres på
tillit i denne oppgaven, men det antas å være et sentralt aspekt ved kunnskapsdeling. Slik at
det vil ligge til grunn i antakelsene. Styhre (2011, s. 165) beskriver viktigheten av
kunnskapsdeling når han hevder at utveksling og sirkulasjon av kunnskap er «the very lifeblood of the professions». Kunnskapsdeling er en kritisk faktor som holder profesjonene i
live, og for å undersøke en profesjon må man starte med dens praksiser for å dele kunnskap.
Grunner til å dele kunnskap er ifølge Styhre (2011) relatert til arbeidets effektivitet og
funksjon, ikke for å være snill. Man deler kunnskap fordi det kreves i jobben og for at ting
skal fungere ordentlig, og for å oppnå resultater. I tillegg er det viktig å beskytte egne
interesser fra å bli urettferdig utnyttet, samt å opprettholde profesjonens status og posisjon i
feltet.
Likevel er kunnskapsdeling viktig fordi man er nødt til å holde seg oppdatert om feltet for å
kunne være på samme nivå som andre profesjonelle. Kunnskapsdeling ses å være sentralt i
profesjonelt arbeid, men er ikke så enkelt å tilrettelegge for. Og fordi kunnskapen er «sticky»
og holder seg til enkelte individer og avdelinger, kan det være vanskelig å dele kunnskap.
Samtale, historiefortelling og narrativer er noen av kunnskapsdelingens ulike former, der
humor ofte spiller en sentral rolle (Styhre, 2011). Andre former er numerisk kommunikasjon,
visuelle medier, og kroppslig kommunikasjon. «No professional can operate without contact
with peers and the sharing of knowledge (in a variety of forms including data, information,
know-how, rumour, gossip, war stories, etc.) is at the very heart of professionalism» (Styhre,
2011, s. 157). Eller at «knowledge is shared through various means, including mathematical
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formulae and statistics, graphs and diagrams, storytelling, and embodied communication
including the gestures and body language of social actors» (Styhre, 2011, s. 163). Om
relasjoners betydning for kunnskapsdeling kan det sies at profesjonelle har relasjonelle
identiteter og definerer seg på grunnlag av relasjoner med nøkkelpersoner og signifikante
andre, og dette er av betydning for hvordan kunnskap deles innen og på tvers av profesjonelle
grupper (Styhre, 2011).

3.3
Carliles rammeverk om kunnskapsgrenser og
tilhørende prosesser
Carliles rammeverk viser praktiske og politiske konsekvenser kunnskap kan ha, og da spesielt
fagspesifikk kunnskap og hvordan denne brukes (Carlile, 2004). Kunnskap ses å være en
kritisk faktor for suksess i konkurranse med andre over tid, men er vanskelig å styre.
Kunnskap er av Carlile forstått som relasjonell og dynamisk, og han representerer et
pragmatisk syn på kunnskap i praksis. Han ligger nær opp til prosess- eller
praksisperspektivet. Kunnskapen ses på som lokal, innebygget, og investert i praksis (Carlile,
2002). At kunnskapen er innebygget i praksis betyr at den er ervervet gjennom individers
erfaring og «know-how», eller bygget inn i teknologien, metoder og regler som individer
benytter seg av. Den kan derfor være som nevnt tidligere, «sticky» og taus, og kan være
vanskelig å uttrykke utenfor konteksten den er relevant for. Den kan være en kilde til
innovasjon i organisasjoner, men ironisk nok også en hindring for den (Carlile, 2002).
Rammeverket kan kritiseres for å være for kategoriserende og ikke ta høyde for
kompleksiteten i forhold i virkeligheten, noe jeg kommer tilbake til senere i oppgaven.
Innovasjon defineres av Newell et al. (2009, s. 25) som anvendelse av kunnskap i nye
situasjoner og oppgaver, og forskningsfeltet er opptatt av måter nye produkter, prosesser og
tjenester utvikles og leveres. Det fokuseres på selve innovasjonsprosessen, der tre
kjerneaktiviteter ses å være sentrale – å skape ideer, spre dem, og bruke dem i praksis.
Innovasjon kan også deles inn i produkt- og prosessinnovasjon, der førstnevnte er bruk av
kunnskap til utvikling av nye produkter eller tjenester, og sistnevnte involverer utvikling av
ny ledelses-, arbeids-, eller organisasjonspraksis (Newell et al., 2009). Innovasjonsbegrepet
kan også innebære en læringsprosess der innovasjoner, for eksempel materielle innovasjoner
implementert i økonomien eller organisasjonen, påvirker læringsprosesser. Green, Agarwal,
og Logue (2015, s. 150) sier at innovasjon innebærer interaksjon mellom institusjonelle,
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teknologiske og menneskelige systemer, og at «innovation involves a complex relational
ecosystem with concurrent processes of value cocreation through collaboration». Innovasjon
kan derfor forstås som et utvidet begrep der både materielle og sosiale endringer inkluderes.
Men disse endringene krever en ledelse som kan realisere innovasjonen, slik at det er
nødvendig at ledelsen ser den nye kunnskapen som anvendbar, og ikke som en trussel mot
etablert orden (Filstad, 2010). Dette illustrerer hva konteksten har å si for innovasjon. Noe
som er interessant ved denne studien er at konteksten rundt caset er en annen enn den det
teoretiske rammeverket er utviklet i. Likevel kan det være at innovasjon kommer til syne på
implementeringssiden, som for eksempel organisasjonsinnovasjoner og teknologiske
innovasjoner som forbedrer eldreomsorgen. Dette kan for eksempel være nye medisiner og
hjelpemidler, eller endring i organisasjonsformen. Det kan hende at endret praksis for noen
temaer de siste årene, for eksempel palliativ behandling, kan ses som innovasjon. Den er ikke
nødt til å ha oppstått i avdelingen, for de kan ha benyttet seg av innovasjoner som er skjedd i
helsesektoren generelt. Her kan man skille mellom innovasjoner for organisasjonen, for
bransjen, og for verden. Ved sykehjemmet er det en kontekst der fleksibilitet og nytenkning er
viktig for å kunne tilpasse behandling til hver pasient, samtidig som det er preg av at når man
har utarbeidet en rutine for en pasient, så må alle følge denne til punkt og prikke. Det kan
være høy risiko ved feilbehandling av pasienter, og kombinert med tidspress for de ansatte, vil
det si at det kan i verste fall være fare for liv og helse. På denne måten står det mye mer på
spill i denne konteksten enn den konteksten som teorien er blitt utviklet i.
Konkurranseelementet er også svakere i studiens case enn i den opprinnelige teoriens
kontekst, men som alle andre organisasjoner er sykehjemmet nødt til å levere et godt produkt
og holde seg innen de økonomiske rammene som er gitt for å overleve og legitimeres som
institusjon.

Ifølge Carlile (2002) er kunnskap som er utviklet innen en bestemt funksjon så spesifikk at
den genererer kunnskapsgrenser når en forsøker å arbeide på tvers av disse. Newell et al.
(2009) beskriver hvilke utfordringer som kan vanskeliggjøre arbeid i team og generelt i
samarbeid mellom arbeidere med ulike stillinger og fagbakgrunner, og en av disse er
kunnskapsgrenser der kunnskapen selv omtales som en av de mest fremtredende hindringene
for kunnskapsdeling. Jo større avstand det er fra en gruppe med spesialiserte arbeidere til en
annen, og fra et individs praksis til et annet, jo vanskeligere er det å dele kunnskap mellom
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dem (Carlile, 2002). Mennesker med ulike kunnskaps- og fagbakgrunner og disipliner har ofte
vanskeligheter med å samarbeide på grunn av dette. Når kunnskapen er brukbar og
samarbeidet fungerer er det sannsynlig at man fortsetter å gjøre de samme tingene i fremtidig
problemløsning. Av denne grunn har individene en tendens til å gjøre motstand mot
forandringer i egen kunnskap når denne må tilpasses kunnskap utviklet i en annen gruppe som
de er avhengige av. Å endre kunnskapen innebærer for individene å måtte endre sin kunnskap
og praksis og finne nye måter å møte problemer på. Det er utfordrende for individene at deres
kunnskap står på spill, og hvordan de ved disse grensene må finne løsninger på hvordan de
skal møte frister og krav i arbeidssituasjonen. Spesialisert kunnskap bringer problemer ved å
hindre problemløsning og konstruksjon av kunnskap på tvers av funksjoner, selv om den
driver innovativ problemløsning innen en funksjon. Til tross for at de byr på utfordringer er
de helt nødvendige, fordi mange bedrifter og organisasjoner avhenger av denne
spesialiseringen av ulik kunnskap i produksjonen. Effektiv kunnskapsutvikling i
organisasjoner krever at individer spesialiserer eller lokaliseres rundt ulike problemer, og
derfor blir kunnskapen spesifikk og lokal i sin karakter.

Carlile (2002) presenterer tre tilnærminger til kunnskapsgrenser; syntaktiske, semantiske, og
pragmatiske, med tilhørende prosesser. Det er ulike syn på hvordan kunnskap kan beveges
over grenser, og det er med den pragmatiske tilnærmingen Carlile beveger seg bort fra annen
litteratur i produktutviklingsfeltet. Denne er i tillegg til, men er også komplementær til de to
første tilnærmingene. Sammen ses de tre tilnærmingene å kunne gi en god beskrivelse av de
komplekse og utfordrende grensene som finnes i ny produktutvikling. For å løse
inkompabilitet mellom tre perspektiver på grenser nevner han:
An information processing approach that focuses on knowledge as a thing
to store and retrieve, an interpretive approach that emphasizes the
importance of a common meaning to share knowledge between actors, and
a political approach that acknowledges how different interests impede
knowledge sharing. (Carlile, 2004, s. 555)
Det trengs ulike prosesser på hver type grense for å effektivt styre kunnskap (Carlile, 2004).
Forholdene mellom aktørene er slik at de ikke bare deler kunnskap, men også vurderer
hverandres kunnskap. Det antas at det eksisterer en felles kunnskap og en domenespesifikk
kunnskap ved en grense. Med disse betingelsene tilstede forsøker aktørene å jobbe på tvers av
domene eller fagene. For å løse utfordringene med kunnskapsgrensene blir såkalte
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grenseobjekter tatt i bruk. Disse er en måte å representere, lære om, og forvandle kunnskap.
Dette vil forklares nærmere i de følgende sidene. Først vil begrepene forskjellighet,
avhengighet og nyhetsgrad redegjøres for, og deretter de ulike grensene. Videre er
grenseobjekter, grensekryssere og kunnskapsmeglere temaer i følgende avsnitt.

3.3.1

Forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad

Det er noen forhold som må være oppfylt for at kunnskapsgrenser skal oppstå. Kunnskapens
egenskaper ved en grense kan ifølge Carlile (2004) beskrives som begrepene forskjellig,
avhengig og novel. Forskjell i kunnskap kan være ulik «mengde» kunnskap, og kunnskapen
kan være domenespesifikk og spesialisert. Slik at det er forskjell i mengde og type kunnskap.
Dette skaper igjen forskjell i erfaringsnivå, terminologi, samt verktøy og incentiver som er
unike for hvert spesialiserte domene. Denne spesialiseringen går dypere enn kun aktørens
rolle eller identitet, for kunnskapen er lokal og investert i praksis. Ettersom forskjell i
kunnskap mellom aktørene øker, blir det også mer anstrengende å dele og vurdere hverandres
kunnskap på en adekvat måte (Carlile, 2004). Forskjell har ingen betydning uten avhengighet.
Avhengighet viser til hvordan måloppnåelse krever et samarbeid mellom aktørene, slik at
aktørene er avhengige av hverandre for at arbeidet skal fungere. For eksempel er ansatte på et
sykehjem avhengige av hverandres arbeid og tidsskjema for at institusjonen skal driftes på en
forsvarlig måte. Dette gjelder alle, fra sykepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter,
ergoterapeuter, og til kjøkkenpersonalet. Carlile (2004) fokuserer på hvordan slike
avhengigheter håndteres når nye omstendigheter vokser fram. Den tredje egenskapen ved en
grense er hvor ny (novel) omstendighetene er.
Begrepet novelty beskriver noe som er nytt og med en grad av usikkerhet. Jeg velger å
oversette det med begrepet «nyhetsgrad». I sammenheng med caset for denne oppgaven kan
nyhetsgrad vise seg gjennom nye behandlingsformer tilpasset pasienter med krevende behov,
nye rutiner, og nye verktøy eller teknologi som krever omstilling og utvikling for de ansatte.
Som Carlile (2004, s. 557) uttrykker; «when novelty arises there is often a lack of common
knowledge to adequately share and assess domain-specific knowledge at a boundary». Denne
kunnskapen kan for eksempel være et felles språk, som for eksempel norsk, og som kan
fungere som et grenseobjekt. Slik at når nyhetsgraden øker, blir det mer utfordrende å dele og
vurdere kunnskap på en tilfredsstillende måte. Dette på grunn av de negative effektene av
kunnskapens natur som «path-dependent» (Carlile, 2004), som vil si en tendens å følge gamle
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vaner fremfor å ta et annet alternativ som er tilgjengelig og bedre. Men fordi det har negative
konsekvenser å ikke ta tak i de nye omstendighetene, er man nødt til å skape en ny felles
kunnskap.

Figur 1. Et rammeverk for å håndtere kunnskap på tvers av grenser (Carlile, 2004, s. 558)

Overgangene mellom grensene er ikke tydelige for de involverte (Carlile, 2004). Figur 1 viser
at ettersom kompleksiteten stiger, krever prosessen eller kapasiteten på en mer komplisert
grense fortsatt kapasiteten på grensene under. For eksempel i en forvandlingsprosess kreves
det en delt syntaks og mening, slik at forholdene mellom grensene er kompliserte. Ikke alle
kilder til forskjell og avhengighet er kjent på forhånd (Carlile, 2002). Ettersom individer løser
problemer og finner nye løsninger innen sin praksis, øker graden av nyhet, som genererer nye
avhengigheter og ofte negative konsekvenser som må løses over tid og på tvers av praksiser.
Utfordringen ligger i å forvandle kunnskap sammen, ved en pragmatisk grense.

3.3.2

Syntaktisk tilnærming

For Carlile (2002) handler den syntaktiske tilnærmingen til kunnskapsgrenser om
kommunikasjon og nødvendigheten av å snakke samme språk eller å ha en delt syntaks. Det
er her snakk om forskjeller i form av grammatikk, symboler, merkelapper og språk som
benyttes (Newell et al., 2009). Carliles begrep har røtter i matematisk teori om
kommunikasjon, der en delt og stabil syntaks kunne sikre nøyaktig kommunikasjon mellom
sender og mottaker over en grense, og løse problemer knyttet til informasjonsprosessering
(Shannon og Weaver, 1949, ref. i Carlile (2002)). Andre teorier om informasjonsprosessering
har blitt brukt på organisasjoner (Carlile, 2002). Informasjonsprosesseringstilnærmingen
19

fokuserer på kunnskap som noe en kan lagre og hente frem igjen (Carlile, 2004), og
tilhørende prosess er overføring. Kunnskap er enheter som kan lagres, oppbevares og
gjenhentes. En grense ses å være «uproblematisk» når man har et felles språk og forskjellene
og avhengighetene er tydelige (Carlile, 2004). «A sufficient syntax is efficient because
differences and dependencies have been specified and agreed to in advance» (Carlile, 2002, s.
453). Dette er gjerne i sammenheng med stabile forhold for aktørene og organisasjonen. Men
forholdene endrer seg raskt, og problemet er når graden av nyhet øker. Den nåværende
syntaks er muligens ikke tilstrekkelig for å prosessere informasjon på grensen. Carlile (2002)
hevder at problemet ligger i hvordan man må forstå de nye forholdene eller kunnskapen som
ligger utenfor den nåværende syntaksen som brukes på grensen. Nyhetsgrad vokser ikke ut i
fra forskjell i graden av usikkerhet, men fra forskjeller i type kunnskap som oppgaven krever.
Eller som Carlile (2004, s. 558) uttrykker det: «the current lexicon is no longer sufficient to
represent the differences and dependencies now present». Der en syntaktisk tilnærming ikke
lenger er tilstrekkelig, kommer den semantiske tilnærmingen med et nytt syn på problemet.

3.3.3

Semantisk tilnærming

Overgangen fra en syntaktisk til en semantisk grense skjer når nyhetsgraden gjør at forskjeller
og avhengigheter blir uklare, eller noen meninger tvetydige (Carlile, 2004). Dette kan vise seg
gjennom uklarheter i betydning av hva et ord betyr, hvilke mål en bruker, eller utfall. Den
semantiske tilnærmingen erkjenner at selv om en felles syntaks eller språk er tilstede, er
fortolkningene ulike, noe som gjør kommunikasjon og samarbeid vanskelig (Carlile, 2002).
Semantiske grenser viser til forskjeller i fortolkninger og mening blant aktører, og det er
viktig med perspektivtaking for å kunne dele kunnskap (Newell et al., 2009). Forskjellige
domener, eller for eksempel fagbakgrunner, skaper ulike tolkninger av meningsinnhold. I
tillegg kan forskjellene representeres både i grader og typer. Problemet går fra å kun
prosessere informasjon til å lære om kildene som skaper disse semantiske forskjellene som
eksisterer ved en grense. Denne fortolkende tilnærmingen vektlegger viktigheten av felles
betydning og forståelse for å muliggjøre kunnskapsdeling mellom mennesker (Carlile, 2004),
og tilhørende prosess er oversetting. Den semantiske tilnærmingen omfavner kilder til
forskjellighet, men selv om den erkjenner avhengighet, så tar den ikke høyde for
konsekvenser som ofte genereres på grunnlag av slik avhengighet. Kunnskapens
problematiske natur vises gjennom hvordan ulike former for kunnskap skaper en større grad
av nyhet, men også hvordan avhengighet på tvers av forskjellene genererer konsekvenser. «A
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semantic approach recognizes that differences exist or emerge overtime, so individuals have
different interpretations of a word or an event» (Carlile, 2002, s. 453). Den semantiske
tilnærmingen vet hvordan det alltid er forskjeller i typer (kind), og fremveksten av nyhetsgrad
på en eller begge sider av grensen er et naturlig utfall i kontekster der innovasjon er
nødvendig. Det er når mennesker med ulike kunnskaps- og fagbakgrunner samarbeider vi ser
den semantiske grensen. For eksempel kan begrepet virus referere til vidt forskjellige
fenomener for en person med medisinsk bakgrunn og en med informatikkbakgrunn. Det er
viktig å være oppmerksom på disse forskjellene når ulike grupper jobber sammen. Noe det
ikke tas høyde for i den semantiske tilnærmingen er andre barrierer for å skape delt mening,
nemlig ulike interesser. Hvordan kan de semantiske utfordringene overkommes? Ifølge
Newell et al. (2009) må en ny delt mening skapes for at kunnskap skal deles, og kunnskapen
må bli oversatt for at de ulike aktørene skal kunne ha innsikt og forståelse for hva andre gjør.

3.3.4

Pragmatisk tilnærming

Pragmatiske kunnskapsgrenser skapes av ulike interesser hos mennesker som er involvert i et
samarbeid, der til tross for at semantiske grenser er blitt overkommet, kan de fortsatt være
uenige om løsninger (Newell et al., 2009). De er ikke villige til å endre sin praksis hvis
endringene som foreslås påvirker dem negativt i forhold til andre, for endring vil alltid være
mer til fordel for enkelte og til ulempe for andre. «When different interests arise, developing
an adequate common knowledge is a political process of negotiating and defining common
interests» (Carlile, 2004, s. 559). Den pragmatiske tilnærmingen fremhever viktigheten av å
forstå konsekvensene som eksisterer mellom ting som er forskjellige og avhengige av
hverandre (Carlile, 2002). Den beskriver hvordan interaksjon på tvers av praksiser har
konsekvenser, og at kunnskapen mennesker har tilegnet seg og bruker står på spill. Det er
motstand mot det å forandre deres hardt tilkjempede utfall fordi det er kostbart å forandre
kunnskapen og ferdighetene deres. Folk vil bruke den kunnskapen de allerede besitter, og gjør
motstand når de er nødt til å tilpasse seg den avhengigheten og nyhetsgraden som oppstår i
møte med andre funksjoner. Det er en politisk tilnærming som ser på hvordan ulike interesser
hindrer kunnskapsdeling (Carlile, 2004), og tilhørende prosess er forvandling. Utfordringen er
ikke bare at kommunikasjonen er vanskelig, men man skal forsøke å løse de negative
konsekvensene for individene, som må være villige til å endre egen kunnskap, men også å
påvirke og forvandle kunnskapen i andre funksjoner.
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En pragmatisk tilnærming til grenser antar at forholdene forskjellighet, avhengighet og
nyhetsgrad, alle er tilstede. Derfor trengs en overliggende prosess for å forvandle eksisterende
kunnskap slik at de negative konsekvensene som vokser frem kan takles. Denne
forvandlingsprosessen er en prosess der nåværende kunnskap endres og ny kunnskap skapes,
og hvor denne valideres innen hver funksjon og kollektivt på tvers av funksjoner (Carlile,
2002). Felles kunnskap i tillegg til domenespesifikk kunnskap må forvandles for å kunne dele
og vurdere kunnskap ved grensen på en effektiv måte. Kunnskapen er hardt tilkjempet innen
hver funksjon, og den står på spill, så det er konsekvenser knyttet til å jobbe på tvers av
praksiser (Carlile, 2002). Og kunnskapen innen funksjonene er asynkron, slik at den kan ligge
forut i en funksjon kontra en annen. Det er nødvendig å endre folks kunnskap som er
lokalisert, innebygget og investert i elementer ved praksisen. Det er en
transformasjonsprosess, der suksessfulle aktiviteter og teknologi må løse forhold ved den
pragmatiske grensen (Carlile, 2002). Delte artefakter og metoder spiller en stor rolle i å
tilrettelegge for forhandling av interesser og forvandling av kunnskap (Carlile, 2004). Slik at
den kunnskapen som er aktuell ved den pragmatiske grensen er en blanding av kunnskap som
fortsatt ses å være relevant og verdifull, og kunnskap som er blitt viktig på grunn av de nye
forholdene. «A pragmatic approach recognizes that differences in knowledge are not always
adequately specified as differences in degree or interpretation, but that knowledge is
localized, embedded and invested in practice» (Carlile, 2002, s. 453).
For de involverte partene kan det pragmatiske nivået være et spørsmål om legitimitet i forhold
til deres yrke kontra andre yrker (Newell et al., 2009). For endring kan underminere deres
kunnskapsbase og legitimitet, og forvandling krever en forhandling mellom yrkene slik at
negative konsekvenser kan unngås. Et eksempel på en slik type konflikt er sykepleieres
myndighet til å skrive ut medisiner som leger tradisjonelt har vært ansvarlige for å gjøre.
Forhold mellom ulike yrkesgrupper og deres utvikling er derfor av interesse. Avsluttende sier
(Newell et al., 2009) at disse kunnskapsgrensene er spesielt viktige når en skal forstå
samarbeidsproblemer og kollektiv utvikling av kunnskap.

3.4

Grenseobjekter

Grenseobjekter er et viktig middel til å muliggjøre kunnskapsdeling på tvers av spesialiserte
kunnskapsdomener (Star & Griesemer, 1989). Begrepet ble først utviklet av Susan Leigh Star,
og beskriver objekter som er delt og er delelige i ulike problemløsningskontekster, og de
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hjelper til å etablere en delt kontekst (Carlile, 2002). Ifølge Star (2010) har grenseobjekter
ulike aspekter, deriblant fleksibilitet for fortolkning. Forskjellene avhenger av bruken og
fortolkningen av objektet, akkurat som et kart har ulik betydning for en geolog og for en
turgåer. Hun hevder at «an object is something people (or, in computer science, other objects
and programs) act toward and with» (Star, 2010, s. 603). Det er materielt og prosessuelt på
samme tid. Materialiteten i objektet kommer fra handling, og et objekt er et grenseobjekt kun
når det brukes mellom grupper slik det er beskrevet ovenfor. Carlile (2002) benytter seg av tre
kategorier grenseobjekter, som er en tilpasning av Star sine originale. Den første kategorien er
beholdere, som er for eksempel databaser og bibliotek. Disse blir et felles referansepunkt av
data, målinger, eller merkelapper på tvers av funksjoner, og som skaffer delte definisjoner og
verdier for problemløsning. Med andre ord er de ting som kan fjernes individuelt uten at de
kollapser eller endrer helhetens struktur (Star, 2010). Den andre kategorien er standardiserte
skjemaer og metoder, og disse gir et delt format for problemløsning på tvers av ulike
funksjonelle settinger. Skjemaer kommer i en gjensidig forstått struktur og språk, for
eksempel rapportering av funn eller hendelser og metoder for problemløsning, og som gjør
det mer delelig og mindre problematisk å definere og kategorisere forskjeller og potensielle
konsekvenser på tvers av ulike settinger. Den tredje kategorien er objekter eller modeller, og
kart, som er enkle eller komplekse representasjoner som kan observeres og deretter bli brukt
over ulike funksjonelle settinger. Objekter eller modeller kan for eksempel være tegninger,
deler, prototyper, fysiske modeller, simuleringer. De beskriver eller illustrerer nåværende eller
det mulige «form, fit and function» av forskjellene og avhengighetene som er identifisert ved
grensen (Carlile, 2002). Kart over grensene representerer avhengighetene og grensene som
eksisterer mellom forskjellige grupper eller funksjoner på et mer systemisk nivå. Dette kan for
eksempel være prosesskart, arbeidsflyt-matriser, og datasimuleringer. De hjelper til å
klargjøre avhengighetene mellom ulike kryssfunksjonelle problemløsningsforsøk som deler
ressurser, leveranser og tidsfrister.
Forskjellen mellom de ulike grensene en står overfor har mye å si for typen grenseobjekt som
trengs (Carlile, 2004). Ved den syntaktiske grensen, og hvor forholdene er stabile, er et felles
leksikon tilstrekkelig som grenseobjekt. Men ved den pragmatiske grensen er ikke dette
tilstrekkelig for å overkomme kunnskapsgrensen, og man trenger en annen prosess med andre
grenseobjekter involvert. Carlile (2002) hevder at det er viktig at objektene er oppdaterte slik
at alle som bruker dem forstår dem. Utdaterte objekter skaper forvirring og misforståelser og
kløfter mellom folk, på alle nivåer. Objektene feiler i å være brukbare verktøy for å spesifisere
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forskjellen og avhengigheten mellom dem. På den andre siden skaffer oppdaterte objekter delt
forståelse og delte mål ved grensen, der hvor de brukte objektene tidligere faktisk forsterket
grensene. Objektet kan fungere innen en praksis, men det kan også fungere på tvers av
praksiser som et grenseobjekt.

Figur 2. Typer av kunnskapsgrenser, kategorier, og kjennetegn ved grenseobjekter . (Carlile, 2002, s. 453)

Hva karakteriserer effektive grenseobjekter? Hvordan skiller vi mellom gode og dårlige
grenseobjekter, og hvilken innvirkning har konteksten? Carlile (2002) identifiserer tre
kjennetegn ved et verktøy, metode eller objekt, som gjør dem brukbare i problemløsning ved
en gitt grense. For det første etablerer et grenseobjekt en delt syntaks eller språk som individer
kan representere sin kunnskap gjennom. Dette har mye å gjøre med den syntaktiske
tilnærmingen til grenser, og en felles syntaks eller språk er grunnleggende for håndtering av
alle typer kunnskapsgrenser. Standardiserte skjemaer er ikke til nytte om de som leser dem
ikke forstår ordene. Når nyhetsgrad vokser frem ved den syntaktiske grensen, møter man på
den semantiske grensen, med et annet kjennetegn. Et effektivt grenseobjekt ved den
semantiske grensen gir individene et middel for å spesifisere og lære om deres forskjeller og
avhengigheter over en gitt grense. Dette hjelper gruppene med å forstå hverandre og de ulike
behovene. Ved en pragmatisk grense forenkler et effektivt grenseobjekt en prosess der
individer sammen kan forvandle sin kunnskap. Når det er identifisert negative konsekvenser
må de involverte individene være i stand til å forhandle eller endre objektet eller
representasjonen som er brukt. Hvis ikke individene kan forvandle nåværende tilnærming til
et tverrfunksjonelt problem, vil kunnskapen deres ha liten innvirkning på utviklingen av
produktet. «Individuals must be able to draw on, alter, or manipulate the content of a
boundary object to apply what they know and transform the current knowledge used at the
boundary» (Carlile, 2002, s. 452). Objekter, modeller og kart er den eneste kategorien som
støtter direkte forvandling av kunnskap. Men disse objektene er de vanskeligste og dyreste å
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etablere. Generelt er grenseobjekter trøblete i sin natur fordi både problemer og mennesker
forandrer seg, og når de er utenfor den rette konteksten, kan de være ubrukelige.
Grenseobjekter etablerer prosesser ved grensene som mennesker bruker for å håndtere
kunnskap på tvers av grenser. De er både praktiske, men også politiske. Dette i form av å få
arbeidet til å fungere, men også i form av hvordan nåværende kunnskap står på spill.

Star (2010) tar for seg hva grenseobjekter ikke er. Som nevnt er det en fleksibilitet i
fortolkning av objekter, men dette er ikke nok for å skille grenseobjekter fra andre objekter.
Det er to andre aspekter ved disse, der det ene er materiell eller organisatorisk struktur ved
forskjellige typer grenseobjekter, og det andre er et spørsmål om skala eller detaljnivå. Ifølge
Star (2010) er begreper mest brukbare på visse nivåer i skalaen, og begrepet om
grenseobjekter er mest brukbart på organisasjonsnivå. Når det gjelder omfang, hevder hun at
under visse omstendigheter kan diffuse eller kjente ting som for eksempel Bibelen være
grenseobjekter, men stort sett er det mer brukbart at begrepets omfang og nivå er mer spesifikt
og koblet til arbeidspraksis. Slik at det ofte kan være uklart hva som kan regnes som et
grenseobjekt i litteraturen. Ewenstein og Whyte (2009) kritiserer litteraturen om
grenseobjekter for å ha mer fokus på grenser og fellesskap enn på selve objektets natur. En
konsekvens av dette er at objektene ses som stabile, og at det fokuseres på dets bruk på tvers
av praksiser heller enn innad i dem. Videre hevdes det at vi vet lite om hvilke roller objektene
spiller i andre kontekster for kunnskapsarbeid enn for eksempel Carliles produktutvikling. Det
tidlige arbeidet med grenseobjekter kritiseres for å behandle objektene som abstrakte, mens
Carliles arbeid sies å omtale grensene og objektene som mer konkrete. Artikkelen fokuserer
på visuelle representasjoners rolle som objekter, og der objekter sies å kunne være både
grense-, epistemiske-, og tekniske objekter samtidig. Visuelle representasjoner er av Styhre
(2011) også brukt, sammen med samtale og historier og andre former for deling av kunnskap.
Et delt repertoar av ferdigheter og arsenal av ressurser og verktøy benyttes når profesjonelle
fellesskap skal utføre sitt arbeid og dele kunnskap, og en del av disse fungerer som
grenseobjekter i mange situasjoner.

3.5

Grensekryssere og kunnskapsmeglere

Det er enkelte personer som kan hjelpe til med å løse utfordringer ved kunnskapsgrensene.
Ifølge Newell et al. (2009) er grensekryssere (boundary spanners) mennesker som er
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medlemmer av forskjellige grupper og som hjelper å krysse grenser i sosiale nettverk. De kan
vise seg å være sentrale i arbeid utover egen organisasjon, men: «boundary-spanners can also
be important within the organization in their ability to manage relationships across internal
interfaces, such as between project groups, functional departments and divisions» (Newell et
al., 2009, s. 167). Grunnen til at man snakker om denne interne grensekryssingen er fordi
grupper innen samme organisasjon ofte har utfordringer med å dele kunnskap. Det kan være
ulike grunner til dette, deriblant politiske der en gruppe ikke klarer å forstå verdien av en
annen gruppes kunnskap (Carlile, 2002). Grensekryssere kan plasseres strategisk mellom
grupper, og fungere som kunnskapsmeglere (knowledge brokers) som sørger for at de ulike
gruppene har den overlappende kunnskapen de trenger (Newell et al., 2009). Det vil si at de
«megler» inn kunnskap fra en gruppe til en annen der det er nødvendig, og fyller eventuelle
kunnskapshull som eksisterer. Carlile (2004) viser til ulike tilnærminger til å dele og vurdere
kunnskap på tvers av grenser. Det er viktig å matche de riktige tiltakene og prosessene til den
typen grense en står overfor. Grensekryssere blir nevnt som en del av løsningen spesielt ved
den semantiske grensen, der utfordringen er å skape delte meninger.
Det hevdes altså at grensekryssere kan være viktige innen egen organisasjon fordi de skaper
og vedlikeholder relasjoner på tvers innad i ulike grupper ansatte som jobber sammen. På
denne måten kan ansatte fungere som bindeledd som deler kunnskap og som muliggjør andres
kunnskapsdeling i avdelingen og på tvers av funksjoner i organisasjonen. Slik kan enkelte
ansatte, for eksempel på et sykehjem, ses å være grensekryssere og kunnskapsmeglere. Både
når det gjelder grensearbeid på tvers av avdelinger, men i tillegg innad i en avdeling. På grunn
av antallet ansatte og de ulike arbeidsteamene som jobber samme turnus, er det naturlig å anta
at det oppstår forskjeller i kunnskap og praksis blant gruppene. Da er det viktig med disse
nøkkelpersonene som fungerer som brobyggere.

Carliles rammeverk har etter min kjennskap ikke blitt kritisert i nyere litteratur. I de siste
årene har Carlile, sammen med en rekke andre teoretikere, satt ytterligere fokus på objekter,
artefakter og materialiteten ved disse i organisasjonsstudier, der det materielle og det sosiale
ses å være gjensidig konstituert (Carlile, 2015; Carlile, Nicolini, Langley, & Tsoukas, 2013).
Likevel velger jeg å benytte hans opprinnelige rammeverk. Det er med disse teoretiske
forutsetningene det empiriske datamaterialet skal analyseres ut ifra i senere kapitler i
oppgaven, men først vil det metodiske grunnlaget presenteres.

26

4 Metode
Det er ikke lett å velge metode for sitt forskningsarbeid. Gjennom arbeidet med prosjektet har
metode vært i fokus. Dette med håp om å gjennomføre forsvarlig og reflektert
forskningsarbeid. Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for de metodiske valgene som er tatt, samt
utfordringer jeg har møtt på, og refleksjonene som er blitt gjort gjennom prosessen. Før jeg
går inn på metodene som er valgt, casestudie med intervju og observasjon som støtte til
intervju, vil jeg si noe om kvalitativ metode. Videre vil jeg ta for meg hva denne casestudien
innebærer. Deretter kommer en gjennomgang av intervju som metode for datainnsamling,
hvordan utvalg ble foretatt, utarbeidelsen av intervjuguiden, og gjennomføring av intervjuene.
Dette med et blikk på hvilke utfordringer man kan møte på i forskningsarbeidet. Mot slutten
av kapittelet er det en redegjørelse av oppgavens analysemetode og en refleksjon om studiens
gyldighet.

4.1

Kvalitativ metode

Det metodologiske grunnlaget for studien er kvalitativ metode. Ifølge Thagaard (2009) har
kvalitative tilnærminger som mål å oppnå en forståelse av sosiale fenomener, og fortolkning
er derfor et viktig tema i forskningen. Det er derfor metodologiske utfordringer knyttet til
forskerens rolle, analyse og fortolkning av sosiale fenomener i studien. Videre er det viktig å
tydeliggjøre prosessene og hvordan man har kommet frem til resultatene, ved å redegjøre for
datainnsamlingens fremgangsmåter, hvordan analysen er utført og hvordan resultatene er blitt
tolket. Dataene som forskeren analyserer uttrykkes gjennom tekst, slik som feltnotater og
transkriberte intervjuer i dette tilfellet.
Relasjonene som etableres i felten er avgjørende for kvaliteten på materialet, men medfører
etiske utfordringer (Thagaard, 2009). Dette er spesielt ved deltakende observasjon og intervju.
Ifølge Thagaard (2009, s. 15) kan «den kvalitative forskningsprosess kjennetegnes både ved
systematikk og spontanitet». Utsagnet viser til hvordan ting blir til gjennom planlagte og
uventede prosesser eller hendelser i arbeidet med oppgaven, men der en samtidig skal kunne
beholde et reflektert forhold til beslutninger om metode. Forskningsopplegget i kvalitative
metoder er kjennetegnet av fleksibilitet, og det er vanlig å holde på med ulike deler av
arbeidet parallelt. «Fleksibilitet og åpenhet for endringer i løpet av forskningsprosessen er
særlig viktig i kvalitative studier» (Thagaard, 2009, s. 49). Kvalitative metoder kjennetegnes
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av en vektlegging av prosesser, betydning og mening, og kan gi mye informasjon om mindre
enheter, i motsetning til kvantitative metoder som kan si mye om utbredelse og antall når det
gjelder fenomener. Likevel kan en anta at det i kvalitativ analyse er en overførbarhet til
tilsvarende situasjoner når det gjelder forståelse av sosiale fenomener utviklet innen et
prosjekt (Thagaard, 2009). Hvordan forskeren har innvirkning på datainnsamlingen, samt
informantens påvirkning, er noe som bør reflekteres over. Andre aspekter er en forsvarlig
behandling av personopplysninger samt andre etiske hensyn som informert samtykke og
konfidensialitet, som omhandler behandling av informasjon og sikre anonymitet for
deltakerne. I kvalitativ forskning ses betegnelsen «data» å være farget av forskerens forståelse
og er ikke uavhengig av mennesket (Thagaard, 2009). Fortolkning og forskerens forforståelse
er derfor sentralt i arbeidet.
Innen den postmodernistiske retningen ses kunnskap å være intersubjektiv og formes i møte
mellom mennesker og kunnskap oppfattes som kontekstbundet (Thagaard, 2009).
Kunnskapen er avhengig av den sammenhengen den ble utviklet i, og den kan ikke helt uten
videre overføres til andre situasjoner. Det konstruktivistiske perspektivet er sentralt innen
postmodernismen, og oppfatter kunnskap som konstruert av deltakere i sosiale
sammenhenger, og hevder at vår forståelse er preget av kulturen og samfunnet vi lever i.
Forskeren og informanten konstruerer derfor kunnskap i fellesskap. I tillegg spiller sosiale
prosesser inn på hva som betraktes som gyldig kunnskap (Knorr-Cetina & Mulkay, 1983). I
sin mest rendyrkede form kan perspektivet ta et relativistisk ståsted og hevde at
informasjonen som informanten gir i intervjusituasjonen er konstruert der, som vil si at
informasjonen er et resultat av relasjonen mellom forsker og informant (Thagaard, 2009).
Dette er et ståsted som jeg tar avstand fra i denne oppgaven da jeg i stedet antar at
informasjonen informantene gir har rot i faktiske hendelser, men er farget av deres forståelse i
tillegg til påvirkningen av relasjonen til forskeren. I denne sammenheng vil jeg påpeke at jeg
har arbeidet en del ved avdelingen, og kjenner til mange av informantene fra før.

4.2

Casestudie

Casestudier er en av mange former for samfunnsfaglig forskning. Ifølge Yin (2014) er
metoden å foretrekke i situasjoner der forskningsspørsmålet er «hvordan» og «hvorfor», hvor
forskeren har liten eller ingen kontroll over atferdshendelser. I tillegg hevder han at denne
typen forskning er å foretrekke når en skal studere samtidsfenomener kontra historiske
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fenomener. Dette fordi man kan observere fenomenet direkte, og fordi man kan intervjue
personer involvert i hendelsene. Caset undersøkes i sin kontekst i den virkelige verden,
spesielt der grensen mellom fenomenet og konteksten ikke er klar. Målet er å forstå
komplekse sosiale fenomener i sine naturlige omgivelser og med en holistisk tilnærming.
«Case-studier kjennetegnes ved undersøkelsesopplegg som er rettet mot å studere mye
informasjon om få enheter eller cases» (Thagaard, 2009, s. 49). Dermed er denne
tilnærmingen fornuftig å ta i dette prosjektet, siden det er kun én avdeling ved et sykehjem
som studeres i denne oppgaven. En fordel med casestudie er at man kan hente data på ulike
måter; som gjennom intervju, observasjon, artefakter, og dokumenter. På grunn av de mange
variablene i den studerte konteksten er denne trianguleringen er et viktig element ved metoden
(Yin, 2014). Her er det viktig med hjelp fra teori til å styre datainnsamling og analyse.
Utfordringer ved casestudieforskning kan være at forskeren ikke er «streng» nok i måten han
eller hun har fulgt prosedyrer, eller at tvetydigheter får lov til å styre funn og konklusjoner.
Ifølge Yin (2014) kan casestudier benyttes i sammenheng med å utvikle og generalisere
teorier, men ikke til statistiske generaliseringer for populasjoner eller verdener. Det er en
mulighet til å «shed empirical light about some theoretical concepts or principles» (Yin, 2014,
s. 40). Dette er nettopp formålet med denne oppgaven. Den skal være et bidrag til utvikling av
teorien, men funnene er ikke ment å generaliseres til andre mennesker eller institusjoner. Det
er en beskrivelse av spesifikke funn i en spesifikk kontekst, med de muligheter og
utfordringer som vedrører metoden. Likevel er det med en tanke om at studien kan
generaliseres til andre konkrete situasjoner (andre case og eksperimenter), og bør ikke kun
bidra til abstrakt teoribygging (Yin, 2014). Videre er et kritisk punkt ved casestudier at de
potensielt kan vare for lenge og kan produsere uoverkommelige mengder data. Dette ser jeg
ikke som et problem gitt at prosjektet har et begrenset omfang, og det gjelder å holde seg til
de ressursene og rammene som er satt.

4.2.1

Utarbeidelse av forskningsdesign

Ved design av casestudier trenger man et forskningsdesign som tar for seg studiens spørsmål,
relevante data og hvor de er å finne, og hvordan funnene kan analyseres (Yin, 2014). Denne
studien kan betegnes som en kvalitativ deskriptiv (beskrivende) casestudie der det er bruk av
en kombinasjon av intervju og observasjon. Denne kombinasjonen av to kvalitative metoder
kan ha en fordel ved at man får rikere data (Yin, 2014). Når det gjelder design, kan studien
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ifølge Yin (2014) klassifiseres som et enkeltcase-design, for det å gjennomføre et
multippelcase-design antas å være for omfattende for én masterstudent og de gitte rammene.
Et multippelcase-design ville vært å foretrekke over enkeltcase-design på flere måter, og det
kunne vært interessant å sammenlikne på tvers av case for å styrke analysen og funn. Videre
kan det sies å være et «common case» (Yin, 2014), fordi målet er å finne ut hva som skjer i
disse daglige møtene. I tillegg kan det ifølge Yin (2014) ses å være et «embedded casestudiedesign» fordi et holistisk design ville bli for abstrakt, og fordi teori også tar utgangspunkt i
hva som skjer «på gulvet». Embedded design har sine problemer, for det kan bli for mye
fokus på sub/underenheter og den større analyseenheten kan neglisjeres.
I prosjektet har jeg valgt å studere kun ett case på grunn av de gitte rammene, med tanke på
tid og ressurser, og ønsket om å fullføre masteren innen den planlagte tiden. I tillegg ønsket
jeg å studere noe helt spesifikt eller partikulært og gå helt ned «på gulvet». Jeg mener det var i
tråd med teorien som er valgt, i tillegg til at det var realistisk i forhold til oppgavens omfang.
Hva jeg har studert er kunnskapsdeling mellom ansatte i en avdeling på et sykehjem; hvordan
kunnskap deles i mellom de ansatte på ulike arenaer, hvilke kunnskapsgrenser som eksisterer,
og hvordan disse kan overkommes. Studien har funnet sted på et sykehjem, og med sju
ansatte i en avdeling. I utgangspunktet var alle ansatte der aktuelle kandidater for studien,
men det ble naturligvis gjort et utvalg.

4.2.2

Forberedelse og innsamling av data i en casestudie

Forberedelse innebærer mange ting, som at det kreves mye av forskeren (Yin, 2014). Det er
viktig med en evne til å stille gode spørsmål og tolke svarene på en god måte, samt å være en
god lytter og holde ideologier og forutinntatthet på avstand. Dette i tillegg til å være fleksibel
med tanke på nye situasjoner som kan oppstå, ha et godt grep om fenomenet som studeres, og
å unngå skjevheter ved å være sensitiv for motstridende bevis, samt å kunne utføre
forskningen på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer hensyn til og beskyttelse av
informantene, informert samtykke og personvern.
Ifølge Yin (2014) er det lurt å triangulere ved å bruke flere datakilder som sammen peker mot
funnene. Dette bidrar til å styrke begrepsvaliditeten i studien og skaffer flere mål på samme
fenomen. Jeg benyttet meg av observasjon som støtte-datainnsamling, for «observasjoner i
felten gir innblikk i hvordan personer forholder seg til hverandre» (Thagaard, 2009, s. 12).
Grunnen til valget om å gjennomføre tre observasjoner av vaktskiftet og rapporten var for å få
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et bedre innblikk i hvordan disse møtene foregår, slik at jeg kunne formulere bedre spørsmål
med flere eksempler og hendelser som jeg ville spørre informantene om i intervjuene.
Deltakende observasjon innebærer ifølge Thagaard (2009) at forskeren er tilstede der
informantene er og observerer på en systematisk måte hvordan de handler. Jeg informerte om
hvorfor jeg var tilstede og hva jeg gjorde, men deretter trakk jeg meg tilbake i et hjørne og
noterte i stillhet. Jeg opplevde dette som relativt uproblematisk siden mange av ansatte i
avdelingen kjenner til meg fra tidligere, og fordi de ansatte virket å være fokuserte på
hverandre og oppgaven. Derfor virket mitt nærvær mindre forstyrrende på interaksjonen
(Thagaard, 2009). Et problem med dette kan være at jeg overså elementer som hadde vært
tydelige for en utenforstående forsker. Men i og med at hovedfokus var på vaktskiftet, som
jeg ikke hadde deltatt i tidligere, var det lettere å se nye ting i situasjonen. Feltnotatene mine
var et forsøk på å beskrive vaktskiftet og hva som foregår der, men er farget av min
forforståelse og preges av teoretisk utgangspunkt for oppgaven.
Problemstillingen styrer hvilke temaer som bør fokuseres på under observasjon, men samtidig
kan observasjonen bringe inn nye perspektiver på denne (Thagaard, 2009). Den kvalitative
forskningsprosessen er preget av uklare grenser mellom datainnsamling og analyse, fordi
analyse og tolkning starter allerede ved kontakt med informantene (Thagaard, 2009). Men der
det refereres til analyse i teksten, er det snakk om tidspunktet fra der kontakten med
informantene er avsluttet og innsamling av datamaterialet er fullført, og hvor man starter
arbeidet med å bearbeide tekstene. Når kontakten med informantene får en indirekte karakter,
er det spørsmål forskeren må ta stilling til (Thagaard, 2009). Hvordan informantene
representeres i måten forsker analyserer teksten på, hvordan forskeren kan ta vare på
informantenes perspektiv gjennom analysen og presentasjonen av data, og hvordan forskeren
beskytter deres integritet, er elementer som må vurderes nøye.

4.3

Kvalitativt forskningsintervju

Thagaard (2009, s. 12) hevder at «intervjusamtaler er et godt utgangspunkt for å få kunnskap
om hvordan enkeltpersoner opplever og reflekterer over sin situasjon». Deres gjenfortellinger
av hendelser preges av deres forståelse. I tråd med Thagaard (2009) sin posisjonering mellom
et positivistisk og et konstruktivistisk standpunkt til hva intervjudata sier noe om, hevdes det i
denne oppgaven at selv om relasjonen mellom forsker og informant betyr mye for analysen,
kan informantene rapportere om faktiske hendelser, slik at kunnskapen ikke ses å kun være
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konstruert i intervjusituasjonen. Det er viktig å vise forståelse for informantenes situasjon,
som kan gjøre at intervjuet løsner opp. Intervjuene kan ha ulike grader av innholdsmessig
frihet. Jeg la opp mine intervjuer som semistrukturerte, med en stor grad av temasentrering.
Det hadde vært interessant å hatt gruppeintervjuer, for da kunne man ha sett på interaksjonen
ansatte imellom og hvordan de som gruppe forholdte seg til spørsmålene. Jeg valgte å ha
individuelle intervjuer, og beslutningen ble tatt av praktiske grunner. Jeg ser det som
uforsvarlig å beslaglegge mer enn en person av gangen i arbeidstiden, da de ansatte må være
tilgjengelige for pasientene. I tillegg intervjuet jeg deltakerne ansikt-til-ansikt for å få en best
mulig oppfatning av helheten i konteksten. Jeg ville være så nær arbeidssituasjonen til de
ansatte som mulig med håp om å få mer kvalitative data ut av intervjusituasjonen. Dette kan
bidra til en høyere økologisk validitet (Gouvier, Barker, & Musso, 2015).

4.3.1

Utvalg

Fremgangsmåten i utvelgelsen av informanter var preget av forskjellige tilnærminger. Først
skrev jeg et informasjonsbrev, som ble hengt opp på vaktrommet, slik at alle ansatte i
avdelingen fikk muligheten til å lese og kontakte meg. De som var villige til å delta i studien,
skrev seg opp på baksiden av dette skrivet. Da intervjuene nærmet seg, tok jeg kontakt med
ledelsen ved avdelingen og avtalte hvilke dager jeg kunne komme, og som passet med dager
deltakerne var på jobb. En person strøk seg av deltakerlisten og to deltakere ble ikke
intervjuet grunnet fravær og at det ikke passet med dagene jeg hadde mulighet til å være der. I
tillegg ble to intervjuet som ikke i utgangspunktet hadde meldt seg. Slik at utvalget endret seg
helt inn i dagene intervjuene foregikk. Jeg forsøkte å få spredning i informanter med tanke på
typer stillinger. Ifølge King og Horrocks (2010) søker ikke kvalitativ forskning å generalisere
resultatene, for de er ikke statistisk representative. Men slik forskning ønsker å oppnå ulike
former for generaliserbarhet og overførbarhet. Utvalget må henge sammen med den sosiale
verden og fenomener som studien vil kaste lys på, på en systematisk måte. For forskeren
handler det om å rekruttere deltakere som representerer variasjon i posisjoner i relasjon til
forskningstema, og som skal kaste lys over meningsfulle forskjeller i opplevelse. Ifølge
Thagaard (2009) baserer kvalitativ forskning seg på strategiske utvalg der informanter velges
ut i fra deres egenskaper eller kvalifikasjoner, som er strategiske i forhold til prosjektets
problemstilling og teori. For meg ble det et preg av tilgjengelighetsutvalg fordi jeg fikk
informanter som var villige til å bli med i undersøkelsen. Et problem med dette er at slike
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utvalg vil bestå av mennesker som gjerne har høyere utdannelse og er mer fortrolige med
forskning. I mitt tilfelle var dette tydelig da jeg måtte jobbe hardere for å rekruttere
informanter med assistentstilling enn for eksempel sykepleierstilling. Dette kan også skyldes
andre faktorer, som for eksempel språkproblemer.
Informantene er alle kvinner, og det er stor forskjell i alder. Om utvalget er typisk eller
spesielt for fenomenet som studeres er vanskelig å svare på, og må regnes som en eventuell
kilde til skjevhet. Utvalgets størrelse må vurderes i forhold til et «metningspunkt» (Thagaard,
2009), der utvalget ses å være tilstrekkelig stort når flere enheter studeres uten å gi mer
informasjon og forståelse av fenomenet. Min erfaring underveis var at antallet informanter ga
en rikelig mengde data, og dette var alt jeg hadde ressurser til å undersøke i de gitte rammene
for denne studien. Studiens utvalg består av 7 informanter som er ansatt i avdeling Vest. Det
er to sykepleiere og en sykepleierstudent, to hjelpepleiere og en helsefagarbeider, samt en
assistent. De har ulik utdanningsbakgrunn og karrierevei. I tillegg er det stor spredning i hvor
lenge de har jobbet i avdelingen; alt fra seks uker til over tjueto år. Noen har tatt utdanning
innen helse etter endt videregående opplæring, andre har tatt videreutdanning etter å ha jobbet
innen helse i ulike stillinger. Enkelte har jobbet en del på sykehus, og det er preg av at ansatte
har lang erfaring fra andre helseinstitusjoner. Dette i tillegg til et bredt utvalg av andre jobber.
De ansatte har ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder, som spenner fra det rent praktiske
til administrative oppgaver. Generelt kan man si at det er sykepleierne, hjelpepleierne og
helsefagarbeiderne, som har mest faglig og administrativt ansvar. Ingen av informantene er
fremmedspråklige personer. Jeg ønsket å ha en spredning i utvalget med tanke på dette, men
det ble i realiteten til at jeg kun fikk snakket med ansatte som snakket godt norsk. For å
ivareta informantenes anonymitet både utad og innad har jeg valgt å omtale informantene med
fiktive navn i den videre analyse- og drøftingsdelen («Informant 1-7»).

4.3.2

Utforming av intervjuguide

Måten intervjuguiden ble utformet på var at det ble tatt utgangspunkt i teorien og forsøkt å
forme spørsmål som tilsvarte de ulike elementene ved denne. Det ble noe variasjon i måten
spørsmålene ble stilt fra intervju til intervju, men intervjuguiden ble i hovedsak ikke endret
gjennom prosessen. Det som ble gjort var å endre oppfølgingsspørsmål gjennom prosessen for
å finne mer ut av svarene informantene ga, eller å omformulere spørsmålene der hvor
informantene ikke forsto spørsmålet. Intervjuguiden hadde en strukturert utforming med like
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spørsmål som alle skulle svare på, men i praksis ble det en semistrukturert guide. Fordelen
med en strukturert tilnærming er ifølge Thagaard (2009) at svarene i intervjuet er
sammenliknbare siden alle informanter har svart på de samme temaene. Dette antas å gjøre
analysearbeidet enklere i og med at det er klare kategorier å sette opp mot hverandre, og det er
viktig å sammenlikne informantene. Om intervjuguiden generelt kan det sies at det var
fullstendig formulerte setninger eller spørsmål, og disse var gjennomtenkte i forhold til
temaer og teoretisk forankring. Å bruke fullstendige setninger eller spørsmål kan ha fordeler
ved at det tvinger forskeren til å tenke nøye gjennom spørsmålsformuleringen, dette for å
unngå ledende spørsmål og å påtvinge deltakerne meninger (King & Horrocks, 2010).
Ulemper kan være at intervjueren ikke bruker spørsmålene på en fleksibel måte, og at man da
mister noe av det spontane og interessante som kan oppstå i samtalen. Intervjuguiden har en
dramaturgisk oppbygning (Thagaard, 2009), der man starter med nøytrale temaer, deretter går
dypere inn på temaene og informantens erfaringer og meninger, og avslutter med nøytrale
temaer. Dette var noe jeg var bevisst på å følge.

4.3.3

Gjennomføring av intervjuene

I intervjukonteksten er det aspekter som er viktige med tanke på det fysiske miljøet (King &
Horrocks, 2010). Det er hvorvidt intervjukonteksten er komfortabel for begge parter, og om
det er uforstyrret, stille og rolig. Intervjukonteksten skal være så komfortabel som mulig for
informanten og forskeren, både fysisk og psykologisk. Noe annet er å unngå forstyrrelser eller
at andre kan overhøre. Intervjuene ble gjennomført over et par dager der jeg intervjuet flere
ansatte i løpet av formiddagen. Ved de tre første intervjuene ble leders kontor benyttet, og de
fire siste i et tomt pasientrom. Det hele gikk uforstyrret for seg unntatt en avbrytelse i ett
intervju der vi måtte flytte på oss til et nytt rom. Slik at de fysiske omgivelsene og stedet for
intervju vurderer jeg som hensiktsmessige, og lydopptakene ble gode. Informantene hadde
ingen innvendinger mot at jeg brukte lydopptak, men det er mulig at flere var ukomfortable
med den i begynnelsen av intervjuene. Stort sett virket det som at de «glemte» denne etter
kort tid, men hvilken effekt den hadde på informantene er vanskelig for meg å vite.
Ifølge King og Horrocks (2010) er det lurt å ha både lydopptak og håndskrevne notater i
tilfelle tekniske problemer eller om deltakere nekter å være med på lydopptak, og for å fylle
inn data der det trengs. Deltakere kan reagere ulikt på opptak, der noen prøver å gi meg «det
jeg vil ha», mens andre kan være mistenksomme. Derfor var det viktig å forsikre om
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konfidensialitet og at jeg ville høre deres meninger og opplevelser om temaet. Jeg gjorde lite
notering under intervjuene, men det jeg gjorde var å notere hvilke spørsmål som fungerte og
ikke. Fordeler ved notering ved lydopptak er at en kan ha punkter som man vil spørre om
senere for å ikke avbryte deltakeren, eller kan notere elementer ved den ikke-verbale
kommunikasjonen. I tillegg er det viktig å bygge tillit i intervjuer-informant-forholdet (King
& Horrocks, 2010). Når prosjektet introduseres, må det forsikres om at deltakeren forstår hva
formålet med forskningen og intervjuet er, hva som skjer og hvorfor. En annen ting som er
viktig er presentasjon av seg selv når det gjelder for eksempel utseende, ikke-verbal
kommunikasjon, og ordvalg. Dette forsøkte jeg å være bevisst på under intervjuene.

4.4

Analysetilnærming til datamaterialet

En viktig del av studien er hvordan en skal forholde seg til datamaterialet. Jeg valgte å
transkribere egne data fordi jeg hadde mest kjennskap til dem, og ønsket å ha kontroll over
denne prosessen selv. I tillegg skrev jeg ut intervjuene på en slik måte at informantene ikke
skal kunne gjenkjennes ut i fra ulike dialekter eller talemåter. Jeg unnlot å skrive ned en del
«fyllord», for jeg mener at dette ikke endrer meningsinnholdet. Studien har en
kontekstualistisk eller realistisk tilnærming til kvalitativ analyse av intervjudata. Den er altså
innholdsorientert, med tematisk analyse som verktøy. Analysen har en abduktiv tilnærming
der det er en veksling mellom måten å tilnærme seg datamaterialet, et dialektisk forhold
mellom teori og data (Thagaard, 2009). Temasentrerte analytiske tilnærminger kan ifølge
Thagaard (2009) knyttes til presentasjoner av materialet der temaer er i fokus, og innebærer at
man sammenlikner informasjon om hvert tema fra alle informantene. Kritikken mot denne
tilnærmingen er at man løsriver informantenes utsagn fra den bredere konteksten de ble uttalt
i. Dermed er det viktig at informasjonen forklares i lys av konteksten og sammenhengen den
var en del av i teksten. En fordel med fokus på tema er at informantenes anonymitet sikres
overfor andre og gjør det vanskeligere for dem å kjenne seg selv igjen i teksten (Thagaard,
2009). Dette er noe som jeg la vekt på. Videre er temasentrerte tilnærminger basert på
inndeling av teksten i kategorier, og disse kategoriene representerer temaer som er sentrale i
studien (Thagaard, 2009). Temasentrerte analyser er mer standardiserte opplegg enn
personsentrerte, og analyseenheten er temaer, og ikke personer og situasjoner. Her er det
viktig at temaene er sammenlignbare fra person til person, slik at det er en tydelig struktur i
intervjuene.
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Videre har jeg hatt en teoretisk tematisk analyse, som er sterkt drevet av teorien for oppgaven.
Denne formen for analyse kan gi en mindre rik beskrivelse av helheten i datamaterialet, men
en mer detaljert analyse av enkelte aspekter ved dette (Braun & Clarke, 2006). En utfordring
med dette kan være at man kun ser det man leter etter, og overser annen interessant og
motstridende informasjon. Jeg kodet datamaterialet ved å begrepsfeste kategoriene, med
Hyper Research som verktøy. Dette speiles i måten analysekapittelet er bygd opp.

4.5

Metodologiske refleksjoner: vurdering av kvalitet

Avslutningsvis i dette kapittelet skal vi kort se på styrker og svakheter ved de metodologiske
valgene jeg har tatt før vi går videre til analysen. Jeg har allerede nevnt en rekke utfordringer
og fallgruver knyttet til den forskningen som jeg har gjort i dette prosjektet. Det kan være at
min kjennskap til caset var en fordel med tanke på å få rike data og tillit fra informantene.
Samtidig kan dette ha vært et hinder for å finne noe nytt. Forforståelse kan være en utfordring
med tanke på analyse og tolkning. Dette kan ha påvirket spørsmålene som ble stilt og svarene
som ble gitt. Av denne grunn er det ifølge Alvesson og Sköldberg (2009) viktig å være seg
selv bevisst om egen forforståelse. Thagaard (2009) benytter begrepene reliabilitet og validitet
i forbindelse med vurdering av kvalitet i kvalitative studier. Det er usikkert hvor repliserbar
denne undersøkelsen er, for dette er noe som er en utfordring for kvalitative metoder. Da er
det viktig å være presis i redegjørelsen for hvordan dataene er blitt utviklet i
forskningsprosessen (Thagaard, 2009). Validitet er knyttet til tolkning av data, og gyldigheten
av forskerens tolkninger i relasjon til virkeligheten man studerer (Thagaard, 2009). Det vil si
at jeg må ha reflektert over tolkningene jeg har gjort og hvorvidt disse ligger tett opp til
fenomenet som er studert eller ikke. Ytre validitet, eller overførbarhet, handler om hvorvidt
studiens resultater kan være gyldige i andre sammenhenger. Denne problematikken tok jeg for
meg i argumentasjonen for at det er en analytisk heller enn statistisk generalisering av
forskningsresultatene. En annen utfordring er begrepsvaliditet. Det er å identifisere
operasjonelle mål for begrepene som blir studert, slik at begrepene en benytter bør samsvare
med fenomenet man studerer og hvordan de er blitt brukt i annen forskning (Yin, 2014).
Med et håp om at jeg har vært så redelig og nøyaktig som mulig i de metodiske valgene, tar
jeg nå for meg analysen av datamaterialet.
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5 Kunnskapsdeling i avdeling Vest
I dette kapittelet og de to følgende vil jeg analysere datamaterialet jeg har samlet inn, og det
kommer da til å være en kombinasjon av ren presentasjon av funn og analyse av disse
funnene. Jeg vil nå presentere dette i forhold til teorikapittelets oppbygning, og tar
utgangspunkt i begrepene som er benyttet der. Samtidig følger kapitlene gangen i
problemstillingen. Kapitlene har derfor en slik struktur:
5) Kunnskapsdeling i Avdeling Vest. Kunnskap og kunnskapsdeling (avsnitt 5.1), og
Arenaer for kunnskapsdeling (avsnitt 5.2)
6) Kunnskapsdeling over kunnskapsgrenser. Forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad
(avsnitt 6.1), Syntaktiske kunnskapsgrenser (avsnitt 6.2), Semantiske
kunnskapsgrenser (avsnitt 6.3), og Pragmatiske kunnskapsgrenser (avsnitt 6.4)
7) Å overkomme kunnskapsgrenser. Grenseobjekter (avsnitt 7.1), samt Grensekryssere og
kunnskapsmeglere (avsnitt 7.2)
Med utgangspunkt i en praksisorientert forståelse av kunnskap, kunnskapsdeling og
kunnskapsgrenser, vil jeg gjennom sitater fra intervjuene og supplerende observasjonsdata
presentere ulike aspekter av fenomenet. I første del av analysen, kapittel 5, vil jeg kategorisere
informantenes beskrivelser av kunnskap og kunnskapsdeling. Deretter, i kapittel 6, følger en
kategorisering av utsagnene informantene ga, som kan settes i sammenheng med de ulike
delene av Carliles rammeverk om kunnskapsgrenser. Disse delene er syntaktiske, semantiske
og pragmatiske kunnskapsgrenser. Videre handler kapittel 7 om grenseobjekter,
grensekryssere og kunnskapsmeglere.

På denne måten vil jeg tilnærme meg en oppfatning av hvordan de ansatte og deres
beretninger kan gi grunnlag for å bidra til utvikling av teorien. Overlappende kategorier er
uunngåelig da mange beskrivelser er vanskelig å kategorisere, og enkelte elementer blir
gjentatt under flere kategorier. Dette er på grunn av at det er snakk om komplekse fenomener
(King & Horrocks, 2010). Etter hver del vil jeg sammenfatte refleksjonene i en
oppsummering, og kategorisere mønstrene fra dataene mine.
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5.1

Kunnskap og kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling er nøkkelordet i denne oppgaven, og derfor ønsket jeg å undersøke hvilket
syn de ansatte hadde på hva dette fenomenet innebærer. Men først vil jeg vise hva
«kunnskap» innebærer for informantene. Som svar på et spørsmål om hva slags type
kunnskap deres jobb innebærer og hva kunnskap i jobbsituasjonen er, viser deres utsagn ulike
aspekter ved kunnskap som fenomen:
Jeg har lært om kroppen og hvordan den fungerer i frisk tilstand og i syk
tilstand. Er du syk så må man sette i gang ting som kan lege eller helbrede,
eller ivareta det funksjonsnivået du har. Og så har jeg lært hvordan jeg skal
hjelpe mennesker som ikke klarer ting selv, og at de skal kunne få en god
hverdag. (Informant 1)
Jeg må ha kunnskap om sykdommer, anatomi. Hvordan kroppen er
oppbygd. Jeg må kunne en del om medisiner. Om hvordan alle ting fungerer
sammen. Også må jeg ha evnen til å putte alt det sammen og skjønne, for å
kunne gjøre jobben. Det hjelper ikke å gjøre en ting hvis du ikke vet hvorfor
du skal gjøre det. Da må du ha kunnskap. (Informant 6)
Informantene er opptatt av fagkunnskap som grunnlag for arbeidet, og spesielt om
aldersrelaterte sykdommer. I tillegg gjør de et poeng ut av hvor viktig det er med
helhetsbildet, og kunne bruke denne kunnskapen i arbeidet. På denne måten uttrykker de at
kunnskap er tett knyttet til deres praksis. Informant 1 forteller at observasjon som en del av
praksis er viktig med tanke på å identifisere symptomer på sykdommer og å vurdere den
generelle helsetilstanden til pasienten, og at kunnskap er en blanding av det man har lært på
skolen og det som man har lært seg i praksis. Denne evnen, det kliniske blikket, tar ifølge
henne mange år å bygge opp. Flere av informantene trekker frem hvor viktig erfaring er. En
av dem sier ordrett at man må ha «sett det før man får lært det», og det å lære seg noe nytt
innebærer «learning by doing». De mener at denne kunnskapen er viktig for å få en bedre
forståelse av hvordan pasienten har det. At man har forståelse for hvorfor man gjør noe blir
fremhevet av informantene, for ellers kan man overse noe viktig. Noe annet informantene
forteller er viktigheten av å se pasienten og dens fysiske og psykiske behov, å gi omsorg. I
hverdagen vil dette si å registrere for eksempel om de er tørste eller sultne, om de trenger
hvile eller medisin. Empati, medmenneskelighet og sosiale relasjoner i jobben er også noe
som er viktig:
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Du må lære deg å kjenne forskjell på ulike mennesker. Man blir veldig
menneskekjenner. Og du må ha kunnskap om å forandre det etter hvem du
er sammen med. Altså, jeg kan ikke være den samme på det rommet som jeg
er på det rommet. (Informant 4)
Det handler om å bli kjent med dem, ta vare på dem og opprettholde de
funksjonene de har. (…) Det er nok mye mer utfordrende enn det veldig
mange tror det er. (Informant 5)
Jeg tror du kanskje må være litt glad i eldre mennesker. Og takle litt ulike
situasjoner. Kanskje du må være litt rolig, og ikke være helt på styr liksom.
(Informant 7)
På grunnlag av utsagnene vil jeg anta at det i jobben kreves både faglige og relasjonelle
kunnskaper og ferdigheter. Kunnskap er fremstilt på en mangesidig måte av informantene,
som er i tråd med kunnskapssynet som ligger til grunn for denne oppgaven, der kunnskap ses
å være tett knyttet til praksis. Likevel får jeg inntrykk av at de tillegger faglig teoretisk
kunnskap stor verdi, og på en måte «undervurderer» verdien av praktisk kunnskap sett opp
mot den teoretiske når de sammenlikner dem.

Kunnskapsdeling kan innebære å dele sine erfaringer med andre og bruke sin kunnskap i
problemløsning i praktisk arbeid. Samtale, historiefortelling og narrativer er noen av
kunnskapsdelingens ulike former, der humor ofte spiller en sentral rolle (Styhre, 2011). Andre
former er numerisk kommunikasjon, visuelle medier, og kroppslig kommunikasjon.
Informantene viser at de har ulike oppfatninger av fenomenet. En del av hva de sier kan
knyttes opp mot denne kunnskapsdelingen mellom kolleger, mens resten kan beskrives som
læring gjennom tilegnelse av kunnskap på formelle arenaer. Flere av informantene knytter
kunnskapsdeling mot det å informere, holde kurs, og diskutere. Jeg ser dette som mulige rom
for læring, men det kan være at det ikke er snakk om kunnskapsdeling slik det er definert her.
En av de ansatte sier kunnskapsdeling er:
Det er jo å snakke sammen og kanskje vise det i praksis. Det er også en
kunnskapsdeling. Ikke bare få et papir – «les her» (…) Du kan sitte og lese
masse på nettet. Men noen ganger kan det være lettere å forstå det hvis
andre forklarer deg det, enn å bare lese seg til det selv. Også da erfare det i
praksis etterpå. Da sitter det mye bedre. (Informant 3)
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Det er viktig når man samarbeider å bruke tid og forklare hvorfor man gjør ting på spesielle
måter. De ansatte snakker mye sammen om faglige temaer og deler erfaringer. En informant
forteller at de er flinke til å dele kunnskap og erfaring de har i sammenheng med oppgavene
de har gjort i løpet av dagen. Dette fordi «det er viktig å bruke den kunnskapen andre sitter
på». En annen gir et eksempel på hvordan samtalen ofte går når de ansatte deler kunnskap:
«Vet du hva, i dag var jeg hos den pasienten. Og da gjorde jeg sånn, og det
fungerte mye bedre enn hva vi gjorde i går. Da prøver vi det». Det er sånne
ting som stort sett er mulig nesten hver dag. Den erfaringskunnskapen. Men
dette blir erfaringskunnskap da. Men kunnskap er kunnskap! (Informant 6)
Mange av informantene forteller at de deler kunnskap ved å snakke sammen, men at det
innebærer mer enn det. Dette kan være at man demonstrerer rutiner og prosedyrer for
hverandre, slik som ved forflytning av pasienter, eller bruk av pasientheiser og rullestoler.
Samtlige informanter sier at deling av kunnskap og erfaring er viktig for dem. En av grunnene
til dette er ifølge Informant 6 at:
For meg personlig så er det å dele min kunnskap med noen, det gjør at
andre har lettere for å få gjort jobben sin. Og at de deler sin kunnskap med
meg gjør akkurat det samme for meg. Da er det lettere for meg å få gjort
jobben min, for da trenger jeg kanskje ikke så mye hjelp i enkelte
situasjoner. Det er jo positivt begge veier. Man får en bedre flyt på
avdelingen. Jo mer kunnskap vi har jo mer selvstendig kan du jobbe, for du
trenger mindre assistanse.
Det er flere som ser på det å dele kunnskap og erfaring som nødvendig for å gjøre jobben på
en best mulig måte, og kunne arbeide mest mulig selvstendig. Dette er noe Styhre (2011)
hevder er sentralt for kunnskapsdeling for profesjonelle arbeidere. Grunner til å dele
kunnskap er ifølge han relatert til arbeidets effektivitet og funksjon. Man deler kunnskap fordi
det kreves i jobben og for at ting skal fungere ordentlig, og for å oppnå resultater. Å jobbe
selvstendig gir ifølge informantene en bedre flyt mellom de ulike yrkesgruppene i avdelingen.
Hvis det er noe en hjelpepleier har fått opplæring i og kan, er det ikke nødvendig å hente inn
sykepleieren for å gjøre den oppgaven. Da blir det roligere for alle. Flere av informantene sier
at de trenger påfyll av kunnskap, og er opptatt av å spørre når det er noe de lurer på. Man må
være positivt innstilt til kunnskapsdeling og være åpen, for det gagner pasientene. Det er
stadig nye regler og retningslinjer, og nye produkter som tas i bruk. Flere av informantene
mener det er viktig å ta imot ny forskning og kunnskap, for det kan være bedre og mer
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effektive måter å gjøre ting på. Dette i tillegg til at det tilrettelegges for at ansatte kan få
videreutdanne seg. En informant mener det er veldig hyggelig eller motiverende hvis man kan
bidra faglig i jobben:
Det er vinn vinn begge veier. At du føler at du kan tilføye noe og at andre
kan lære deg noe. Det er bra for avdelingen og pasientene. (Informant 4)
Selv om informantene er positivt innstilt til kunnskapsdeling, innrømmer mange at de ikke er
bevisst på dette i hverdagen. Som informant 3 uttrykker det: «du går i den samme tralten, ikke
sant». De er litt mer bevisst på hva de gjør og sier når det er studenter i avdelingen, eller når
de selv nylig har tatt eller tar utdanning. Noen av informantene antar at deling av kunnskap og
erfaring ses som noe positivt i organisasjonen, mens andre har ikke tenkt noe særlig på dette.
Det virker som dette ikke er et tema de ansatte diskuterer i hverdagen, men at det er noe som
ligger som en forutsetning for å gjøre en god jobb.

5.2

Arenaer for kunnskapsdeling

Ut ifra det informantene forteller kan jeg se at de ikke bare er positivt innstilt til å dele
kunnskap, men også å lære mer gjennom formelle arenaer. Flere informanter uttrykker for
eksempel en positiv innstilling til å gå på kurs for å lære noe nytt. I samtalene med
informantene snakket vi en del om arenaer for kunnskapsdeling. Deres oppfatninger av
hvordan, eller om, vaktskiftet fungerer som en kunnskapsdelingsarena er interessante. I tillegg
forteller de om andre arenaer som muligens er bedre egnet for dette formålet. Det kommer
frem at det er kontekstuelle forhold som legger føringer for mulighet til å dele kunnskap og
erfaringer i vaktskiftet, samt generelt i vakten.

5.2.1

Vaktskiftet

Vaktskiftet er overgangen mellom to vakter der noen ansatte kommer på jobb og andre ansatte
skal hjem. I dette overlappende tidsvinduet skal det gis muntlig rapport om hva som har
skjedd i vakten og informasjon vedrørende pasientene som bor på avdelingen. Det er to
grupper som skal ha rapport på vaktrommet, og det varierer hvem som gir og hvem som
mottar denne. Den som gir rapport må innhente opplysninger fra de andre på gruppa si, noe
som gjør kommunikasjon til et viktig tema. Det ble tidligere gjort ulike ting for at dette skal
gjennomføres mest mulig effektivt, deriblant såkalt «stille rapport». Dette ble avviklet fordi
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det var ting som man ønsket å overlevere muntlig til andre fremfor å skrive det ned.
Rapporten gis muntlig, og alt som er blitt gjort blir notert i Profil (elektronisk pasientjournal).
En informant forteller at tips og gode ideer med tanke på pasientene og andre ting, blir tatt
muntlig i vaktskiftet, men skrives ikke ned. Ifølge en annen informant kommer det tydeligere
frem hva de mener når de snakker sammen. Man snakker sammen under vaktskiftet, men det
er mer informasjon på dataen hvis man ønsker å vite mer om pasientene eller ting som er sagt:
Når rapporten er over så går vi ofte inn på pc-en og leser oss opp. Får mer
kunnskap om pasienten, eller den det gjelder. (Informant 2)
En informant sier at de noen ganger deler kunnskap muntlig, og at man andre ganger forklarer
og viser hvordan noe skal gjøres, gitt at man har tingen hos seg, som for eksempel en salve.
Og at de eventuelt etter møtet går sammen og viser hverandre fremgangsmåter og prosedyrer.
En annen forteller at man ikke skal være så mange inne på vaktrommet om gangen, og at det
skal være én fra hver gruppe som gir rapport. Hun sier at det er fordi man skal unngå
kommentarer og summing, og for at det blir lettere å få en oversiktlig rapport. Det er en ting
hun mener fungerer med hensyn til informasjon. Ved to av mine observasjoner var det fire
ansatte under rapporten, mens det i den siste var rundt åtte. Det kan være at det noen ganger er
flere tilstede enn hva informantene forteller i intervjuene. Andre nevner også dette med at
man forsøker å unngå urelatert prat:
Det er viktig i vaktskiftet at det er ro, og at det ikke er flere enn de som
trenger å være på det vaktrommet. Det har vi begynt å være litt strengere
på nå. For ellers kan det bli mye kakling, også kanskje forsvinner det du
egentlig skal si, også glemmer du det. På den måten er det greit at det er litt
ro når man skal dele kunnskap på den måten. (Informant 3)
Hver rapport skal i utgangspunktet være ti minutter lang, men det skjer ofte at man går ut over
tiden. Dette er noe jeg kan bekrefte fra observasjon av flere av disse møtene. I tillegg er det en
del distraksjoner som telefoner, pasienter som ringer i klokker, og pårørende som er på besøk
og vil snakke med personalet. Tidspresset tvinger dem til å kun nevne det viktigste om hver
pasient. Men jeg opplevde at det var en del snakk om samarbeid og organisering på tvers, som
for eksempel kontakt med sykehus og fysioterapeut angående pasientene. Når det er to
hjelpepleiere som skal på jobb, så kan de begge være med i rapporten. I andre tilfeller der den
ene er sykepleier, så må den gå et annet sted for å få sykepleierapport. Sykepleierne møtes
vanligvis på medisinrommet for medisinsk rapport:
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Er du litt uheldig så har kanskje den sykepleieren hele huset. Da må den få
rapport fra andre avdelinger også, så den får ikke med seg rapporten som
hjelpepleieren får med seg før etterpå. Så det kan være litt stressende særlig
hvis det er mye på denne avdelingen her da for eksempel. (Informant 1)
Dermed kan ikke alle ansatte som skal på vakt være med i rapporten på denne avdelingen. En
annen informant forteller at vaktskiftet vanligvis ikke er en arena for kunnskapsdeling hvis
man tenker på «lærdom», for det er «mest informasjon». Men hun sier at det skjer iblant når
det er noe nytt som har oppstått, og som gjør at de bruker lengre tid på rapporten. Det er ulike
grunner til at rapporten noen ganger tar lengre tid. En av dem er når avdelingen får inn en ny
pasient, for da er det en del informasjon om denne som skal deles. Eller at det skjer noe
utenom det vanlige. Da kan det hende at det blir lagt til rette for kunnskapsdeling, for ren
informasjon er ikke tilstrekkelig. Noen av informantene sier at vaktskiftet kan være en arena
der de ansatte deler kunnskap ved at man forteller hvordan dagen har vært, og at de gir tips og
råd om hvordan man kan løse utfordringer knyttet til pasienter. Det er imidlertid et tidspress
og folk vil hjem fra jobb. En informant opplever ikke vaktskiftet som en arena for
kunnskapsdeling, og mener at det handler mest om å gi beskjeder og informere om
pasientene. Likevel legger hun til at:
(…) du forteller hvis det er et eller annet jeg har gjort. Noe spesielt som
virker bedre enn det vi har gjort sist. Det tar jeg når jeg kommer til den
enkelte pasienten. Men vi har ikke så innmari god tid i vaktskiftet da. Men
slike ting blir notert i Profil. Da går det an å gå tilbake og lese på det som
er blitt gjort. (Informant 6)
Hun mener at alle må være flinke til å tenke over hva de gjør, samt hva og når de formidler
noe i vaktskiftet. Ansatte som skal gå av vakten, vil gjerne fort hjem. Vel hjemme kan det
hende at man kommer på noe som burde blitt sagt under rapporten. Derfor mener hun at man
må bli mer effektive, og unngå at det sklir ut.
Ut ifra hva informantene sier antar jeg at utfordringen i vaktskiftet og rapporten er å bruke
tiden effektivt og holde seg til tema. Hvis man unngår for mye urelatert snakk, kan man i
større grad rekke å overlevere viktig informasjon. Men på grunn av tidspress er det vanskelig
å se for seg vaktskiftet som en arena der man har mulighet til å dele kunnskap og erfaring i
stor grad. Dette var noe jeg delvis fikk inntrykk av under min observasjon av tre vaktskifter i
avdelingen. Jeg så også at det skjedde en del erfaringsdeling og forslag til løsninger på
problemer, til tross for tidspresset. For eksempel var det råd for hvordan takle pasienter med
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demens og vrangforestillinger, men også noe så praktisk som erfaringer med strøm og
sikringer. Videre spurte jeg informantene om det er andre arenaer som er bedre egnet til å dele
kunnskap. De fleste kan vise til andre arenaer der man har mer tid til dette. Én av
informantene mener, i motsetning til de andre, at vaktskiftet er godt egnet for
kunnskapsdeling. Hun sier at hvis man er på senvakt fra fire til ti på kvelden, så er det roligere
på enkelte tidspunkt i vakten. Da gir man rapport til de som ikke har fått den med seg tidligere
på dagen. Jeg tolker dette som at det er forskjell på vaktskiftene i løpet av dagen med tanke på
hvor stressende de oppleves av de ansatte, og at dette er noe som varierer fra dag til dag.

5.2.2

Lunsjpauser

En arena som blir nevnt av informantene er lunsjpausen, som er en uformell arena der mange
ansatte tar opp temaer som de ønsker å snakke om. Informant 4 snakker om tidspresset i
vaktskiftet, og sier at:
Da er det kanskje bedre å ta det i en lunsj eller når vi har tid til å sette oss
ned og prate om en ting. Og dokumentere det i Profil, for da kan folk lese
det der etterpå. Så da får vi litt bedre tid der.
Informantene forteller at de ansatte snakker om erfaringer de har og faglige temaer både i
lunsjen og i ti-pausen. Ti-pausen er en kort pause rundt klokken ti på formiddagen, som skal
være en liten rapportpause med informasjonsdeling om gjøremål og pasienter i avdelingen. I
tillegg tar de en liten matbit. Da får de satt seg ned og roet seg litt, og en mulighet til å ta opp
temaer de trenger å snakke om. Dette er spesielt i forbindelse med at det har kommet nye
pasienter med diagnose de ansatte ikke kjenner så godt til:
Da hender det at vi prater og deler kunnskap hvis noen lurer på noe.
(Informant 3)
Her mener mange at det blir delt kunnskap. Hvis det er en rolig dag så pleier de ofte å sitte på
vaktrommet og dele erfaringer de har gjort hos pasientene. Hva som har fungert bra og ikke så
bra. En informant sier at de forsøker å få en kunnskapsarena ved å diskutere ulike utfordringer
i lunsjer og pauser, men at det ofte ikke er på det faglige nivået hun ønsker at det skal være.
Selv er hun interessert, men opplever at ikke alle andre er det. Det er flere ansatte som sier at
det er rom for å dele kunnskap i løpet av dagen, men at det er begrenset når det er travelt.
Kommunikasjonen blir da dårligere. Derfor er det noen som etterlyser mer tid satt av til å
snakke om slike ting.
44

Noen ganger er det faglunsj der man sitter og spiser i fellesskap og en person snakker om et
faglig tema. Dette kan ifølge Informant 4 være i sammenheng med at man har hørt noe på
kurs eller skole, eller at noen kommer utenfra, som for eksempel en lege. Informant 1
forklarer hvor utfordrende det er å vite hva som er viktig å ta opp på denne arenaen:
Det er en stor flokk der mange jobber turnus, så hva er viktig? Kan man
bare leie inn en dame og fortelle om produktet også forteller vi videre, eller
må vi samle på en heldagssamling hvor alle får vite?
Det er vanskelig å vurdere hvem som trenger denne informasjonen, og på hvilket nivå man
skal ta dette. For eksempel sier hun at hjelpepleierne nå lærer å ta CRP (prøve på C-reaktivt
protein som indikerer betennelse i kroppen), som er en enkel prosedyre. Dette er ikke noe
man kan ta felles, for det er bedre å få individuell opplæring i slike prosedyrer. Er det noe
kostholdsrelatert, så blir dette et felles prosjekt der alle må observere endringer hos pasienten.
Da trenger man å ta informasjonen i et større forum. Informant 3 mener at man må være flink
til å komme med forslag til hva man skal snakke om, og at man tar opp temaer man er litt
usikker på for eksempel i en faglunsj:
Og lederne kan ikke vite hva vi trenger opplæring i hvis vi ikke sier det. For
hvis vi sier det så prøver de å få til det, at vi får undervisning eller noe sånt.
Det kan diskuteres hvorvidt faglunsjer er en arena for kunnskapsdeling mellom ansatte. Hvis
man kun sitter og lytter, så er dette ikke kunnskapsdeling, men undervisning. Dette kommer
an på opplegget og i hvilken grad de ansatte er aktive og bidrar.
Mange av informantene nevner heldags- og halvdagssamlinger, og personalmøter som mulige
arenaer for kunnskapsdeling. Heldagssamlinger foregår to ganger i året, der de tar opp
forskjellige temaer. Ansatte kan komme med forslag til hva de vil lære mer om og ønsker
veiledning i. Mange er fornøyd med heldagssamlinger og sier at de trenger dette, og at de
fleste har lyst til å lære mer. En forteller at det er dårlig med tid på disse samlingene, og at
man dessverre ikke rekker å snakke om alt som er av interesse. En annen sier at det er
utfordringer med alle disse formelle arenaene fordi det er de samme ansatte som snakker og
de samme som lytter. Hun ønsker at det skal være mer diskusjon, og at flere tar del i denne.
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5.2.3

Kurs og kunnskapsdeling på tvers

Informantene forteller at det er andre arenaer der man kan dele kunnskap. Dette kan være på
kurs, eller i etterkant av dem. Da handler det i stor grad om å diskutere hva man har lært, og
bringe det inn i deres kontekst. En informant synes at det er lett for de ansatte å få kursing når
de ber om det, og da kan de komme med forslag på hva de føler de trenger å lære mer om. Da
kan det komme personell fra sykehus og kurse dem, eller så kan de reise på kurs. Hun sier at:
Vi har et godt samarbeid med Ahus, at de kan komme og kurse oss.
Informantene forteller mye om hvordan det jobbes på tvers av avdelinger på sykehjemmet og
mellom andre instanser i helsevesenet. Det er stadig legevisitter, og pasienter sendes fram og
tilbake fra sykehuset. De forteller også at man har felles undervisning der det kommer
sykepleierteam fra Ahus. Da er det opp til hver enkelt om de tar kunnskapen til seg eller ikke.
Videre forteller de at det er et nettverk av tjenester de kan støtte seg på i sitt arbeid, slik som
helsenettsider med fagstoff. Ansatte kan gå inn på sider som Felleskatalogen når det gjelder
medisiner, «palliativ.no» og Ullevål sykehus sin egen side. I tillegg kan man gå på for
eksempel palliative møter og få høre siste nytt om feltet. Flere av informantene er opptatt av
at det tilrettelegges fra arbeidsplassens og kommunens side for at de skal få videreutvikle seg,
uten å måtte ta seg fri fra jobben.

5.3

Oppsummering

Synet på og bruken av begrepene «kunnskap» og «kunnskapsdeling» varierer blant
informantene når de snakker om temaene. Kunnskapsdeling knyttes i større grad opp mot
uformelle arenaer, for de formelle arenaene ser ut til å være preget av undervisning og
informasjon. Det er et skille mellom kunnskapsdeling mellom kolleger og læring gjennom
tilegnelse. Kunnskapsdeling foregår gjerne i situasjoner der man har bedre tid. Dette kan ha
sammenheng med at kvaliteten på samtalen og kommunikasjonen generelt, er dårligere når
det er tidspress. Når informantene beskriver hva de mener kunnskap er, så minner dette i stor
grad om praksisperspektivet. Alle sier at deling av kunnskap og erfaring er viktig for dem, og
det av praktiske grunner. De trenger å dele kunnskap for at samarbeidet skal gå så effektivt
som mulig. I tillegg er det interesse for videreutvikling. Flere informanter trekker frem at det
stadig er nye krav, regler, retningslinjer, og produkter. Samtidig kommer det inn pasienter
som har sykdommer de ikke har så mye kunnskap om. Få sier de er bevisste på
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kunnskapsdeling, men enkelte er bevisste fordi de selv tar utdanning eller fordi det er
studenter i avdelingen. Om kunnskapsdeling blir betraktet som noe positivt i organisasjonen,
det er det få som har tenkt over.
Når det gjelder arenaer for kunnskapsdeling så er tidspress her også en faktor. I vaktskiftet har
de forsøkt ulike måter å gi rapport på. Pr. i dag varierer det hvem som er med på møtene, og
man ønsker at det skal være så få som mulig der. De fleste synes at denne arenaen ikke er best
egnet, men her er det ulike oppfatninger. Lunsjer, pauser og faglunsj er ifølge informantene
godt egnet gitt at det er tid til å snakke sammen. Det er utfordrende med tanke på de formelle
arenaene å vurdere hvem som bør være tilstede, å velge innhold i forhold til tilhørere, samt at
enkelte ansatte er aktive og andre er passive i disse situasjonene. Samlinger og møter preges
også av tidspress. Kurs, samarbeid og utveksling på tvers ses som positivt, og det ser ut til å
være mange ressurser å benytte seg av.
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6 Kunnskapsdeling over
kunnskapsgrenser
Videre i analysen tar jeg for meg forhold mellom ansatte som kan være til hinder for
kunnskapsdeling. Dette er interessant med tanke på de tre tilnærmingene til
kunnskapsgrenser, og om kunnskapsgrenser-begrepene tilknyttet dette perspektivet viser seg å
være nyttige begreper eller ikke i denne konteksten. Informantene forteller om situasjoner
som kan tolkes som forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad mellom de ansatte i deres
arbeid. Deretter ser jeg på hvordan uttalelsene deres kan relateres til syntaktiske, semantiske
og pragmatiske kunnskapsgrenser. Uttalelsene de gir kan gi et nytt blikk på teorien.

6.1

Forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad

En del av det teoretiske rammeverket handler om å undersøke i hvilken grad forskjellighet,
avhengighet og nyhetsgrad er tilstede. Som nevnt i teorikapittelet, er det noen forhold som må
være oppfylt for at kunnskapsgrenser skal oppstå. Kunnskapens egenskaper ved en grense kan
ifølge Carlile (2004) beskrives som begrepene forskjellig, avhengig og ny (novel). Forskjell i
kunnskap kan være ulik «mengde» kunnskap, og den kan være domenespesifikk og
spesialisert. Slik at det er forskjell i mengde og type kunnskap. Dette skaper igjen forskjell i
erfaringsnivå, begrepsbruk, samt verktøy og incentiver som er unike for hvert spesialiserte
domene. De ansatte forteller at det er forskjell mellom dem med tanke på stillinger,
utdanningsbakgrunn, ansvar og arbeidsoppgaver. Noen har faglig ansvar og personalansvar i
avdelingen, og sørger for at prosedyrer settes i gang og opprettholdes, samt ansvar for
datasystemene. Andre har ansvar for bestilling av medisinsk utstyr og materiell. Det er både
faglige og administrative oppgaver, slik at arbeidsdagen for de ansatte kan variere. Likevel er
de fleste med i daglig stell og pleie, organisert i to grupper. Det er også et palliativt team.
Videre stilte jeg et spørsmål om det er forskjeller i hva ansatte bringer inn i samarbeidet av
kunnskap og erfaringer. Alle informantene svarer at det er forskjeller mellom ansatte, og det
er ofte relatert til ulik utdanning og stillinger. Informant 1 peker på at utdanningen for
helsefagarbeidere er veldig ulik «den gode gamle hjelpepleieren», der utdanningen var lagt
opp på en annen måte:
Også er det forskjell på sykepleier som går høgskolen, hjelpepleierne går
hjelpepleierskolen, så er det assistenter som, noen har begynt helt på
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scratch og begynt å stelle derfra og lære og gå den veien videre. Andre har
gått via Nav og hatt arbeidstrening og blitt lært opp sånn og så fortsetter.
Det er avdelingen som har lært dem opp. Også er det da hva det er du kan
av det faglige. Og det er forskjell på de yrkesgruppene. Det skal det være, i
og med at man går forskjellige yrkesretninger. Man har mer ansvar.
Informant 2 sier at det er hele spennet av folk fra språkopplæring, eller fra ufaglærte til
sykepleiere som jobber i avdelingen. Det viktigste for henne er å gi omsorg, å se de eldre og
deres behov. «De fleste som jobber her har jo den (evnen) vil jeg si. For de andre blir jo ikke
så lenge i jobben». Her peker hun på forskjeller mellom ansatte i personlig egnethet for
jobben. To av informantene forteller at det handler mye om utdanning, men at erfaring og det
å lære av hverandre også er viktig i denne sammenhengen. Selv om sykepleierne har mer
kunnskap om sykdom og medisiner, synes Informant 5 at hjelpepleierne eller
helsefagarbeiderne er flinke når det gjelder stell og praktiske oppgaver, forflytning og
teknikk. Informant 6 mener at forskjellene mellom ansatte har med hva de har jobbet med før,
hvor de er hen i livet, og hva slags erfaring de har. «Men alle tar med seg det de har på en
positiv måte».

Det kreves et samarbeid mellom ansatte for at de skal nå målene som er satt. De er med andre
ord avhengige av hverandre for at arbeidet skal fungere. Gjennom intervjuene med de ansatte
på sykehjemmet kom det tydelig frem at de er avhengige av hverandres arbeid og tidsskjema
for at institusjonen skal driftes på en forsvarlig måte. Dette gjelder alle, fra for eksempel
sykepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter, ergoterapeuter, og til kjøkkenpersonalet og
renholderne. Informant 6 sier at «jeg er avhengig av at alle andre gjør jobben sin for at jeg kan
gjøre en god jobb selv. Om det er vaskedama eller han som henter søpla, eller de som vasker,
eller de på vaskeriet». Samtlige informanter forteller at de er avhengige av hverandre av ulike
grunner. En grunn er fordi pasientene skal få den omsorgen de trenger. Informant 1 forteller at
man jobber mye etter prosedyrer og rutiner, og at det hoper seg opp og blir kaotisk hvis de
ikke blir fulgt. Det er nasjonale retningslinjer, vektkontroller, ernæringsstatus og slike ting
som må følges: «i forhold til sår, og andre medisiner de skal ha utover dagen, som forstøver
(apparat som benyttes til inhalasjon av medikamenter) og øyedråper, da er man også avhengig
av at de følger opp det». Tidspress kan være en faktor her. Flere informanter uttrykker at det
er trygghet i å vite at man kan få hjelp av andre kolleger. Informant 4 sier at det positive er at
man ikke står alene i avgjørelsene man tar, og man har noen å lene seg på. En annen grunn er
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at konsekvensene kan bli store hvis samarbeidet ikke fungerer. Det er ifølge Informant 1
negative konsekvenser av denne avhengigheten når ting ikke flyter bra i avdelingen. Pasienten
kan lide hvis man setter i gang tiltak og de ikke blir fulgt opp, og får ikke den helhetlige
pleien den trenger. I verste fall kan pasienten dø av feilbehandling eller manglende
behandling.
Det kan være hvis man har glemt å si at en skal ha medisiner, så kan det jo
faktisk være veldig farlig. Det kan få følger hvis man ikke prater sammen.
(Informant 3)
Flere av informantene sier de er avhengige av konsistens i rutinene ved behandling av hver
enkelt pasient. Dette fordi det er så viktig å opprettholde funksjonene til pasientene, og for å
unngå interne konflikter. Eksempelvis forteller Informant 4 hvor viktig det er med struktur og
rutiner for mennesker med demens. Ifølge informantenes utsagn kan det være konsekvenser
knyttet til både pasientsikkerhet og til arbeidsmiljøet. Fire informanter sier at det kan bli
dårlig stemning blant personalet når samarbeidet ikke fungerer, og dette er noe pasientene kan
merke. Dette kan gå utover dem ved at noen blir stresset og gjør en litt for rask og dårlig jobb.
I tillegg kan det være uenigheter om behandling av pasienter. Informant 5 mener at det kan
være negativt at man ikke klarer så mye selv, at man er for avhengig av hverandre.
I intervjuene stilte jeg et spørsmål om hvor mye de ansatte jobber for seg selv og i samarbeid
med andre. Informantene forteller at man avtaler i fellesskap i vaktskiftet hva alle skal gjøre,
også jobber man stort sett selvstendig med pasientene på rommene etterpå. Dette er gitt at
pleietyngden ikke er for stor for én person, for med tyngre pasienter må man være to ansatte
som hjelper hverandre. Samtidig hjelper de hverandre på tvers av gruppene når det er behov
for det. Informant 4 sier at de får tildelt stell og enkelte andre oppgaver, men velger selv
hvilke aktiviteter som skal gjøres med pasientene på hennes gruppe. Slik at det er en blanding
av tildelte og selvvalgte oppgaver, gjerne som resultat av felles diskusjon. Ifølge Informant 6
er de i tillegg avhengige av hvem som kan gjøre hva i forhold til ansvarsområder. Selv om det
er mange selvstendige oppgaver sier mange av informantene at de samarbeider mye med
andre. Som Informant 2 sier: «vi samarbeider veldig mye, prater sammen og hjelper
hverandre».
Den tredje egenskapen ved en grense er hvorvidt det er en nyhetsgrad. Kilder til dette kan
være nye behandlingsformer tilpasset pasienter med krevende behov, nye rutiner, og nye
verktøy eller teknologi som krever omstilling og utvikling for de ansatte. Det kan også være
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utvikling av organisasjonen. Når nyhetsgraden blir større, blir det mer utfordrende å dele og
vurdere kunnskap på en tilfredsstillende måte. I denne sammenheng stilte jeg et spørsmål om
når det oppstår situasjoner der det er høy grad av usikkerhet og de trenger ny kunnskap.
Informant 1 ga et eksempel på dette i form av innføring av nye prosedyrer som skiller seg fra
det hun har lært fra arbeid ved sykehus. Når det gjelder å legge venefloner så har det kommet
noe som heter PICC line som er en nyere type CVK (sentralt venekateter). Da må hun sette
seg inn i de nye prosedyrene, og forhøre seg med andre om de kan noe om dette. Informant 1
forteller at man blir usikker og redd for å gjøre feil i disse situasjonene, til tross for at man har
en prosedyre fra Ahus som man kan lese gjennom. Det er enkelte prosedyrer sykepleiere på
sykehjem må gjøre som andre yrkesgrupper utfører for dem ved sykehusene. Dette gjelder
blodprøvetaking og sentrifugering av blodprøver, og en må ringe for å få noen til å hente
prøvene. Informant 1 beskriver prosessen ordrett som «learning by doing». Hun ser stor
forskjell etter at samhandlingsreformen kom når det gjelder hvilke prosedyrer som er blitt
flyttet inn i sykehjemmene. For det første skal pasientene sendes fort hjem fra sykehus, og så
skal de heller behandles på sykehjem om det er forsvarlig. Dette gjelder antibiotika og andre
ting som palliativ behandling. Ved min observasjon kom det også fram at man nå gir morfin
ved sykehjemmet i tilknytning til palliativ pleie, noe som ikke ble gjort tidligere. Hun ser at
det er en utvikling mot mer behandling på sykehjem, og stadig sykere pasienter:
Jeg syns det er veldig greit for da skjer det mye. Det er liksom ikke så
negativt å jobbe på sykehjem. For før var det liksom bare å stelle og ferdig
med det. Nå er det mye mer observasjoner og du må ta symptomene der og
da. Du må ta de rette valgene der og da.
Videre sier hun at hvis en sykepleier har ansvar for hele huset, så kan hun støte på pasienter
som hun ikke kjenner til. Da kreves det mer av deg i forbindelse med observasjon. På sykehus
har man mer ressurser og personell. Ved sykehjemmene står man mer alene som ansvarlig, og
det står mye på spill i de vurderingene du gjør og de valgene du tar. Som kilde til usikkerhet
nevner alle informantene situasjoner der de får inn pasienter med nye diagnoser de ikke har
kunnskap om, eller typer mennesker de ikke har vært borti før. Da trenger de ny kunnskap.
Det kan innebære å forhøre seg med erfarne ansatte eller eksterne. Man kan lete forskjellige
steder etter mer informasjon, som i lærebøker og statlige nettsider. Informant 6 nevner blant
annet Helsenett og norsk helseinformasjon, og PPS (praktiske sykepleierprosedyrer). Ellers er
det å bli kurset om temaet. For mange er det også usikkerhet knyttet til prosedyrer og
behandling, slik som bruk av veneflon, kateter, eller blodprøvetaking. Dette blir det bare mer
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av ved sykehjemmet. Disse eksemplene kan være varierende former for nyhetsgrad i arbeidet
deres.

6.2

Syntaktiske kunnskapsgrenser

For Carlile (2002) handler den syntaktiske tilnærmingen til kunnskapsgrenser om
kommunikasjon og nødvendigheten av å snakke samme språk eller å ha en delt syntaks. Det
er her snakk om forskjeller i form av grammatikk, symboler, merkelapper og språk som
benyttes (Newell et al., 2009). En grense ses å være «uproblematisk» når man har et felles
språk og forskjellene og avhengighetene er tydelige (Carlile, 2004). Informantene har mye å
si om dette. Temaet som går igjen her er utfordringer med språk, der ikke alle ansatte
behersker norsk godt nok til at kommunikasjonen blir god. Det er også problemer knyttet til
generell kommunikasjon blant ansatte, og informasjonsflyt i avdelingen og på tvers.
Informant 1 opplever usikkerhet i forbindelse med om hvorvidt informasjon og beskjeder går
videre:
Er det en som forstår godt norsk - får den med seg det jeg sier godt nok til å
bringe det videre? Det er litt kulturforskjeller og.
Det er viktig at de ansatte får med seg det mest sentrale av informasjon, for hun ser at det
glipper noen ganger. Det er ikke alt som blir sagt i rapport som går videre. En utfordring
Informant 1 nevner er dialekter som gjør det vanskeligere for fremmedspråklige ansatte å
forstå det som blir sagt. En annen ting er hvor raskt man snakker. Dette er noe hun ofte hører,
at hun snakker for fort og enkelte ansatte ikke skjønner noen ting. I tillegg hender det at hun
tror hun har forklart en ting godt nok, men så viser det seg at det som var å enkelt i hennes
hode, var uforståelig for andre. Da sier hun at det er viktig at den andre sier ifra at den ikke
forstår:
(…) ikke si ja hvis du føler deg usikker eller ikke skjønner. For det kan få
konsekvenser. Ta heller og spør en gang til. Eller sju ganger.
Informant 1 sier at det er en utfordring med ansatte som ikke er stødig i norsk og møter med
ulike kulturer med tanke på pasientene. Dette er noe hun ser at kommer mer av i fremtiden, og
det blir mer å huske på og forholde seg til. Informant 2 påpeker at det er forskjellige
mennesker som jobber på sykehjemmet. Det er for eksempel folk fra språkopplæring, som
ikke kan språket. Når det gjelder fremmedspråk blant ansatte, sier hun at det stort sett går
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greit. «Men det hender det kan bli litt små misforståelser». Dette fordi de ikke forstår språket,
men har lett for å si at de forstår når de egentlig ikke gjør det. «Men om det har hatt noen
store konsekvenser, det tror jeg ikke ennå. Men litt småting det har vi nok merket». Informant
2 er veldig bevisst på å bruke enkle ord og forklare tydelig og sakte hvis hun skjønner at
ansatte ikke forstår det hun snakker om. Hun sier at man som oftest kan se om de ikke forstår,
og da prøver hun å hjelpe til med å forklare hva de skal gjøre. Informant 3 mener det er viktig
å snakke slik at alle forstår, og sier det samme i forhold til dette med at de som ikke er så gode
i norsk, bør klare å si ifra når de ikke forstår. Det er også utfordringer med tanke på
kommunikasjon mellom ansatte og pasientene, som kan føre til misforståelser og uro hos
pasientene. Kommunikasjon er viktig, og hun mener det er forståelse for at andre ikke får med
seg alt. Likevel synes hun det er vanskelig å vurdere om de faktisk har forstått når de sier
«ja», og må stole på at det stemmer. Informant 4 legger til at slike forviklinger:
(…) kan til syvende og sist gå utover pasienten. Det kan også være sånn
mellom den som har dårlig språk og pasienten selv. Det kan fort bli uro og
misforståelser.
Hun sier videre at det er lite hun får gjort hvis hun ikke oppfatter at kollegaen ikke skjønner
det hun sier. Men hvis hun oppfatter dette, så prøver hun å forklare ting på en annen måte:
Det er det at man har dårlig språkforståelse som er problemet. Og da må
jeg jo bare analysere og se på dem, og se om de har skjønt hva som blir
sagt. Også gjentar jeg meg og bruker andre ord. Det er det jeg får gjort.
Informant 5 mener det har mye å si for samarbeidet at man snakker samme språk. Dette for å
unngå misforståelser, noe som hun ser at skjer. Hun sier at:
Det jeg legger merke til er at jeg må prate til dem som jeg nesten gjør til et
barn iblant. Ikke at de er barn, men for å forklare det på en enklest mulig
måte da (…) Men de som er utenlandske må også være villige til å lære seg
språket.
Det Informant 5 gjør når noen ikke forstår hva som sies, er blant annet å vise med
kroppsspråk. Informant 6 opplever stort sett at ansatte forstår problemer eller oppgaver på
samme måte, uavhengig av fagbakgrunn. I stedet forteller hun at:
Jeg tror kanskje det går mer på språk, at de ikke er norskspråklige i
utgangspunktet. Når vi forteller en ting så sitter ikke grammatikken helt
riktig i forhold til det de har lært i språkundervisningen sin. Så det hender
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at det krasjer litt sånn. Men på generelt grunnlag så går det egentlig ganske
greit.
Videre sier hun at i situasjoner der noen ikke forstår det som sies, må man bare «forklare
akkurat den samme tingen en gang til på en helt annen måte. Da går det stort sett greit. Du
kan forklare en ting på mange måter». Informant 7 synes også at det er viktig at om man ikke
forstår norsk, så må man være flink til å si ifra når man ikke forstår det som sies. Det er ifølge
henne mange som har problemer med språket. Hun sier at: «(…) I stedet for å si at de har
forstått også gjøre stikk motsatt. Det vet jeg er flere her som reagerer på». Informant 7 mener
det går i perioder, men hun ser når det er noen som ikke har forstått budskapet. Dette er ifølge
henne mer et problem ute i avdelingen enn under vaktskiftet. Når Informant 5 snakker om
konsekvenser av samarbeid, sier hun at det er viktig at kommunikasjonen i avdelingen er god.
Dette for å unngå misforståelser og forvirring for pasientene, der man må unngå
uregelmessigheter i prosedyrene. Da må man være obs på språklige utfordringer, men også
når det gjelder forståelse og tolkninger. Med disse utfordringene markeres en overgang til
semantiske kunnskapsgrenser, for her er en felles syntaks ikke lenger tilstrekkelig.

6.3

Semantiske kunnskapsgrenser

Overgangen fra en syntaktisk til en semantisk grense skjer når det er en grad av nyhet som
gjør at forskjeller og avhengigheter blir uklare, eller noen meninger tvetydige (Carlile, 2004).
Dette kan vise seg gjennom uklarheter i betydning av hva et ord betyr, hvilke mål en bruker,
eller utfall. Den semantiske tilnærmingen erkjenner at selv om en felles syntaks eller språk er
tilstede, er fortolkningene ulike, noe som gjør kommunikasjon og samarbeid vanskelig
(Carlile, 2002). Semantiske grenser viser til forskjeller i fortolkninger og mening blant
aktører, og det er viktig med perspektivtaking for å kunne dele kunnskap (Newell et al.,
2009). Forskjellige domener, eller for eksempel fagbakgrunner, skaper ulike tolkninger av
meningsinnhold. Informantene forteller at det er ulike grunner til at samarbeid og
kommunikasjon kan være utfordrende. Informant 1 sier det er fort gjort å misforstå hverandre.
Vanligvis satser hun på at beskjeder går videre, men av og til må hun tenke over hvordan hun
ordlegger seg.
Jeg må ta meg selv noen ganger. Sa jeg det på en litt sånn annen måte,
tungvint måte? Hva er det den (personen) forsto? Var det ikke forståelig
nok?
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Videre sier hun at noen er veldig flinke til å si ifra at de ikke forstår, og det er viktig at det
skal være ufarlig å spørre når man lurer på noe. I sammenheng med Profil forteller hun at det
er viktig for de ansatte å være bevisst på hva man skriver. Det er en rettskraftig journal, og
hvis det blir rettssak så må man stå til rette for det man har skrevet. Hun sier at:
Man må unngå tolkninger. Jeg kan ikke skrive «virker kjempedeprimert i
dag». Jeg kan skrive at han er lei seg. For det er det jeg observerer. Men
jeg kan ikke gi han en diagnose - «i dag er han helt psykotisk». Det er
plutselig en annen diagnose. Men noen skriver jo det. Der er det litt
språkkultur.
Det er ifølge henne en vurderingssak hva man kan skrive, og hva som er etisk med tanke på
pasientene og kollegaer. Slik at det er en forskjell på hva som skrives ned og hva som blir sagt
muntlig. De prøver å gjøre det enkelt for at alle skal kunne skrive i journalen, og heller
dokumentere det som er viktig.

I intervjuet stilte jeg spørsmål om hvilken betydning det har for samarbeidet at man snakker
samme språk og forstår hverandre. Både når det gjelder fremmedspråk, men også med tanke
på fagspråk de ulike yrkesgruppene snakker. Informant 1 forteller at man må ordlegge seg
riktig:
Prater man med sykepleier er det sånn, fordi man er på lik linje faglig sett,
selv om man er ulik der og, ettersom hva man har av kunnskap. Men det går
an å diskutere litt sånn at «vil ikke pulsen synke da, hvis ...». Det kan jeg
diskutere med en annen sykepleier. «Hvis man gir det så vil pulsen synke,
og blodtrykket ...» At man har en sånn. Men til en assistent så må man si at
«hvis du gir den, så må du være obs på blodtrykket». Det kommer an på
hvor den (personen) er, det er ikke sikkert den vet hva blodtrykk er engang.
Da må man spørre en annen.
I tillegg sier hun at det er utfordrende med språk selv om hun snakker med en sykepleier.
Spesielt er dette når en sykepleier ikke behersker norsk i stor grad og man skal snakke
sammen om faglige temaer. I denne sammenhengen kan det være ulike kombinasjoner av
denne typen. Da må man forklare på en helt annen måte. Hun føyer til at både språk og kultur
er et problem, for det kan hende at man i andre land gjør ting på en helt annen måte. Ulik
praksis både utenlands og innenlands kan være vanskelig å ta stilling til. Hverdagen til de
ansatte er kompleks, slik at det er vanskelig å skille mellom kunnskapsgrenser på det
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syntaktiske og det semantiske nivået i utsagnene deres. Det ser ut som at manglende delt
syntaks er en hindring for samarbeid og kommunikasjon i hele tatt før man kommer til det
semantiske, selv mellom to sykepleiere. Til tross for at det i utgangspunktet skulle være enkelt
for to ansatte i samme stilling eller med samme fagfelt å snakke sammen, og vanskeligere på
tvers av stillinger og utdanningsbakgrunner.
Men når det gjelder fagspråk kan informantene fortelle at det henger mye sammen med andre
språkproblemer. Informant 2 forteller at språk og fagspråk henger sammen når det gjelder
forståelse. Utfordringer med medisinske uttrykk og språk kan i verste fall føre til at det blir
gitt feil medisin eller dose. Hun sier at hun er veldig bevisst på å bruke enkle ord og forklare
tydelig og sakte hvis noen ikke forstår. Dette er noe jeg registrerte under observasjon av
vaktskiftet; at man prøver å diskutere enkeltord og setninger, og forenkler faguttrykk.
Informant 3 sier det er viktig å snakke slik at alle forstår:
De som kanskje ikke har noe utdannelse også. At man ikke bare bruker
faguttrykk. (…) Også er det viktig å tørre å spørre at «du, hva er det? Det
skjønte jeg ikke hva var, akkurat det du sa nå». Men det er viktig å ligge på
et nivå som alle forstår. Ikke bruke bare sånne fine ord. (…) For du kan
ikke forvente at de skal skjønne det. Det er mange uttrykk som sykepleierne
kanskje har, som vi ikke har brukt. Jeg har kanskje lært det en gang men
har jo aldri brukt det. De glemmer du jo. Sånne latinske ord som de bruker.
Så det er veldig viktig å snakke samme språk.
I tillegg sier hun at de oppfatter ting forskjellig avhengig av fagbakgrunn og erfaring. For
eksempel synes noen at et sår på en pasient er veldig stygt, mens andre sier de har sett mye
verre før. Da må de bli enige om hvilken behandling som skal settes i gang. Informant 4
forteller også at de forstår problemer eller oppgaver ulikt avhengig av fagbakgrunn. Dette
handler ofte om forståelse for hvorfor ting må gjøres på spesielle måter. Da er det ifølge
henne viktig at for eksempel en sykepleier forklarer en assistent grunnen til at de må utføre
denne prosedyren. Informant 4 sier at:
Men som regel er det, altså jeg føler at det faglige språket tror jeg vi forstår
her. (…) Men det er det at man har dårlig språkforståelse som er
problemet.
Informant 5 mener språk og fagspråk har stor betydning for å unngå misforståelser, og at
pasientene får den riktige behandlingen. Sykepleierne kan bruke latinske ord og uttrykk, men
det er ikke så vanlig blant de andre ansatte. Ifølge Informant 6 kan fagspråk ha mye å si, og
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derfor er det viktig at hun gjør seg forstått blant andre ansatte. Hvis ikke får de ikke gjort
jobben sin, og da har heller ikke hun gjort jobben sin. Hun mener at utfordringene de har
handler mer om fremmedspråk enn fagspråk. Informant 7 sier at hun opplever at man gjør seg
forstått når man snakker fag i avdelingen, men at man forstår problemer eller oppgaver ulikt
avhengig av fagbakgrunn. Informant 1 sier at det er vanskelig å vurdere hvor mye for
eksempel ufaglærte kan og forstår, mens hun vet litt mer om hvor hun har hjelpepleierne med
tanke på det faglige. En ting hun trekker frem som en forskjell er forståelsen av tall og nivåer
i sammenheng med medisinske målinger:
Vet ikke om jeg sier «tar du en saturasjon der?», så er det ikke sikkert den
(personen) vet det. Men en hjelpepleier vet hva en saturasjon er. Men så er
det sånn «han hadde saturasjon på førti». For da har den liksom lært å ta
saturasjon, måler i hånda - fingeren, også kan den si at «førti, det var fint».
Men sykepleier hadde sagt «herregud, ring luftambulanse», hvis du
skjønner. Det er greit å forklare at «ja, det kan jeg gjøre». Ligger
forståelsen bak det du tar? «Blodsukker på null, ja, det er fint det» (latter).
Sykepleierne vet hva de skal gjøre når det for eksempel er høyt eller lavt blodsukker. Det er
ikke sikkert at ufaglærte forstår at dette er viktig, og bringer det kanskje ikke videre.
Informant 1 forventer at andre skal observere og gi tilbakemelding på behandling, men så ser
hun ofte at de ikke forstår viktigheten av det. Dette fordi de mangler fagkunnskapen. Hun
sammenlikner å jobbe på sykehus og på sykehjem. Det er stor forskjell med tanke på
utdanningsnivået, der det er lavere og mer spredning på et sykehjem. Ut ifra det hun sier kan
det tenkes at det er større forskjell mellom ansatte på et sykehjem enn på et sykehus, og
dermed vanskeligere å kommunisere. På et sykehus har man gjerne noe felles forståelse av det
medisinske fagfeltet fordi ansatte har en slik utdannelse, men det er mer spesialisering som
skaper større ulikheter mellom ansatte. Informant 4 sier at det er et helt annet språk på
sykehus. Har man kontakt med noen derfra så må man passe på å spørre når man ikke forstår
faguttrykk, for hun sier at «vi bruker ikke så stor grad av det språket».

6.4

Pragmatiske kunnskapsgrenser

Noe jeg synes er spennende ved dette caset er å undersøke om det eksisterer pragmatiske
kunnskapsgrenser i avdeling Vest. Ifølge Newell et al. (2009) er disse viktige når en skal
forstå samarbeidsproblemer og kollektiv utvikling av kunnskap. Grensene skapes av ulike
interesser hos mennesker, der en kan være uenige om løsninger. I en slik sammenheng er de
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ikke villige til å endre sin praksis hvis endringene som foreslås påvirker dem negativt i
forhold til andre, for endring vil alltid være mer til fordel for enkelte og til ulempe for andre.
Det er en politisk prosess som innebærer forhandling og forvandling av felles og
domenespesifikk kunnskap som mennesker har tilegnet seg (Carlile, 2004). Dette kan handle
om legitimitet og forhold mellom ulike yrkesgrupper, men også på det individuelle nivået. I
denne sammenheng ønsker jeg å fokusere på et tema som alle informantene tok opp i
intervjuene. Dette handler om de ansattes villighet til å tilegne seg ny eller å endre
eksisterende kunnskap, samt åpenhet om implementering av nye rutiner og prosedyrer.
Spørsmålet er da hvorfor det er motstand mot forandringer, og hva som kan være grunner til
at man ikke deler kunnskap. Ved pragmatiske kunnskapsgrenser er forskjellighet, avhengighet
og nyhetsgrad alle tilstede. Informantene nevner dette med at det er stor usikkerhet knyttet til
nye pasienter med ukjente diagnoser, og innføring av nye rutiner og prosedyrer. Derfor vil det
i noen situasjoner være omstendigheter som legger til rette for at pragmatiske
kunnskapsgrenser kan oppstå. Kunnskapen som de ansatte har er ikke lenger tilstrekkelig for å
kunne gi en god omsorg for pasienten. Denne må endres, eller så må de tilegne seg ny. Det er
en fordel om kunnskapen blir gjeldende for avdelingen og sykehjemmet generelt.
Det er vanskelig å skille mellom hva som kan være eksempler på pragmatiske grenser eller
ikke. På dette nivået er forholdene så komplekse at man som utenforstående ikke klarer å yte
rettferdighet mot alle temaer informantene tar opp. Likevel er det et par temaer som flere av
dem nevnte, og som jeg velger å se opp mot denne typen kunnskapsgrenser. Informant 1
nevner en potensiell hindring for kunnskapsdeling. Hun sier på en humoristisk måte at det er
slik i Norge at:
Så skal du ikke ha altfor mye kunnskaper, for du skal jo ikke være høyt på
strå heller. Du skal ikke være dårlig, du skal ikke være god. Du skal være
midt på. (...) Enten så er du nerd eller så er du dum. Det er ikke så lett.
Det kan være at ansatte holder tilbake kunnskap ved å ikke dele når de har muligheten. Dette
fordi de ikke vil fremheve seg selv. Og da får man ikke fram deres meninger. «Og det kan
hende de sitter med kjempegode løsninger, men det kommer ikke fram». Noe annet Informant
1 sier er at enkelte ansatte ikke deler eller forteller noe med mindre de blir spurt. Hun mener
at grunnen kan være at noen blir lei seg eller skuffet av at ingen spør dem om det de kan, og at
de da ikke sier noe. Men som hun sier; «det er ingen som vet at du er ekspert på det». Stort
sett tror hun at de ansatte er interessert i å dele kunnskap og erfaringer. «Jeg tror de fleste
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føler, ikke beæret, men litt sånn stolt av at de ble spurt om, at de kunne fremme». Alle
informantene forteller at de har inntrykk av at andre er villige til å dele sine erfaringer og
kunnskap, og har ikke opplevd at noen er negative til dette. Informant 2 legger til at det er
enkelte som er mer villig enn andre, og som er mer trygge på seg selv og med tanke på
fagkunnskap. Dette kan ha sammenheng med at de er mer utadvendte som personer.
Informant 4 forteller til gjengjeld at problemet går motsatt vei, der noen:
Ikke er villig til å ta til seg og prøve nye ting som noen andre har kommet
med. Det er ikke alltid det er like lett. (…) Jeg tror det har med stolthet på
en måte. Også er det kanskje at man er usikker, at hvis det er noe nytt så
kan man ikke det nye. Og da er man veldig negativ til det for å ikke måtte
utfordre seg selv. For de har vært trygge på at «dette kan jeg», og da blir
det fort litt skummelt å skulle prøve noe nytt. Og da går det heller sånn
«nei, prøver noe annet jeg. Fungerer ikke». At det blir litt trygghet å bare
stenge igjen døra.
Hun sier at det i årsplanen står at de skal utvikle seg og dele kunnskap, men det er ikke alle
som tar til seg like mye. Informant 1 kan også fortelle at ansatte som hadde vært på kurs
begynte å trekke seg fordi det var forventet at de skulle fortelle andre om hva de hadde lært.
Dette tror hun er fordi de ikke turte å stå foran de andre og snakke. Informant 1 sier at det
handler mye om hva individer tar til seg av ny kunnskap, og hvor interesserte de er i dette.
Noen er interesserte og er aktive i formelle tilstelninger, mens andre er mer passive og
uinteresserte. Da blir det ikke den faglige diskusjonen som er ønskelig. Til gjengjeld kan
ansatte som ikke snakker ved slike samlinger være mer aktive med tanke på kunnskapsdeling
på uformelle arenaer. Dette er personavhengig, og det kan ha sammenheng med hvor trygg
man føler seg i ulike situasjoner. Det kan hende at ansatte som er passive med tanke på
kunnskapsdeling egentlig har interesse for det, men at de av andre grunner ikke gjør det. Eller
så kan det være at de faktisk ikke er interessert i å lære noe nytt, og ikke er motivert til å være
på jobb. Informant 1 sier man er ulike med tanke på hva man synes er spennende faglig, og
graden av engasjement varierer.
Flere av informantene forteller at det ikke alltid er lett å komme inn med nye øyne eller å
endre på noe ved sykehjemmet. Informant 1 sier at mange ansatte har jobbet, jobber, og tar
utdanning andre steder parallelt med arbeidet i avdelingen. Når de har «hospitert et annet
sted», kan de komme med nye perspektiv og ny kunnskap. Hun tror det kan være lurt, men det
er:
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Alltid litt vanskelig å endre på noe som har fungert siden niogsøtti på en
måte. Det er ikke så lett med gamle ørner, selv om man prøver.
Hvis noe fungerer greit, så er det vanskelig å få gjennomslag for endringer. Det er tendenser
til at man fortsetter å gjøre noe man har lært i skolen for lenge siden, og argumentere for at
det fortsatt fungerer. Ifølge Informant 4 må man komme med solide faglige begrunnelser for
at endringer i rutiner og prosedyrer skal gjennomføres. Selv om det kommer inn mennesker
med ulik erfaring og ny kunnskap, så skal det en del til for at ditt innspill blir tatt til følge. For
hun sier at det er ofte sånn det er på arbeidsplasser, at:
De som har vært der lengst er kanskje de som har vanskeligst for å ta til seg
ny kunnskap. For sånn har vi alltid gjort det. Det blir litt sånn. Det handler
litt om hvem du jobber sammen med. Noen tar til seg og hører på all den
nye kunnskapen andre kommer med. Mens andre er litt mer låste.
Informant 4 mener at man må være positivt innstilt til og åpen for kunnskapsdeling. Det
gagner pasientene når de ansatte er villige til å ta inn nye perspektiver og innsikt fra ny
forskning. Som hun sier; «de har jo kommet fram til ting som gagner pasientene mer».
Informant 5 forteller at det ikke er alle som er villige til å dele sin kunnskap og erfaring. Hun
tror at grunnen til dette er at de ofte er godt voksne eller eldre, og kanskje er redde for
forandring eller at det er vanskelig å tilpasse seg endringer:
Når jeg tenker meg om så kan jeg se at det er noen som ikke.. som har vært
her veldig lenge da, mange mange år. Som da kanskje ikke ønsker å endre
på ting. Da kan jeg se at det ikke er alle som er like positive til ny kunnskap.
Så det kommer an på de personene.

I avdelingen, som alle andre steder, kan det oppstå feil eller at det er problematiske forhold
som må tas stilling til. Det kommer frem av intervjuene at de ansatte har ulike måter å gjøre
dette på. Det avhenger av type feil og alvorlighetsgrad. Er det i liten skala kan man ifølge
Informant 6 henvende seg til personen det gjelder, og «ta det som positiv kritikk». Flere av
informantene sier at man kan ta de mindre alvorlige problemene på et lavere nivå, der man
snakker med andre kolleger. Det kan noen ganger være vanskelig å påpeke at ansatte har gjort
en feil fordi det kan oppfattes veldig personlig for noen. Informant 1 legger til at avvik også
kan være konflikter blant de ansatte, for det er ikke alle man har kjemi med. Det kan være
vanskelig å ta opp ting fordi de ikke bare er kollegaer men også venner, og da blir det med en
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gang mer personlig. Informant 3 sier at det kommer an på hva slags feil, men at man bør ta
det opp der og da:
Selv om det ikke bestandig er så lett. Hvis det er større ting går du til leder
med det. Men det beste er om vi kan ta det opp der og da, hvis du ser noe.
Men det avhenger at man er litt trygg på den personen. Litt på hvordan man
sier det. Hvis man ser ting som man ikke er enig i eller som er feil. Men
større ting, det går man til leder med.
Informantene forteller at når alvorlighetsgraden på feilene øker, så går de til ansvarlig
sykepleier eller leder. Flere nevner at det ikke er vanskelig å ta opp slike ting med dem, og at
det er fint å ha noen overordnede å gå til som kan ta det videre. Andre feil, som for eksempel
når det gjelder medisin, blir stort sett bare skrevet inn i Profil, QM+, eller tatt opp under
rapporten. Men dette sjekkes med jevne mellomrom for å kunne luke ut flest mulig avvik.
Store avvik går til avdelingsleder, som tar det videre.
Det kan ofte være uenigheter og konflikter i avdelingen. Når det gjelder å løse uenigheter om
behandling eller rutiner og metoder, sier informantene at man går til
gruppeleder/kontaktsykepleier på sin gruppe. Så tar sykepleier det videre. Eller så kan man gå
til verneombud. Man kan også ha møter, eller bestemme i samråd. Man kan ikke gå inn og
forandre noe uten å konsultere med leder på gruppa, for da kan konflikter oppstå. I tillegg har
hver pasient sin primærkontakt, og denne skal være med i beslutninger som tas. Det er
imidlertid mulig å komme med forslag til behandling. Informant 6 gir et eksempel på et tema,
sårstell, der det er ulike oppfatninger om behandling. Hun sier at «der er avtalen ganske grei,
den behandlingen vi har begynt på den fortsetter vi med i en viss tid». Hvis det ikke er
endringer i denne perioden, så må de tenke nytt og prøve en annen behandling. Informant 3
sier at de ansatte oppfatter ting forskjellig og må komme frem til enighet om løsninger, og
enighet om behandling basert på ulik forståelse og fagbakgrunn. Hvis noen ikke følger
opplegget som er bestemt for en pasient, kan det ifølge Informant 1 fort bli sånn at noen
ansatte ses som «snille» og andre som «slemme» av pasientene. Hun hevder at man må være
konsistent i rutinene. Ellers kan man gjøre pasientene en bjørnetjeneste, og de blir sykere.

På det pragmatiske nivået kan det også være et spørsmål om forholdet mellom yrkesgrupper
og legitimitet. Forvandling av kunnskap må forhandles dem imellom. Dette er i større grad
merkbart på arbeidsplasser der det er større forskjeller mellom de ansatte med tanke på
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yrkesgrupper. Likevel kan det være at dette er et tema som er aktuelt. Som nevnt tidligere,
bidrar samhandlingsreformen til et større krav om utbygging av lokale helsetjenester. Det er
behov for at de ansatte ved sykehjemmene får mer kompetanse. Sykepleierne som
yrkesgruppe merker dette i form av flere og utvidede medisinske oppgaver og økt ansvar.
Dette kan bidra til at forholdet mellom ansatte endrer seg, og det kreves forhandlinger for å
spesifisere forholdet dem imellom, samt for å unngå negative konsekvenser. Likevel er dette
noe informantene ikke snakket om i stor grad, bortsett fra når de forteller hvordan de løser
uenigheter og tar avgjørelser i avdelingen.
Informant 1 nevner noe som kan tolkes som at forskjeller mellom stillinger og yrkesgrupper
kan være et hinder for kunnskapsdeling: «jeg vet ikke om ufaglærte har respekt for de som
kan litt mer». Forholdet mellom disse kan muligens bidra til at ufaglærte synes det er
skummelt å ytre seg i frykt for å si noe feil. Informant 1 uttrykker det slik:
Kanskje assistentene skjønner at hjertet, det pumper blod, og vet at det gjør
det. Hjertet gjør det. Mens andre vet at det er litt mer som skjer. Jeg tror
ikke jeg hadde med tjue leger rundt meg, sagt at «vi må ta opp en ting a
dere». Jeg hadde ikke vært helt høy i hatten jeg heller, for da er det noen
som er høyere enn meg igjen.
Videre sier hun at det er stor forskjell og veldig individuelt hva de ansatte kan. Det er noen
som har tatt utdanning i andre land, og for andre kan det være førti år siden de gikk på skolen.
Derfor er det utfordrende å skulle sørge for at alle ansatte har et felles grunnleggende
kunnskapsnivå. I tillegg er det vanskelig å skulle kartlegge ansattes kompetanse.

6.5

Oppsummering

Det er et stort spenn mellom for eksempel sykepleierne og ufaglærte når det kommer til
fagkunnskap. Ansatte er forskjellige. Det handler ikke bare om utdanning, men om erfaring
og personlig egnethet for jobben. De er avhengige av hverandre i arbeidet. Det er mange
selvstendige oppgaver, som er bestemt og fordelt i fellesskap og fra ledelsen. Når samarbeidet
ikke fungerer kan dette ha konsekvenser for pasientene, som ikke får den pleien de har behov
for. Tidspress er en faktor i arbeidet. De ansatte står sammen i avgjørelsene som tas, og det er
viktig at alle følger opplegg som er bestemt når det gjelder behandling. Nyhetsgrad kan vise
seg i sammenheng med innføring av nye rutiner, metoder, prosedyrer og produkter. Pasienter
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med for dem ukjente diagnoser er også en kilde til usikkerhet. I tillegg er det preg av at flere
oppgaver flyttes ut til sykehjemmet som resultat av samhandlingsreformen.
Syntaktiske kunnskapsgrenser kan oppstå i form av problemer med språk. En blanding av
fremmedspråklige ansatte og det norske språk og tilhørende norske dialekter, kan gjøre
kommunikasjonen vanskelig. Dette gjelder både mellom ansatte, men også overfor
pasientene. Informantene snakker litt om hva de gjør for å løse disse utfordringene, men det er
begrenset hva de kan gjøre utover å forsøke å gjøre seg forstått. Det er en glidende overgang
mellom det syntaktiske og det semantiske nivået i dette tilfellet. Informantene forteller om
språkkultur og problemer med fortolkninger. De må passe på å gjøre seg forstått på tvers med
tanke på fagspråk. Det kan være utfordrende når det i noen tilfeller både er aktuelt med
fremmedspråk og fagspråk. Faglig forståelse er viktig i jobben, og derfor er det viktig å
forklare alle ansatte grunner til at man har enkelte prosedyrer. Det kan være vanskelig å forstå
viktigheten av slikt om man ikke har den faglige kunnskapen.
Når det gjelder pragmatiske kunnskapsgrenser, forteller informantene at det i stor grad
handler om villighet til å ta til seg ny kunnskap eller å endre på ting. Denne er lavere hos
enkelte ansatte, som kan være negativt innstilt til å endre sin kunnskap. Grunner til dette kan
være at det er slitsomt å skulle endre egen kunnskap, og dette kan sette dem i en svakere
posisjon i forhold til andre ansatte. Det virker som om disse interesseforskjellene gjelder
spesielt ansatte som har jobbet lenge i avdelingen, og står i kontrast til ansatte som har
kontakt med utdanningsinstitusjoner og mer oppdatert kunnskap. Når det er snakk om å dele
kunnskap, er det vanligvis ikke noe problem. Men det kan for noen være vanskelig å tørre å ta
ordet i forsamlinger, eller så sier de ingen ting fordi de ikke blir spurt. Dette kan ha
sammenheng med hvor trygge de føler seg, og hvilken relasjon de har til de øvrige ansatte.
For å få til endringer så må disse begrunnes faglig, ellers så gjør man bare ting på samme
måte som før. Det kan oppstå uenigheter og konflikter med tanke på rutiner, metoder og
behandling. Sammen, eller med lederes beslutninger, må de komme frem til enighet om
løsninger. Det kan være en del av slike forhandlinger blant ansatte med forskjellig forståelse
og fagbakgrunner. I tillegg kan forhold mellom ulike yrkesgrupper hindre kunnskapsdeling
fordi enkelte kan ha respekt for andre med mer kunnskap. Motstand mot endringer kan ha
ulike forklaringer. Hvordan denne pragmatiske grensen er konstruert kan derfor ha
sammenheng med ulike faktorer i menneskers arbeid og arbeidsplass.
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7 Å overkomme kunnskapsgrenser
Til nå har jeg identifisert at det eksisterer kunnskapsgrenser av forskjellige typer blant ansatte
i avdeling Vest. En viktig del av prosessen med å overkomme disse er å ta i bruk
grenseobjekter. En annen ting er hvorvidt enkelte ansatte fungerer som grensekryssere og
kunnskapsmeglere, og på denne måten bidrar til kunnskapsdeling i og på tvers av avdelingen.

7.1

Grenseobjekter

Grenseobjekter en måte å overkomme kunnskapsgrenser på. De muliggjør kunnskapsdeling
på tvers av spesialiserte kunnskapsdomener (Star & Griesemer, 1989). Objektene er delt og
delelige i problemløsningskontekster, og hjelper til med å etablere en delt kontekst (Carlile,
2002). Disse kan ifølge Carlile (2002) være beholdere, standardiserte skjemaer og metoder,
eller objekter, modeller og kart. Grenseobjektene tilsvarer hva som trengs ved de tre
kunnskapsgrensene. I tillegg er det viktig at objektene er oppdaterte, for ellers så virker de
mot sin hensikt (Carlile, 2002). Gjennom det informantene sier kan jeg identifisere flere felles
objekter som jeg velger å kalle grenseobjekter.
I kategorien beholdere velger jeg å se på Profil. Her bør det være en delt syntaks, da ansatte
dokumenterer informasjon om pasientene i programmet. Andre ansatte kan gå inn i journalen
og lese hva som har skjedd i løpet av dagen, og hvis de ønsker å vite mer. Det er mulighet for
å legge inn dokumenter og skjemaer, som for eksempel sårkort og årskontrollkort. I tillegg er
IPLOS, som er en bedømmelse av pasientenes funksjonsnivå, en del av systemet. Det er
nasjonale retningslinjer som man må følge, og som må sendes inn til et kvalitetsutvalg. Et par
av informantene sier det ikke er forskjell mellom hva som blir sagt muntlig og hva som
skrives ned, mens resten sier det motsatte. Informant 6 er mest kjent med et annet system,
men synes det er greit å navigere og finne fram i programmet. Men at «det er mange punkt du
må dokumentere under, og det tar tid». Videre forteller hun at det er enkelte ting som ikke blir
dokumentert, slik som tidspunkt for ting de har gjort. Dette kommer vanligvis tydeligere frem
ved muntlig rapport. For tips, råd og gode ideer blir ikke skrevet ned. Informant 5 uttrykker at
Profil er vanskelig å bruke:
Jeg synes det er en fin måte å samle all informasjon, men jeg forstår ingen
ting av det. Eller, jeg forstår ikke så mye av det. Det er sånn klikke her og
der, og må lete litt og.
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Enkelte forteller at de ikke er så vant til dette programmet, og er mer kjent med liknende
programmer som benyttes andre steder de har jobbet eller jobber. Dette kan for eksempel
være Gerica, som av en av informantene beskrives som mer ryddig og enklere å bruke.
Informant 4 sier at Profil fungerer greit fordi hun har satt seg inn i det, og så lenge alle bruker
det på riktig måte. Hun hevder at den muntlige rapporten ikke er noe verdt uten at de har
dokumentert det i Profil, for da blir det bare ord mot ord i en eventuell sak. Likevel sier hun at
det kommer tydeligere fram hva du mener når du snakker sammen. Videre forteller hun at:
Vi er kanskje litt friere i munnbruken i en muntlig rapport. I Profil må vi
faktisk tenke på at dette her kan pasienten spørre om å få se. Du har jo rett
på å få se det her hvis du vil det. Og da skal du få utskrift av alt. Det er
naturlig at ordbruken blir annerledes enn når vi snakker. Prøver å få det litt
mer faglig korrekt når du skriver det ned.
Informant 3 mener det er viktig at alle bruker Profil, og at det fungerer bra hvis det blir brukt
riktig. Hvis det er pasienter hun ikke kjenner så godt og er usikker på, så kan hun lese mer om
dem der og få svar. Men som hun sier; «det er viktig at det er oppdatert». Det kan være en
forskjell fra muntlig rapport til hva som skrives ned. Hun sier at:
Det kan være enkelte ting du kanskje ikke skriver der, som også er viktig å
si. Det er ikke alt som du trenger å skrive, men du må gi det muntlig til den
personen det gjelder. (...) Det er mye som kan komme fram som ikke står
der på skrevet rapport.
Informasjon som alle trenger å vite blir skrevet ned, men beskjeder til enkeltpersoner blir ikke
det. Det viktigste skal stå der, men andre ting blir overlevert muntlig. Informant 2 synes at det
som står der noen ganger kan være litt misvisende:
Der har du også litt med den språklige, fremmedspråklige, og hvordan man
skriver norsk. Overgangen. Men jeg forstår hva den enkelte mener. Det er
klart, det er mye lettere å få muntlig rapport. Det blir mye mer tydelig og
klart. Ofte da.
Ifølge informant 1 er det utfordringer med bruk av Profil med tanke på hva som skal skrives
hvor i journalen. Her er ansatte ulike. For noen er det naturlig å skrive en ting på ett punkt,
mens for andre ville det vært mer naturlig å plassere det under en annen kategori. Det handler
om hvilken måte man tolker problemet på. Som hun sier: «har han hatt besøk eller, skal ikke
det stå under sosialt? Nei, det står under psykisk det». Noen ganger kan man lure på hvor ting
er skrevet hen. Selv om de har hatt undervisning om programmet, er det ifølge Informant 1 en
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del tolkning inne i bildet. Dette er noe som ikke er ønskelig. I tillegg handler det i stor grad
om språkkultur. Men de forsøker å gjøre det så enkelt som mulig slik at alle kan bruke
programmet. Det er stort sett Profil de bruker av programmer, men Informant 4 nevner at de
også bruker QM+ (Quality Manager plus), et kvalitetssystem der de registrerer avvik med
tanke på ansatte og avdelingen. Selv om jeg har plassert Profil som et grenseobjekt i denne
kategorien, er det tydelig at det er en kombinasjon av syntaktiske og semantiske utfordringer.
Av denne grunn kunne det like gjerne vært plassert i den semantiske kategorien. Informantene
nevner mange mulige grenseobjekter de bruker, ressurser som de deler og bruker. Noen av
dem er nettsider og bøker, men det kommer an på hva man velger å plassere under begrepet.
I kategorien standardiserte skjemaer og metoder, er det mange eksempler på mulige
grenseobjekter. De fleste av informantene går rundt i avdelingen med et skjema i lomma.
Pasientarket, eller rapportarket, inneholder informasjon om alle pasientene. I tillegg til annen
viktig informasjon står det om pasientens pårørende skal kontaktes hvis noe skulle skje, eller
om de skal ha hjerte- og lungeredning. Det er ifølge Informant 7 et skjema som hun fyller ut,
for «der står det om pasienten og hva som er blitt sagt om den (pasienten) på morgenen og
kvelden». Her krysser de av for ting som er blitt gjort eller andre spesielle hendelser. Man
skriver stort sett bare hvis det er noe som er galt. Er det endringer så sier man ifra på
rapporten, eller til en annen som er på jobb. Informant 4 forteller at skjemaene er nyttige hvis
hun er hos en pasient som hun vanligvis ikke har så mye med å gjøre:
Da bruker jeg det skjemaet, for der står det hvordan den skal stelles (…) Så
det er veldig fint å ha det arket. At det er oppdatert.
Informant 6 forteller at dette skjemaet inneholder informasjon om hvilke sykdommer de har,
og at hun skriver ned hvis det er noe nytt som skal bringes videre. Det er andre skjemaer de
ansatte bruker hver dag. Informant 6 forteller at:
Vi har jo mange krysselister rundt omkring hos pasientene. For å holde
oversikt over når de har fått øyedråper og forstøver, når de har fått
sprøyter og sånne ting. (...) Sprøyter og sånt tar vi i medisinjournalen.
Flere av informantene sier de har krysselister for nyansatte, der man kan huke av når
oppgaver som skal gjøres er utført. Det er en perm for nyansatte og en del rutineark.
Informant 3 forteller at rapportarket er det eneste skjemaet de har med seg på en vanlig dag,
men at noen har «lister med drikke og sånne ting. De ligger som regel på rommene.
Krysselister for at vi skal huske ting». Dette kan også være i sammenheng med medisiner og
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apparater. I tillegg er det informasjonspermer på vaktrommet og leders kontor som ansatte
kan lese i for blant annet å bli kjent med rutiner. Informant 1 forteller at de har mange typer
skjemaer i tillegg til dette. Det kan være alt fra ernæring, medisin, og til rydding og vask av
utstyr og hjelpemidler. Hun forteller at det er prosedyrer på det meste i avdelingen, og de har
prosedyreperm. Den skal være oppdatert, men hun sier at det dessverre ikke alltid er slik. I
tillegg kan arbeidsbok og turnus ses som et grenseobjekt. Dette er systemer og permer som
alle ansatte benytter, der de organiserer arbeidet og ser på hvilke måter de er avhengige av
hverandre. Det er objekter som stadig endres og arbeides med, og som kan være til hjelp for å
overkomme ulike kunnskapsgrenser mellom ansatte. Det virker som at disse skjemaene har
rom for ulik tolkning og bruk, for jeg har sett ved observasjon at de ansatte diskuterer dem og
hvorvidt de skal følges eller ikke ved forskjellige anledninger.
I kategorien objekter, modeller og kart, var det litt vanskeligere å finne eksempler på
grenseobjekter. Jeg stilte spørsmål om informantene måtte være kreative i problemløsning når
det oppstår problemer i avdelingen, med tanke på pasienter og generelt. Og hvorvidt de bruker
for eksempel utstyr, modeller, eller illustrasjoner for å overkomme utfordringer på dette
nivået. Det informantene sier gir meg inntrykk av at de noen ganger må være kreative i
problemløsning knyttet til utstyr og hjelpemidler, samt behandling og håndtering av pasienter.
Når det gjelder medisiner så kan man ikke gjøre hva man vil, men det er mulig å prøve ut nye
ideer på en kontrollert måte. Informant 5 kjenner seg ikke igjen i at man må være så kreativ i
problemløsning, men forteller at de i noen tilfeller må bruke hjelpemidler og utstyr for å vise
hverandre hva de mener. Dette gjelder for eksempel pasientheisene. Informant 4 synes det er
vanskelig å komme på eksempler der de må være kreative i problemløsning. Bortsett fra når
det gjelder demens, for der opplever hun at de må finne på kreative løsninger med tanke på
pasientene. Ifølge Informant 1 kan det noen ganger være ting man ikke får vist, men som man
må tegne. Dette gjelder medisinske problemer som for eksempel blodpropp. Men ellers er det
begrenset hva man kan gjøre for å løse medisinske utfordringer, for det kan være farlig å tukle
med slike ting. Utstyr og hjelpemidler er man friere til å fikse og endre på.

7.2

Grensekryssere og kunnskapsmeglere

Det er enkelte personer som kan hjelpe til med å løse utfordringer ved kunnskapsgrensene.
Ifølge Newell et al. (2009) er grensekryssere (boundary spanners) mennesker som er
medlemmer av forskjellige grupper og som hjelper å krysse grenser i sosiale nettverk. De kan
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være viktige i arbeid utover egen organisasjon, men også innad. I tillegg kan de være
kunnskapsmeglere (knowledge brokers). Det vil si at de «megler» inn kunnskap fra en gruppe
til en annen der det er nødvendig, og fyller eventuelle kunnskapshull som eksisterer.
Grensekryssere blir nevnt som en del av løsningen spesielt ved den semantiske grensen, der
utfordringen er å skape delte meninger. Informantene forteller at det er enkelte personer de
henvender seg mer til enn andre, og det er rimelig å anta at disse er nøkkelpersoner når det
gjelder å tilrettelegge for et godt samarbeid og dele kunnskap.
Jeg kan identifisere spesielt en person som informantene nevner, og som kan ha denne
funksjonen innad i avdelingen og på tvers. Hun sier at hun får en del henvendelser når det
gjelder faglige ting. Da forsøker hun å gi et godt svar, eller så finner de ut av problemene
sammen. Hvis det er noe administrativt går hun til leder eller kontorpersonalet. Hun får
henvendelser «ikke bare fra avdelingen her, men andre steder og». Grunnen til dette er ifølge
henne ikke lett å svare på, men hun har kanskje alltid et svar, eller fordi hun prøver. Men hvis
hun ikke vet, så forteller hun andre hvem de kan spørre. Hun fremhever at det virker som at
det kan bli litt for enkelt å spørre andre noen ganger, i stedet for å tenke selv. Informant 2
snakker med ansvarlige når hun trenger noe, og henvender seg til:
Noen du har litt bedre kjemi med, som du er tryggere på. Som du vet har
fagkunnskap. Som er mer villig til å dele, og hjelpe til enn andre igjen. Selv
om de fleste svarer jo og hjelper til, men det er litt forskjell på hvem jeg
spør innimellom.
Disse personene kan være noen som er mer utadvendte og villige til å dele med det de har, og
som er lettere å spørre og som er tryggere på seg selv. De har kanskje mer erfaring og
kunnskap. Man går helst til faglig dyktige ansatte. Informant 3 går gjerne til en bestemt
sykepleier fordi de har jobbet sammen lenge. Hun er tryggere på enkelte personer, og vet hva
de står for. Hva de gjør for å bidra til forståelse er ifølge henne at:
Det er vel det at du blir ikke avvist, og du aldri får følelsen av at noe er
dumt å spørre om. (…) At de viser at «bare spør». (…) Det må være det at
de åpner opp for at det er greit.
Informant 4 sier at det er noen som er lettere å snakke med, og at de «forklarer på en god
måte, og tar ting på en fin måte». De er åpne for å ta tak i problemer og for å ta kritikk:
Man vil vel henvende seg til de som også kan lytte litt, og kan komme og
hjelpe deg videre, og lytter til de bekymringene du har.
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Informant 5 forteller at det er en sykepleier som hun ofte går til, «for hun er veldig flink til å
vise forståelse og kan kanskje forklare hvorfor ting er som de er. Som ikke jeg forstår da».
Videre sier hun at det er forskjellige typer personer i avdelingen, og det er ikke alle hun føler
seg trygg på og trives med. Det er lettere å si ifra til andre personer. Informant 6 forteller at
hvis det er noe hun lurer på så kan hun spørre andre. Da har det «ikke noe å si hva slags
utdanning de har, bare de sitter på svaret». Det avhenger av hvem som vet hva med tanke på
pasientene, og:
Hvis valget står mellom to så velger man den som har mest kunnskap om
den pasienten. Den du ikke valgte, den har kanskje mer kunnskap om
pasienten på rommet ved siden av. (…) Du velger i forhold til pasienten du
skal til.
Når Informant 7 lurer på noe så spør hun noen som vet mer om temaet enn henne. Dette
kommer an på hvem hun jobber med. «Stort sett vet jeg hvem jeg kan gå til og få hjelp og
svar». Hun sier at det som kjennetegner disse personene er at de er flinke og har jobbet der i
mange år. Også kommer det an på hvor god kontakt man har med dem man er på vakt med.
Det er muligheter for kunnskapsdeling på tvers gjennom noen nøkkelpersoner. Ansatte jobber
ikke bare innad i avdelingene, men har kontakt med en rekke mennesker på tvers av
avdelingene og ut mot samfunnet. En informant sier at hun ordner med heldagssamlinger og
skaffer undervisere. Hun har faglig ansvar, og ansvar for bestilling av medisiner og medisinsk
forbruksmateriell, og er kontaktperson der. Dette er en person som er mye i kontakt med
ansatte i avdelingen, på tvers av avdelinger, samt med pårørende og ulike institusjoner utenfor
sykehjemmet. Det kan være for eksempel palliativt team og sykepleierteam fra Ahus. Hun
sier at:
Også samarbeider jeg jo med de andre fagutviklingssykepleierne på de
andre avdelingene, sånn i forhold til felles undervisning vi skal leie inn,
som er felles undervisning for huset. Og hvis det er noen nye prosedyrer
som vi skal igangsette.
Det blir mye samarbeid med for eksempel leger, fysioterapeuter, legevakt og sykehus, for
henne og for ansvarlige på andre avdelinger. I tillegg er det frisør, fotpleier, vaktmester, og
andre yrkesgrupper man har kontakt med. Mange ansatte jobber på tvers av avdelinger, og
sykepleierne kan ha ansvar for hele sykehjemmet. En informant forteller at:
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Jeg og de andre sykepleierne pleier å møte opp på medisinrommet for
oppdatering og utlevering av nøkler. Så har vi rapport, også er det stell og
medisiner. Et par dager i uka er det legevisitt.
Slik at det er sosiale nettverk på tvers ved sykehjemmet og andre sykehjem i kommunen. Man
må også ta med i betraktningen at mange ansatte er i kontakt med utdanningsinstitusjoner, og
tar jevnlig kurs. Det kan tenkes at disse kan fungere som grensekryssere eller
kunnskapsmeglere. Mange av dem jobber andre steder i tillegg, og kan hjelpe til å krysse
grenser innad og på tvers. Der hjelper de til å dele kunnskap og skape delte meninger mellom
ulike grupperinger av ansatte.

7.3

Oppsummering

Grenseobjekter kan komme i ulike former. Profil har utfordringer med tanke på både det
syntaktiske og semantiske nivået. Det er en forskjell på hva som blir sagt og hva som skrives
ned, men dette skillet kan være nødvendig. Ulikheter i hvordan ansatte bruker og tolker
programmet kan føre til misforståelser. Språk spiller en stor rolle. Både når det gjelder Profil,
men også skjemaer og rutiner. Informantene sier at det er viktig at disse er oppdaterte. Når det
gjelder standardiserte skjemaer og metoder, er pasientarket eller rapportarket spesielt viktig.
Når dette er oppdatert og brukes riktig, skaper det en delt forståelse. I tillegg er det mange
andre skjemaer, informasjonspermer og prosedyrer som skal følges. Det er utfordrende å finne
eksempler på objekter eller modeller, og kart som brukes i avdelingen. Informantene forteller
at de må være litt kreative med utstyr, hjelpemidler og behandling. Noen ganger må de tegne
for å illustrere problemer. Man skaper kanskje ikke noe nytt i avdelingen, men det er tydelig
at de endrer på ting og finner nye løsninger på problemer som oppstår.
Mange av informantene nevner nøkkelpersoner som kan fungere som grensekryssere og
eventuelt kunnskapsmeglere. Det finnes personer som de henvender seg til mer enn andre,
som har mye kunnskap og arbeider en del på tvers av avdelinger og ut mot andre institusjoner
og samfunnet. Mange nevner at kjemi med andre og det å føle seg trygg på hverandre er
viktig, og det kan variere hvem man henvender seg til etter hvilke problemer eller pasienter
man har. Det er i tillegg mye kontakt med ulike instanser i helsevesenet og på kommunalt
plan, samt utdanningsinstitusjoner og andre arbeidsplasser gjennom de ansatte.
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8 Diskusjon
Gjennom de tre analysedelene har jeg forsøkt å bruke teorien som verktøy for å finne svar på
mine forskningsspørsmål. Etter hvert analysekapittel ble det gjort en oppsummering, men
dette uten videre refleksjoner over resultatene stilt opp mot hverandre. Det skal jeg gjøre i
dette kapittelet. Denne oppgaven har ved hjelp av Carliles rammeverk om kunnskapsgrenser
(2002, 2004), som verktøy beskrevet hvordan kunnskapsdeling foregår i avdeling Vest, hvilke
kunnskapsgrenser som eksisterer, og hvordan disse kan overkommes. Datamaterialet tyder på
at kunnskapsdeling foregår blant de ansatte, men er avhengig av ulike faktorer og hvilke
arenaer som er best egnet. Videre tyder det på at det er hindringer for kunnskapsdeling av
ulike slag, og at disse kan løses på forskjellige måter. Svar på forskningsspørsmålene for
denne oppgaven er som følger.

8.1

Hvordan kunnskap deles

Det første spørsmålet var «hvordan deles kunnskap mellom ansatte?». Analysen viser at
kunnskap deles på ulike måter mellom kollegaene. Den viser også at det er forskjeller i
kunnskapssyn, men som jeg anser som uttrykk for en praksistilnærming til kunnskap, jfr.
Newell et al. (2009). Det ser ut til at kunnskapsdeling i større grad foregår på uformelle
arenaer i jobben, i motsetning til de formelle arenaene preget av undervisning og informasjon.
Selv om det i analysen skilles mellom kunnskapsdeling mellom kolleger og læring gjennom
tilegnelse, kan det tenkes at dette skillet i virkeligheten er mer utydelig. Informantene veksler
i begrepsbruk og illustrerer hvor komplekse fenomener dette er. For dem henger kunnskap og
kunnskapsdeling sammen med både formelle og mindre formelle arenaer, for de er jo tross alt
på jobb i alle disse tilfellene. Vaktskiftet preges av tidspress under rapporten, og det er ulike
oppfatninger om det er en arena for kunnskapsdeling eller ei. På den andre siden observerte
jeg en god del erfaringsdeling til tross for den knappe tiden de hadde til rådighet. Det er
vanligvis kun fire ansatte under rapporten, slik at det er mange som ikke får høre hva som blir
sagt der. Informantene sier at dette er av effektivtetsårsaker, men jeg antar at dette er noe som
legger hindringer for kunnskapsdeling. Derimot er lunsjer, pauser og faglunsj ifølge
informantene godt egnet gitt at det er tid til å snakke sammen. Når det gjelder faglunsj eller
mer formelle samlinger kan man på den ene siden samle mange ansatte og forsøke å skape en
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faglig kunnskapsarena. På den andre siden er det utfordrende for ledelsen å vurdere innhold i
forhold til tilhørere.
Noe som kommer tydelig frem i datamaterialet (både i teksten og i intervjuene) er tidsaspektet
i jobben, som er relatert til kunnskapsdeling og samarbeid, og kan i seg selv være et hinder for
arbeidet. Tidspress hevdes å kunne senke kvaliteten i kommunikasjonen og øke faren for
dårlig samarbeid og feil. De ansatte sier at effektiviteten i samarbeidet avhenger av deres evne
til å dele kunnskap, slik at kunnskapsdeling er viktig av praktiske grunner, jfr. Styhre (2011).
Likevel kan det tenkes at de gjør det av andre grunner, for det er en interesse for personlig
videreutvikling blant informantene. Nye pasienter, krav, regler, retningslinjer, og produkter er
faktorer som legger til rette for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling. Noen sier de er
bevisste på kunnskapsdeling, men dette er fordi de selv tar utdanning eller fordi det til tider er
studenter i avdelingen. Om kunnskapsdeling blir betraktet som noe positivt i organisasjonen,
det er det få som har tenkt over. Grunner til dette kan være at de ansatte ikke er klar over
ledelsens kompetansestrategi, eller at en slik overordnet strategi ikke finnes eller er synlig for
dem. Kurs, samarbeid og utveksling på tvers ses av informantene som positivt, og det ser ut til
å være mange ressurser å benytte seg av for å finne frem til ny kunnskap.

8.2

Kunnskapsgrenser

Det andre spørsmålet var «hvilke grenser for kunnskapsdeling eksisterer?». Analysen viser at
det er hindringer for kunnskapsdeling og samarbeid mellom de ansatte, og da spesielt relatert
til forskjeller i språk og fagkunnskap. For at det skal kunne oppstå kunnskapsgrenser så må
forskjell, avhengighet, og nyhetsgrad være tilstede (Carlile, 2004). Det store spennet mellom
sykepleiere og ufaglærte med tanke på fagkunnskap kan være et uttrykk for forskjellighet. I
tillegg er det mange ulike yrkesgrupper som samarbeider i hverdagen. Ansatte er forskjellig
både med tanke på utdanning, erfaring og personlig egnethet for jobben. Det viser seg at de er
avhengige av hverandre for at arbeidet skal utføres effektivt, og som åpner for selvstendighet.
Samarbeidsproblemer kan være forbundet med risiko for pasientene, da spesielt fordi de ikke
vil få den riktige pleien. Avgjørelser tas i fellesskap eller av ledelsen, og det er viktig at
ansatte følger opplegget som er bestemt med tanke på behandling av pasientene.
Gjennom analysen har jeg blitt oppmerksom på hvor komplekse omstendigheter sykehjemmet
befinner seg i. Jeg ble overrasket over å finne så mye datamateriale relatert til nyhetsgrad,
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som til tider oppleves som sterk sett fra de ansattes perspektiv. Til forskjell fra tidligere
praksis, er det nå som resultat av samhandlingsreformen en tendens til at flere medisinske
oppgaver flyttes til sykehjemmene. Informantene nevner pasienter med for dem ukjente
diagnoser som en hovedkilde til usikkerhet, men nyhetsgrad kan også vise seg i sammenheng
med innføring av nye rutiner, metoder, prosedyrer og produkter.
I analysen velger jeg å trekke parallellen mellom syntaktiske kunnskapsgrenser og språk.
Siden dette er en forutsetning for kommunikasjon, kan blandingen av fremmedspråklige
ansatte og det norske språk med tilhørende dialekter, gjøre den vanskelig. Dette mellom
ansatte, men også overfor pasientene. Informantene sier de forsøker å gjøre seg forstått, men
opplever at det er vanskelig til tider. Et relevant punkt i analysen er at det er en glidende
overgang mellom det syntaktiske og det semantiske nivået, fordi det er utfordringer knyttet til
språkkultur og problemer med fortolkninger -simultant. Ansatte må passe på å gjøre seg
forstått på tvers med tanke på fagspråk, fordi faglig forståelse er viktig i arbeidet.
Pragmatiske kunnskapsgrenser ses i stor grad i sammenheng med ansattes villighet til å dele
og ta til seg ny kunnskap, samt innstilling til endringer. Det viser seg å være tilfeller der
enkelte er negativt innstilt til sistnevnte, men ikke å dele kunnskap. Interesseforskjellene ser
ut til å være mer gjeldende for ansatte som har jobbet lenge i avdelingen enn de som har
kontakt med utdanningsinstitusjoner og har oppdatert kunnskap. Grunner til dette kan være at
det er krevende å endre egen kunnskap, eller at endring kan svekke deres posisjon blant andre
ansatte og yrkesgrupper. Dette kan ha sammenheng med profesjoner og legitimitet (Styhre,
2011). Grunner til motstand kan også betraktes fra en annen synsvinkel. På den andre siden
kan det være knyttet til personlighet eller relasjoner på arbeidsplassen. Informantene sier at de
er tryggere i visse situasjoner og med bestemte kollegaer enn i andre. I tillegg kan det være at
man ikke vil uttale seg fordi man ikke er sikker på fagkunnskapen, eller fordi man forventer å
bli spurt først. Det er vanskelig å vite sikkert hva som er årsakene til slike politiske
utfordringer med kunnskapsdeling. Ifølge informantene må endringer baseres på faglige
begrunnelser, for ellers er det vanskelig å overstyre det som for mange av dem oppleves som
fastgrodd praksis. Analysen viser at det er uenigheter og konflikter vedrørende rutiner,
metoder og behandling. Det er en del forhandling blant ansatte, som har forskjellig forståelse
og fagbakgrunner, og de må komme frem til enighet om løsninger. Hvordan den pragmatiske
grensen er konstruert kan derfor ha sammenheng med ulike faktorer i deres arbeid og
arbeidsplass.
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8.3

Løsninger

Det tredje spørsmålet var «hvordan kan disse (kunnskapsgrensene) overkommes?». Analysen
har vist at de ansatte gjør ulike forsøk for å løse disse utfordringene når de oppstår. Det er
allerede blitt nevnt en del med tanke på syntaktiske og semantiske kunnskapsgrenser. I denne
delen er fokuset på grenseobjekter og grensekryssere som mulige løsninger, jfr. Carlile
(2002). Programmet Profil er trukket frem som et eksempel på grenseobjekt i kategorien
beholdere, men det kan like gjerne plasseres under standardiserte skjemaer og metoder. Dette
med tanke på at det er utfordringer på syntaktisk og semantisk nivå. Språklige og fagspråklige
problemer kan manifestere seg når ansatte bruker programmet, slik at det både handler om et
felles språk og forståelse. Det kan oppstå misforståelser ved ulik tolkning og bruk, og
informantene forteller at det er en forskjell med tanke på hva som blir sagt og hva som skrives
ned. Likevel argumenteres det for at dette skillet kan være nødvendig. I mange situasjoner
skal enkle beskjeder overleveres, og det er ikke noe som trenger å dokumenteres i journalen.
De ansatte er avhengige av at skjemaer og rutiner er oppdaterte og samkjørte, både når det
gjelder Profil, men også alt annet. Et oppdatert grenseobjekt er ifølge Carlile (2002) essensielt
for å unngå forvirring og misforståelser. Jeg trekker frem pasientarket eller rapportarket som
et eksempel på et standardisert skjema. Når dette er oppdatert og brukes riktig, får jeg
inntrykk av at det skaper det en delt forståelse. Likevel forteller et par av informantene at de
ikke har med seg dette arket ute i avdelingen. En grunn til dette kan være at de ikke trenger
informasjonen når denne er kjent. Når de ikke er så kjent med enkelte pasienter, kan det være
at arket viser seg å være nødvendig for dem. I tillegg er det mange andre skjemaer,
informasjonspermer og prosedyrer som skal følges.
Et viktig punkt er at det var utfordrende å finne eksempler på objekter eller modeller, og kart
som brukes for å løse problemer av en pragmatisk art i avdelingen. Dette kan betraktes som at
informantene ikke hadde eksempler på slike grenseobjekter, eller så kan det ha sammenheng
med måten jeg stilte spørsmålene på. Informantene svarte at de noen ganger måtte være
kreative med utstyr, hjelpemidler, behandling, og å demonstrere for hverandre. De utvikler
ikke så mye nytt i avdelingen, men det er tydelig at de endrer på ting og finner nye løsninger
på problemer som oppstår.
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Jeg kan identifisere ansatte som kan sies å fungere som grensekryssere og eventuelt
kunnskapsmeglere. Enkelte personer får flere henvendelser enn andre, og har mye kunnskap
og arbeider en del på tvers av avdelinger og ut mot andre institusjoner og samfunnet. Motsatt
kan man argumentere for at det kun er et relasjonelt fenomen der kjemi med og trygghet
overfor andre er utslagsgivende for hvem man henvender seg til. Dette kan ha sammenheng
med hva Edmondson (1999; Edmondson og Lei, 2014) kaller psykologisk trygghet, som
beskriver menneskers oppfatning av konsekvenser av å ta mellommenneskelige sjanser i
kontekster som en arbeidsplass. I tillegg sier informantene at hvem de henvender seg til,
varierer etter hvilke problemer eller pasienter man har. Det må også sies at det er en god del
kontakt med ulike instanser i helsevesenet og på kommunalt plan, samt
utdanningsinstitusjoner og andre arbeidsplasser gjennom de ansatte. På grunn av dette kan det
være mange grensekryssere og kunnskapsmeglere i nettverket. Det har ikke vært fokus for
denne studien, derfor har jeg ikke svar på dette.
Tabell 1:
En oversikt over kunnskapsgrenser og mulige løsninger.

Type kunnskapsgrense

Kategori av

Eksempler fra analysen

og prosess

grenseobjekt

Syntaktisk (overføring)

Beholdere



Profil (elektronisk pasientjournal)

Semantisk (oversetting)

Standardiserte



Pasientark/rapportark



Andre skjemaer (krysselister o.l.),

skjemaer og
metoder

informasjonspermer, prosedyrer,
turnus/arbeidsbok


Grensekryssere og
kunnskapsmeglere

Pragmatisk (forvandling)

Objekter, modeller
og kart



Utstyr og hjelpemidler
(pasientheiser, rullestoler o.l.)
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Behandling (bruk og tilpasning av
medisiner, problemløsning knyttet
til demens og andre diagnoser)



Illustrasjoner (tegninger av
blodpropp o.l.)

Merknad: de to første kolonnene bygger på Carlile (2002), mens høyre kolonne er forfatterens konstruksjon.

8.4

Var teorien brukbar i denne konteksten?

Det er fordeler og ulemper ved å bruke Carliles rammeverk som et teoretisk analyseverktøy.
Teorien er veldig kategoriserende, noe som hjelper med analysen og generell strukturering av
oppgaven. Men dette med fare, som nevnt i metodekapittelet, å «se det jeg ønsker å se» og
overse andre interessante momenter. Dette var noe jeg forsøkte å unngå ved å være åpen for
andre tolkninger av datamaterialet. Til tross for de klare kategoriene viser det seg å være
vanskelig å skille mellom kunnskapsgrensene. Mange av informantenes uttalelser inneholder
eksempler på ulike grenser i ett og samme sitat, som gjør arbeidet med å skille dem mer
utfordrende. Her ligger min kritikk av teorien, og som for øvrig gjelder alle teorier. De viser
ikke kompleksiteten i virkeligheten, og det kan føles unaturlig å dele opp informantenes
opplevelser i forskjellige kategorier. Når det er sagt, er teorien nyttig som et verktøy for å
oppdage nyanser i datamaterialet. Den kan bidra til nye refleksjoner og kanskje finne noe nytt
ved å studere et sykehjem og ansattes praksis. Teorien gjorde det ganske lett å finne
eksempler på syntaktiske og semantiske kunnskapsgrenser og måter ansatte overkommer
disse på. Men mer utfordrende var det å ta for meg det pragmatiske nivået, og da spesielt å
finne eksempler på grenseobjekter tilhørende dette.
Teorien fungerer bedre enn jeg hadde trodd i denne konteksten, og det ser ut til at det ikke er
nødvendig med en sterk nyhetsgrad i seg selv, som er presentert i teorien, for å bevege seg inn
på det pragmatiske nivået. Den kan benyttes på case med mye mindre grad av innovativ
praksis, og i en annen bransje. Det trenger ikke være stor avstand i individers praksis, for det
kan være stor forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad innen en funksjon. Kunnskapsgrenser
kan også genereres i en slik kontekst.
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9 Konklusjon
Med dette kapittelet vil jeg gi en oversikt over de viktigste funnene, se på hvilke
begrensninger oppgaven har, og foreslå hvordan den kan være gjenstand for videre forskning.
Dette prosjektet tar utgangspunkt i konseptet kunnskapsdeling, og jeg var interessert i
hvordan denne foregår i det daglige mellom ansatte på sykehjemmet. I denne oppgaven har
jeg gjennom undersøkelsen av caset avdeling Vest forsøkt å tilnærme meg en forståelse av
dette. Jeg har jobbet ut ifra problemstillingen:
Hvordan deles kunnskap mellom ansatte, hvilke grenser for kunnskapsdeling eksisterer, og
hvordan kan disse overkommes?

9.1

Hovedfunn

Oppgaven har hatt et fokus på kunnskapsdelingens kompleksitet og et utgangspunkt i en
praksisorientert tilnærming for å beskrive hvordan kunnskap deles mellom ansatte. Analysen
av datamaterialet viser at ansatte deler kunnskap på en mangesidig måte, og at ulike arenaer
kan virke fremmende eller hemmende med tanke på tilrettelegging for kunnskapsdeling. Tid
viser seg å være en viktig faktor i relasjon til temaene som trekkes frem, og kan ha mye å si
for samarbeid og kommunikasjon. Med utgangspunkt i informantenes utsagn tyder det på at
kunnskapsdeling er i større grad forbundet med uformelle arenaer og der det er bedre tid til å
snakke sammen. Det fremgår videre at kunnskapsdeling fremstår som en nødvendighet for
effektivitet i arbeidet, og fordi nye omstendigheter krever det. I tillegg er det interesse for
kunnskapsutvikling i møte med nye pasienter, krav, regler, retningslinjer, og produkter. Det
ble synliggjort gjennom analysen at mange av informantene ikke er bevisste på
kunnskapsdeling, og heller ikke er klare over hvordan synet på dette er i organisasjonen.
Videre har oppgaven belyst hvilke hindringer for kunnskapsdeling som eksisterer blant de
ansatte i avdelingen, i form av syntaktiske, semantiske og pragmatiske kunnskapsgrenser. For
å analysere dette støttet studien seg til et praksisperspektiv ved å benytte Carliles (2002, 2004)
rammeverk om kunnskapsgrenser som analyseverktøy. Datamaterialet tyder på at det er
kunnskapsgrenser på syntaktisk og semantisk nivå, i form av utfordringer relatert til språk og
fagkunnskap. De språklige utfordringene henger sammen med en blanding av
fremmedspråklige ansatte og det norske språk og tilhørende dialekter, både for de ansatte og
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overfor pasientene. I tillegg må ansatte gjøre seg forstått overfor andre med tanke på
medisinsk fagspråk. Ansatte er forskjellige blant annet med tanke på utdanning og erfaring.
De er avhengige av hverandre for effektivitet, og for å kunne arbeide mest selvstendig. Det
fremgår videre at samarbeidsproblemer kan ha store konsekvenser for pasienten, slik at det er
viktig at ansatte følger rutiner og behandling som er bestemt i avdelingen. Et viktig funn er
graden av nyhet og kompleksitet som ble synliggjort gjennom analysen. Som et resultat av
samhandlingsreformen og endringene den medfører med tanke på sykehjemmene, står de
ansatte overfor flere og nye utfordringer som krever mer kompetanse.
Pragmatiske kunnskapsgrenser ses i sammenheng med hvorvidt ansatte er villige til å endre
kunnskapen sin eller å ta til seg ny. Det virker som at det er interesseforskjeller der enkelte
ansatte som har jobbet lenge i avdelingen er mindre positivt innstilt til dette enn ansatte som
kommer inn med ny fagkunnskap. Grunner til dette kan være mange, deriblant politiske og
knyttet til temaer som posisjon og profesjoner. Eller så kan det være knyttet til personlighet
eller relasjoner på arbeidsplassen. Ifølge informantene må endringer baseres på faglige
begrunnelser, og det kan være vanskelig å endre på noe hvis det har fungert greit i lengre tid.
Det fremgår videre at det er en del forhandling blant ansatte på grunn av uenigheter og
konflikter om behandling, rutiner og metoder. De har ulik forståelse og fagbakgrunner, og må
sammen komme frem til enighet. Pragmatiske kunnskapsgrenser kan derfor oppstå på
bakgrunn av mange faktorer i de ansattes hverdag.
Analysen viser hvordan kunnskapsgrensene kan overkommes ved hjelp fra grenseobjekter,
grensekryssere og kunnskapsmeglere. Som mulige grenseobjekter er pasientjournalen Profil
nevnt, samt skjemaer og utstyr. Det virker som at Profil kan fungere som dette gitt at det er
konsistens i bruken og tolkningen av programmet blant ansatte. Når det gjelder skjemaer,
kommer det frem hvor viktig det er at disse er oppdatert for å unngå misforståelser og
forvirring. Det er utfordrende å finne eksempler på grenseobjekter av den pragmatiske sorten,
men informantene forteller at de noen ganger må være kreative med tanke på utstyr,
hjelpemidler, og behandlinger. Hvorvidt personer oppleves som grensekryssere virker å
variere etter situasjon og hva ansatte trenger i øyeblikket. Enkelte ansatte ses av mange som
nøkkelpersoner og som de gjerne snakker med når de lurer på noe eller trenger noe. De
kjennetegnes av en åpen holdning overfor andre og solid faglig kunnskap, og arbeider gjerne
på tvers innad og utad ved sykehjemmet. Det ble også synliggjort gjennom analysen at hvem
man henvender seg til kan være relatert til hvilke problemer de har eller pasienter det gjelder.
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Det kan også være relasjonelt betinget, der de går til kollegaer de har bedre kjemi med og
føler seg tryggere med. Selv om det ikke var fokus for studien kom det fram at det er en stor
grad av samarbeid og kontakt med andre sektorer i helsevesenet og utdanningsinstitusjoner
gjennom de ansatte. Dette bidrar til en bedre forståelse av konteksten for analyseenheten for
denne studien.

9.2

Begrensninger ved oppgaven

Denne studien bærer preg av å være et mastergradsprosjekt, og studenter har som regel ikke
erfaring med å drive egen forskning. Å skrive masteroppgave er å lære å forske mens man
utfører den, og det er utfordrende med tanke på tiden vi har til rådighet på vårt studieprogram.
Det er en bratt læringskurve. Som en del av de metodiske utfordringene er forskerens
forforståelse og tolkning av datamaterialet sentralt. Med en teoridrevet analyse og stramt
strukturert oppgave kan jeg ha gjort det vanskeligere å oppdage noe nytt, men det må sies at
jeg forsøkte å være åpen for motstridende tolkninger og sensitiv for andre temaer som dukket
opp. Oppgaven kunne fått en dypere dimensjon hvis jeg hadde intervjuet ansatte på tvers av
avdelinger, sykehjem, eller andre kontakter i nettverket. På den andre siden var det spennende
å fokusere på ansatte innen samme avdeling, og se om det kunne dukke opp ulike nyanser i
datamaterialet. Et viktig poeng med tanke på utvalget, og som jeg anser som en svakhet, er at
jeg dessverre ikke fikk snakket med fremmedspråklige personer som kunne vært sentrale
ansatte. Siden jeg har fokusert på én avdeling på ett sykehjem er funnene spesifikke for
analyseenheten og utvalget. Av denne grunn kan resultatet på ingen måte sies å være
representativt for andre tilfeller. Jeg kan ikke generalisere resultater på grunnlag av studien,
men den kan kaste nytt lys på teorien.

9.3

Avsluttende refleksjoner og videre forskning

Denne oppgaven har forsøkt å belyse hvordan kunnskapsdeling foregår mellom ansatte i
avdeling Vest, hvilke utfordringer de har og hvordan de går inn for å løse disse. Det viser seg
at interessen for å dele kunnskap og erfaringer generelt er stor, og de færreste har opplevd at
kolleger holder tilbake kunnskap. Mye kan tyde på at med enda større bevisstgjøring rundt
egen kunnskap og sykehjemmets voksende behov for kompetanse vil føre til at de vil fortsette
å gi god og kunnskapsrik pleie til pasientene.
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Mitt bidrag har vært å benytte et teoretisk rammeverk i en annen kontekst enn den
opprinnelige. For videre forskning kan det vurderes å benytte dette i sammenheng med andre
case og kontekster innen helsevesenet, og se om det kan gi ny eller kontrasterende innsikt i
forhold til denne studien. Dette både med tanke på teorien, men også på ulike arbeidsplasser
og hvordan kunnskapsdeling foregår der. Jeg har så vidt kommet inn på temaet teknologi og
dens rolle for kunnskapsdeling i helsesektoren, noe jeg ser på som interessant for videre
forskning. Det samme gjelder hvilke ressurser de ansatte trekker på når de deler kunnskap
eller finner ny kunnskap. I tillegg kunne det vært spennende å utforske nettverket rundt
sykehjemmene med tanke på grensekryssere og kunnskapsmeglere; mer om kunnskapsdeling
på tvers i nettverket.
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt
«En casestudie av kunnskapsdeling på et sykehjem»
Bakgrunn og formål
Jeg skriver for tiden masteroppgave ved Universitetet i Oslo, det Utdanningsvitenskapelige fakultet og Institutt
for Pedagogikk. Studieretningen er Kunnskap, utdanning og læring, med spesialisering i læring, teknologi og
arbeid. Formålet med studien er å undersøke fenomenet kunnskapsdeling mellom ansatte. Her vil jeg blant annet
se på hvordan kunnskap deles mellom ansatte, hvilke utfordringer som eksisterer, og hvordan disse kan
overkommes.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Jeg ønsker å intervjue personer med ulike stillinger, erfaring og fagbakgrunner, slik at alle som jobber i
avdelingen er aktuelle. Jeg ønsker å gjennomføre intervju med 5-7 personer. Deltakere vil bli intervjuet i henhold
til tema for oppgaven, og disse ønskes gjennomført i uke 7-10 og videre avtale om tid og sted blir vi enige om.
Intervjuene var tenkt til å vare i ca 45 min, men dette kan vi se an ift hva som er mulig. Spørsmålene vil handle
om temaet kunnskapsdeling –muligheter og hindringer. Data registreres i form av lydopptak for å lette
noteringsarbeidet mitt. Om det er ønskelig sender jeg spørsmålene til intervjuet i forkant.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg og min veileder som vil ha tilgang til
disse, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den publiserte utgaven. Opplysninger og lydopptak lagres
hver for seg på passordbeskyttet pc for å ivareta konfidensialitet. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1/6-2016
og all identifiserbar data vil bli slettet etter endt sensur, senest i august 2016.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom
du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til
studien, ta kontakt med meg; Kari Straume, tlf: 99719799, epost: kari_straume@hotmail.no. Veileder er Terje
Grønning, professor ved Institutt for Pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo,
tlf: 22855336, epost: terje.gronning@iped.uio.no.
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.
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(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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INTERVJUGUIDE FOR INFORMANTER
Bakgrunnsinformasjon
1.

Hva er din stilling?

2.

Hvilken utdannelsesbakgrunn har du?

3.

Hvor lenge har du jobbet med faget?

4.

Hvor lenge har du jobbet i avdelingen?

5.

Hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder har du?

Deltakernes kunnskap – forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad
6.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
a) Hvilke oppgaver får du tildelt og hvilke bestemmer du selv at du skal gjøre?
b) Hvor mye jobber du for deg selv og hvor mye i samarbeid med andre?

7.

I din jobb, er du på en eller annen måte avhengig av det andre gjør?
a) Er det negative eller positive konsekvenser av denne avhengigheten?
b) Hvilke konsekvenser kan det ha når samarbeidet ikke fungerer?

8.

Er det forskjeller i hva ansatte bringer inn i samarbeidet av kunnskap og erfaringer?

9.

Når oppstår det situasjoner der det er høy grad av usikkerhet og du trenger ny kunnskap?

10. Hva betyr «kunnskap» i jobbsituasjonen? Hvis du skulle fortelle en utenforstående hva slags kunnskap
din jobb innebærer, hva ville du sagt?
Arenaer for kunnskapsdeling
11. Er kunnskapsdeling mulig? Er dette annerledes enn å informere hverandre?
12. Hvordan kan man dele kunnskap?
13. Opplever du vaktskiftet som en arena der dette skjer?
14. Hvilken rolle har du vanligvis under disse møtene?
15. På hvilke måter deler dere kunnskap i vaktskiftet?
16. Er andre tidspunkt i vakten bedre egnet for å gjøre dette?
17. Hva slags betydning har deling av kunnskap og erfaring for deg?
a) Er dette noe du er bevisst på?
b) Hvordan legger du til rette for det i vaktskiftet og generelt i vakten?
18. Hvor leter du hvis du trenger ny kunnskap ift arbeidet?
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19. Hvordan kan ansatte som er mindre kjent i eller ikke oppdatert om avdelingen, orientere seg om
nødvendig kunnskap?
20. Er det viktig å dele kunnskap i avdelingen?
21. Blir dette sett på som noe positivt i organisasjonen?
22. Har du inntrykk av at andre er villige til å dele sine kunnskaper og erfaringer? Har du opplevd
situasjoner der de ikke er interesserte i dette?
a)

Hvis ja, hvorfor tror du det er sånn?

b) Hvis nei, hva tror du kan være årsaken?
23. Hva kan være konsekvenser av at man ikke klarer å dele kunnskap i vaktskiftet, og generelt i vakten?
Kunnskapsgrenser og grenseobjekter
24. Hvilken betydning har det for samarbeidet at man snakker samme språk og forstår hverandre?
a)

Når det gjelder fagspråket forskjellige yrkesgrupper snakker

b) Når det gjelder fremmedspråk blant ansatte
25. Opplever du at alle forstår problemer eller oppgaver på samme måte, uavhengig av fagbakgrunn?
a) Hva gjør du/dere for å løse disse utfordringene?
26. Hva gjør du når noen ikke forstår det som sies i vaktskiftet eller generelt i vakten?
27. Er det slik at det er enkelte personer som man henvender seg til spesielt, når det oppstår utfordringer?
a) Hvis ja, hva kjennetegner disse?
b) Hvis ja, hvordan bidrar de til forståelse?
c) Hvis nei, hvorfor ikke?
28. Bruker dere noen form for redskap, begrep eller modell for å løse problemer som oppstår i avdelingen
eller ift pasienter? For eksempel medisinsk utstyr, apparater, illustrasjoner og tegninger.
29. Kan du gi et eksempel på en situasjon der dette var nødvendig fordi problemet var så nytt eller ukjent?
30. Hvordan oppfatter du Profil (pasientjournal) som et verktøy og felles referansepunkt? Er det bruk av
andre programmer?
31. Kan du si noe om skjemaer du har med deg og rutiner du gjør i løpet av arbeidsdagen?
32. Hvis det har skjedd en feil eller at det er forhold som er problematiske, hvordan tar du dette opp med de
andre?
a) Kan dette være vanskelig? Hvis ja - hvorfor? Hvis nei, hvorfor er det uproblematisk?
33. Når det er uenighet eller ulike oppfatninger om behandling eller rutiner og metoder, hvordan går dere
frem for å løse dem?
34. Hva mener du kan gjøres for å støtte kunnskapsdeling i avdelingen og vaktskiftet?
35. Er det noe vi ikke har snakket om som du vil tilføye?
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