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Sammendrag 
Oppgaven tar for seg hvordan Nedre Eiker og Drammen kommuner har forankret 

endringsprosesser knyttet til lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten. 

Bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten i kommunen er ikke 

lovpålagt, og til tross for at staten ønsker et nasjonalt tilbud innen 2020 gis det ingen 

øremerkede midler til kommunene for å gjennomføre dette. Innføring av tekniske løsninger i 

helse- og omsorgstjenesten baserer seg derfor på kommunens ressurser og mål. 

 

Først gjøres det rede for virkemidlene staten gjør bruk av for å stimulere kommunene til å ta i 

bruk lokaliseringsteknologi. Slik stimulering baserer seg på både harde og mykere 

virkemidler. Bruk av mykere virkemidler, som anbefalinger og opplæringsløp, er frivillige 

for kommunene å benytte seg av. Virkemidler og anbefalinger er utviklet for forskjellige 

aktører i endringsprosessen. 

 

Videre tar oppgaven for seg hva velferdsteknologikoordinatorene i casekommunene har lagt 

vekt på ved forankring av endringsprosessen innføringen av tekniske løsninger innebærer. I 

beskrivelsen av forankringen gjøres det rede for hvordan dette er løst i ulike ledd i 

organisasjonen, og hvordan de ulike virkemidlene brukes underveis. 

 

Avslutningsvis problematiseres utfordringer ved å innføre (enda) en teknisk løsning i 

helsepersonells arbeidshverdag. Den tekniske løsningen inngår i helse- og omsorgstjenestens 

informasjonsinfrastruktur, altså til organisatoriske og tekniske avhengigheter som allerede 

finnes i tjenestene. 
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1 Innledning 
1.1 Tema, bakgrunn og aktualitet 
”Hvor skal du gå?” kan være en måte for helsepersonell å vise tilstedeværelse i møte med 

pasienter. Samtidig kan spørsmålet stilles som hinder for pasienter med en demens slik at 

disse ikke tar seg ut i friluft på egenhånd. Det kan stilles av en pårørende som føler et behov 

for kontroll av ektefelle, forelder eller barn, men som også trenger avlastning. ”Hvor skal du 

gå?” kan altså tillegges et meningsinnhold som nødvendigvis ikke gjenspeiler et behov for å 

se og bli sett. Lokaliseringsteknologi kan snu spørsmålet til å bli en oppfordring til å bevege 

seg fritt etter pasientens forutsetninger, til å besøke venner eller lese avis i parken.  

 

I 2017 står kommunene overfor en utfordring knyttet til en endring i demografien når 

pasientene får sammensatte pleiebehov og samtidig lever lenger. I tillegg får tjenesteyter 

tilgang på færre ressurser enn tidligere. En forutsetning for slike muligheter kan ligge i å 

spørre kommunene hvor de skal gå. For hvor skal de gå, når samfunnet endrer seg? Tekniske 

løsninger kan gi handlingsrom til å ivareta pasienter med kognitiv svikt, samtidig som man 

frigjør ressurser til de med mer omfattende pleiebehov. Hvor mange ganger skal de gå, den 

samme veien gang på gang, fordi det er den eneste de kan? Er endringsprosesser for å ivareta 

”kald” teknologi mulig i en tjeneste som baserer seg på omsorg og ”varme” hender? 

 

I Stortingsmelding 25 (2005-2006), Mestring, muligheter og mening pekes det på 

utfordringer i fremtidens helse- og omsorgssektor.1 Både en ”ny” og ressurssterk generasjon 

eldre med høyere og bedre fysikk, og flere yngre tjenestemottakere legger premissene for et 

mer mangfoldig tjenestetilbud.  

 

Fra 2020 kommer veksten i eldre personer over 80 år til å øke, mens veksten i antall 

yrkesaktive og veksten i antall middelaldrende til å yte omsorg ikke følger samme graf. Dette 

resulterer i at tilgangen på arbeidskraft innen helsefeltet ikke øker, men at det offentlige 

allikevel må ta den forventede behovsveksten. I tillegg er det et mål at psykososiale behov gis 

en mer aktiv profil slik at dagliglivet, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold bedres i 

fremtidens omsorgstilbud.  

 

																																																								
1 Helse- og omsorgsdepartementet. Mestring, muligheter og mening, St.meld. nr. 25 (2005-2006), side 10 
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Demenssykdom trekkes frem som den tilstanden som gir flest år med funksjonstap, og derfor 

krever mest ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. 2 Demens bør derfor prioriteres 

av omsorgstjenesten, slik at utfordringene kan møtes med en forberedt primærhelsetjeneste 

der kapasiteten på tiltakene og tjenestetilbudet er robust nok til å møte fremtidens 

utfordringer. I dag skyldes 80 % av innleggelser på sykehjem demens. I tillegg mottar mange 

av de som bor hjemme med en demens hjemmetjenester. 

 

Ett av målene til Nasjonalt velferdsteknologiprogram er å gi personer med en demens 

tryggheten til å bo lenger i eget hjem og slik mestre eget liv og helse. Alternative utgifter i 

form av sykehusinnleggelser kan spare kommunen for millioner,3 og sette inn ressurser der 

de er bedre anvendt. 

 

Gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er befolkningen sikret lik rett til tjenester av god 

kvalitet. Helse- og omsorgstjenesteloven skal bidra til at ressursene utnyttes på en best mulig 

måte.4 På grunn av utviklingen i demografien vil jeg gjøre rede for endringsprosesser knyttet 

til innføring og bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten for 

personer med en demens i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Jeg vil ta utgangspunkt i to 

casekommuner, der en har vært med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og en anser seg 

selv som en foregangskommune.  

 

Behandling av helseopplysninger innebærer behandling av personopplysninger. Bruk av 

lokaliseringsteknologi produserer personopplysninger i stor skala. I denne oppgaven vil 

derimot fokuset ligge på styring og organisering av implementeringen i helsetjenesten og 

hvordan denne styringen organiseres på tvers av nivåer i offentlig forvaltning. Jeg ønsker 

derfor å gjøre rede for virkemiddelbruk og nasjonale forventninger. Sentralt står hvordan 

staten påvirker kommuner til å sette i gang ressurskrevende e-helsetjenesteprosjekter for å 

møte fremtidens utfordringer. Oppgaven vil ikke drøfte sikring av personopplysninger.  

 

 

 

 

																																																								
2 Teknologirådet. Fremtidens alderdom og ny teknologi, side 11 
3 Helsedirektoratet. Gevinstrealiseringsrapport nr. 1, side 19 
4 hol § 1-1 nr 7	
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1.2 Forskningsspørsmål og avgrensning 
Forskningsspørsmålene mine er: 

 

1. Hvilke virkemidler bruker staten for å stimulere kommunene til å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi for personer med en demens i helse- og omsorgstjenesten? 

 

2. Hvordan forankres endringsprosessen knyttet til implementeringen av 

lokaliseringsteknologi i Drammen og Nedre Eiker kommuner? 

 

3. Hvordan forholder bruk av lokaliseringsteknologi seg til journalføring og elektronisk 

pasientjournal? 

 

Ved å besvare mine forskningsspørsmål ønsker jeg å belyse utfordringer ved kommunens 

tilnærming til nasjonale velferdsteknologiske løsninger som skal implementeres og tas i bruk 

på lokalt nivå. Før jeg går videre med definisjoner av sentrale begreper i denne oppgaven 

ønsker jeg å avgrense mine forskningsspørsmål.  

 

For å svare på forskningsspørsmål 1 vil jeg først gjennomføre en rettskildestudie av relevant 

lovgivning. Deretter ønsker jeg å sammenligne hvordan lovreguleringer og overordnede 

føringer påvirket casekommunene Nedre Eiker og Drammen i deres arbeid med 

implementering av lokaliseringsteknologi mot de lovene, anbefalinger og tiltak 

statsforvaltningen har utarbeidet for en helhetlig, nasjonal velferdsteknologisk løsning.  

 

En mulig oppfattet overstyring av kommunene gjennom statlige føringer kan påvirke 

lokalnivåets selvråderett. Ved en høy grad av selvråderett kan kommunene påvirke valg av 

tekniske løsninger og påvirke implementeringen på egne måter. Dette kan gjøres ved for 

eksempel organisering av egen tjeneste og ved å stille krav i anskaffelsesprosesser. Jeg 

ønsker blant annet å drøfte det kommunale handlingsrommet som finnes for å implementere 

systemer tilpasset lokale behov og lokal tjenesteytelse, hvor staten har vært med på å 

formulere målene. Med forskningsspørsmål 2 tar jeg sikte på å kartlegge hvordan 

casekommunene forankrer endringsprosessen knyttet til implementeringen av 

lokaliseringsteknologi. Endringsprosessen må både forankres i ledelsen, hvor budsjetter for 

prosjekter vedtas, og ned til førstelinjen. Det er i førstelinjen den nye tekniske løsningen først 
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og fremst vil tas i bruk, men det er allikevel nødvendig at hele organisasjonen støtter tiltaket. 

I begge casekommunene har det blitt gjennomført prosjekter i tilknytning til 

endringsprosessene. Jeg vil derfor også gjøre rede for egenskaper ved prosjekt- og 

linjestyring i organiseringen av ansvarsforhold. 

 

Forskningsspørsmål 3 tar utgangspunkt i kommunens evne til å gjennomføre gode IKT-

implementeringer. Jeg ønsker derfor å gjøre rede for hvordan lokaliseringsteknologisystemet 

forholder seg til kommunens elektroniske pasientjournal og hvordan casekommunenes 

velferdsteknologikoordinatorer oppfatter dagens løsning. Spørsmålet tar sikte på å kartlegge 

hvordan innføring av teknisk løsning og journalføring løses praktisk i helse- og 

omsorgstjenesten. Rettslige spørsmål knyttet til journalføring behandles derfor ikke, men 

antas å ligge innarbeidet i rutinene i helse- og omsorgstjenesten i dag. 

 

Informasjonsinfrastrukturteori kan være nyttig for å analysere kommunens evne til å innføre 

nye tekniske løsninger, for eksempel lokaliseringsteknologi som en del av 

velferdsteknologimålene i egen helsetjeneste. Aktørene i informasjonsinfrastrukturen kan 

påvirke arbeidsformer, muligheter og begrensninger i en fremtidig struktur. 

 

Denne oppgaven begrenser seg til lokaliseringsteknologi med en GPS-funksjon brukt i helse- 

og omsorgstjenesten for pasienter med en demens, og kommer derfor ikke til å behandle 

andre velferdsteknologiske løsninger. Helt til sist vil jeg påpeke at oppgaven forsøker å 

belyse problemstillingene fra et forvaltningsperspektiv, altså hvordan den selvstyrte 

kommunen kan påvirke tekniske løsninger i tjenesteytelsen. 

 

1.3 Casekommunene 
Som mine casekommuner valgte jeg ut Drammen og Nedre Eiker kommune, hvor intervjuene 

er gjennomført. I intervjuene ønsket jeg blant annet å kartlegge hvordan kommunene har latt 

seg påvirke av statlige mål gjennom virkemiddelbruk som foreligger. 

 

Drammen kommune ble valgt ut ifra det enkle kriteriet at kommunen har vært en del av et 

større prosjekt for å kartlegge bruk av GPS i demensomsorgen i kommunal sektor. Prosjektet 

Trygge spor I var et samarbeid mellom Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn, Åfjord 
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kommuner og Sintef.5 Trygge spor I ble finansiert av Regionale forskingsfond.6 Drammen 

kommune har valgt å opprette Skap gode dager som en utviklingsenhet for helse- og 

omsorgssektoren. Skap gode dager ble opprettet i Helse, sosial og omsorgsetaten i januar 

2013.7 Utviklingsenhetene skal løfte kompetansenivået i tjenestene lagt til Helse, sosial og 

omsorg. 

 

I tillegg ble det allerede i forprosjektrapporten til denne avhandlingen kartlagt at den sentrale 

personen for implementering av lokaliseringsteknologi i Drammen kommune byttet jobb i 

2015, og begynte med velferdsteknologi i Nedre Eiker kommune. Denne personen, som har 

vært min informant i Nedre Eiker kommune, har blitt beskrevet som selve hjertet for 

implementering av velferdsteknologi i Drammen kommune. Dette kan derfor også ha noe å si 

for implementering av lokaliseringsteknologi i Nedre Eiker kommune. 

 

Drammen kommune hadde samme leverandør av lokaliseringsteknologi som Nedre Eiker 

kommune ut 2016. De har, sammen med Trondheim kommune, gått til anskaffelse av et nytt 

system fra 2017. Fordi det ikke foreligger nok erfaringer med det nye systemet vil ikke dette 

tas med i denne oppgaven, men kun ta for seg forskjeller og likheter i implementering i 

tjenesten før 2017. 

 

Drammen kommune er en forholdsvis stor kommune med 68 300 innbyggere8. Helse og 

omsorgssektoren består av flere helsedistrikter underlagt helse- og sosialdirektøren. I tillegg 

er kontor for tjenestetildeling og samordning, samt utviklingsenheten Skap gode dager 

sentrale i denne oppgaven. 

																																																								
5 Sintef. Trygge spor (a) 
6 Sintef. Trygge spor (b) 
7 Drammen kommune. Utviklingsenheten Skap gode dager 
8 Drammen kommune. Fakta om Drammen.  
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Figur	1:	Drammen	kommune,	organisasjonskart.		

Figuren viser organisering av helsetjenester med særlig interesse for bruken av 

lokaliseringsteknologi i Drammen kommune. Informanten jeg har benyttet er plassert i en 

underenhet under helse- og sosialdirektøren. Denne strukturen viser blant annet et sentralt 

plassert ansvar hos rådmannen, der arbeidsoppgavene er fordelt på underliggende, 

koordinerte virksomheter. Organisasjonskartet er hentet fra Drammen kommunes nettsider, 

men redigert for å kun omfatte relevante aktører.9 

 

Nedre Eiker ble valgt som eksempel på en litt mindre kommune som i tillegg grenser til 

Drammen. På den måten ønsket jeg å se på forskjeller og likheter i organisering og evne til 

gjennomføring for to kommuner. I tillegg er Nedre Eiker kommune oppført i Register om 

betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)10. Denne situasjonen kan peke på at denne 

kommunen står noe dårligere stilt økonomisk. Dette kan være av betydning for 

implementering av teknologien i kommunens helse- og omsorgstjenester. 

 

Nedre Eiker kommune har 24 400 innbyggere11, og til tross for at dette er færre enn i 

Drammen kommune er altså kommunen relativt stor. 

																																																								
9 Drammen kommune. Organisasjonskart. 
10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommuner som er oppført i registeret. 
11 Nedre Eiker kommune. Nedre Eiker - i hjerte av alt!	



	 7	

 
Figur	2:	Nedre	Eiker	kommune,	organisasjonskart.		

Figuren viser organisering av helsetjenester med særlig interesse for kommunens bruk av 

lokaliseringsteknologi. Informanten jeg har benyttet er plassert direkte under 

kommunalsjefen med et overordnet ansvar for innføring, opplæring og bruk. Figuren er 

basert delvis på kommunens egne organisasjonskart,12 samt informasjonsutveksling med 

informanten.13 

 

1.4 Struktur 
Nedenfor følger en presentasjon av øvrige kapitler der jeg kort presenterer oppgavens 

oppbygning på et overordnet nivå. 

 

Oppgavens metodebruk presenteres i kapittel 2. Valgene som er tatt underveis i arbeidet med 

oppgaven kan påvirke resultatet, og kapittelet forsøker å kartlegge utfordringer, fordeler og 

ulemper ved min metodiske tilnærming. Kapittelet er delt inn i juridisk og 

samfunnsvitenskapelig metode. 

 

Kapittel 3 svarer på forskningsspørsmål 1. Det består både av rettskildestudier og kartlegging 

av mykere virkemidler og anbefalinger. Aktuell empiri som er kartlagt på bakgrunn av 

intervjuer hos kommunene gjøres også rede for underveis. 

 

																																																								
12 Nedre Eiker kommune. Organisasjonskart 
13 Personlig kommunikasjon i e-post fra Informant A (b), 28.03.17 
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I kapittel 4 presenteres teorigrunnlaget og empiri. Teorigrunnlaget er hentet fra 

organisasjonsteori, inkludert teorier som omhandler samvirke mellom innføring av nye 

tekniske løsninger og endringer i organisasjonen. Dette anvendes i drøftingen av forankring 

knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i mine casekommuner for å svare på 

forskningsspørsmål 2. Lokaliseringsteknologi og journalføring tas opp i siste del av kapittel 

4, og svarer på forskningsspørsmål 3. Kapittelet tar mer inngående for seg intervjuene som er 

gjennomført i forbindelse med oppgaven. 

 

I kapittel 5 gis oppsummering av arbeidet. Dette består delvis av egne refleksjoner basert på 

erfaringer knyttet til arbeidet med oppgaven, samt retning for videre forskning på 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Etter kapittel 5 finnes en liste med begrepsavklaring for å utdype eller forklare begreper og 

navn i denne oppgaven. 
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2 Metode 
2.1 Innledning 
Oppgavens metodebruk består av juridisk og samfunnsvitenskapelig metode. Den juridiske 

metoden tar sikte på å besvare deler av forskningsspørsmål 1, mens samfunnsvitenskapelig 

metode er brukt i tilknytning til alle forskningsspørsmålene. Både juridisk og 

samfunnsvitenskapelig metode består av intervjuer og dokumentstudier. De ulike metodiske 

tilnærmingene gjøres rede for nedenfor.  

 

2.2 Juridisk metode 
I en rettskildestudie kan man benytte seg av ulike metodiske tilnærminger. I min metode har 

jeg benyttet meg av intervjuer hos kommunene. I tillegg har det vært nødvendig med 

dokumentstudier av relevante rettskilder. Den juridiske delen av oppgaven består derfor ikke 

av rettsdogmatisk metode. Formålet med metoden er å besvare forskningsspørsmål 1 

gjennom utgangspunktet til casekommunene. Med metoden ønsker jeg derfor å klarlegge 

virkemiddelbruk og hvordan dette oppleves i kommunen. 

 

I tillegg ønsker jeg å belyse hvordan kommunene organiserer bruk av lokaliseringsteknologi 

innenfor rammene av regelverket. Tilnærmingen har sitt utgangspunkt i Schartums 

rettskildestudier, kartlegging av praktisk rettsanvendelse.14 En tilnærming i kartlegging av 

praktisk rettsanvendelse er å gjøre rede for hvordan rettskildematerialet i 

systemutviklingsarbeidet blir brukt. Jeg benytter meg av tilnærmingen i en overført betydning 

der systemutviklingsarbeidet begrenses til organisasjonsendring. Metoden tar sikte på å gjøre 

rede for hvordan staten har brukt lovverket for å tillate bruk og stimulere til implementering 

av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenestene, jf. forskningsspørsmål 1. 

 

I kartleggingen av rettslig virkemiddelbruk for å stimulere kommunene til å implementere 

lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten, har jeg tatt utgangspunkt i 

casekommunenes forståelse av relevant rettslig regulering. Ved å gjennomføre intervjuer hos 

casekommunene kartla jeg de rettsreglene kommunene trakk frem som viktige da de tok i 

bruk lokaliseringsteknologi. I forkant av intervjuene hadde jeg kort kartlagt helserettsbildet 

på bakgrunn av faglitteratur. For å gjøre rede for reglene kommunene fremhevet har jeg tatt 
																																																								
14 Schartum, Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning, side 7 
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for meg både relevante forarbeider og rundskriv til disse. I tillegg ga intervjuene svar på 

hvordan organisering og bruk av lokaliseringsteknologien foregår i kommunene. Oppgaven 

forsøker derfor blant annet å belyse hvordan loven klargjør rettsgrunnlaget for bruk av 

lokaliseringsteknologi og i hvilken grad kommunene stimuleres til bruk av 

lokaliseringsteknologi som ledd i tjenesten. 

 

2.3 Samfunnsvitenskapelig metode 
Jacobsen (2015) beskriver samfunnsvitenskapelig metode som en strategi for å frembringe 

gyldig og troverdig kunnskap om virkeligheten. Kriteriene for en troverdig og relevant 

undersøkelse baserer seg på at empirien gir svar på forskningsspørsmålene, samt at resultatet 

ville vært det samme dersom undersøkelsen ble foretatt på nytt. Dette forutsetter at metoden 

er tydelig beskrevet og at det faktiske undersøkelsesopplegget forholder seg til teknikkene 

som blir beskrevet. 

 

Samfunnsvitenskapelig metode kan grovt sett deles inn i kvantitativ og kvalitativ metode. 

Kvantitativ metode egner seg godt for å tilegne seg en bred forståelse av et fenomen, der 

dataene er tydelig målbare, og gjerne tallfestet. Kvantitativ metode kan for eksempel benytte 

seg av spørreskjemaer som datainnsamlingsmetode.  

 

Kvalitativ metode tar derimot sikte på å samle inn data gjennom ord og handlinger, og krever 

derfor andre typer datainnsamlingsmetoder. Forskjellen i om man benytter seg av kvantitativ 

eller kvalitativ metode kommer derfor an på hvordan man stiller spørsmålet. En kvalitativ 

metode kan gi en nyansert beskrivelse av få enheter. Gjennom et intervju kan man kartlegge 

hvordan individet forholder seg til konteksten, for eksempel hvordan de kommuneansatte 

påvirker implementering av lokaliseringsteknologi innad i egen kommune. 

 

For å kartlegge hvordan kommunene har forankret endringsprosessene i linjen har jeg 

gjennomført kvalitative forskningsintervjuer. Intervjuene var planlagt som semistrukturerte 

intervjuer med en intervjuguide med åpne spørsmål. Disse skulle gjennomføres i henholdsvis 

Nedre Eiker og Drammen kommuner. I tillegg valgte jeg samme innfallsvinkel hos KS som 

en sentral aktør i Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Samveis. I intervjusituasjonen gikk 

det semistrukturerte intervjuet over i en ustrukturert utførelse og intervjuguiden ble brukt mer 

som en sjekkliste enn en guide. Dette skyldes i stor grad at intervjuobjektene tok styringen 
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som eksperter på området. Arbeidet med intervjuguidene er i stor grad basert på erfaringer fra 

forprosjektrapporten til masteroppgaven. Intervjuene i masteroppgaven ble gjennomført 9. 

september (KS) og 26. oktober (casekommunene). I ettertid har jeg hatt noe e-

postkorrespondanse med Nedre Eiker kommune for å få publiserte dokumenter som har vært 

sentrale i arbeidet med endringsprosessen. I tillegg har foreløpige grunnlagsdokumenter til 

saksbehandling knyttet til lokaliseringsteknologi og en tekstlig beskrivelse av systemet blitt 

delt med meg. 

 

Intervjuobjektene ble valgt ut på bakgrunn av bekjente i helse- og omsorgstjenesten i 

Drammen kommune i forbindelse med forprosjekt i FINF4002. Da fikk jeg 

kontaktinformasjonen til tidligere velferdsteknologikoordinator i Drammen kommune 

(Informant A), som hadde startet i en lignende stilling i Nedre Eiker kommune. 

Velferdskoordinatoren i Nedre Eiker kommune ga meg kontaktinformasjon til en informant i 

Drammen kommune (Informant B). For å komme i kontakt med en informant i KS 

(Informant C) tok jeg kontakt med en av rådgiverne til KS’ arbeid med Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram. Hun sendte forespørselen videre til den personen hun mente jeg 

skulle ha kontakt med. Spesielt Informant A har fremstått som brennende engasjert for feltet, 

og la fra første dag et grunnlag for hvordan jeg senere skulle ta fatt på utførelsen av 

masteroppgaven.  

 

Ett av to intervjuer gjennomført i Nedre Eiker kommune ble gjennomført i forbindelse med 

forprosjektet til masteroppgaven, men har også blitt brukt som grunnlag for denne oppgaven. 

 

Jeg brukte også dokumentstudier for å kartlegge de myke virkemidlene Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram, i regi av staten, benytter seg av for å stimulere kommunene til å ta 

i bruk lokaliseringsteknologi. Kartleggingen av virkemidler baserer seg delvis på hva som har 

blitt trukket frem som tungtveiende og relevant i intervjuene hos kommunene, samt 

veiledninger, pedagogiske opplegg, mv., som står sentralt i statens informasjon om 

velferdsteknologi. Dette reflekterer også i stor grad hvordan en kommune kan skaffe seg 

innsikt dersom de ønsker å innføre lokaliseringsteknologi. Virkemidlene gjennomgås ikke i 

sin helhet, men funn i disse trekkes frem for å understøtte eller sammenligne med funn i 

intervjuene. Deler av virkemiddelbruken er svært omfattende og har vært vanskelig å få en 

god oversikt over. For eksempel er et av virkemidlene utformet som en veileder i et 
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opplæringsløp hvor en praktisk tilnærming retter seg mot ansatte med helsefaglig bakgrunn. 

Andre virkemidler er tekniske og retter seg mot utviklere av velferdsteknologiske systemer. 

 

Der jeg føler jeg har manglet empiri for å svare på forskningsspørsmålene mine har jeg tatt 

utgangspunkt i dokumenter knyttet til Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Dokumentstudier 

kan delvis utfylle intervjuene. Da Drammen kommune har vært med på å utarbeide rapporten 

sier dette derfor noe om Drammen kommune som casekommune. Utfordringen har vært at 

denne empirien baserer seg på andres datainnsamling, og jeg kan ikke nødvendigvis gå god 

for hvor relevant den er for min oppgave. 
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3 Virkemiddelbruk 
3.1 Om virkemidler 
Forskningsspørsmål 1 tar sikte på å kartlegge virkemidler kommunene blir eksponert for slik 

at statens mål knyttet til velferdsteknologi kan oppnås. I denne oppgaven skiller jeg grovt sett 

mellom harde og myke virkemidler.  

 

Med harde virkemidler sikter jeg til rammer og krav kommunene må forholde seg til 

gjennom lov og budsjetter gitt av staten. Ved innføring av lokaliseringsteknologi gis 

økonomiske virkemidler i form av prosjektmidler og faller derfor utenfor rammene av hard 

virkemiddelbruk, jf. bruk av budsjettvedtak. I tillegg til lov anser jeg også her både 

forarbeider og rundskriv15 til relevante bestemmelser for harde virkemidler fordi de er 

førende for hvordan kommunen skal tolke loven. De harde virkemidlene gjøres rede for i 

kapittel 3.2. 

 

Etter helse og omsorgstjenesteloven (heretter hol) § 12-5 har Helsedirektoratet ansvar for 

nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.16 I forarbeidene til loven påpekes det at slike 

virkemidler ikke er rettslig bindene for kommunene, men viser oppfatninger rundt faglig 

forsvarlighet, tolkning av relevant regelverk, prioriteringer som samsvarer med vedtatt 

politikk, mv.17 Nasjonale retningslinjer og veiledere kan antas å trekke kommunene, og andre 

i sektoren, i samme retning slik at det blir mest mulig like helsetjenester i hele landet. 

 

Mykere virkemidler omfatter fagspesifikke veiledninger, rapporter, anbefalinger, metoder, 

prosjektmidler, mv. Her står kommunene friere til å benytte seg av veiledninger, 

anbefalinger, mv. som foreligger. Enten kan kommunene ta til seg alt, ingenting, eller et 

utvalg av virkemidlene. De mykere virkemidlene som fremstilles i denne oppgaven er i stor 

grad utformet av ulike aktører i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, altså Helsedirektoratet, 

Direktoratet for e-helse og KS som forvalter programmet. Aktørene i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram gjøres rede for i kapittel 3.3. I tillegg har jeg valgt å ta inn 

pilotkommunenes erfaringer knyttet til prosjekter i regi av Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram som et konkret virkemiddel for å stimulere kommunene. 

																																																								
15 IS 8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, Helsedirektoratets fortolkning av loven. 
16 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 24. juni 2011 nr. 30. 
17 Prop. 91 L (2010-2011), side 505	
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Fremstillingen av virkemidlene er generell. Spesielt vil jeg fokusere på anbefalinger knyttet 

til endringsprosesser og forankring som har blitt fremhevet i intervjuene hos 

casekommunene. 

 

3.2 Relevant rettslig regulering 
For å besvare forskningsspørsmål 1 tar jeg utgangspunkt i to ytterpunkter som er relevante 

for oppgaven før jeg gjennomgår de rettslige virkemidlene kommunene har fremhevet.  

 
Figur	3:	Motstridende	hensyn	for	styring	av	kommunal	helse-	og	omsorgstjeneste.		

I figuren vises det til to motstridende hensyn staten stiller opp for kommunal helse- og 

omsorgstjenesteforvaltning, slik jeg tolker det. På den ene siden påvirkes helse- og 

omsorgstjenesten av de rettslige rammene basert på blant annet tanken om kommunalt 

selvstyre og organisering av egen tjeneste. Motsatt har staten ytret et ønske, og anbefaling, 

om at kommunene skal integrere og ta i bruk lokaliseringsteknologi som en del av 

helsetjenesten innen 2020. 

 

Organisering av egen tjeneste er et ansvar lagt til kommunene, men den lokale autonomien 

kan oppleves å bli begrenset av rettslige rammer. Regulering av helse- og omsorgstjenesten 

er lagt til særlovgivningen, altså i helseretten. I helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 3-1 

første og andre ledd formuleres et ”sørge for-ansvar” for kommunene: Kommunene skal 

sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder 

personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 

problemer eller nedsatt funksjonsevne. Hva kommunen skal ”sørge for” er videre beskrevet i 

hol § 3-2, første ledd. Generelt for bruk av lokaliseringsteknologi omfatter ansvaret 

kommunene skal sørge for ”blant annet tilby følgende: (..) Utredning, diagnostisering og 

behandling (..), Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering og andre 

helse- og omsorgstjenester, herunder: helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, (..)  

plass i institusjon, herunder sykehjem og avlastningstiltak.” Tekniske løsninger som ledd i 



	 15	

helse- og omsorgstjenesten kan altså gis for å sørge for lovpålagte tjenester som sosial 

rehabilitering, helsetjenester i hjemme, som tillegg til plass i institusjon, mv. 

 

Hvordan tjenesteytelsen skal organiseres innenfor de enkelte tjenesteområdene som er listet 

opp i hol § 3-2 ligger derfor innenfor kommunens selvråderett18 så fremt tjenesten følges av 

lovgivningen forøvrig.19 Innføring av lokaliseringsteknologi vil derfor være en del av disse 

tjenestene. 

 

3.2.1 Rettslig regulering og lokalt selvstyre ved bruk av 

lokaliseringsteknologi.  
Forskningsspørsmål 1 omfatter en redegjørelse av hvordan staten stimulerer kommunene til å 

ta i bruk lokaliseringsteknologi, blant annet gjennom bruk av rettslige virkemidler. Derfor har 

jeg også tatt utgangspunkt i funn i intervjuer for å kartlegge casekommunenes tilnærming til 

hjemmelsgrunnlag knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi. Nedre Eiker kommune trekker i 

sitt arbeid med implementeringen av lokaliseringsteknologi frem fire hjemler for å kunne 

benytte den tekniske løsningen som ledd i helse- og omsorgstjenesten. ”For det er sånn at 

det faktisk er fire forskjellige lovhjemler for bruk av lokaliseringsteknologi, eller ja, i forhold 

til bruk av GPS. Du har en paragraf 4-1 i pasient- og brukerettighetsloven som sier at 

helsehjelp er frivillig og at hvem som helst kan samtykke til det. Og GPS er i lovverket 

definert som helsehjelp i forhold til det nye rundskrivet (IS-8/201520, min bemerkning) som 

kom i høst, i forhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Så da har du paragraf 4-1 som du 

hjemler det i når vedkommende har samtykke. Også er det noen pasienter som ikke har 

samtykkekompetanse, og da må du lage en vurdering på det og dokumentere det, også er det 

sånn at de tar med seg GPS-en selv om de ikke skjønner hva det er. De motsetter seg ikke, da 

har du en paragraf 4-6 a, det er til personer uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg 

helsehjelpen, da hjemler du den der. Også har du de som ikke har samtykkekompetanse og 

ikke vil ta den med seg, da har du paragraf i kapittel 4 A, som er for personer uten 

samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen, da må du hjemle det der. Og i tillegg så 

har du lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, om i forhold til mennesker 

med utviklingshemning, hvor GPS er definert som tvang, sånn at du må gå om 

spesialisthelsetjenesten og søke vedtak. Så det er ganske komplisert, det er ganske sånn, 
																																																								
18 Prop. 91. L (2010-2011), side 139 
19 Blant annet hol § 3-4, bestemmelsene i kapittel 6 og 7, samt lovgivning som regulerer informasjonssikkerhet, vedtak, 
pasientrettigheter, mv. 
20 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer	
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ja.”21 Sitatet peker på tre lovhjemler som er sentrale for mine forskningsspørsmål, samt 

rundskriv IS-8/2015. Lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten for 

personer med utviklingshemning faller utenfor denne oppgaven. I tillegg har jeg tatt 

utgangspunkt i vedtaksmodellen Nedre Eiker kommune har utviklet for redegjørelsen 

nedenfor. Modellen skal være grunnlaget for vedtaksmaler som ikke var utviklet i kommunen 

på intervjutidspunktet. Fordi rettsgrunnlaget er det samme i alle kommuner viser jeg derfor 

bare til Nedre Eiker kommunes vedtaksmodell som eksempel. 

 

 
Figur	4:	Vedtaksmodell	om	bruk	av	lokaliseringsteknologi.	Kilde:	E-postkorrespondanse	med	Nedre	Eiker	
kommune.	

Figuren over viser hvordan ansatte i kommunen skal gå frem for å hjemle bruk av 

lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten. Modellen er bygd opp etter 

”hvis-så”-regler der den enkelte ansatte kan kartlegge pasienten etter spørsmålene som 

stilles.22 Hvert spørsmål resulterer derfor i et nytt spørsmål eller lovhjemmel avhengig av 

svaret som gis. 

 

Helsedirektoratet innfortolket lokaliseringsteknologi som helsehjelp i IS-

8/2015:”bestemmelsen (pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 a, min bemerkning) regulerer 

helse- og omsorgstjenestens adgang til å treffe vedtak om bruk av varslings- og 

lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten til pasient eller bruker over 18 

																																																								
21 Vedlegg 2, side 4 
22 Personlig kommunikasjon i e-post fra Informant A (a), 09.03.17	
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år som ikke har samtykkekompetanse.”23 slik sitatet fra Nedre Eiker kommune peker på. 

Generelt om lokaliseringsteknologi som virkemiddel for helsetjenesten sier KS: ”…, 

lokaliseringsteknologi vil jeg nesten i 100 prosent av tilfellene si at er en helse- og 

omsorgstjeneste, og da gjøres det et vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Og når det 

er en helsetjeneste skal ikke brukeren betale for det, da er det ikke betalingsplikt. Men er det 

en omsorgstjeneste kan det være betaling på det. Altså, det er vanskelig å se at lokalisering 

er noe annet enn en helsetjeneste, men i det det er en omsorgstjeneste og en egenbetaling så 

vil et vedtak om egenbetaling ofte skje i sammenheng med behandling av budsjett og 

handlingsplan for året etter.”24 

 

I pasient- og brukerrettighetsloven (heretter pbrl)25 § 4-1 reguleres ytelse av helsehjelp for 

personer med samtykkekompetanse. Vedtak om bruk av lokaliseringsteknologi for 

samtykkekompetente pasienter følger med andre ord av pbrl § 4-1.  

 

Formålet med endring i pbrl § 4-6 a var å klargjøre helse- og omsorgstjenestens adgang til å 

tilby bruk av lokaliseringsteknologi som et ledd i helsehjelp.26 I forkant av endringen i 

pasient- og brukerrettighetsloven om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi oppfattet 

kommunene helselovgivningen som et hinder for å ta i bruk velferdsteknologi.27 Endring i 

rettsgrunnlaget for helse- og omsorgstjenesten ble også fremhevet i et intervju med KS, ”Og 

Trygge spor 128 la jo grunnlaget for at lovene ble endra, knyttet til bruk av 

lokaliseringsteknologi.”29 For å sikre den enkeltes mulighet for selvstendighet og trygghet 

ble det opprettet en adgang for helse- og omsorgstjenesten til å treffe vedtak om bruk av 

lokaliseringsteknologi. Dette som et ledd i helsetjenesten for pasienter uten 

samtykkekompetanse.30  

 

For mine casekommuner fremstår ikke loven som et hinder for å implementere 

lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av tekniske løsninger 

er forankret i pasient- og brukerrettighetsloven, med støtte i Helsedirektoratets fortolkning, jf. 

																																																								
23 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, side 90 
24 Vedlegg 7, side 63 
25 Lov om pasient- og brukerrettigheter 2. juli 1999 nr. 63 
26 Prop. 90 L (2012-2013), side 35 
27 Prop. 90 L (2012-2013), side 20 
28 Forskningsprosjekt fra 1. mars 2011 til 31. desember 2015, med formål om å etablere kunnskap om praktisk bruk av GPS i 
demensorsorgen. 
29 Vedlegg 7, side 63 
30 Prop. 90 L (2012-2013), side 20	
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IS-8/2015. Det finnes ingen lovhjemlede sanksjoner ved ikke å innføre lokaliseringsteknologi 

som et ledd i helse- og omsorgstjenesten. De rettslige virkemidlene fremstår derfor ikke som 

en direkte stimuli for å ta i bruk tekniske løsninger som en del av tjenesten. Reguleringen gir 

bare en mulighet for å gjøre det. 

 

Hvorvidt bruk av lokaliseringsteknologi skal innføres som et ledd i helsetjenesten, er 

underlagt øvrig helselovgivningen slik alle andre hjelpemidler i helse- og omsorgstjeneste i 

kommunen er. Dette ansvaret ligger innenfor hol § 3-2 som lister opp hva kommunen skal 

tilby av generelle tjenester. Spesielt for bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og 

omsorgstjenesten vil jeg, på bakgrunn av funn i intervjuer, trekke frem hol § 3-2 første ledd 

nummer 6, og inngår i ”sørge for”-ansvaret etter hol § 3-1:  

Andre helse- og omsorgstjenester: 

a. helsetjenester i hjemmet, 

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring 

og støttekontakt, 

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og 

d. avlastningstiltak. 

Bruk av lokaliseringsteknologi er ikke i seg selv en tjeneste kommunene skal tilby i dag. 

Tjenesten kan tilbys alene som eneste hjelpemiddel i helsehjelpen, eller inngå som deltjeneste 

i ansvarsområdene kommunene skal sørge for. 

 

Kommunene er derfor underlagt en rekke krav til helse- og omsorgstjenesten, og bruk av 

(nye) tekniske løsninger skal følge de samme, eller lignende, prosedyrer som i allerede 

eksisterende arbeidsformer. Blant annet skal kommunen sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. hol § 3-1 første ledd. 

Videre stiller hol § 3-1 tredje ledd opp krav til kommunens ansvar og kommunen skal 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 

innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Ansvaret som ligger i 

bestemmelsen er i tråd med prinsippet om kommunen som forvalter av felles goder etter 

lokale behov.  

 

Det er med andre ord ingen ekstra hindringer for å benytte seg av lokaliseringsteknologi som 

en del av helsehjelpen, men slik bruk vil være likestilt med all annen helsehjelp dersom 

kommunen velger å ta den i bruk og utløser ekstra tiltak for denne type tjeneste. Som nevnt 
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ovenfor vil eventuelle sanksjoner knyttes til feil bruk av lokaliseringsteknologi. Det er altså 

ikke rettslige sanksjoner for ikke å innføre lokaliseringsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten. 

 

3.2.2 Krav til innføring av lokaliseringsteknologi 
For å redegjøre for hvordan statens bruk av harde virkemidler påvirker innføringen av 

lokaliseringsteknologi i mine casekommuner skal jeg kort gjøre rede for krav i paragrafene 

kommunene hjemler tjenestene i. På denne måte ønsker jeg å belyse krav som er relevant for 

implementering og organisering av tjenesten mot formålet med annen statlig virkemiddelbruk 

(kapittel 3.3 Retningslinjer, veiledere, mv. - myke virkemidler). 

 

Ovenfor ble det gjort rede for at lokaliseringsteknologi som et ledd i helsehjelp til 

samtykkekompetente personer følger av pbrl § 4-1. Dette betyr at tiltaket videre reguleres av 

øvrig lovgivning, grovt oppdelt i kommunens plikter etter helse- og omsorgstjenesteloven og 

pasientens rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.31 

 

For å ta i bruk lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten må dette være 

det minst inngripende tiltaket.32 Dette forutsetter en kartlegging av pasienten, på lik linje med 

en hvilke som helst annen tjeneste som skal ytes, jf. hol § 3-1. Kommunen skal tilby 

nødvendig helsehjelp til pasienter som oppholder seg i kommunen. Hva som er nødvendig 

følger av en konkret kartlegging av pasientens situasjon. Finnes det andre, men mindre 

inngripende tiltak skal disse prioriteres. Helsedirektoratet nevner blant annet overskuelige 

omgivelser og aktivitetstilbud som forebyggende for at personer med en demens skal forlate 

bolig. Med andre ord kan en omorganisering av boligsituasjon, livssituasjon eller 

tjenestetilbud være tilstrekkelig for å hindre eventuell risiko for personer med en demens uten 

å tilføre lokaliseringsteknologi. I tillegg har pasienten rett til å medvirke ved 

gjennomføringen av tjenesten, jf. pbrl § 3-1, som blant annet forutsetter rett på informasjon 

etter pbrl § 3-2. Kartleggingen og medvirkning inkluderer en vurdering av 

samtykkekompetansen til pasienten og om lokaliseringsteknologi skal være et passende tiltak 

i helsehjelpen som ytes. Nærmere om kartlegging gjennomgås nedenfor i forbindelse med 

gjennomgang av pbrl § 4-6 a. Kartlegging av lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og 
																																																								
31 Men også plikter etter Lov om behandling av personopplysninger 14. april 2000 nr. 31, Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker 10. februar 1967, Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 20. juni 2014 nr. 42, 
mv. 
32 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, side 92	
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omsorgstjenesten følger også av helsepersonells ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp, jf. 

helsepersonelloven (heretter hpl)33 § 4, og videre spørsmål knyttet til individuell plan jf. pbrl 

§ 2-5.  

 

I tilfeller der kommunene velger å implementere lokaliseringsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten er opplæring av brukere sentralt. Uten opplæring og en forankring av 

tiltaket i tjenesten kan dette stride mot forsvarlighetskravet i hpl § 4. Forsvarlighet må for 

øvrig kreves av den tekniske løsningen også, men oppgaven med å implementere dette kan 

kommunene legge til kravspesifikasjonen når systemet skal utvikles eller anskaffes. I Nedre 

Eiker kommune sier informanten at ”Det står i kravspekken. Det var noe av det vi begynte 

med, men da sa jeg at vi skriver at de bare skal følge Normen (Norm for 

informasjonssikkerhet, min bemerkning), for der står alt.”34 Kravspesifikasjonen må 

gjenspeile kravene i loven slik at den tekniske løsningen er forsvarlig å benytte seg av. 

Gjennom intervjuene har informantene eksemplifisert dette med blant annet krav til nøyaktig 

lokalisering, krav til systemets stabilitet, krav til geofence, mv. 

 

Ovenfor kom det frem at endringen i pbrl § 4-6 a har åpnet opp for en videre bruk av 

lokaliseringsteknologi. Både lovproposisjonen og rundskrivet knyttet til endringen belyser 

blant annet hvordan kommunene må arbeide med implementering av lokaliseringsteknologi. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 a må tolkes i lys av formålsparagrafen i pasient- og 

brukerrettighetsloven, som tar sikte på å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god 

kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 

Bestemmelsen i § 4-6 a gir derimot ingen rettigheter til borgeren35, men skal blant annet 

bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten 

(…) og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og 

menneskeverd.36 Videre er formålet med § 4-6 a å bidra til et mest mulig selvstendig, trygt og 

verdig liv for pasienter med kognitiv svikt.37 Dette innebærer blant annet at pasienten ikke 

skal tvinges på en teknisk løsning uten at dette fremstår som et gode, og at det derfor er 

sannsynlig at pasienten ville gitt samtykke til denne type behandling. 

 

																																																								
33 Lov om helsepersonell m.v. 2. juli 1999 nr. 64 
34 Vedlegg 2, side 24 
35 Prop. 90 L (2012-2013), side 35  
36 pbrl § 1-1 andre ledd 
37 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, side 90	
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Vilkår for å ta i bruk lokaliseringsteknologi når pasienten ikke har samtykkekompetanse, pbrl 

§ 4-6 a andre ledd, er at tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for 

skade på pasienten, og være i pasientens interesse. Vilkårene må videre sammenstilles med, 

og vurderes opp mot, forsvarlig helsehjelp etter hol § 4-1. I vurderingen av forsvarlighet 

knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten må det gjøres 

en konkret vurdering av det individuelle risikobildet.38 Pasientens helsetilstand og evner, 

samt omgivelser, skal altså være gjenstand for en slik vurdering. Vurderingen skal derfor 

kartlegge hvorvidt pasienten er trafikksikker, pasientens evne til å vurdere temperaturer, om 

pasienten har andre sykdommer som krever ekstra oppfølgning, men også geografiske 

utfordringer som motorveier, sjø og innsjø, tunge motbakker, mv. Videre må tiltaket 

begrunne ansvarsplassering i helsetjenesten, helsetjenestens responstid, helsepersonellets 

kunnskap og mulighet for opplæring, utstyrets pålitelighet, mv. slik at tjenesten som tilbys i 

sin helhet er forsvarlig. Vurderingene ovenfor må vurderes på nytt med jevne mellomrom 

ettersom sykdomsbildet endrer seg. Kravet til forsvarlighet gjelder med andre ord ikke bare 

på vedtakstidspunktet.39 

 

I dette delkapittelet har jeg redegjort for hvordan staten benytter seg av harde virkemidler for 

å stimulere til bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av 

harde virkemidler for stimulering skjer i liten grad. Staten har imidlertid lagt til rette for at 

kommunene, på eget initiativ, implementerer lokaliseringsteknologi. Tilretteleggingen for 

bruk har funnet sted ved å innfortolke bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi som et 

ledd i helsehjelp, jf. pbrl § 4-6 a. Staten har altså fjernet det kommunene har oppfattet som en 

hindring for å innføre lokaliseringsteknologi. En klargjøring innebærer derimot ikke en plikt 

ved lov å implementere dette i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at 

kommunenes autonome ansvar for organisering av egne tjenester tillegges stor vekt, og at 

staten må ta i bruk myke virkemidler for å stimulere kommunene til å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi. Dette redegjøres det for i neste delkapittel. 

 

3.3 Retningslinjer, veileder, mv. - myke virkemidler 
I kapittel 3.1 gjorde jeg kort rede for Helsedirektoratets ansvar for å formidle politiske mål, 

ønsker, forskning, holdninger, mv. til underliggende etater og kommuner i form av mykere 

																																																								
38 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, side 91 
39 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, side 92	
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virkemidler innenfor helse- og omsorgstjenesten. Mykere virkemidler er ikke rettslig 

bindende, og fungerer derfor som retningslinjer, veiledere, mv. for kommunene.  

 

Mykere virkemidler kan derfor fungere som grunnlagsdokumenter for organisering av 

tjenester slik at kommunene ikke må ”finne opp hjulet på nytt”. Slike grunnlagsdokumenter 

kan være beskrivelse av fremtidige utfordringer for helsetjenesten som peker på hvilke 

tekniske løsninger som kan tas i bruk for å møte disse på mest effektiv måte, for eksempel 

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Andre virkemidler kan være anbefalinger om bruk av 

standarder, økonomiske midler til prosjekter, beskrivelse av ansvarsområder og 

organiseringsendringer, mv. Videre presenteres de viktigste ikke-rettslige virkemidlene staten 

har vært med på å utvikle for å få kommunene til å ta i bruk lokaliseringsteknologi i sine 

helse- og omsorgstjenester. 

 

3.3.1 Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
I revidert nasjonalbudsjett 2013 etablerte Stortinget ”Nasjonalt program for utvikling og 

implementering av velferdsteknologi 2014-2020” for blant annet å stimulere til bruk av 

velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste.40 Programmet er et 

samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS.41 

Direktoratenes rolle følger blant annet av ansvaret gitt i hol § 12-5 som knytter seg til 

rådgivning og anbefalinger fra staten. Programmet skal blant annet møte kravet om å 

realisere samfunnets omsorgsressurser i fremtiden slik det presenteres i Meld. St. 29 (2012-

2013) ”Morgendagens omsorg”,42 og er en del av Omsorgsplan 2020.43 Helsedirektoratet har 

ansvaret for forvaltning av tilskuddsmidlene tilknyttet programmet.44 KS har på sin side 

ansvar for delprosjekter som skal spre anbefalinger og løsninger til alle landets kommuner.45 

Figuren under viser de forskjellige aktørene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

																																																								
40 Helsedirektoratet. Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger, side 2 
41 KS. Store gevinster av ny teknologi 
42 KS. Nasjonalt program for velferdsteknologi - Samveis 
43 Helsedirektoratet. Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 
44 Helse- og omsorgsdepartementet. 28 millioner til velferdsteknologi i kommunene. 
45 KS. Store gevinster av ny teknologi. 
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Figur	5:	Aktører	i	Nasjonalt	velferdsteknologiprogram.	Figuren	er	basert	på	informasjon	formidlet	av	de	
ulike	samarbeidspartnerne	og	intervjuer	jeg	har	gjennomført	i	forbindelse	med	oppgaven.		

Figuren viser aktørene staten benytter seg av for å stimulere kommunene til å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. De sorte, smale pilene viser til samarbeid 

og informasjonsflyt. Organiseringen er flat og aktørene i de sorte rutene styrer ikke over 

hverandre, med unntak av tilskuddsordninger som skal brukes til gitte prosjekter. Pilene 

Fylkesmennene (grønn) viser til Helsedirektoratets direktestyring av Fylkesmannsordningen, 

og hvordan disse kan gi tilskuddsordninger til søkerkommuner. De grønne delene i figuren er 

ikke en del av Norsk velferdsteknologiprogram. De store sorte pilene viser til at erfaringer, 

vurderinger, anbefalinger og veiledninger blir spredt til kommunen som på sin side har 

ansvar for å innføre lokaliseringsteknologi etter regelverket i helselovgivningen. 

 

Med utgangspunkt i figuren over vil jeg gjøre rede for de mykere virkemidlene staten har tatt 

i bruk for å påvirke kommunene for å nå målsetningene i Omsorgsplan 2020. Fordi de 

økonomiske virkemidlene gis som tilskuddsmidler til kommuner som søker for å være med i 

et prosjekt regner jeg disse som myke virkemidler. I tilfeller hvor øremerkede midler fra stat 

til kommune følger av budsjettvedtak vil disse kunne regnes som harde virkemidler. Jeg har 

også valgt å ta med KS og pilotkommuner som en del av det statlige virkemiddelapparatet 

fordi målene er formulert hos staten i samråd med KS. KS og pilotkommuner jobber i og for 

kommunesektoren, men fordi resultatene av arbeidet brukes som virkemidler for å stimulere 

kommuner utenfor programmet definerer jeg også disse innenfor statlig virkemiddelbruk. 
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3.3.2 Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet har et generelt ansvar for å formidle helsepolitikk til underliggende etater 

og kommuner. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet hvor myndigheten 

er delegert fra. Helsedirektoratet har ansvar for å iverksette politikk på vegne av regjering og 

Storting som både myndighets- og rådgivningsorgan.46 Det er i rollen som rådgivningsorgan 

Helsedirektoratet påvirker kommunene gjennom å utarbeide og formidle veiledere, delta i 

samarbeidsprosjekter, mv.  

 

I rollen som myndighetsutøver kan Helsedirektoratet bevilge midler til satsninger i 

kommunen, enten gjennom prosjektmidler til prosjekter i regi av forskningsorganisasjoner 

som Sintef eller ved tilskuddsordninger gjennom fylkesmannsstyring. Dessuten har 

Helsedirektoratet delegert myndighet til å fortolke lovverket, slik de blant annet har gjort i IS-

8/2015 som legger føringer for kommunenes forhold til pasient- og brukerrettigheter.47 I 

velferdsteknologiprogrammet har prosjektmidler blitt gitt til spesifikke prosjekter for 

utprøvning, som for eksempel til Drammen kommune gjennom Trygge spor. Nedre Eiker 

kommune er et eksempel på en kommune som har fått tilskudd gjennom 

fylkesmannsordningen. Begge tilfellene er eksempler på hvordan staten har vært med på å 

stimulere til utprøvning og integrering av lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og 

omsorgstjenesten. 

 

Helsedirektoratet formidler som sagt også informasjon og veiledning, samt vedtatt politikk til 

kommunene. Tabellen under viser virkemidlene Helsedirektoratet benytter seg av for å 

påvirke og hjelpe kommuner som ønsker å ta i bruk lokaliseringsteknologi. 

 

Virkemiddel Type virkemiddel Inneholder 

Helsedirektoratets 

anbefalinger på det 

velferdsteknologiske 

området48 

Veiledende dokument Anbefalinger spesielt knyttet til: 

- Lokaliseringsteknologi 

- Elektronisk 

medisineringsdispenser 

- Elektroniske dørlåser 

																																																								
46 Helsedirektoratet. Dette gjør Helsedirektoratet 
47 Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, side 1 
48 Helsedirektoratet. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området	
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Behovsdrevet 

innovasjonssatsninger49 

Kunnskapsbasert 

stimulering for 

innovasjon og 

integrering av tekniske 

løsninger i helse- og 

omsorgssektoren. 

Oppfølgning og samarbeid 

knyttet til: 

- InnoMed - Nasjonalt 

nettverk for behovsdrevet 

innovasjon 

- HelseOmsorg21- et 

kunnskapssystem for 

bedre folkehelse 

- Nasjonalt program for 

leverandørutvikling - 

hvordan gjennomføre 

innovative offentlig 

anskaffelser? 

Gevinstrealiseringsrapporter50 Veiledende dokument Gevinstrealiseringsrapporter 

utarbeidet som et 

samarbeidsprosjekt av 

pilotkommuner i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram. 

Gevinstrealiseringsrapportene 

formidles blant annet til 

kommuner utenfor programmet. 

Meld. St. nr. 29 (2012-2013) 

”Morgendagens omsorg” 

Stortingsmelding Politiske føringer for helse- og 

omsorgstjenesten. 

NOU 2011:11 ”Innovasjon i 

omsorg”  

Veiledende dokumenter Norsk offentlig utredning om 

behov for innovasjon i helse- og 

omsorgstjenesten. 

Fagrapport om 

implementering av 

velferdsteknologi i de 

kommunale helse- og 

Veiledende dokument Fagrapport utarbeidet med 

utredningen som utgangspunkt. 

Føringer for helse- og 

omsorgstjenesten. 

																																																								
49 Helsedirektoratet. Velferdsteknologi - Behovsdrevet innovasjon - satsninger. 
50 Helsedirektoratet. Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger.	
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omsorgstjenestene 2013-

203051 

Organisering og 

dimensjonering av 

responssentertjenesten52 og 

Organisering av alarmmottak 

i Norge og utlandet53 

Veiledende dokument Utredning av ulike modeller for 

organisering av 

responssentertjenester. 

Tabell	1:	Helsedirektoratet,	virkemidler	

	
3.3.3 Direktoratet for e-helse 
Direktoratet for e-helses rolle i Nasjonalt velferdsteknologiprogram er å gi anbefalinger 

knyttet til tekniske løsninger når kommunen skal benytte seg av lokaliseringsteknologi som 

en del av helsetjenesten. Med andre ord har også dette direktoratet i oppgave å veilede 

kommuner, samt kommunisere vedtatt politikk. Formidling skjer både gjennom veiledere og 

gjennom møtevirksomhet og prosjektdeltakelse. I tabellen under listes deres virkemiddelbruk 

opp. 

 

Virkemiddel Type virkemiddel Inneholder 

Normen for 

informasjonssikkerhet54 

Regelverk, veiledende 

dokument 

Regelverk og supplerende 

veiledning for 

informasjonssikkerhet i 

helse- og omsorg. 

Anbefalinger om 

responssentertjenester for 

trygghetsskapende 

teknologier55 

Veiledende dokument Anbefalinger på mottak av 

og respons på alarmer fra 

trygghetsskapende 

teknologier. 

Anbefalinger om tekniske 

krav til 

trygghetsteknologier56 

Veiledende dokument Et felles grunnlag for 

kommuner og andre slik at 

anskaffelser og utviklinger 

																																																								
51 Helsedirektoratet. Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 2013-2030. 
52 Helsedirektoratet. Organisering og dimensjonering av repsonssentertjeneste. 
53 Helsedirektoratet. Organisering av alarmmottak i Norge og utlandet. 
54 Direktoratet for e-helse, Norm for informasjonssikkerhet. 
55 Direktoratet for e-helse, Anbefalinger om responssentertjenester for trygghetsskapende teknologier. 
56 Direktoratet for e-helse. Teknisk anbefaling velferdsteknologi. Anbefalinger knyttet til tekniske krav for trygghetsskapende 
teknologi. 
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trekker i samme retning i 

markedet. 

SCAIP; midlertidig 

anbefaling for 

trygghetsalarmer57 

Veiledende 

dokument/standard 

Foreløpig anbefaling før den 

europeiske standarden som 

er under utarbeidelse 

foreligger. Den europeiske 

standarden forventes å være 

et fremtidig krav. 

Velferdsteknologiske 

standarder - kommunen58 

Veiledende dokument Hjelpemiddel for personell 

som har ansvar for 

anskaffelser og bruk av 

velferdsteknologi i 

kommunen. 

Arkitektur for 

velferdsteknologi -anbefaling 

for utprøving og faser for 

realisering59 

Veiledende dokument, 

rapport 

Anbefalinger til en arkitektur 

for utprøvning innen 

velferdsteknologiområdet og 

en plan for realisering av 

arkitekturen. 

Continua60 Veiledende 

dokument/standard 

Henvisning til internasjonale 

standarder for datautveksling 

og retningslinjer for hvordan 

disse skal implementeres.  
Tabell	2:	Direktoratet	for	e-helse,	virkemidler	

	
3.3.4 KS 
Overordnet er KS kommunesektorens organisasjon. KS spiller en sentral rolle for kommunal 

forvaltning som utviklingspartner og interesseorganisasjon.61 KS arrangerer konferanser og 

seminarer for sine medlemmer for å spre og lære opp kommunene til å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi. En annen oppgave er å delta i møter med regjeringen hvor 

kommunale tjenester, økonomi og rammeverk diskuteres. Videre er KS som utviklingspartner 

																																																								
57 Direktoratet for e-helse. Scaip: Midlertidig anbefaling for trygghetsalarmer.  
58 Direktoratet for e-helse, Kommunene og velferdsteknologi - hva og hvordan? 
59 Direktoratet for e-helse, Arkitektur for velferdsteknologi - anbefaling for utprøving og faser for realisering.  
60 The Personal Connected Health Alliance. Fundamentals of Data Excange. 
61 KS. Kort om KS.	
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med på å spre informasjon til kommunene, og opptre som rådgivende ovenfor sine 

medlemmer. I rollen som utviklingspartner opererer KS også som en instans når lovgivning 

skal vedtas. Gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram har man for eksempel gjort 

endringer i helselovgivningen for å klargjøre rettsgrunnlaget knyttet til lokaliseringsteknologi 

i helsetjenesten slik det ble redegjort for ovenfor. 

 

Lokaliseringsteknologi inngår i en større velferdsteknologiportefølje, og er derfor bare en 

liten del av programmet. KS anbefalte i 2016 at lokaliseringsteknologifeltet er modent nok til 

at også kommuner utenfor prosjekter i regi av programmet kunne integrere slike tekniske 

løsninger som del av sine helse- og omsorgstjenester. I et intervju med KS gjennomført 

høsten 2016 sier informanten at programmet hadde ”valgt seg ut noen områder som det 

programmet (Nasjonalt velferdsteknologiprogram, min bemerkning) skulle bygge mer 

kunnskap rundt. Så disse 34 kommunene (deltakerkommuner i Trygge spor, min bemerkning) 

skulle jobbe med tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling, på de områdene man hadde plukket 

ut på, lokalisering, trygghetsskapende løsninger, … Det var liksom plukket ut noen 

teknologiområder, og de resultatene fra de utprøvingene ble oppsummert i fjor, og gitt ut som 

nasjonale anbefalinger i januar i år. Og der sier man at det er så modent på 

lokaliseringsområdet at de anbefaler at kommunene starter med det nå, altså januar 2016. Så 

det er klart for utrulling.”62 

 

KS har ansvar for omfattende veiledningsverktøy for kommuner som ønsker å implementere 

lokaliseringsteknologi. Tabellen under viser verktøyene kommunene kan benytte seg av for 

denne prosessen. 

 

Virkemiddel Type virkemiddel Inneholder 

Veikart for 

velferdsteknologi63 

Nettside Metodikk for å sette 

kommunene i stand til å 

endre offentlige tjenester for 

å møte fremtiden. 

Velferdsteknologiens ABC64 Veiledende dokument Tverrfaglig opplæringspakke 

til kommunene. Tar for seg 

																																																								
62 Vedlegg 7, side 63 
63 KS. Samveis. 
64 KS. Velferdsteknologiens ABC - opplæringspakke til kommunene. 
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temaer som lovverk, etikk, 

metoder og tekniske 

løsninger. 

Gevinstkokebok65 Veiledende dokument Hjelpemiddel for å sikre 

gevinster for kommunene i 

digitaliseringsprosjekter 

utarbeidet av KommIT. 
Tabell	3:	KS,	virkemidler	

Tabellene 1-3 er altså en oppsummering av virkemidlene som trekkes frem på bakgrunn av 

intervjuene gjennomført i kommunen. Enkelte av veiledningene og anbefalingene er direkte 

fremhevet av casekommunene og KS, andre har blitt kartlagt ut i fra kartlegging av funn i 

intervjuene. Til tross for at tabellen over er kortere enn virkemiddelbruken som er underlagt 

ansvaret på direktoratsnivå er fremstår KS’ virkemiddelbruk mer omfattende. Før jeg går inn 

på hvordan pilotkommunenes arbeidsoppgaver kan stimulere øvrige kommuner til 

implementering og bruk vil jeg derfor kort gå gjennom virkemiddelbruken i tabellen over. 

 

Veikart for velferdsteknologi 

Metodikken er generell og kan derfor brukes innenfor alle sektorer i kommunen, men 

veikartet er spesielt tilpasset for velferdsteknologi og derfor også implementering av 

lokaliseringsteknologi.66 Hjelpemiddelet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom KS, 

Helsedirektoratet, PA Consulting og Sintef.67 Modellen Veikart for velferdsteknologi (også 

betegnet Veikartet) tar utgangspunkt i er brukerstyrt, der faktiske behov skal legge rammene 

for hvordan, hvor og når tjenestene i kommunen skal ytes. Veikartet tar sikte på å oppfylle 

målene presentert i nasjonale dokumenter, blant annet NOU 11:2011 Innovasjon i omsorg og 

Meld. St. nr. 29 (2012-2013) ”Morgendagens omsorg”. Hjelpemiddelet kan derfor ses på som 

en praktisk tilnærming for å stimulere til å iverksette vedtatt nasjonal politikk i kommunene. 

Veikartet fremhever innovasjon, tjenestedesign, gevinstrealisering, forankring og 

velferdsteknologi som fem knagger kommunene forholder seg til når nye tjenester og nye 

tekniske løsninger skal være med på å bedre dagens tjenester. 

 

																																																								
65 KS. Gevinstrealisering. 
66 KS. Introduksjon til tjenesteinnovasjon. 
67 KS. Samveis. 
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Metodikken kommunene presenteres for er delt inn i fem hovedaktiviteter med flere 

underaktiviteter for å nå målene for implementering og bruk: 

 

Hovedaktivitet Mål 

Før du starter 

 

- Innhente overordnet innsikt og utforske 

utfordringer 

- Definere problem og sette mål 

- Planlegge og forankre veien videre 

Innsikt og idé - Innhente dybdeinnsikt 

- Analysere og definere designprinsipper 

- Skape idéer 

- Lage et målbilde for den nye tjenesten 

Utvikling, utprøvning og evaluering - Utvikling av: 

1. kontaktpunkter 

2. arbeidsprosesser, roller og ansvar 

3. teknologi 

- Utprøvning og gjennomføring av pilot 

- Evaluering av mennesker, organisasjonen og 

teknologien 

Overgang til drift - Planlegge og gjennomføre anskaffelser 

- Planlegge implementering og overgang til 

drift 

- Implementere ny løsning 

- Overlevere til drift 

Ny praksis - Drifte tjenesten 

- Måle og følge opp 

- Gjennomføre kontinuerlige forbedringer og 

definere nye innovasjonsprosjekter 
Tabell	4:	Veikart	for	velferdsteknologi,	metodikk	

Tabell 4 er basert på veikartets metodikk på samveis.no som er Veikartets nettside,68 og 

kommunen blir underveis presentert for relevante hjelpemidler som analyseverktøy, 

planlegging- og forankringsverktøy, kartleggingsverktøy, gevinstoppfølgning, sjekklister, 

																																																								
68 KS. Samveis. 
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etikkhåndbok, anskaffelsesveileder mv. Veikart for velferdsteknologi er med andre ord et 

omfattende stimuleringsmiddel for å påvirke kommunene til å nå statens mål for fremtidens 

helse- og omsorgstjenester. 

 

Velferdsteknologiens ABC 

Velferdsteknologiens ABC (også betegnet ABC) er en opplæringspakke for kommunalt 

ansatte som skal ta i bruk velferdsteknologi, deriblant lokaliseringsteknologi.69 

Hjelpemiddelet er et resultat av samarbeid mellom KS, Sintef og Høgskolen i Sørøst-Norge, 

men finansiert av Helsedirektoratet. ABC-en skal bidra til å skape forståelse og kunnskap for 

hvorfor endringer i helse- og omsorgstjenesten er nødvendig med grunnlag i dagens situasjon, 

og hvilke roller som er knyttet til endringsprosesser. I tillegg belyses kjennetegn knyttet til 

overgang fra prosjekt til drift. Velferdsteknologiens ABC består av tverrfaglige 

gruppeoppgaver for helse- og omsorgstjenesten i kommunen, der ansatte skal tilegne seg 

kunnskap om tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi.70 Dette gjøres blant annet gjennom 

praktiske arbeidsoppgaver og refleksjonsoppgaver. På samme måte som Veikart for 

velferdsteknologi er også ABC-en utviklet med bakgrunn i helse- og omsorgstjenesten, 

forskningsbasert kunnskap innenfor velferdsteknologiområdet og nasjonale føringer.71 

 

Hjelpemiddelet er delt inn i fem temaer: 

- Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi 

- Fra brukerbehov til ny løsning 

- Lovverk og etikk 

- Utprøvning og vurdering av bruk 

- Overgang til drift 

 

3.3.5 Pilotkommuner 
Pilotkommunene har vært sentrale for å utarbeide hjelpemidlene jeg har nevnt over. 

Prosjekter gjennomført i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram kan derfor ses på som et 

virkemiddel for å påvirke kommuner utenfor slike prosjekter til å starte med 

tjenesteinnovasjon. Sentralt i arbeidet er også kunnskapsspredning til andre kommuner, ”Jeg 

(Informant A, min bemerkning) har jo vært med på det (samarbeid med Nasjonalt 

																																																								
69 KS. Velferdsteknologiens ABC - opplæringspakke til kommunene. 
70 KS. Velferdsteknologiens ABC. 
71 KS. Velferdsteknologiens ABC.	
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velferdsteknologiprogram) da jeg jobbet i Drammen, med de har jo valgt 34 kommuner. Nå 

har det blitt minisert, Drammen er jo ute. … Jeg holder selv på med spredning enda, i 

forhold til Trygge Spor-prosjektet. Det er med nasjonal kompetanse om eldre for å holde 

kurs, det er noe av det vi forpliktet oss til da vi var med i programmet, å spre erfaringer.”72 

 

Kunnskapsspredning fra pilotkommuner til andre kommuner innebærer blant annet 

gevinstrealiseringsrapporter, erfaringsutvekslinger (som del av blant annet Veikart for 

velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC) og kravspesifikasjoner for tekniske 

løsninger. ”Og kravspekken som er utarbeidet der (på dialogkonferanse i Trondheim om 

velferdsteknologi, min bemerkning) skal være tilgjengelig for alle etter på, sånn at andre 

kommuner slipper å gjøre dette på nytt. Det er et av de kravene vi fikk på oss (fra Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram) at den skal være åpent etterpå for alle.”73 

 

Prosjekter i pilotkommuner som har testet ut lokaliseringsteknologi har også vært en del av et 

samarbeid med Sintef, som blant annet har resultert i Samspill.74 Samspillsamarbeidet har gitt 

sju rapporter med erfaringer knyttet til implementering av lokaliseringsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten i pilotkommunene. Rapportene tar blant annet for seg problemstillinger 

som samtykkekompetanse, behovskartlegging og erfaringer med 

lokaliseringsteknologiprosjekter hos deltakerkommunene. 

 

Gevinstrealisering 

Innføringen av lokaliseringsteknologi kan ses på som mer enn bare en anskaffelse av nye 

teknologiske løsninger.75 Tekniske løsninger og organisering påvirker hverandre, og det er i 

dette skjæringspunktet at nytteeffektene oppstår. Slike nytteeffekter kan være grunnlag for 

gevinstrealiseringsrapporter til bruk for forvaltning av egne informasjonssystemer og 

arbeidsformer i egen organisasjon. I tillegg kan slike gevinstrealiseringsrapporter være med 

på å heve kunnskapsnivået og bevissthet knyttet til tekniske løsninger i andre organisasjoner, 

som for eksempel i kommunesektorens bruk av lokaliseringsteknologi.76 

 

																																																								
72 Vedlegg 4, side 30 
73 Vedlegg 2, side 9 
74 Sintef. Samspill - Samhandling ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen. 
75 Flak, Gevinstrealisering og offentlige investeringer, side 37 
76 Vedlegg 4, side 30	
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Gevinstrealisering er viktig, både for å vise politikere og administrasjon hvordan 

lokaliseringsteknologi påvirker tjenesten, men også for å spre gode holdninger blant 

helsefagsarbeiderne. I intervjuene jeg har hatt trekkes gevinstrealisering frem som en sentral 

del av oppgaven prosjektkommuner har blitt pålagt, både underveis og etter 

lokaliseringsteknologiprosjektene. 

 

Helse og omsorgsdepartementet har, som tidligere nevnt, gitt utrykk for et ønske om at 

velferdsteknologi skal integreres i kommunal helsetjeneste innen 2020. I tillegg er det 

anbefalt at velferdsteknologi fase 1, som blant annet omfatter lokaliseringsteknologi med 

GPS-funksjon, er testet ut i stort nok omfang til at det er klart for integrering i alle kommuner 

fra 1. januar 2016.77 Anbefalinger om å nå ”2020målene” innenfor kommunal helsetjeneste 

oppfattes mer som pålagt78, og som strengt nødvendig79 for å tilby trygge tjenester i 

fremtiden.  

 

Kunnskapsdelingen knyttet til implementeringen av lokaliseringsteknologi inkluderer blant 

annet samhandling mellom organisatoriske skillelinjer80, altså mellom kommuner. Et konkret 

eksempel er deltakerkommunenes rolle som gevinstformidler i Trygge sporprosjektet. 

Generelt skal kunnskapsdelingen beskrive praksis og forslag til felles arbeidsmetoder og 

standarder for tekniske løsninger og datautveksling.81 Flak påpeker at det må være ”en klar 

sammenheng mellom nyttepotensialet i e-forvaltningen og modenhet med samhandling”. 

Fremtidens helsetjeneste står ovenfor en felles utfordring i fremtiden, der teknologi 

fremheves som et sentralt virkemiddel for oppgaveløsningen. 

 

Som vist i dette delkapittelet er utgangspunktet for statens bruk av myke virkemidler at 

kommunene selv ønsker å innføre lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og 

omsorgstjenestene. Dette betyr at lokal forankring er helt avgjørende for om, og hvordan, 

tekniske løsninger implementeres i kommunene. Dette er noe jeg drøfter videre i kapittel 4.3, 

hvor forskningsspørsmål 2 besvares. 

																																																								
77 Vedlegg 7, side 63 
78 Vedlegg 5, side 56 
79 Vedlegg 2, side 2 
80 Flak, Gevinstrealisering og offentlige investeringer, side 41 
81 Flak, Gevinstrealisering og offentlige investeringer, side 41	
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4 Lokaliseringsteknologi i kommunen 
I kapittel 4.1 introduseres teoretiske tilnærminger om styringsformer. Kapittel 4.2 presenterer 

kort den tekniske løsningen og informasjonsinfrastrukturer. Avslutningsvis, i kapittel 4.3, 4.4 

og 4.5, drøfter jeg mine case. 

 

4.1 Kortfattet om styringsformer 
Videre skal styringsformer og organisasjonsteori gjøres rede for. Med utgangspunkt i 

Jacobsen og Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer diskuteres sentralisert og 

desentralisert styring. I dette ligger en kort redegjørelse av beslutningsmyndighet, supplert 

med ulike tilnærminger til organisering av arbeidsoppgaver knyttet til henholdsvis 

maskinbyråkratiet og nettverksorganisering. I organisasjonsteorien omtales også e-

forvaltningsperspektivet slik det fremstilles av Tommy Tranvik (red) i Digital teknologi og 

organisasjonsendring. Her drøftes kommunal organisering og teknologien som uavhengige 

og avhengige variabler. Fremstillingen belyser teknologiens rolle som verktøy for 

oppgaveløsning eller som drivkraft for endring. 

 

4.1.1 Sentralisert eller desentralisert styring 
Jacobsen og Thorsvik definerer organisasjon som ”et sosialt system som er bevisst konstruert 

for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål”.82 I denne oppgaven står den 

kommunale organiseringen sentralt, både i sitt forhold til statlig forvaltning, og organisering 

av egen tjeneste. I figuren under vises det til hvilke aktører som er med på å konstruere 

organiseringen av ”Helse- og omsorgstjenesten”. 

																																																								
82 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 13 
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Figur	6:	Påvirkning	av	helse-	og	omsorgstjenestens	innhold.		

Figuren ovenfor viser hvordan det konstruerte systemet som skal løse spesielle oppgaver for å 

realisere bestemte mål påvirkes. Overordnet følger konstruksjonen av to aktører for 

organisering. Staten har myndighet til å være med på å forme kommunens organisering 

gjennom lov. Utover kravene som stilles i lov til helse- og omsorgstjenesten har kommunen 

en selvstendig myndighet til å forme tjenesten slik den selv finner det best på bakgrunn av 

lokale behov. Figuren er min, og basert på fremstillinger i rapporter og intervjuer. 

 

Denne forenklede modellen viser altså at helse- og omsorgstjenesten også påvirkes av lover 

og budsjetter i tillegg til lokale behov. Påvirkning gjennom budsjett skjer blant annet 

gjennom fordeling av nye arbeidsoppgaver i kommunene, eller oppgaveflytting fra for 

eksempel spesialisthelsetjenesten til kommunens helse- og omsorgstjeneste. I tillegg kan 

organer og prosjekter rundt tjenesteproduksjonen, som for eksempel Direktoratet for e-helse 

og Nasjonalt velferdsteknologi program, påvirke arbeidsoppgaver og rutiner gjennom 

nasjonale styringsdokumenter og prosjektmidler. 
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Organisasjonsstrukturer avdekker blant annet fordeling av arbeidsoppgaver,83 og 

koordinering og kontroll av disse arbeidsoppgavene.84 I mine casekommuner er ansvar og 

myndighet organisert på ulike nivåer, nettopp på bakgrunn av arbeidsoppgavens innhold. I 

kommunene er arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging av GPS for pasienter lagt til 

primærkontakter, men oppgaven for å fatte vedtak knyttet til bruk skal legges til 

tildelingskontoret. 

 

Organisasjonsstrukturen er fastlagt ut i fra hvilke mål en organisasjon skal jobbe mot, og 

hvordan de velger å løse dette. I Drammen kommune er førstelinja underlagt 

helsevirksomhetene, som igjen er underlagt Helse og omsorg. Helse og omsorg er underlagt 

rådmannen, som har ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak fattet av 

folkevalgte organer.85 

 

Hierarkisk oppbygning, eller formelt hierarki, beskriver en koordineringsform der det 

sentrale ansvaret delegeres til underordnede stillinger. 86 Med denne oppbygningen av 

organisasjonen kan myndighet- og ansvarsforholdet delegeres fra ledelsen, til mellomledere 

og førstelinja i hierarkiet. ”Å gå linja”, eller følge linjeorganisasjon, vil si at avgjørelsene skal 

følge de rollene i organisasjonen med myndighet til å treffe beslutninger. 87 Et praktisk 

eksempel på ”å gå linja” er at Tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune har 

kartleggingsansvar og beslutningsmyndighet når lokaliseringsteknologi skal benyttes. En 

utredning og et vedtak om bruk kan ikke gjøres uten at saken har vært gjennom 

Tjenestetildeling og samordning. På motsatt side er kontoret styrt av lovgivning, budsjetter 

og politiske mål og vedtak. Dette ansvaret deler seg både på den administrerende delen av 

kommunen gjennom myndighetsforholdene ”i linja”, og det politiske styret. 

 

I helsetjenesten i Drammen kommune er arbeidsoppgavene knyttet til forhåndsdefinerte roller 

der sentralisering er plassert utenfor, og over, førstelinjen (Skap gode dager), og reguleres fra 

en sentralisert myndighet (administrasjon og politisk styre). Denne sammensetningen av 

arbeidsoppgaver og sentralisering tas også opp i Jacobsen og Thorsvik, og sikter til hvor mye 

myndighet den enkelte har til å styre over egen rolle i organisasjonen og egen 

																																																								
83 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 72 
84 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 71 
85 Drammen kommune. Administrativ struktur. 
86 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 81 
87 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 90	
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arbeidshverdag. Myndighet knyttet til styring av egen rolle peker i retning av det 

profesjonelle byråkratiet.88 Modellen beskriver en operativ kjerne hvor beslutningsmyndighet 

og handlefrihet er lagt til de ansatte i kommunen. Det profesjonelle byråkratiet rekrutterer 

personell med nødvendige egenskaper heller enn å standardisere virksomhetens 

arbeidsoppgaver, slik som i maskinbyråkratiet. På denne måten tas beslutninger i stor grad på 

faglig grunnlag. I denne sammenhengen er altså myndighet også knyttet til kontroll og 

beskrivelse av egne arbeidsoppgaver. Rekrutering av ansatte på bakgrunn av deres kunnskap, 

erfaring og evne til å forme egne arbeidsoppgaver virker å være beskrivende for ansettelsen 

av mine informanter i casekommunene. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 4.3. 

 

Beslutningsmyndighet, derimot, er knyttet til evnen å kunne fatte vedtak om å innføre 

lokaliseringsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. En slik type myndighet er 

sentralt plassert i det politiske styret og i administrasjonen. De beslutninger som er fattet 

sentralt styrer det overordnede målet for organisasjonen.  
	

I Nedre Eiker kommune følger rollene og ansvaret linjen fra politisk vedtak om å benytte seg 

av tekniske løsninger som en del av helse- og omsorgstjenesten og ned i førstelinjen. I 

motsetning til Drammen kommune er personell med koordineringsansvar plassert i 

administrasjonen under kommunalsjefen, Helse og velferd (tilsvarende helse- og 

sosialdirektør i Drammen). 

 

4.1.2 Kommunalt selvstyre og e-forvaltning 
Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, vedtar en nasjonal velferdspolitikk basert på de 

politiske føringer som er vedtatt i Stortinget. Kommunens oppgave er å iverksette den del 

som er omfattet av det kommunale ansvaret. I teorien vil dette si at tjenesten skal tilbys likt 

for alle innbyggere. Målet om et likt tilbud reguleres blant annet av faglig forsvarlige 

tjenester knyttet til helse- og omsorg, slik det ble redegjort for ovenfor. KS trekker derimot 

frem at det kan være ulikheter mellom kommunene i intervju gjennomført der ”Det er nok 

mer sånn at det kan være forskjell mellom kommuner, enn innad i kommunen, I prinsipp skal 

du jo tilby de samme tjenestene, men så vet du at folk er folk og det er vanskelig.”89 Dette kan 

blant annet bety at ved innføring av en ny deltjeneste er det ikke opp til den enkelte i 

førstelinjen å avgjøre om bruk er riktig eller ikke. Avhengig av vedtaksmalenes utforming 
																																																								
88 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 90 
89 Vedlegg 7, side 67	
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skal konkrete forhold hos pasienten være gjenstand for vurdering og avgjørelse, og setter 

derfor til side helsepersonells generelle oppfatning av om lokaliseringsteknologi i seg selv er 

et egnet hjelpemiddel eller ikke. Hvorvidt hjelpemiddelet skal tas i bruk følger blant annet av 

forsvarlighetskravene i lov og kommunens vedtatte bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i 

helse- og omsorgstjenesten. 

 

Autonomien i det kommunale selvstyret gir desentralisering av makt, og dermed frihet til 

lokale myndighetsutøvere slik at de kan tilpasse tjenester etter lokale behov.90 Ved at 

Stortinget gir myndighet til kommunen gjennom lov slik at de kan fatte beslutninger og 

organisere egne tjenester gis også folket en mulighet til å påvirke egen hverdag gjennom 

lokale valg. Denne friheten gir også grunnlag for selvstyrets effektivitetsverdi som tar 

utgangspunkt i at lokale (og derfor riktige) avgjørelser fattes på en kostnadseffektiv måte jo 

nærmere beslutningsmyndigheten befinner seg sakens kjerne.91 Fordi kunnskap om lokale 

forhold og behov ligger til grunn når beslutninger skal fattes kan man anta at lokale enheter 

med nettopp denne kunnskapen er bedre rustet for avgjørelser enn sentraliserte 

styringsformer.  

 

Beslutninger, der forvaltningen fordeler velferdsstatens knappe goder på vegne av 

befolkningen, må basere seg på faktiske forhold. Det kan derfor argumenteres for at 

beslutninger om kommunens organisering av egne helse- og omsorgstjenester skal fattes på 

lokalt nivå. Som en motsetning til dette står kommunens manglende evne og vilje til å 

iverksette statlig politikk. Langt fra alle kommuner evner å oppfylle intensjonene i statlige 

vedtak.92 Historisk er dette begrunnet i nærheten den lokale beslutningsmyndigheten har til 

befolkningen, og at evne og vilje ikke har vært en motsetning til myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting.93 Fokuset i moderne tid har derimot rettet seg mot likhet i tilgjengelighet og 

tilbud i velferdstjenesten, uten at dette har påvirket kommunens selvstendighet. På spørsmål 

om KS mener det er reelt med et nasjonalt tilbud av lokaliseringsteknologi svares det at ”Nei, 

vi er ikke interessert. Det er opp til kommunene. … Nei, vi liker ikke sånt vi. Men da må jeg 

spørre mer presist, hva legger du i tilbud, mener du infrastruktur eller selve GPS-tjenesten 

(jeg spurte om den tekniske løsningen, min bemerkning)? Nei, men det er jo ikke sånn vi gjør 

																																																								
90 Baldersheim og Rose, Det kommunale laboratorium, side 57 
91 Baldersheim og Rose, Det kommunale laboratorium, side 58 
92 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 118 
93 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 118	
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det i Norge. Vi gjør jo ikke det. …da skal vi gjøre noe med den politisk styringsstrukturen, og 

jeg tror ikke vi er på vei mot det.”94 

 

Målene staten har formulert rundt trygghetsskapende teknologier (blant annet 

lokaliseringsteknologi) som et ledd i kommunal helse- og omsorgstjeneste innen 2020 virker 

derfor også som en føring. ”Men her er det sånn at kommunene beslutter. Det har vi ganske 

mange interessante diskusjoner på i programmet (Nasjonalt velferdsteknologiprogram, min 

bemerkning), for KS har jo et samarbeid med direktoratet på dette, og målet står der om at 

75 % av kommunene skal ha dette som en integrert del av tjenestene.”95  

 

Ved å påvirke eller stimulere kommunene til tjenesteinnovasjon ved å legge til rette med 

hjelpemidler har staten en mulighet til utjevne mulige forskjeller mellom kommunale tilbud. 

”Men kommunene starter ikke med velferdsteknologi hvis ikke de ser at dette er et riktig 

virkemiddel hos dem. Det er ganske mange virkemidler (istedenfor å benytte 

lokaliseringsteknologi, for eksempel sykehjemsplasser, min bemerkning) man kan bruke, ikke 

sant. Det er ikke alltid at investeringen nødvendigvis gir en effekt, hvert fall ikke hvis du ikke 

integrerer det på en god måte. Og da er det ikke sånn at direktoratene kan sitte å bestemme 

at kommunene skal gjøre dette. Det kommunene selv som må se om det gir verdi. Det er jo en 

grunn for at vi jobber veldig mye med gevinstrealisering sammen med de som er med i 

programmet (Nasjonalt velferdsteknologiprogram, min bemerkning) nå, nettopp for å få opp 

effekten og vise at det er nyttig.”96 Istedenfor nasjonal regulering av tjenestetilbud kan derfor 

staten påvirke kommunene med ikke-rettslige virkemidler for å møte fremtidens utfordringer 

i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Myndigheten til den autonome kommunen omfatter alle de avgjørelser som ikke blir regulert 

i lov eller styrt av økonomiske rammebetingelser. Kommunens handlingsrom er altså negativt 

avgrenset til å gjelde det som ikke direkte reguleres av staten.97 Lokale IKT-prosjekter, enten 

det er en del av helse- og omsorgstjenesten eller ikke, er en del av kommunens selvstendige 

handlingsrom så langt det ikke reguleres i lov. Her er det derimot viktig å påpeke at utvikling 

og bruk av IKT-prosjekter er underlagt generell lovgivning, som for eksempel 

personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentleglova, mv. Poenget er at spesifikke e-

																																																								
94 Vedlegg 7, side 70 
95 Vedlegg 7, side 64 
96 Vedlegg 7, side 64 
97 Baldersheim og Rose, Det kommunale laboratorium, side 185	
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helsetjenester ikke er en rettighet gitt borgerne gjennom lov, men som kan tilbys dersom 

kommunen selv kartlegger at tiltaket fungerer som ledd i egen helse- og omsorgstjeneste. 

4.1.3 Teknologi som avhengig eller uavhengig variabel 
Bruk av velferdsteknologi, som inngår i ytelse av e-helsetjenester, faller inn under 

kommunens tjenesteytelse og er derfor en del av kommunens e-forvaltning.98 E-forvaltningen 

kan blant annet beskrives gjennom hvordan bruk av IKT påvirker organiseringen av 

forvaltningen, inkludert nye former for tjenester. Det gjensidige avhengighetsforholdet 

mellom bruk av ny teknologi og endringer i organisering gir seg utslag i to typer resultater:99 

Primære og planlagte resultater: den tekniske løsningen formes av organisasjonen slik at den 

bidrar til å løse oppgavene løsningen ble anskaffet for. 

Sekundære resultater: organisasjonen lar seg påvirke av teknologien for å muliggjøre bruk av 

teknologien slik de selv ønsker. 

Dette illustrerer blant annet spenningsforholdet mellom den tekniske løsningen og 

organisasjonen. Er det slik at bevisst valgte tekniske løsninger kun oppfattes som et verktøy 

for å nå de fastsatte målene til en gitt organisasjon? Eller finnes det prosjekter som 

igangsettes primært fordi relevante tekniske løsninger er tilgjengelig, men uten at de konkrete 

målene for bruk av dem er fastlagt, eller at organisasjonen ikke er moden for nye tekniske 

løsninger?  

Spørsmålene omfatter en diskusjon om teknologien som avhengig eller uavhengig variabel 

for innføring og bruk. Når staten formulerer mål som at alle kommuner skal innføre 

velferdsteknologiske løsninger innen 2020 virker motivasjonen å ligge i at det finnes  

teknologier som kan effektivisere tjenesten. 100 Tilbudet om, og innføring av, teknologi setter 

blant annet premisser for endring i arbeidsrutinene. Sekundære resultater innebærer altså at 

organisasjonen tilpasser seg teknologien for å implementere denne. I et slikt tilfelle vil 

teknologien framstå som en uavhengig variabel for anskaffelse, og kommunen den som blir 

styrt (altså avhengige variabel). Dette gir sekundære resultater, hvor uforutsette endringer i 

organiseringen kan være nødvendige. Manglende teknologimodenhet i kommunen kan gi 

98 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 10 
99 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 26 
100 eller i alle fall 75 % av landets kommuner	
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utslag i sekundære resultater, nettopp fordi kommunene ikke har nok kompetanse til å aktivt 

forme tekniske løsninger. Dersom kommunen ikke har kunnskap101 til å formulere klare 

målsetninger for innføringen av tekniske løsninger102 kan dette gi store utfordringer for blant 

annet uforutsette effekter og videre forankring i organisasjonen. Motsatt kan kommunen, på 

bakgrunn av blant annet endringer i befolkningen, formulere klare mål knyttet til innføring av 

tekniske løsninger.  I slike tilfeller vil kommunen i større grad forme bruken av den tekniske 

løsningen103 etter egne behov. Da vil altså teknologien være avhengig variabel for 

innføringen, og kommunen uavhengig. I stor grad vil altså endringene være kontrollert og 

planlagte, og i stor grad gjelde den tekniske løsningen. 

 

Tranvik (2008) sier videre at organisasjonene nødvendigvis må akseptere uforutsette 

endringer knyttet til sekundære resultater i innføringen av teknisk løsning for å ha kontroll 

med de planlagte effektene. Og videre påpeker han at dette omtales som kontrolldilemmaet: 

”Dette paradokset betegnes som kontrolldilemmaet, det vil si at for å kontrollere enkelte 

virkninger av ny teknologi må man oppgi kontroll med andre. I henhold til 

kontrolldilemmaet, er det de virkningene man oppgir kontrollen med som kan betegnes som 

sekundære og uintenderte.”104  

 

I tillegg til primære og sekundære resultater ved innføring vil endringsprosessene i 

casekommunene forutsette en omorganisering. Denne delen av omorganiseringen er ikke 

knyttet til (mangel på) teknologimodenhet eller motivasjon. Endringene må gjennomføres for 

i det hele tatt at lokaliseringsteknologi skal tas i bruk, og kan derfor beskrives som en myk 

form for teknologideterminisme. Med teknologideterminisme sikter jeg her til at 

teknologiinnføring vil gi en konsekvens for organisasjonen der den tas i bruk.105 

Teknologideterminismen tar altså utgangspunkt i at det er teknologien som styrer endringer i 

organisasjoner, ikke omvendt. Fordi endringene gir mindre utslag, og ikke styrer all videre 

utvikling for organisasjonen, omtaler jeg derfor teknologideterminismen som mykere. 

 

I møte med nye tekniske løsninger forutsettes det en tjenesteinnovasjon i kommunen, nettopp 

for å hente ut de resultatene implementeringen forutsetter for å bli vellykket, jf. behovet for 

																																																								
101 blant annet teknisk kompetanse 
102 utover at tilbudet finnes 
103 og kan også være med på å utforme den tekniske løsningen 
104 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 27 
105 Schartum, Elektronisk forvaltning i Norden, side 25	
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opplevd effekt av investering i kapittel 3.3.5. Informant C i KS sier ”Jeg pleier å snakke om 

innovasjon litt bredere enn produktinnovasjon, for det er det jo. … vi oppfordrer kommunene 

til å jobbe med behov og anskaffe på behov, mer enn en teknisk løsning.”106 I en 

innovasjonsprosess må kommunen implementere i samsvar med omgivelsene og brukeren.107 

På denne måten kan løsningen formes etter brukerens behov, men samtidig vil organisasjonen 

og tjenesteytelsen endres for å nyttiggjøre seg av teknologien på en best mulig måte. 

 

Ulikheter i borgernes tilbud, og førstelinjens ansvarsoppgaver, oppstår derfor når 

selvstendige politiske arenaer i kommunene skal fatte beslutninger for å tilpasse, og prioritere 

mellom ulike, velferdstilbudet på lokalt nivå.108 Tjenesten vil derfor avhenge av om 

pasientens hjemkommune har besluttet slik bruk, samt en konkret vurdering av pasientens 

helsetilstand for om lokaliseringsteknologi skal tas i bruk eller ikke som et ledd i helse- og 

omsorgstjenestene. Drammen og Nedre Eiker er to eksempler på kommuner hvor den ene, 

Drammen, har brukt lang tid på å forankre det politisk og integrere det i tjenesten, mens 

Nedre Eiker har hatt en forholdsvis effektiv prosess. Dette diskuteres nærmere i kapittel 4.3. 

 

4.1.4 Maskinbyråkrati 
Som et generelt utgangspunkt kan kommunenes hierarkiske linjeorganisasjon forklares med 

Mintzbergs teori om maskinbyråkratiet109. Maskinbyråkratiet stammer fra Webers 

byråkratimodell hvor kjennetegn som klar og sentralisert arbeidsdeling går både horisontalt 

og vertikalt. Rutiner for oppgaveløsning og krav til kontroll er lagt til sentral ledelse. I denne 

fremstillingen må man derimot ta høyde for kommunenes forhold til omgivelsene og 

størrelsen på organisasjonen. Maskinbyråkratiets sentraliserte beslutningsstruktur 

kjennetegnes av klart definerte roller som styres gjennom regler og prosedyrer formulert og 

delegert av toppledelsen i linjeorganisasjonen. I kommunene kan dette eksemplifiseres med 

den politiske ledelsen som toppledelse (se figur 1 og 2). Her fattes politiske vedtak og 

budsjetter. På bakgrunn av disse vedtakene instruerer og delegerer rådmannen myndighet- og 

ansvarsområder nedover i linjen hvor tjenesten ytes, som for eksempel avgjørelser knyttet til 

valg av leverandør av lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon. Videre formuleres konkret 

ansvar knyttet til arbeidsoppgaver i linjeorganisasjonen som gjør seg gjeldende i 

																																																								
106 Vedlegg 7, side 65 
107 KS. Velferdsteknologiens ABC, side 55 
108 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 118 
109 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 96	
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kommuneadministrasjonen. Denne strukturen inneholder også oppfølging, styring og kontroll 

av blant annet budsjetter.  

 

Når prosedyrer og retningslinjer er formulert iverksettes praktisk arbeid i øvrig 

linjeorganisasjon helt ned til førstelinja der tjenesten ytes og, i denne sammenheng, 

lokaliseringsteknologien tas i bruk. Maskinbyråkratiet kan også preges av organisasjonens 

størrelse. I en mindre kommune er det som regel kortere vei fra førstelinja til toppledelsen. 

Om ikke makten formelt er desentralisert, kan det allikevel være lettere å få 

gjennomslagskraft for egne innspill og ønsker når enheten er mindre. Denne kortere 

avstanden blir gjerne viktig for ressurssterke ildsjeler med spesielle interesser for å sette i 

gang prosjekter. Til tross for at veien til toppledelsen er kortere i en mindre kommune preges 

(fortsatt) organiseringen av de samme myndighetsstrukturene som større kommuner. De 

fleste kommunene kan derfor delvis beskrives som maskinbyråkratier fordi det er underlagt 

samme lover, forskrifter og ofte  prosedyrer og regler for arbeidsoppgaver og 

ansvarsfordeling som større kommuner er. 

 

4.1.5 Nettverksorganisasjonen 
Nettverksorganisering er en type organisering som spesielt tar sikte på å imøtekomme 

skiftende omgivelser.110 Organiseringen består av flere autonome enheter i et prosjekt hvor 

det skjer en informasjonsutveksling. Nettverksbaserte samarbeid mellom kommuner 

kjennetegnes ved å være ”flate”. Med dette mener jeg at ingen av aktørene i samarbeidet, 

enten samarbeidet foregår på tvers av enheter i kommunen eller på tvers av kommunegrenser, 

står i en sterkere maktposisjon enn andre.111 Altså er kommunene likestilte aktører. Slik 

samhandling av likestilte organisasjoner tar i stor grad sikte på å samle nok ressurser og 

kompetanse for å løse oppgavene prosjektet begrenses til.112 Samarbeidet er formalisert etter 

prosjektoppgaven, men kan også preges av personlig nettverk. Informasjonsutveksling kan 

derfor også foregå i mindre organiserte og formaliserte former enn i direkte samarbeid.113 

Personlige nettverk kjennetegnes gjerne av felles normer og verdier. For en god forankring i 

førstelinjen kan slike uformaliserte samarbeidsformer bidra til å forme førstelinjens 

holdninger gjennom blant annet uformelle samlinger, opplæring, mv. I tillegg burde brukerne  

ha en sentral rolle når kommunen utarbeider rutiner, kravspesifikasjoner og går til anskaffelse 
																																																								
110 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 206 
111 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 210 
112 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 209 
113 Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer, side 210	
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av nye tekniske løsninger. Når lokaliseringsteknologi skal tas i bruk er sentrale brukere 

helsepersonell, pasienter og pårørende. Brukerne har forskjellig type behov. Utviklingen av 

den tekniske løsningen burde derfor kartlegge både behov for de som lokaliserer, og de som 

blir lokalisert. I tillegg er det forskjellige behov hos de som lokaliserer. Helsepersonell har 

andre krav til omfanget av helsetekniske løsninger i hverdagen enn pårørende. Hos 

helsepersonell kan annen type autentisering for tilgang kreves. Hos pårørende kan det kanskje 

være behov for færre opplysningstyper. Nedenfor kommer jeg tilbake til hvordan Nedre Eiker 

kommune benytter seg av en løsere nettverksorientert tilnærming for å implementere 

lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Forskning innen organisering av kommunalsektor viser blant annet at 

beslutningsmyndigheten til kommunene er negativt avgrenset til det som ikke direkte gjelder 

etter statens krav.114 Denne beslutningsmyndigheten gir kommunene evne til å organisere seg 

selv på bakgrunn av lokale forhold som skal imøtekommes, så lenge de sørger for å løse 

oppgavene gitt av staten. Ovenfor påpeker KS at kommunene selv avgjør om de ønsker å 

etterleve mål uttrykt av staten, så lenge dette ikke fremkommer av lov eller økonomiske 

rammebetingelser. Dette innebærer mulige avvik i tilbud mellom kommuner, jf. statens mål 

om at 75 % av kommunene skal innføre velferdsteknologiske løsninger innen 2020.  

 

Kommunene knytter bestemte ansvarsforhold til ulike arbeidsoppgaver for å nå de målene 

som er satt. I ansvarsforholdene ligger også den enkeltes myndighet til å utforme egne 

arbeidsoppgaver, jf. det profesjonaliserte byråkratiet. Ansvarsforholdene generelt er allikevel 

definert ut i fra en strengere maskinbyråkratisk tilnærming der rutiner og kontroll følger av en 

toppstyrt beslutningsmyndighet. Maskinbyråkratiteorien er derfor ikke helt beskrivende for 

kommuner. Kommuner kan altså også preges av profesjonalisert byråkrati og 

nettverksorganisering. Nettverksorganisering er knyttet til prosjektarbeid i forbindelse med 

innføring av tekniske løsninger, men også av informasjons- og erfaringsutveksling gjennom 

løsere personlige nettverk i og mellom kommunene.  

 

Videre i oppgaven vil derfor en del av fokuset ligge på hvordan byråkratiet i kommunen blir 

påvirket av indre forhold (lokale forhold, kommunale satsninger, ildsjeler, mv.) og ytre  

forhold (staten). I tillegg vil de uformelle, nettverksbaserte koblingene diskuteres. 

																																																								
114 Baldersheim, Harald og Lawrence E. Rose (red), Det kommunale laboratorium. Teoretiske perspektiver på lokal politikk 
og organisering, side 185 
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Formaliserte rammer for ansvarsområder og arbeidsoppgaver som følger av lovgivningen og 

sentralisert makt i kommunen gir utslag i organiseringen og tjenesteytelse. Samtidig kan 

innføring og organisering knyttet til lokaliseringsteknologi påvirkes gjennom mykere 

virkemiddelbruk som tar sikte på å forme helse- og omsorgstjenesten.  En mindre 

forpliktende og mer frivillig tilnærming til organisering av egne tjenester skjer innenfor 

rammene av kommunens selvråderett, altså de tjenester som ikke er lovpålagte eller direkte 

styrt av kommunens planverk. 

 

4.2 Lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon 
GPS-systemer tar i bruk satellitter ved å låse GPS-mottakeren til signalene slik at denne kan 

regne ut nøyaktig posisjon. Ved hjelp av signalet til fire satellitter kan datasystemet regne ut 

posisjon, fart, spor, mv.115 Systemet gjør bruk av to sentrale komponenter, GPS-enheten som 

bruker har med seg og brukersystemet som brukes av helsepersonell og pårørende. 

 

Bruk av lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon krever at ansvaret og den tekniske 

løsningen er hensiktsmessig organisert for å imøtekomme krav om en forsvarlig helsetjeneste 

slik det ble gjort rede for i kapittel 3.2.2. For at tekniske løsninger generelt skal løse oppgaver 

må bruken begrunnes i behovene til kommunen (lokale forhold) og behovene til den enkelte 

bruker, jf. nødvendig helsehjelp. 

 

Varslingsfunksjoner i casekommunenes tekniske løsninger er knyttet til: 

- ulike typer geofence, 

- pasient forlater bolig, 

- høy hastighet på enheten, for eksempel 25 km i timen, 

- temperaturer, 

- tidsbestemt, 

- fallsensor116 

 

Den tekniske løsningen kan altså tilpasses den enkelte pasienten, og gi varsler på bakgrunn av 

ulike behov. Dette kan eksemplifiseres med Pasient 1 og Pasient 2. Pasient 1 har en demens, 

samt hjerteproblemer og kan derfor ikke ta turen opp i åsen fire km fra bostedet. I dette 

																																																								
115 Wikipedia. Global Positioning System (lesedato 27.03.2017) 
116 Personlig kommunikasjon i e-post fra Informant A (c), 02.05.17 
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tilfelle har ansvarlig sykepleier holdt seg til en enkel geofenceinnstilling hvor primærkontakt 

bare får varsling dersom Pasient 1 bryter det virtuelle gjerdet og er på vei i retning av bakken. 

Ellers står pasienten fritt til å bevege seg med buss og tog rundt i byen og omkringliggende 

tettsteder. Pasient 2 har en kraftigere demens, men pårørende ønsker allikevel at Pasient 2 

skal bo hjemme. I en samtale med pårørende har ansvarlig sykepleier kommet frem til at 

Pasient 2 helst skal unngå å dra på besøk til nabobyen fordi forvirring knyttet til sykdommen 

har vært oppfattet som en påkjenning for pasienten tidligere og endt med korttidsopphold på 

sykehjem. Derfor er lokaliseringsteknologien stilt inn på å varsle pårørende dersom Pasient 2 

krysser kommunegrensen eller beveger seg fortere enn 25 km i timen. Deretter kan pårørende 

selv gå inn å lokalisere slik at Pasient 2 kommer til rette. Varslingene kan sendes til ulike 

kontakter ut ifra tidsplaner som settes opp. Eksempler er primærkontaktene på natt og 

pårørende på dagtid. Slike valg følger av den lovpålagte kartleggingen helsepersonell foretar, 

jf. forsvarlighetskrav knyttet til helsetjenesten. Hendelsesloggene er knyttet til den tekniske 

løsningen slik at lokaliseringsaktiviteter kan kontrolleres. Systemet er bygd opp etter kravene 

som stilles til lokaliseringsteknologi i Norm for informasjonssikkerhet. 

 

Informasjonssystemet som omfatter lokaliseringsteknologien skal inngå i kommunens øvrige 

informasjonsinfrastruktur og gjøres rede for nedenfor i kapittel 4.2.1.  

 

4.2.1 Krav til informasjonsinfrastrukturen 
Informasjonsinfrastrukturer ble introdusert som et konsept der informasjon skal være en 

felles ressurs som skal kunne brukes av mange gjennom standardiserte tilnærminger uten at 

det baserer seg på et felles informasjonssystem.117 I utvikling av informasjonssystemer som 

skal kommunisere på tvers av horisontale eller vertikale organisasjonslinjer er 

informasjonsinfrastrukturer sentrale, og videre skal det gjøres rede for hva 

informasjonsinfrastrukturer er, og hvordan disse forholder seg til informasjonssystemene i 

organisasjonene som bruker disse. 

 

Informasjonssystemer skal ha et formål, og er knyttet til organisasjonens oppgaveløsning.118 

Informasjonssystemene som diskuteres spesielt i denne oppgaven er 

lokaliseringsteknologiløsningen som casekommunene har benyttet seg av i perioden for 

informasjonsinnhenting. Opplysningene som behandles i informasjonssystemene i helse- og 
																																																								
117 Jansen og Schartum, Elektronisk forvaltning på norsk, side 33. 
118 Jansen og Schartum, Informasjonssikkerhet, Rettslige krav til sikker bruk av IKT, side 62	
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omsorgssektoren er primært knyttet til helsehjelp, altså opplysninger som sier noe om 

helseforholdet til pasienten som benytter seg av den tekniske løsningen. Hvilke konkrete data 

dette er avgjøres av pasientens behov for helsehjelp, og fremkommer av hvilke 

varslingsfunksjoner den tekniske løsningen er innstilt på. Informasjonssystemene i helse- og 

omsorgstjenesten består både av datasystemer (software og hardware), og mennesker som 

fortolker dataene som behandles i disse. Lokaliseringsteknologi inngår primært i hverdagen 

til pasienten og i arbeidsprosesser til helsepersonell i førstelinjen i casekommunene.119 Den 

tekniske løsningen skal også kunne fungere opp mot informasjonsinfrastrukturen.  

 

Tradisjonelt forstås gjerne infrastrukturer som faste, fysiske komponenter som betjenes av 

ulike aktører i et samfunn, for eksempel veier og kloakk.120 I en informatisk sammenheng 

forstås infrastrukturen som en felles og åpen ”plattform”, eller basis for kommunikasjon og 

informasjonsbehandling.121  

 

IKT-infrastrukturer kan også forstås i et bredere perspektiv, og derfor inkludere felles 

informasjonssystemer som brukes av flere aktører, for eksempel i Nedre Eiker kommune.122 

Formålet til informasjonssystemet kan gjerne begrunnes i flere organisatoriske enheter. Bruk 

av lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten innebærer journalføring i 

kommunens elektronisk pasientjournalsystem (også betegnet EPJ).123 EPJ omfatter all form 

for registrering av helsehjelp, altså mer enn varslingene knyttet til lokaliseringsteknologi. 

Elektronisk pasientjournal brukes av flere ulike aktører (for eksempel fastlege, sykehjem, 

hjemmesykepleie) på bakgrunn av ansvarsoppgavene i de ulik ledene i helsetjenesteytelsen. 

Dette gir derimot ikke EPJ status som informasjonsinfrastruktur, men kan utgjøre en del av 

denne.124  

 

4.2.2 Hyllevarer eller skreddersøm 
Virkningene av teknologien avhenger av tilpasningene som må gjøres i både de tekniske 

løsningene og i organisasjonen.125 Før man går videre inn i et slikt spenningsforhold kan det 

være nødvendig å konkretisere hva slags type tekniske løsninger man snakker om. Som to 

																																																								
119 Dette gjøres nærmere rede for i kapittel 4.3.2 Prosjekt- vs. linjestyring. 
120 Store norske leksikon, Infrastrukturer 
121 Hanseth og Lyytinen, Theorizing about the Design if Information Infrastructures, side 213. 
122 Jansen og Schartum, Informasjonssikkerhet, Rettslige krav til sikker bruk av IKT, side 62 
123 Mer om journalføring i kapittel 4.3.6 
124 Jansen og Schartum, Informasjonssikkerhet, Rettslige krav til sikker bruk av IKT, side 63 
125 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 25	
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ytterpunkter på løsninger kan vi beskrive forskjellen mellom hyllevarer og skreddersydde 

løsninger.  

 

Skreddersydde løsninger er IKT-løsninger utviklet spesielt etter organisasjonens behov. Da er 

systemet designet på basis av organisasjonens krav, struktur, oppgaveløsning, mv., med sikte 

på å effektivisere eller løse oppgaver i den konkrete organisasjonen. Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram anbefaler, i Velferdsteknologiens ABC, å legge opp til 

brukermedvirkning på systemnivå når kommunen skal gå til anskaffelse av tekniske 

løsninger.126 Med brukermedvirkning på systemnivå mener veiledningen kollektiv 

medvirkning. Kollektiv medvirkning skjer dersom representanter fra pasient- og 

pårørendegruppen kan delta i kartleggingsfasene til utvikler, gjennom brukerråd og 

brukerutvalg. Velferdsteknologiens ABC peker på at dette kan gjøres for å påvirke 

utviklingen på et mer generelt nivå, altså ikke utvikling av system knyttet til konkrete 

tilfeller. En slik brukermedvirkning er også i tråd med kravene om pasientmedvirkning etter 

pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

Hyllevarer er standardiserte tekniske løsninger som tas i bruk i mange organisasjoner, og som 

er utformet for å imøtekomme generelle behov. Typiske hyllevarer er gjerne kontor- og 

støttesystemer som tekstprogrammer, e-postsystemer, lønns- og økonomisystemer, mv, og tar 

sikte på å løse mindre, standardiserte og klart definerte arbeidsoppgaver. 

 

Lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon er ingen ny oppfinnelse som har oppstått som 

følge av endringer i økt levealder og sammensatte sykdomsbilder. Denne type løsninger 

fantes i markedet før disse bruksmåtene var oppdaget, og teknologien framstår i 

utgangspunktet som en uavhengig variabel for hvordan helsesektoren i fremtiden løser sine 

utfordringer. Mulighet for bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten førte 

blant annet til lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven,127 som diskutert ovenfor. 

Allikevel påvirker helse- og omsorgstjenesten leverandørenes produkter gjennom behovsstyrt 

kravspesifikasjon i en slik grad at det kan oppfattes som et nytt produkt når det blir levert ut 

til tjenesten. Om leverandøren av lokaliseringsteknologi i Drammen og Nedre Eiker 

kommune blir det blant annet sagt av Informant B i Drammen at ”Og det som jeg har vært 

kjempepositiv til med leverandøren vi har hatt er at de virkelig har tatt til seg alt vi har spurt 

																																																								
126 KS, Velferdsteknologiens ABC 
127 Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 a.	
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om. Endringer og sånne ting. De har alltid vært on-hand hele tiden.”128 Denne leverandør 

har blant annet utviklet en skosåle med innebygget lokaliseringsteknologi som kan benyttes 

for pasienter uten samtykkekompetanse, jf. pbrl § 4-6 a. 

 

4.3 Organisering av lokaliseringsteknologi 
I kapittel 4.3 skal jeg gjøre rede for hvordan lokaliseringsteknologi er forankret i 

casekommunenes organisasjon, jf. forskningsspørsmål 2. Dette innebærer en redegjørelse av 

oppgaveløsning og ansvarsfordeling. Videre kartlegger jeg hvordan lokaliseringsteknologi 

forholder seg til journalføring og EPJ i casekommunene kapittel 4.4, jf. forskningsspørsmål 

3. Funnene presenteres etter tema som har vært sentrale under intervjurundene i kommunene, 

og virkemidler trekkes inn underveis. 

 

4.3.1 Motivasjon 
Ovenfor, i kapittel 4.1.1, ble myndighet knyttet til kontroll og beskrivelse av egne 

arbeidsoppgaver skilt ut av den politiske og administrative beslutningsmyndigheten. Innenfor 

rammene av hva kommunene selv kan organisere på bakgrunn av lokale behov har begge 

mine casekommuner båret preg av ansattes evne og motivasjon til å forme egne 

arbeidsoppgaver. Motivasjonen i Drammen kommune ble beskrevet som ildsjelstyrt av 

Informant B. ”Hun (Informant A og tidligere ansvarlig for velferdsteknologi i Drammen 

kommune, min bemerkning) var en stor bit av nettopp hvorfor det ble politisk forankret. Det 

arbeidet Informant A har gjort har vært grunnlaget for at vi kunne fortsette egentlig. … Og 

jeg tror hun er en så stor ildsjel som man uansett aldri kan erstatte, men vi jobber nå med å 

få ut ressursgrupper i hvert distrikt. Det tror jeg blir vår fordel, at det skal bli en sånn person 

på hvert distrikt.”129 Drammen kommune deltok i Trygge Spor-prosjektet. Prosjektet skulle 

blant annet gi svar på hvordan de tekniske løsningene kan understøtte behovene til de ulike 

interessentene i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til nytte og effekt for pasienter, 

pårørende og helsefagsarbeidere skulle prosjektet også studere organisering av tjenesten og 

hvordan de tekniske løsningene eventuelt kan forbedres.130 Ildsjelen hadde allerede i 2001 

startet arbeidet med å innføre tekniske løsninger i helse- og omsorgstjenesten i Drammen 

kommune.131 ”Altså, jeg kjøpte jo det (sengematter, min bemerkning) til Drammen i 2001 på 

																																																								
128 Vedlegg 5, side 53 
129 Vedlegg 5, side 50 
130 Sintef, Trygge spor (a) 
131 Varslingsteknologi i form av sengematter.	
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Fredholt. Også driver man å kjører prosjekter på det i dag.”132 Til tross for at Informant A 

ikke selv beskrev seg som en ildsjel ga intervjuet veldig inntrykk av en ansatt med sterk 

motivasjon for egne arbeidsoppgaver og evne til å gjennomføre på bakgrunn av egne ønsker 

innenfor rammene til administrasjonen.  

 

Informant A skiftet senere jobb til Nedre Eiker kommune og har hatt ansvar for innføring av 

lokaliseringsteknologi der. Motivasjonen til Nedre Eiker kommune virker i stor grad å basere 

seg på utfordringer i fremtidens eldreomsorg som blant annet blir diskutert i Morgendagens 

omsorg, Meld. St. 29 (2012-2013). ”Jeg har så mye dokumenter at jeg har ikke helt 

oversikt…den krisen vi står ovenfor i forhold til behovet for hjelp og sånn. Den lar seg ikke 

løse hvis vi ikke gjør ting på andre måter. Det har også blitt innledningen til Morgendagens 

omsorg.”133 Statens anbefalinger om integrering av velferdsteknologi virker drivende for 

kommunens satsning. I Nedre Eiker kommune vil man benytte seg av lokaliseringsteknologi 

for å løse utfordringer, men motivasjonen virker å ligge i endringsprosesser. Med andre ord 

ønsker ikke kommunen nødvendigvis å bruke tekniske løsninger utelukkende fordi det er en 

mulighet, jf. teknologi som avhengig eller uavhengig variabel i utviklingen. Valget om å 

bruke og implementere tekniske løsninger er forankret i en tanke om at fremtidige helse- og 

omsorgstjenester krever endringsprosesser for å ytes effektivt og sikkert. Nedre Eiker 

kommune begrunner valget med å igangsette endringsprosessen med data fra statlige 

dokumenter, Nasjonalt velferdsteknologiprogram og lokale forhold. Også i Nedre Eiker 

kommune har Informant A vist vilje til å forme egne arbeidsoppgaver. ”Dette er fordelen 

med en liten kommune, ... Her er det korte veier, det er en fordel, og det vi bestemmer oss for 

det går man for. Vi blir hørt, ikke sant.”134 Dette ble også påpekt ovenfor i kapittel 4.1.2 at 

det er kortere vei, selv i en forholdsvis sentralisert organisasjon. Videre eksemplifiserer 

Informant A med: ”Jeg ble forespurt om et prosjekt, fra Rådmannen, så dro jeg på et møte 

også sier jeg at jeg tror ikke Nedre Eiker skal bruke penger på dette. Det er et veldig flott 

tiltak, men det retter seg mot universell utforming, og det har ikke noe med helse og sosial å 

gjøre, og med den økonomiske situasjonen så syns jeg ikke vi skal bruke ressurser på det. 

”Det er greit.”.”135 Informant A peker på at styringsstrukturene i en mindre kommune gjør 

det lettere for den enkelte å bli hørt. Dette kan derimot også knyttes til styring av ansatte, 

hvor myndighet lagt til den enkeltes utførelse av egne arbeidsoppgaver nødvendigvis ikke er 

																																																								
132 Vedlegg 2, side 22 
133 Vedlegg 2, side 2 
134 Vedlegg 2, side 14 
135 Vedlegg 2, side 14	
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et resultat av størrelsen til organisasjonen.136 Å gi ansatte myndighet til å fylle egne 

arbeidsoppgaver antar jeg at også kan være knyttet til rådmannens og helsedirektørens 

ledelsesstil. Informant B sammenligner dette med erfaringer fra egen kommune: ”De får 

liksom ”Ja!” med en gang de (Nedre Eiker kommune, min bemerkning). Mens her i 

Drammen skal ting (beslutninger, min bemerkning) surres litt rundt og tenkes litt over (på 

overordnet nivå, min bemerkning), og gjerne kokes litt over før vi lander.”137 Med bakgrunn i 

dette virker altså stillingen til Informant A i Nedre Eiker kommune å preges av tilnærmingen 

i det profesjonaliserte byråkratiet. Her er altså den ansattes arbeidsoppgaver ikke knyttet til 

en forhåndsdefinert oppgaveløsning, men gis i stor grad myndighet til å utføre oppgaver på 

bakgrunn av erfaring og kompetanse.  

 

Motivasjonen for å ta i bruk lokaliseringsteknologi i mine casekommuner fraviker noe fra 

hverandre. I utgangspunktet startet utprøvning i Drammen som en kartlegging av hvordan 

tekniske løsninger kunne benyttes for å løse fremtidens utfordringer. På dette tidspunktet stod 

den tekniske løsningen i fokus for videre endring i helse- og omsorgstjenesten, jf. 

prosjektdeltakelse i Trygge spor 1. Da intervjuene ble gjennomført var derimot begge 

kommunene klare på at endringsprosesser med innføring og bruk av trygghetsskapende 

teknologier fremstår som nødvendig for å løse fremtidige arbeidsoppgaver. I dag virker 

derfor den tekniske løsningen å være et hjelpemiddel for å løse utfordringer, og det er i dag 

endringsprosesser som står sentralt for å forberede helse- og omsorgstjenestene på fremtiden.  

 

Motivasjon er en viktig forutsetning for å forankre endringsprosesser knyttet til 

implementering av lokaliseringsteknologi i mine casekommuner. Dette delkapittelet har vist 

at motiverte ildsjeler har mye å si for forankringen. Hvordan styringsstrukturen i kommunen 

er lagt opp, og avstand mellom ildsjel og sentralisert styringsmyndighet er derimot også av 

stor betydning. Om den tekniske løsningen virker som en avhengig eller uavhengig variabel 

er også viktig for forankring og implementering. Det kan antas at implementering av 

lokaliseringsteknologi vil være bedre forankret i kommuner der motivasjonen ikke i 

utgangpunktet ligger i å ta i bruk tekniske løsninger, men kommer ut av en erkjennelse av at 

morgendagens utfordringer trenger nye arbeidsmetoder. 

 

 

																																																								
136 Personlig kommunikasjon i e-post fra Informant A (d), 12.05.17 
137 Vedlegg 5, side 50	
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4.3.2 Forankring 
For å få til en vellykket implementering i førstelinja er det viktig at tiltaket er forankret i alle 

ledd, jf. Veikart for velferdsteknologi (også betegnet Veikart) og Velferdsteknologiens ABC 

(også betegnet ABC). Veikartet påpeker at forankring og opplæring er nødvendig for 

implementering av tekniske løsninger: ”Forskning viser at hele ni av ti endringsprosesser 

feiler fordi forankring og opplæring har sviktet. Forankringsarbeidet starter med å 

identifisere hvem som blir berørt av endringen.”138 Veikartet og ABC-en anbefaler at nye 

tjenester skal forstås og støttes av alle berørte parter. Dette gjelder derfor ikke bare en politisk 

forankring i kommunen. Helsepersonell, IT-personell, pasienter, pårørende, mv. må være 

trygge på endringsprosessen og den nye tjenesten for at mål knyttet til implementering og 

bruk skal nås.  

 

En forankring er allerede viktig i prosjektfasen. Dette kan omfatte ledelsesdeltakelse, 

prosjektdeltakelse på deltid og ulike faseinndelingsmetoder.139 Forankring i førstelinja er en 

sentral oppgave for prosjektkoordinator fordi det er der den tekniske løsningen tas i bruk. 

Ansvaret for en vellykket implementering ligger både i administrativ enhet, samt hos den 

enkelte ansatte som blir pålagt arbeidsoppgaver knyttet til den tekniske løsningen. 

Prosjektstyring er et ledd i forankringen og behandles i neste delkapittel. 

 

Nedre Eiker har som overordnet mål å integrere lokaliseringsteknologi, og andre 

velferdsteknologiske løsninger i fase 1, som en del av helsetjenesten innen 2020. Informant A 

sier at ”Nedre Eiker har det i sin handlingsplan at vi skal satse på teknologi.”140 og at 

kommunen har dette ”veldig forankret både hos ordfører, rådmann og min (informantens, 

min bemerkning) sjef.”141 Informant A sier at dette er: ”Ja, det står at vi skal være en 

foregangskommune (innen velferdsteknologi, min bemerkning).”142 Det blir fremhevet som 

en sammenligning med erfaringer fra tidligere arbeidsplass hvor satsningen var vedtatt, men 

ingen reell oppfølging av arbeidsoppgaven i tjenesten. ”I motsetning til Drammen, der hadde 

vi papirene forankret (vedtak på bruk, min bemerkning), men vi hadde ikke reell forankring. 

Altså, det ble sagt at vi skulle jobbe med det, men det ble ikke fulgt opp i praksis…”143  

 
																																																								
138 KS. Samveis. Introduksjon til tjenesteinnovasjon. 
139 Greve, Organisasjonsteori - nyere perspektiver, side 151 
140 Vedlegg 4, side 32 
141 Vedlegg 4, side 32 
142 Vedlegg 2, side 11 
143 Vedlegg 4, side 32	
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Informant A sier videre at ”det er veldig deilig her, her får jeg lov til å jobbe med det, får lov 

til å ha trøkk på det.”144 Fordi det skal være fokus på integrering av tekniske løsninger 

påpeker informanten at det må bygges opp et miljø for dette i tjenesten. Kompetansen må 

bygges opp slik at ikke kunnskap går tapt. ”Det er jo ingen andre enn meg som hadde 

kompetanse på dette (i Drammen, min bemerkning). …det var en som kan litt, for hun fulgte 

meg da, nå den siste perioden, men det er ingen, den er borte fra Drammen. Så derfor i 

Nedre Eiker nå, så vil jeg ha 50 stykker i hvert fall, som skal læres opp i kartlegging og det 

hele.”145  

 

Informant B følger opp at forankring har vært problematisk i sin kommune: ”Jeg kan faktisk 

si det såpass, at alt det gode arbeidet Informant A har gjort har vært med på å bistå oss i å få 

dette politisk forankret. Det som har vært vanskelig er å forankre det hos ledelsen i HSO 

(Helse, sosial og omsorg, min bemerkning). … Noen ganger har bindeleddet mellom 

politikere og virksomhetsledere, administrative og ned til ansatte på gulvet…kanskje det er 

noe med formidlingsevne? På enkelte steder…men noen steder lykkes bedre enn andre. Det 

kommer helt an på ledelsen. Og jeg sier ikke at det ligger på ledelsen, men det er også 

holdninger til de ansatte når det skal innføres nye ting. Implementering er kjempevanskelig. 

Det vi har brukt mye tid på er hvordan vi skal organisere oss, ikke sant. Og hva som må ligge 

til grunn for å sette i gang.”146 Informant B peker på at prosessen med forankring i 

administrativ ledelse i Drammen kommune har vært problematisk. Vellykket politisk 

forankring tillegges altså i stor grad ildsjelen som jobbet med lokaliseringsteknologi i 

prosjektets oppstartsfase. Informant C understreker også at arbeidet med forankring ikke 

nødvendigvis alltid er like effektivt, men uttaler seg om kommuner generelt. ”Ja, og det er 

ulikt hvorvidt kommunene har hatt en strategisk plan for velferdsteknologi eller har hatt det 

med i kommuneplanens samfunnsdel eller sånne ting. Det er veldig ulikt hvordan det har vært 

forankret opp gjennom, men det er jo flere og flere som setter det på dagsorden som 

strategiske områder.”147 

 

Teknologi som avhengig variabel for implementering er gjerne styrt av etterspørsel. 

Lokaliseringsteknologien anskaffes altså for å bidra til å løse utfordringer fremtidens 

helsetjeneste. I mine casekommuner har ildsjelen bidratt til å sette fokus på behovet for en 
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slik anskaffelse. Når ildsjelen er motivator kan dette være utfordrende for vellykket 

forankring av endringsprosesser. Om pilotkommuner og forankring sier Informant C at ”For 

det som har preget mye av utviklingskommunene har jo vært at det har vært piloter, og det 

har vært ildsjeler, og i større kommuner så tar det jo tid å få dette godt forankret i de 

regulære tjenestene. Og det handler jo litt om de støttesystemene du har, og hvor klar 

organisasjonen din er til å ta imot dette.”148 Dette ble også påpekt i intervju med Nedre Eiker 

kommune, og slike utfordringer kan være at ildsjeler skiftes ut. Nettopp dette skjedde da 

Informant A skiftet jobb fra Drammen til Nedre Eiker kommune. Andre ganger kan 

utskiftninger utenfor prosjektene også påvirke prosessen, noe som poengteres av Informant 

A, ”I Drammen var det seks kommunaldirektører på kort tid. Så han som ville ha, som skulle 

ha dette inn i planene (vedtak om satsning på lokaliseringsteknologi, min bemerkning) da jeg 

var leder for utviklingssentrene for hjemmetjenesten, han ville ha det inn i planverket vårt. 

Han slutta, så kom det en ny, så en annen en med et helt annet fokus, ikke sant.”149   

 

Som sagt fokuserer virkemidlene fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram blant annet på god 

forankring som en suksessfaktor for innføring av tekniske løsninger som et ledd i 

tjenesteyting. Forankring skjer på ulike nivåer i en organisasjon. Informantene trakk frem 

hvor viktig forankring er i førstelinja for en effektiv og trygg bruk. Opplæring av ansatte er 

derfor sentralt for forankring i tjenesten. I intervjuet hos KS sier informanten at ”Så det er 

riktig som Informant A (velferdsteknologikoordinator i Nedre Eiker kommune, min 

bemerkning) gjør det å koble dette på lederne først og få de til å forstå området. Erfaringene 

som veldig mange kommuner kommer med er jo for å virkelig få de ansatte med på 

velferdsteknologi får du først når disse ansatte erfarer gevinstene hos enkeltbrukere.”150 

 

Ansvarsplassering i ordinær linje i kommunen behandles nedenfor i kapittel 4.3.4. Her holder 

jeg meg til å påpeke at innføring er forankret i den politiske og administrative ledelsen, slik at 

implementeringen skal ha bedre forutsetninger for å lykkes som ledd i helse- og 

omsorgstjenesten. 

 

På spørsmål om handlingsrom for å innføre lokaliseringsteknologi i helsetjenesten i 

Drammen kommune deles en oppfatning om at det er så godt som påkrevd at kommuner skal 
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innføre lokaliseringsteknologi innen statens mål. ”Og det er liksom en anbefaling fra 

Helsedirektoratet, samtidig som at alle stortingsmeldingene tilsier at det her er nesten, kall 

det, pålagt. Det her er jo, samfunnet endrer seg, behovene blir større. Jo det vil tilsi at 

midlene må til får at vi skal jobbe med det i kommunen.”151 Generelle krav til 

implementering reflekterer derimot ikke resursene kommunene får for å klare 

gjennomføringen. ”Jeg tror det stilles nok krav, og kanskje nødvendigvis ikke nok midler 

bestandig. For vi ser, og det tror jeg kanskje er vanskelig for de å beregne, fordi de ikke 

jobber med det i praksis, mens de får erfaringer og rapporteringer og alle disse rapportene 

som skrives.”152 Allikevel trekkes det frem at noe ressurser kommer fra andre enn kommunen 

selv. ”…, men jeg tror at både KS og Helsedirektoratet og fylkesmennene og sånne ting er 

mye med på å bidra til midler for å frigjøre ressursbruk og at vi har mulighet til å jobbe med 

det vi gjør. Som jeg sa at jeg er i en prosjektstilling nå, så midlene mine kommer ikke fra lønn 

i kommunen, jeg er lønnet av prosjektmidler, og vi er jo heldige som har søkt og fått en del 

prosjektmidler.”153 Ovenfor, i kapittel 3.1, ble nettopp prosjektmidler påpekt som et mykere 

virkemiddel. Øremerkede midler for at kommunene skal kunne ta på seg ekstra 

arbeidsoppgaver knyttet til lokaliseringsteknologi gis (foreløpig) ikke. 

 

Vellykket innføring av tekniske løsninger er altså avhengig av en god forankring i hele 

kommunen, i følge Veikartet. Dette forutsetter en forankring i hele linjeorganisasjonen, fra 

ledelse ned til bruk av lokaliseringsteknologi. Informant C påpeker at mange av 

pilotkommunene i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram har vært preget av utfordringer 

knyttet til nettopp forankring i ordinær tjeneste. I Drammen kommune har også dette vært en 

utfordring. Både Informant A og B understreker også dette. Forankring skyldes i stor grad 

ildsjelens rolle som pådriver for prosjektet. Nedre Eiker kommune har derimot forankret at de 

skal være en foregangskommune for velferdsteknologi, og her preges innføringen av en mer 

effektiv prosess. Informant A og B oppfatter også statens mål knyttet til innføring av 

velferdsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten som obligatoriske mer enn føringer 

for kommunene. Nedenfor gjøres det rede for hvordan forankringen har påvirket 

prosjektorganisering knyttet til innføringen. 
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Delkapittelet beskriver hvordan forankring av endringsprosessen knyttet til innføring av 

lokaliseringsteknologi har forgått. Forankring trekkes frem som en av forutsetningene for en 

vellykket endringsprosess, jf. Veikart for velferdsteknologi. Forankring er nødvendig i alle 

ledd i organisasjonen.  

 

Nedre Eiker kommune har formulert mål om å være en foregangskommune for 

velferdsteknologi. Drammen kommune har bruk av lokaliseringsteknologi som en forankret 

del av helse- og omsorgstjenester som skal benyttes i kommunen. Forankring i Drammen 

kommune har vært en noe mer langdryg prosess enn i Nedre Eiker kommune. KS påpekte at 

det har vært svært ulikt hvordan slike tjenester blir forankret i kommuner generelt. En 

utfordring for forankring ser ut til å ligge i kommunens modenhet for å ta i bruk nye tekniske 

løsninger. 

 

Nedre Eiker kommune har ansatt en velferdsteknologikoordinator med erfaringer fra 

pilotprosjekt tilknyttet Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Kommunen har videre lagt til 

rette for at denne personen har tilgang på ressurser i form av økonomisk og teknisk 

kompetanse. I tråd med tanken om det profesjonaliserte byråkratiet preges derfor ansettelsen 

av oppgaveløsning på bakgrunn av fagkunnskap, og myndighet til å forme egne 

arbeidsoppgaver. På bakgrunn av erfaringer og data fra statlige anbefalinger og veiledninger 

er prosessen forankret i et definert behov for å løse fremtidige utfordringer i helse- og 

omsorgssektoren. Rollen som foregangskommune kan, avhengig av teknologimodenheten i 

kommunen, utfordre organisasjonens rolle som uavhengig variabel for innføring. Til tross for 

at kommunen skal være en ”foregangskommune” for velferdsteknologi fremstår allikevel 

valg av teknisk løsning i dette caset som en avhengig variabel. Dette fordi kommunen evner å 

stille krav til løsningen som anskaffes. Fordi den tekniske løsningen i stor grad fremstår som 

en avhengig variabel øker dette altså sannsynligheten for å oppnå planlagte resultater, og 

derfor unngå uforutsette virkninger, etter at løsningen er integrert. 

 

I utprøvningen av lokaliseringsteknologien i Drammen kommune stod den tekniske løsningen 

i større grad som uavhengig variabel. Her var kommunen dårligere forberedt på hva de skulle 

og kunne forvente av innføringen, jf. teknologimodenhet. KS påpeker at innføring av 

tekniske løsninger i ordinær linje har vært utfordrende i møte med pilotkommunenes 

eksisterende systemer. For Drammen kommune har forankring vært utfordret av skiftende 

administrativ ledelse og tap av kompetanse i form av erfaring da prosjektleder for 



	 57	

velferdsteknologi i kommunen byttet jobb. Prosjektorganisering og -gjennomføring kan 

derfor virke som en sårbar fase for innføringen. Dette tas opp i neste delkapittel. 

 

4.3.3 Prosjektorganisering 
Som Informant C påpekte i kapittel 4.3.2 har mange velferdsteknologiinnføringer vært preget 

av ildsjelinitierte prosjekter og hvordan det kan være utfordrende å få disse prosjektene 

forankret i den regulære tjenesten. Et prosjekt er en definert oppgave prosjektgruppen skal 

løse innenfor en satt tidsramme.154 En prosjektgruppe er som regel plassert utenfor den 

ordinære linjen i organisasjonsstrukturen, og derfor uten de ordinære kommandolinjene. Selv 

om prosjekter følger de samme styrings- og støttestrukturene som 

oppdragsgiverorganisasjonen (kommunen) vil prosjektgruppene derimot i større grad preges 

av nettverkssamhandling.155 Informasjonsdeling og oppgaveløsning kan derfor antas å være 

mer effektiv i prosjekter enn i regulær tjeneste. 

 

Nedre Eiker kommunes prosjekt er blant annet en del av et samarbeid med 

Kongsbergregionen (syv kommuner) og Øvre Eiker kommune. De har fått prosjektmidler av 

fylkesmannen for innføring av tekniske løsninger og kompetanseheving rundt 

velferdsteknologi. Nedre Eiker kommune er i dette tilfellet et eksempel på hvordan 

fylkesmannsstyring kan være et virkemiddel for staten når kunnskap om og bruk av 

lokaliseringsteknologi skal spres utover i nye kommuner.  

 

Opplæring av ansatte er en del av prosjektet i Nedre Eiker kommune. ”…vi fikk jo to 

millioner av Fylkesmannen. Det er et stort prosjekt i samarbeid med Øvre Eiker og 

Kongsbergregionen. … Så har vi startet med opplæring av Velferdsteknologiens ABC og 

lager trygghetspakker, og utarbeider rutiner og tjenesteløp med forskjellige 

duppedingser…”156 Prosjektet flyter utover kommunegrensene, og på denne måten kan flere 

aktører både lære og komme med innspill til tjenesten som skal integreres. ”…i Øvre Eiker er 

helse- og sosialsjefen veldig glad for at hun har fått lov til å være med. Hun har jobbet med 

det et år, og bare sittet å lest og sånt, du får ikke til noe alene, ikke sant. … Kjersti har vært 

med i det nasjonale programmet, hun som er i Kongsberg. Jeg har vært det, vi har kjørt 

prosjekter, vi har en del erfaring. Øvre Eiker har en erfaring fra noe nattilsyn, men ikke sånn 
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at det er nok til at de kan bygge noe på det. Nå drar vi tre sammen, og hun i Øvre Eiker er 

kjempegod på pedagogikk, det er jo hennes felt, ikke sant. Og vi drar nytte av henne på det 

området, så vi jobber sammen.”157 

 

I tillegg har Drammen kommune ansvar som pilotkommune. Et av kravene for å bli med i 

velferdsteknologiprosjektene var at deltakerkommunene skal drive med 

informasjonsspredning mot andre kommuner, og gjennom samarbeid med Sintef har 

prosjektet fått utarbeidet en gevinstrealiseringsplan som viser hvordan kravene oppfylles. 

”Da er det heller de158 som har kommet hit og spurt om erfaringsutveksling med oss. Altså vi 

har prøvd å bre det ut gjennom Samspill. Samspill er følgeforskere fra Sintef, de har jo gjort 

den vanvittige jobben som gjør at det har letta trykket på oss da. Fordi i en 

gevinstrealiseringsplan for eksempel har det kommet frem at ”Har dere klart å bre 

informasjon til andre kommuner?”, ”Har vi bistått til å bre informasjon utover kommunen 

også?” Og det syns jeg vi har lyktes med sammen med måten vi har jobbet med, i forhold til 

å dele erfaringer.  … Så alt vi jobber med som er på en måte lagt ut er på deling til alle 

kommuner. Så alt forarbeidet vi har gjort alle barnesykdommene vi har prøvd å fjerne deler 

vi gjerne med alle kommuner. … For alle har et fellesmål, og det er at brukeren skal bli mer 

selvstendig, vi jobber masse med hverdagsmestring i kommunen.”159 Samspill er utenfor 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, men arbeidet som gjøres her er allikevel viktig for spre 

informasjon. 

 

Organiseringen av egne tjenester prøvd ut i prosjektfasene er med andre ord også basert på 

andres arbeidsoppgaver og erfaringer, for eksempel utforming av vedtaksmaler. På denne 

måten slipper kommunen å utvikle alle hjelpemidler selv, og det er også et forum for å 

holdningsskapende arbeid ifølge informant A, ”…i forhold til de prosjektene vi holder på 

med, så har vi fått midler fra fylkesmannen, da vi har invitert breit inn andre kommuner fra 

Buskerud i en referansegruppe, og få lov til å ta del i ting vi jobber med og dele ting med 

dem. Også får vi et kritisk blikk på det vi holder på med, også er det også noe med det at de 

ikke har kommet i gang fordi de tenker veldig annerledes, og det er litt nyttig for oss som er 

litt inni dette for å ta to skritt tilbake og se ”Hvorfor gjør vi det egentlig sånn?”.”160 
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Prosjektet i Drammen kommune ser ut til å ha hatt indirekte innvirkning for innføring av 

lokaliseringsteknologi i Nedre Eiker kommune. Gjennom erfaringene Informant A har tatt 

med seg videre inn i ny kommune har kommunen hatt mulighet til å ”kjøre prosjektet rett i 

drift”.161 Begge prosjektene baserer seg på ressurspersonen som har vært med på å forme 

tjenesten gjennom eget engasjement, kun delvis utfordret av politisk og administrativ ledelse. 

I Drammen kommune satt altså beslutningsmyndigheten visse rammer for muligheten 

ildsjelen har hatt til å forme egen arbeidshverdag for å gjennomføre prosjektet. 

 

En prosjektbasert tilnærming kan være en god måte å forankre implementering av 

lokaliseringsteknologi i kommunene. Fordi et prosjekt, i større grad enn i ordinær 

linjeorganisasjon, er preget av nettverksorganisering, så kan det i tillegg antas at det vil føre 

til en mer dynamisk implementering av tekniske løsninger i tjenesten, hvor utprøvning av 

organisering er lettere å få til. Videre kan et prosjekt skape rammer for kunnskapsdeling og 

erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser. En slik erfaringsutveksling kan på sin side 

styrke forankring og implementering i nye kommuner,162 noe som i seg selv kan bidra til å nå 

det statlige målet om bruk av velferdsteknologi i landets kommuner innen 2020. Hvordan 

kommunen kan gå fra prosjekt til implementering i ordinær linje kommer jeg nærmere inn på 

i neste delkapittel. 

 

4.3.4 Linjeorganisering 
Helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune gikk fra lokaliseringsteknologiprosjekt til 

å implementere den tekniske løsningen i ordinær linje 1. januar 2016.163 De har også gått til 

anskaffelse av et nytt system, sammen med Trondheim. ”Så vår nye anskaffelse nå er gjort 

sammen med Trondheim. Det er to helt forskjellige på helt vanvittig stor avstand. Men på 

grunn av Samspill og KS hvor vi har diskutert ting, ofte over Skype, har gjort at vi kan gå, at 

vi har felles kravspesifikasjon. Hvilke behov kommunene har, hvilke behov brukerne har. Og 

tatt en fellesanskaffelse på det.”164 En del av å gå fra prosjekt til operativ tjeneste kan derfor 

se ut til å påvirket valg av leverandør for kommunen.  

 

Nedre Eiker kommune har valgt å gjennomføre implementering og bruk av 

lokaliseringsteknologi som prosjekt samtidig som de har integrert det som en ordinær del av 
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tjenesten. ”Vi kjører det samtidig. Det er en av de tingene. Å kjøre prosjekter, for så å gå 

over i drift når prosjektet er ferdig, det er, om det lønner seg i drift er en del av 

prosjektarbeidet. Vi har søkt penger til å ha dette prosjektet, prøve ut opplæring, lage 

opplæring, men dette er rett i drift hos oss altså.”165 Argumentasjonen ligger i at ”hvis vi ikke 

får det til i prosjekt, da får vi det heller ikke til i drift heller.”166 Ved å gjennomføre et 

prosjekt på denne måten får kommunen altså tilpasset tjenesten fra starten. I tillegg kan man 

også anta at utfordringer knyttet til overføring fra prosjekt til ordinær tjeneste i større grad 

unngås, blant annet på bakgrunn av forankringen i hele linja.  

 

I Nedre Eiker kommune burde derimot prosjektledelsen være forberedt dersom 

forutsetningene knyttet til prosjektet brytes. Dersom målene ikke nås i rammene av prosjekter 

er det en tendens til en opptrapping av irrasjonelle engasjementer.167 Med irrasjonelle 

engasjementer mener jeg her at ledelsen fortsetter å legge til ressurser i håp om å redde et 

prosjekt som ikke klarer å utføre de forhåndsdefinerte oppgavene. Kommunen bør derfor 

være klar på når prosjektet skal avsluttes dersom indikasjoner tilsier dette. Videre vil også 

sekundære og uforutsette effekter av innføring av tekniske løsninger være vanskeligere å 

endre når løsningen først er en etablert del av linjeorganisasjonen. Dette tilsier at kommunen 

må ha tilstrekkelig med teknologikompetanse, hvis den teknologiske løsningen går ”rett i 

drift”. 

 

Informant A har lagt mye ansvar på operativ tjeneste i helsedistriktene i Nedre Eiker 

kommunen. I forlengelse av at prosjektet integreres i tjenesten underveis kan man anta at 

dette muliggjør en slik tilnærming fordi prosjektkoordinatoren ikke alene må drive prosjektet 

fremover. ”Jeg tar ikke sånt ansvar som jeg hadde i Drammen hvor jeg fulgte opp 24 timer 

sju dager i uka hele året, men jeg følger de opp litt til å begynne med.”168  Det er 

primærkontaktene til brukerne som har ansvar for oppfølging av de tekniske løsningene. ”De 

helsefagarbeiderne har jeg satset på, det er de som går til de skrøpelige eldre og ser at fru 

Jensen begynner å bli ustø. Så skal du sette i gang forskjellige utredninger i forhold til den 

ustøheten, og da kan det vært lurt å gi henne en fallalarm. Da kan de ikke vente i tre uker på 

at de skal få kartlagt. Eller at pårørende melder en bekymring for det at Pettersen har gått 

seg bort en gang, kanskje han har en infeksjon sånn at han er ekstra forvirret en periode så 
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må de kartlegge ”Kan vi bruke GPS?”. Der og da.”169 Ansvaret for kartlegging og bruk 

defineres av nærhet til pasient, og definerte arbeidsoppgaver etter myndighetsstrukturen i 

maskinbyråkratiet.  

 

Tildelingskontorene har myndigheten til å fatte vedtak om bruk, dette vedtaket skal da følge 

etter forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak. I tillegg til opplæring av 

sykepleiere og primærkontakter må tildelingskontorene i kommunene læres opp slik at de kan 

fatte vedtak på bakgrunn av tjenestens formål og pasientens helsesituasjon. Kontoret skal 

sørge for at tjenestene fordeles etter blant annet kravene om forsvarlig og nødvendig 

helsehjelp. I Nedre Eiker kommune skjer kartleggingen av pasienten der tjenesten ytes og 

deretter blir vedtaket fattet på kontor for tjenestetildeling. ”Så nå lærer vi opp mange 

helsefagsarbeidere, sykepleiere og ergoterapeuter til å kartlegge, og til å gjøre den faglig og 

etiske vurdering i forhold til ulike hjelpemidler. Så gir de beskjed til tjenestetildeling, så de 

vil kun ha det sånn at de fatter et vedtak og gjør det formelle rundt det.”170 Reglene etter 

forvaltningsloven knyttet til vedtak blir fulgt opp i prosessen etter kartlegging av pasienten. 

”For hvis vi skal ta i bruk teknologi i litt større skala, så kan vi ikke ha tjenestetildeling som 

en flaskehals.”171 Tjenestetildeling skal med andre ord sørge for en demokratisk fordeling av 

ressurser i helsetjenesten. ”…for å få likebehandling, og sånn at det er noen på yttersiden. 

Sånn at ikke de som gir tjenesten, at ikke hjemmetjenesten sitter å. Litt mer distanse. Mer 

habilt.”172 Opplæring av tjenestetildeling er derfor også viktig for effektiv bruk av 

lokaliseringsteknologi. Informant A i Nedre Eiker kommune påpeker derfor at ”Men også de 

(tjenestetildeling, min bemerkning), får de henvendelse fra publikum om at far trenger hjelp 

til det og det, så jeg har med meg noen derifra på kursing også, da må de også vite at ok her 

kan faktisk GPS være en løsning … De må også på en måte ha kjennskap til den teknologien 

som finnes.”173 Ansvaret for kartlegging virker derfor hovedsakelig å ligge på 

primærkontaktene i helsetjenesten, men kan også flyttes over på tjenestetildeling dersom det 

foreligger henvendelser fra borgerne. 

 

Derimot er oppfølging av alarmer lagt til helsedistriktene i Nedre Eiker og Drammen 

kommuner. Daglig bruk av lokaliseringsteknologi og alarmhånderting foregår der. Eksempler 
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på slik alarmhåndtering kan være at pårørende kontaktes på dagtid, brudd på geofence i skog 

kan gå til politi eller annen uttrykningstjeneste, varsling om lavt batteri går til primærkontakt 

og varsling om brudd på geofence i nærmiljøet går til frivillig nabo eller nærmeste, ledige 

helsefagsarbeider.”…de må lage alt planverk. Hvem henter? Plan A, plan B, plan C. Vi må 

utarbeide kriterier for søk og lokalisering. Hvis det går varsler må man agere på det.”174 

Organiseringen av alarmmottak og alarmhåndtering i helsedistriktene følger av innføring av 

den tekniske løsningen. I kapittel 4.3.2 fremstår den tekniske løsningen som (i en større grad) 

avhengig variabel for endringsprosessen og organiseringen i Nedre Eiker kommune. Kapittel 

4.1.3 tok imidlertid opp at innføring av tekniske løsninger gir en viss form for mykere 

teknologideterminisme. Alarmhåndtering og planverk knyttet til oppgaveløsning er en 

forutsetning for at lokaliseringsteknologi skal tas i bruk på en funksjonell måte. Kravet til 

organiseringen av et alarmmottak og alarmhåndtering styres alene av den tekniske løsningen, 

men casekommunene står fortsatt fritt til å organisere dette ut ifra hva som gir mening på 

bakgrunn av lokale behov og utfordringer. Dessuten kan teknologien velges bort, og 

oppgaven med demensomsorg løses på andre måter. Det kan derfor ikke beskrives som 

teknologideterminisme i streng forstand. 

 

Helsedistriktene i casekommunene er altså sentrale aktører når tekniske løsninger tas i bruk. I 

prosjektfasen var utvalgte enheter i helsedistriktene i Drammen kommune med i 

lokaliseringsteknologiprosjektet. Nå har ansatte i institusjonene i Drammen kommune ansvar 

for å følge opp at den tekniske løsningen virker som den skal, og at nødvendig helsehjelp gis 

når alarmer utløses. ”Så det jeg og (kollega av informanten, min bemerkning) jobber med nå 

da, er å danne ressursgrupper på hvert enkelt distrikt som skal hjelpe oss med å videreføre 

egentlig alt av teknologi. De må være interesserte. De må brenne for ting. De må ønske å 

oppnå å endre måten tjenesten er på. Ikke endre, men forbedre, mener jeg. 

Endringsprosesser er liksom noe som er tøft i en hverdag hvor vi er så pressa på tid da. 

Frigjøre ressurser og sånn, og derfor er utviklingsenheten, den avdelingen vi sitter på her, 

også med på å gi litt ressurser ut til avdelingene hvor de kan benytte det til å gi oss ressurser 

i form av mennesker.”175  

 

I overgang fra prosjekt til implementering i linjen er dialogen preget av nettverksbasert 

kommunikasjon. Skap gode dager benytter seg av ansatte som spesielt viser interesse, det er 
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nærliggende å anta at en slik kartlegging i stor grad baserer seg på frivillighet, personlige 

nettverk og den enkeltes motivasjon for innføring. Allikevel følger ansvaret for etterlevelse 

av kommunens vedtak, hvor det stadfestes at lokaliseringsteknologi skal gis ved behov, noe 

som følger av den overordnede styringsstrukturen. Fordi ansvaret ligger på den enkelte er det 

derfor nødvendig at alle ansatte også blir tatt med i et opplæringsløp: ”Og holdning til å lære 

opp (kontaktpunktene i helsedistriktenes ansvar, min bemerkning) andre ansatte på 

avdelingen er også bedre og bedre. Veldig ressurskrevende, derfor har vi også satset stort på 

hjelpepleiere som jeg vet at Nedre Eiker gjør. Satser stort på både hjelpepleiere og ufaglærte 

for det er de som ser, er i førstelinja og ser først. Ser brukeren først. Sykepleierne har også så 

omfattende oppgaver som tilsier at de kanskje har så mye overordnet ansvar for medisinering 

og oppfølging av palliativ behandling og sånne ting. Så det er veldig sjelden vi har 

superbrukere som er sykepleiere. Men det er gjerne sykepleierne som først anbefaler at 

kanskje alle i sykepleiergruppa skal få opplæring, men da pleier jeg å anbefale at de må ha 

med alle (også hjelpepleiere og ufaglærte, min bemerkning). Bruk primærkontaktene, for ofte 

er primærkontaktene hjelpepleiere. Sykepleiere er de overordna sykepleieransvarlige, og 

primæransvarlig er som regel en hjelpepleier. Også tar vi med de ufaglærte også, for det er 

de som dekker helger og kvelder og ferier og alt sånt. Så jeg syns vi er gode på å spesifisere 

hva som kreves i en opplæringsplan. Så holdningene er absolutt, begynner og bli mer og mer 

tilfredsstillende for å få utført det da.”176 Forankringen i linjeorganisasjonen virker i stor grad 

etablert etter at prosjektet var gjennomført. Endringsprosessene er viktige i hele 

organisasjonen, men ansvarsforholdene følger av arbeidsoppgavene. Det er i all hovedsak 

primærkontaktenes ansvar å følge opp pasientene for kartlegging og eventuelt videre bruk av 

tekniske løsninger. Det er derfor primærkontaktene som har ansvar for superbrukerfunksjoner 

(blant annet tilgang på ulike typer lokaliseringsfunksjoner). Sykepleierne har et overordnet 

ansvar for arbeidsdeling og -lister. Skap gode dager har et overordnet ansvar for forankring 

av endringsprosessen og derfor spre informasjon om tjenesten, samt stille med nødvendige 

ressurser for forankring. Helsedistriktene bærer derfor i større grad preg av å være 

maskinbyråkratier innad i en større styringsstruktur. Her er, som en viss motsetning til 

overordnet ansvarsforhold hos Skap gode dager, arbeidsoppgavene klart definerte etter hva 

loven krever, supplert med tjenesteytelser fattet av politisk styre og rådmann, for eksempel 

bruk av lokaliseringsteknologi.  
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Fra prosjekt til implementering i regulær tjeneste har Kontor for tjenestetildeling og 

samordning blitt koblet på i Drammen kommune. Gjennom kontoret kan brukere få tilbud om 

lokaliseringsteknologien etter vedtak fattet på bakgrunn av sin helsesituasjon. ”Fra i fjor 

begynte vi å involvere de som fatter vedtak og sitter på saksbehandling i tjenestetildeling. … 

De består av gastriske sykepleiere og ergoterapeuter som driver med detaljkartlegging av 

brukere. Og har også vært med på å forme tjenesteforløpet.  …Så tjenestetildeling er en 

kjempestor brikke.”177 Opplæring av ansatte i tjenestetildeling skjedde i 2015, altså etter at 

prosjektet var i gang og forankret i kommune administrasjonen og i politisk styre, men før 

tjenesten ble satt i drift. 

 

Lokaliseringsteknologi er i Drammen likestilt med hvilket som helst annet tillat hjelpemiddel 

helsefagsarbeidere kan benytte seg av som ledd i helse- og omsorgstjenesten. Dette er i tråd 

med den rettslige reguleringen gjort rede for i kapittel 3.2 hvor det ikke er spesifikke tjenester 

som skal tilbys i kommunen, men statens rammer for den generelle helse- og 

omsorgstjenesten. Bruk av lokaliseringsteknologi i Drammen kommune reguleres derfor på 

samme måte som andre hjelpemidler. 

 

Prosjektet Nedre Eiker kommune har med Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune 

bærer preg av nettverksorganisering. I tillegg gjelder dette også for linjeorganisasjonen innad 

i kommunen mellom koordinator og helsedistrikter på lik linje som med Drammen kommune. 

Utgangspunktet her er også det samme som i Drammen, ansvaret for gjennomføring er 

vedtatt i politiske handlingsplaner og organisering av arbeidsoppgaver og ansvar følger av 

dette. 

 

Casekommunene kan derfor delvis beskrives i lys av strukturen til et maskinbyråkrati. 

Organiseringen preges av en hierarkisk linjeorganisasjon, der ansvaret er gitt av en politisk 

toppledelse og kan spores ned gjennom organisasjonen. De ansattes ansvar og handlingsrom 

er regulert gjennom organisering av arbeidsoppgaver fastlagt av ledelsen i kommunen. 

Videre er det også, spesielt Nedre Eiker kommune, rom for at ansatte kan forme og fylle egne 

arbeidsoppgaver på bakgrunn av faglig integritet og erfaringer i tråd med det profesjonelle 

byråkratiet. Dette gjelder imidlertid for rollen som velferdsteknologikoordinatoren, og ikke 

arbeidsoppgaver i helsedistriktene/-tjenestenivå.  
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Innenfor kravet til å yte forsvarlig helsetjeneste ble det ovenfor gjort rede for de krav som 

følger spesielt når lokaliseringsteknologi tas i bruk, jf. kapittel 3.2.2. Kartlegging, 

oppfølgning, evaluering, mv. er oppgaver som følger av lov, og som den enkelte ansatte i 

helse- og omsorgstjenesten er pliktig til å følge. I tillegg skal helsepersonell sørge for å 

ivareta pasientenes rettigheter, blant annet tilgang opplysninger og medbestemmelsesrett. 

Arbeidsrutiner for å yte tjenesten etter krav i lov følger også av virkemidler utarbeidet av det 

Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet og brukes i kommunen. Man kan anta at staten på 

den måten har tilrettelagt for en tryggere tjeneste gjennom opplæring. Organisering og ansvar 

for arbeidsoppgaver gjøres rede for i neste delkapittel. 

 

Til slutt er det sentralt her at kommunenes oppgaveløsning ikke følger en streng 

maskinbyråkratisktilnærming. Informasjonsdeling, faglig samarbeid og andre ressurser deles 

på tvers av enheter i kommunen gjennom en løsere nettverksorganisering. Dette er også i tråd 

med hva anbefalingene i programmet fremhever når forankring i endringsprosesser 

diskuteres. Det er nødvendig at endringsprosessen inkluderer alle berørte, ikke bare de som 

benytter seg av systemet som en fast del av hverdagen.  

 

I tillegg er prosjektet Nedre Eiker kommune deltar i et eksempel på løsere og mer personlig 

kontakt, blant annet hvordan koblingen mellom koordinatorene i Nedre Eiker kommune og 

Kongsbergregionen kjenner hverandre gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Også 

her deles ressurser, i form av kompetanse, på tvers av kommunegrensene slik at utformingen 

av prosjektdeltakeres tjenester kan bygges på andres erfaringer. 

 

For at bruken av lokaliseringsteknologi skal fungere optimalt, er det avgjørende at den er 

forankret i ordinær linje i helse- og omsorgstjenesten. I dette delkapittelet gir jeg derfor en 

detaljert beskrivelse av hvordan lokaliseringsteknologien forankres i tjenesten, og hvordan 

ansvaret for kartelling og bruk av teknologien i casekommunene ligger hos primærkontakter 

og pleiere som er tettest på pasientene. De to casekommunene mine har valgt to forskjellige 

tilnærminger for implementering i ordinær linje. Mens Drammen kommune gjennomførte 

prosjekt før linje, har Nedre Eiker kommune valgt å kjøre prosjekt og integrering i ordinær 

tjeneste parallelt. Dette kan gi en mulighet til å tilpasse tjenesten helt fra starten av. I 

delkapittelet viser jeg også at selv om lokaliseringsteknologien er tatt i bruk på bakgrunn av 

opplevd behov for endring, og kan derfor anses som en avhengig variabel, så vil 
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organiseringen i helsetjenesten likevel tilpasses som følge av den tekniske løsningen. Dette er 

et eksempel på det jeg betegner som en mild teknologideterminisme. Videre gir jeg en 

beskrivelse av velferdsteknologikoordinatorens ansvarsområder og gir en beskrivelse av 

hvilke nye oppgaver som oppstår som følge av implementering av lokaliseringsteknologi. 

Dette er viktig å ha med seg i vurderinger av endringsprosesser som følge av implementering 

av lokaliseringsteknologi. 

 

Ansvaret til velferdsteknologikoordinator 

Ansvar og myndighet i kommunal forvaltning følger linjen etter maskinbyråkratimodellen 

gjort rede for i kapittel 4.1, men også hvordan det profesjonelle byråkratiet preger 

ansettelsesforhold. Dette delkapittelet forsøker å kartlegge ansvarsforholdene etter innføring 

av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Dessuten ønsker jeg å belyse i hvilken 

grad dette har tilført arbeidsoppgaver for ansatte i kommunen. I kapittel 1.3 ble 

casekommunene presentert, lovpålagt ansvar ble redegjort for i kapittel 3.2. 

 

I Nedre Eiker kommune er Informant A ansvarlig for implementering av 

lokaliseringsteknologi, og plassert i kontoret til kommunalsjef for Helse og velferd. Stillinger 

knyttet til velferdsteknologi i administrasjonen består av informantens fulle stilling, en 

ansvarlig i forhold til økonomi og en på innkjøp som er med inn på prosjektet. Fordi 

handlingsplanen til kommunen sier at det skal satses på tekniske løsninger i helse- og 

omsorgstjenesten oppfattes dette som et skritt i riktig retning for å lykkes. ”…for hvis jeg 

hadde sittet her alene hadde jeg klart å produsere 20% ut. Nå som vi er tre stykker som 

samarbeider om det så produserer vi 120, ikke sant. Du får den effekten av at andre gjør ting 

for deg. Vi driver hverandre fremover. Jeg hadde aldri klart å produsere en tredjedel av det 

vi produserer sammen alene.”178 Administrative arbeidsoppgaver rundt integrering er 

teambasert for å kunne effektivisere arbeidet., jf. nettverksorganisering innad i Nedre Eiker 

kommune. 

 

Informant B i Skap gode dager, som jobber med kompetanseutvikling for velferdsteknologi i 

helsevirksomhetene i Drammen, var ansatt på prosjektmidler da jeg gjennomførte intervjuet. 

”…teamet vårt er ikke så administrative, vi er rådgivere. Utviklingslederen vår, hun er på 

administrativt nivå. Min avdeling her ligger rett under rådmannen. Staben vår er rett under 
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kommunaldirektøren. Så kommer alle helse- og omsorgsdistriktene under oss. Så vi er med 

på organisasjonsutvikling, prøver å formidle kompetanseheving og sånne ting. … Så jeg 

jobber jo her fult, men er i en prosjektstilling …”179 Enheten er uansett underlagt Helse- og 

sosialdirektøren, og arbeidsoppgavene til informanten retter seg mot den ordinære linjen. 

Selv om informanten er ansatt på prosjektmidler er stillingen derfor underlagt den samme 

styringen som øvrig tjeneste. Oppgaven med informasjonsspredning er også godt forankret i 

Skap gode dager, utover å være et krav fra myndighetene. ”I forhold til den avdelingen her 

jeg sitter på, hvor jeg og en til jobber kun med velferdsteknologi, der ser vi hvor viktig det er 

å benytte oss av, slippe å finne opp kruttet på nytt. Det er derfor vi jobber med 

erfaringsutveksling. Der tror jeg også kommunene er mer åpne nå. Vi er ikke så 

konkurransedyktige annet enn når det gjelder valg av leverandør. Vi er ikke 

konkurransedyktige i forhold til hverandre.”180 

 

Innføring av nye tekniske løsninger kan blant annet føre til nye arbeidsoppgaver. I 

førstelinjen blant helsefagsarbeiderne i Drammen kommune virker det ikke som om 

helsefagsarbeiderne blir pålagt nye, administrative arbeidsoppgaver. ”Om du sitter foran PC-

en noe mer enn før tror jeg ikke, for alt det administrative legger vi på tildeling. 

Tjenestetildeling tar den jobben. OG det tenker jeg vi skal gjøre, vi skal ikke pålegge de 

ansatte at det blir mer administrativt arbeid. Vi må passe på at vi har et system der ting er 

delegert på forhånd. Kartlegging gjøres på tjenestetildeling, søknaden gjøres på tildeling, 

konfigurasjon gjøres på tekniske ansvarlige som vi nå har fattet at skal ligge på kommunalt 

hjelpemiddellager for å få hjelp av tekniske ansvarlige der. … Jeg syns ikke jeg har fått noe 

særlig tilbakemelding på at det har blitt merarbeid, men det har blitt merarbeid på akkurat 

oppstart. For det er planlegging på rutiner, utarbeide opplæringsplan, sørge for at alle er 

trygge på det, at alle føler et eierskap. Så i utgangspunktet syns jeg det er mer på oss som på 

en måte er i den arbeidsgruppa for vi jobber mye foran skjermen, for vi ønsker hele tiden å se 

forbedringer. Og vi har et overordnet blikk på systemet. Vi må hele tiden gå inn å sjekke at 

det fungerer, fordi vi ikke har et responssenter enda som da ville sett det.”181 På den ene 

siden sier Informant B altså at innføring av teknisk løsning Drammen kommune ikke har hatt 

en betydelig innvirkning på ansattes arbeidshverdag. Derimot er det nettopp 

primærkontaktene som har ansvaret for oppfølgning av pasienter som benytter seg av 
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lokaliseringsteknologi. Dette følger også av teorien om en mykere teknologideterminisme 

hvor endring i arbeidsoppgaver er nødvendig for blant annet å ta i mot og reagere på blant 

annet alarmer. 

 

Hos førstelinjetjenesten er ansvaret todelt. Innenfor rammene av å yte helsehjelp med den 

tekniske løsningen som hjelpemiddel, skal primærkontaktene kartlegge og lære opp 

pasientene før bruk. De skal også kartlegge pasientene underveis for å avgjøre om tjenesten 

eventuelt bør endres. I tillegg har de ansvar for å følge opp lokaliseringsteknologibruken 

underveis (at den er ladet, at den blir brukt, at den fungerer, mv.) og følge opp alarmer. Når 

en alarm går fører dette normalt til en reaksjon som skal journalføres, altså ytelse av 

helsehjelp knyttet til et konkret avvik. Arbeidsoppgavene følger altså blant annet av kravene i 

lovverket som ble gjennomgått i kapittel 3.1. Alarmsentralene i 2016 var plassert ut i de 

enkelte helsevirksomhetene, og det var der sorteringer av alarmene foregikk. Journalføring, 

og eksempler på hvordan helsepersonell skal reagere på alarmer, gjøres rede for i neste 

kapittel. 

 

4.4 Bruk av lokaliseringsteknologi og journalføring 
Ved å implementere lokaliseringsteknologi innfører kommunene et nytt informasjonssystem i 

sine tjenester. Jeg vil derfor gå nærmere inn på hvordan Nasjonale velferdsteknologiprogram 

(og derfor staten) kan påvirke casekommunene til å løse praktiske tilnærminger til integrasjon 

når nye systemer legges til som arbeidsverktøy.  

 

IKT-infrastrukturen er plattformen som kobler de ulike informasjonssystemene sammen,182 

se figuren under som er hentet fra Arkitektur for velferdsteknologi - anbefaling for utprøvning 

og faser for realisering. 183 
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Figur	7:	Overordnet	skisse	av	arkitektur	for	velferdsteknologi.		

Figuren viser at IKT-infrastrukturen (infrastruktur for deling) kan dele informasjon mellom 

ulike informasjonssystemer eller organisatoriske enheter gjennom standardiserte grensesnitt. 

Anbefalingen påpeker spesielt at figuren er rettet mot velferdsteknologisk data, og ikke en 

generell infrastruktur for helse- og omsorgsdata. Via IKT-infrastrukturen kan autoriserte 

aktører som har behov for dataen koble seg på for effektiv og sikker informasjonsbehandling. 

Organisasjonen benytter seg av mulighetene datasystemene tilbyr for oppgaveløsning, 

samtidig som datasystemene kan bli påvirket av hvordan organisasjonen benytter disse. 

 

4.4.1 Arkitektur for samhandling 
Med Arkitekturen for velferdsteknologi - anbefaling for utprøvning og faser for realisering 

ønsker Nasjonalt velferdsteknologiprogram å komme med anbefalinger slik at innsamling og 

lagring av data i tjenesteforløpet gjøres tilgjengelig for aktører som trenger disse. 

Arkitekturen som anbefales er basert på Continua med noen tilpasninger. Continua er et 

rammeverk for arkitektur og infrastrukturarbeid, og beskriver en overordnet logisk struktur 

og et felles begrepsapparat.184 Innføringen av standarder anbefales at skal skje gradvis på 

grunnlag av endringsprosessene, der kommunene er i dialog med leverandørene. Continua 

fremstår som sentral for IKT-styring i kommunen. Åpne standarder for grensesnitt er 

sammenfallende med Nasjonalt velferdsteknologiprograms tilnærming til kommunen som 

innovasjonsarena for organisatorisk og teknisk utvikling. Med åpne standarder kan man 

enkelt innføre nytt utstyr eller nye løsninger mot den etablerte informasjonsinfrastrukturen i 

fremtiden. 

 

Virkemidlet går ikke lengre enn å foreslå komponenter som er nødvendige for tilrettelegging 

av deling, samt anbefalte krav til grensesnitt for å understøtte dette. Dette er i tråd med 

tilnærmingen om at lokale tilpasninger skjer innenfor det kommunale ansvaret. I tillegg vil en 
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feilet lokal implementering kun ha store konsekvenser for kommunen det gjelder. Dersom en 

nasjonal implementering feiler vil dette ha konsekvenser for langt flere kommuner.185 

Dessuten vil nødvendige lokale tilpasninger øke implementeringstiden betraktelig dersom 

implementeringen skulle foregått på et nasjonalt nivå. 

 

På spørsmål om hvor aktive staten er på å veilede kommunene i utfordringer knyttet til 

informasjonsinfrastrukturen sier Informant C at ”Nei, de forsøker å legge noen rammer da, 

og veiledninger og sånt. Men staten har ikke gått inn på den siden, bortsett fra at 

velferdsteknologiprogrammet jobber nå med å foreslå et økosystem på arkitektursiden som 

kan gjøre det enklere å bli leverandør uavhengig om man er knyttet til sånne tjenester 

(velferdsteknologiske tjenester, min bemerkning). Det er besluttet i strategien til 

velferdsteknologiprogrammet også, at vi skal jobbe frem en nasjonal arkitektur som bidrar til 

mer informasjon på dette området nettopp for å hindre disse siloene.”186 

 

Utover en generell anbefaling om velferdsteknologi som en del av tjenesten virker Nedre 

Eiker kommune lydhør for anbefalinger som knyttet til standardisering av grensesnitt og 

informasjonsdeling, men sier ”Vi ventet veldig på de anbefalingene fra Helsedirektoratet om 

standarder, som kom for to år siden…Det kom jo nesten ikke noe.” Informanten mener at 

Helsedirektoratet ikke er bevisst nok på utfordringene de legger over på kommunen. ”De skal 

jo komme med anbefalinger til oss, også kommer de med…Også kommer det egentlig ikke 

noe.” Og videre på spørsmål om hvordan det går nå, to år senere, ”De har ikke kommet så 

veldig langt. De har Continua og det som skal ligge i bunnen og anbefalinger ellers i forhold 

til - altså, jeg er ikke så veldig inni det tekniske, men det har jo kommet noe. … Også har du 

en utfordring i forhold til elektronisk pasientjournal. … De er sånn at de ikke vil åpne for 

andre. ... Når vi gir det som en kommunal tjeneste så bør de inn. Men de stenger jo, for de vil 

jo selge sine egne produkter, ikke sant. Det håper jeg Helsedirektoratet tar tak i altså.”187  

 

Responssentertjenester trekkes også frem i spørsmål knyttet til integrasjon, trygghet og 

effektivitet. På spørsmål om hva Nedre Eiker kommunen forventer av staten knyttet til 

anbefalinger og føringer om responssenter sier informanten at: ”Jeg forventer hvert fall at de 

får til integrasjon, altså det er det minste. Og det med standarder. Det må de gå foran med. 
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Sørge for at EPJ-leverandørene åpner slik at vi kan ta i bruk, og at det blir trygt. For det blir 

ikke trygt før vi får det inn der. Slik at det kommer inn hvis det har skjedd ting og tang. Så 

lenge vi kjører disse sidesystemene så blir det ikke trygt nok føler jeg.”188 Kommunen hadde 

begynt med planlegging av utredning av responssenter da intervjuet ble gjennomført og er 

med i prosjektet ”M4ALMO” (Modeller for alarmmottak) hvor Sintef og Universitet i Agder 

er med som forskningspartnere. Selve utredningen har blitt litt forsinket i kommunen: ”Nå 

har vi fått sykdom, eller så hadde vi vært godt i gang, men vi har vel egentlig sakt at det skal 

være klart til sommeren.”189 Fordi ingen av kommunene hadde fattet beslutninger rundt 

responssenterløsning da undersøkelsene ble gjort vil ikke dette behandles i noe særlig grad, 

men litt mer om responssenterløsninger kommer nedenfor når veien videre diskuteres. 

 

Styring av innføring av tekniske løsninger i helsetjenesten virker, for kommunene, ikke sterk 

nok. Som nevnt ovenfor setter helselovgivningen krav til ytelsen av helsehjelp, men når 

tekniske løsninger skal tas i bruk er dette i stor grad opp til de enkelte kommunene å regulere 

så lenge det faller innenfor helsekravene i loven. KS sier videre at ”Men som sagt så jobbes 

det jo med nasjonale krav og infrastruktur som gjør at du må ha en basis, også må du kunne, 

ja, vi bruker bildet motorvei, så må vi kunne ha en blomsterkasse oppå der hvor det egentlig 

kan blomstre. Sånn at du får næringsutvikling og utvikling på toppen av det da. Det er å finne 

den gode balansen vi jobber med.”190 

 

Et viktig poeng i diskusjonen om informasjonsinfrastrukturer er derimot at denne må ses i 

relasjon til omgivelsene.191 Fremtidige systemer som legges til i informasjonsinfrastrukturen 

kan bidra til funksjoner, eller endre eksisterende arbeidsmåter for andre som benytter seg av 

denne. Dette forutsetter at informasjonsinfrastrukturen er robust nok til å takle nødvendige 

tekniske krav i fremtidige systemer som ønskes tilført. Fordi velferdsteknologi står relativt 

uprøvd i kommuner påpeker Direktoratet for e-helse at ”Det finnes mangler i de foreslåtte 

standardene som det offentlige og leverandørene må jobbe sammen for å rette opp, og det vil 

derfor ta flere år før innkjøpere kan sette definitive krav som gjelder for all velferdsteknologi. 

I den tidlige fasen bør man likevel kreve åpne grensesnitt som gjør det mulig for flere 

leverandører å levere løsninger inn i samme arkitektur.”.192 Informasjonsinfrastrukturen må 
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også ses i relasjon til egne avhengigheter. Hvor mange funksjoner casekommunene velger å 

putte inn i en arkitektur kan på sikt låse funksjoner for fremtidige systemer som skal kobles 

opp mot en informasjonsinfrastruktur. Kommunene burde være svært bevisste på hva de 

forlanger av krav til åpne standarder og grensesnitt av sine leverandører når de anskaffer nye 

tekniske løsninger.  

 

Det finnes i dag altså nasjonale anbefalinger for hvordan kommunene kan ta i bruk standarder 

knyttet til velferdsteknologi. En av anbefalingene går ut på at standarder skal sikre at det er 

enkelt å innføre nye tekniske løsninger til kommunens informasjonsinfrastruktur. 

Tilpasningene i de tekniske løsningene skal, på lik linje med organiseringen skje på lokalt 

nivå, og styres derfor ikke av staten. Kommunene savner tydeligere krav til standardisering 

og integrasjon. På den ene siden kan nasjonale standarder forsinke implementeringsprosesser 

av lokaliseringsteknologi og gi økonomiske konsekvenser på nasjonalt nivå hvis dette feiler. 

På motsatt side kan pilot- og foregangskommuner være spesielt utsatt for uforutsette effekter 

og utfordringer i deres installerte base som en del av de lokale informasjonsinfrastrukturene. 

Nedenfor skal gjøres det rede for hvordan dette allerede kan være en utfordring for 

casekommunene i dag. 

 

4.4.2 Journalføring og lokaliseringsteknologi 
Lokaliseringsteknologi med en GPS-funksjon genererer informasjon om brukeren, blant 

annet aktivitetsnivå, lokasjon, atferd, mv. Informasjonen kan blant annet fortelle hvor 

pasienten befinner seg, om den tekniske løsningen er slått på, samt vise batterinivå. Ulik 

informasjon må behandles på ulik måte, og hovedregelen er at all informasjon som fører til 

ytelse av helsehjelp skal journalføres. I intervjuet med Informant C kommer det frem at ”Jeg 

tror ikke det vil føre til mer (enn før innføringen av teknisk løsning, min bemerkning) 

journalføring, for det du skal journalfører er jo i det du gir helsehjelpen. Eller en hendelse 

som fører til en aksjon, ett fall eller at det forsvinner en person, så er det klart at du må 

dokumentere det, og hvilke tiltak som er iverksatt. Men det ligger jo i de anbefalte 

tjenesteforløpene som er utviklet gjennom velferdsteknologiprogrammet. Så ligger det jo også 

anbefalinger om hvilke rutiner du må ha på plass når du skal iverksette den tjenesten, og da 

er det også hvilke rutiner du skal ha for dokumentasjon som ligger i de anbefalingene.”193 
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Informasjonen samles inn i leverandørens kundeportal, og i Nedre Eiker sier min informant: 

”Eller vi har et innloggingssted er rettere å si. Vi har jo ulike typer GPS-er, for det er det 

brukerbehova som styrer. Sånn som Safecall har sålene, de kan du legge i skoa med GPS. 

Også har jeg bærbare, i flere versjoner. De der kan jeg sette opp sånn at brukeren kan bruke 

alarmen, jeg kan konfigurere at den skal gi varsel om at de har gått hjemmefra. Hvis han har 

vært for lenge borte hjemmefra. Det er mange måter å bruke dem på. Kjempeprogram bak 

dem. Så det er jo litt å holde tunga rett i munnen når du setter dem opp.”194  

 

Denne kundeportalen har ingen kobling opp mot elektronisk pasientjournal, og avvik som 

fører til nødvendig helsehjelp må føres inn manuelt av helsepersonell. ”…det gjør det ikke i 

dag, for det er et system ved siden av. Men det ligger jo i systemet, Safecallsystemet. Men jeg 

er helt enig med deg, det burde vært inn i journalen, for det har også noe med personvern å 

gjøre igjen, ikke sant.”195 Fordi lokaliseringsteknologi med en GPS-funksjon kan gis som 

helsehjelp kan dette bety at i praksis må funksjonene som konfigureres beskrives i 

journalsystemet slik at helsehjelpen beskrives tilstrekkelig i pasientens journal. Interessen i 

automatisert loggføring i journal er derfor like viktig for helsehjelpen som for personvernet. 

Informant A i Nedre Eiker kommune sier at ”…hadde det vært integrasjon her burde den 

vært satt opp i systemet, så hadde du sett hvordan de hadde gjort det i forhold til denne 

brukeren. Nå må du inn i Safecallsystemet og se, hvordan er denne satt opp, hvilke 

funksjoner har jeg satt opp denne på.”196 I Drammen kommune påpekes det også at 

elektronisk pasientjournal burde være koblet opp mot responssenteret: ”Responssenter må ha 

tilgang på EPJ for å gjøre den jobben det skal gjøre. Det vi jobbet med er å se løsninger som 

gjør at Gerica blir nesten, ikke app-basert, men gå kjapt å finne opplysninger. 

Hjemmetjenesten per i dag bruker lang tid på å finne opplysninger fordi Gericasystemet på 

en måte ikke er helt optimalisert. Og der tror jeg kommunen kan være med på å forbedre det 

da. For det er veldig bra som det er, men for å få en responssenterløsning må de kanskje ha 

en egen løsning for kun respons.”197 

 

Fordi det ikke finnes integrasjon mellom systemene pekes det på mulig utfordring at 

informasjon kan gå tapt i den manuelle journalføringen. ”Og da vil det komme veldig tydelig 

frem, istedenfor at man driver med sidesystemer og Janne registrerer den dagen, og Gro den 
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dagen, så er det så mye folk som er innom. Det er mye lettere å fange opp at dette er faktisk 

ikke løsningen for den pasienten.”198 og ”Hadde det vært ideelt, når det går varsler fra en 

trygghetsalarm, så burde det vært loggført inn i brukerens journal. Eller om det går et varsel 

på en GPS, at en har trykket eller gått på utsiden av en sone, så bør akkurat den type varsel 

komme opp i brukerens journal slik at personalet kan dokumentere at de har fulgt opp det. … 

Men nå i dag er dette systemet ved siden av, og da er kvaliteten for dårlig. Da må ansatte gå 

inn i et system for å følge opp det, også må de gå inn i et annet for å dokumentere, og der kan 

det fort bli glipper. Hvis vi gir ut trygghetsskapende teknologi, så kan vi ikke risikere at det 

ikke blir fulgt opp.”199 Journalføring etter lokaliseringsteknologi i casekommunene gir ikke 

grunnlag for annen type journalføring enn uten bruk av den tekniske løsningen, journalføring 

er fortsatt knyttet til ytelse av helsehjelp. Forskjellen fra praksis med og uten 

lokaliseringsteknologi er derimot opplysningskvaliteten på dataene som journalføres. Fordi 

helsepersonell kan knytte konkrete opplysninger til hvorfor pasientene har behov for 

helsehjelp (brudd på geofence, fall, utløst alarm selv, mv.)  kan dette bidra til høyere 

opplysningskvalitet enn når helsepersonell må anta hva som var utgangspunktet for hendelsen 

som førte til helsehjelp. 

 

Fordi konfigurasjonene gir mange ulike funksjoner samles det også inn ulik informasjon per 

enhet. Dette forutsetter at helsepersonellet har utarbeidet flere rutiner på hvordan man skal 

behandle ulike varsler og samle informasjon. ”Dette er det jeg sier med plan A, plan B, plan 

C. De må lage det, for plan A går alltid feil. Pårørende henter! Nei pårørende er denne uken 

på Tenerife eller i bursdagsselskap i Bærum. Ok, hva er plan B? Jo. Han har en tidligere 

nabo som har sagt seg villig til å hente. Prøv den, også går vi nedover liksom. Drosje? 

Politi? Du må lage de planene. Også har jeg sagt at om du er i skogen er det ikke aktuelt at 

helsepersonell begynner å leite. Vi skal ikke leite etter enda flere inn på der. Da er det å 

ringe politi med en gang. Det kan ikke bli misbruk av politi heller. Det er hva vi har og, hvis 

vi må hente mye så er ikke GPS løsningen.”200 Som sagt er informasjon om hvordan man 

reagerer journalverdig og skal føres inn i journalen. ”…vi pleier ikke å dokumentere når ting 

går som planlagt, men er det avvik, eller noe så skal det dokumenteres uansett tenker jeg. … 

Jeg tenker det skal journalføres hvis det er avvik i forhold til det som er tiltenkt, for det er jo 

signal på at det ikke går sånn som de hadde tenkt.”201 Planverket knytter seg opp mot 
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kravene i lov, beskrevet ovenfor i kapittel 3.2.2. Tilsvarende planverk finnes i Drammen 

kommune: ”Per distrikt får varslene, men vi har en ansvarsfordelingsliste da, en plan A, en 

plan B, plan C. Men jeg har uansett et ansvar hver uke for å se at systemet er oppe og går. 

Varslene, jeg får ikke hvert eneste varsel, men jeg har en loggføring over alle i kommunen. 

Hvis det har skjedd noe og jeg må hjelpe noen. Så jeg kan fjernstyre ting, og kan legge til for, 

så jeg er en administrator.”202 

 

Journalverdiginformasjon skal lagres, og resten av informasjonen skal slettes, generelt sier 

KS: ”Så det som skal dokumenteres etter helselovgivningen må gjøres etter rutiner og 

beskrivelser etter hvordan man faktisk gjør det. Så loggen, og der har jo Datatilsynet vært 

veldig opptatt at det ikke skal lagres for mye data, de har jo ikke ønsket noe annet enn 

øyeblikkslagring. Også Trygge Sporprosjektet var jo veldig tydelige på at vi trenger noe 

historikk. Fordi man må se de siste, og kanskje forrige lokaliseringssted, for å kunne ha noe 

forståelse av forflytning til denne brukeren. Men sånn som løsningen var lagret de alt for mye 

av sånn type informasjon. … nei, du skal ikke lagre mye i den løsningene. Den skal jo settes 

opp sånn at det forsvinner, det er de siste avvikene. Også har du de tekniske tingene som du 

må se. Altså batteristatus, GPS-signal, de tingene.”203 I Nedre Eiker kommune svarer 

informanten på om dataene slettes fortløpende eller ikke: ”Nei, det gjør det ikke. Jeg har jo 

GPS nå, der er det jo lagret en del på dem. Det ligger som logg, hvem har vært inne og 

lokalisert, hvem har vært inne og gjort hva i forhold til denne GPS-en. Også er det sånn at 

alle ansatte får kun adgang til å se historikk siste døgnet. Et døgn. For sikkerhetsskyld, hvis 

noen går inn i et bygg og vi ikke klarer å lokalisere dem innendørs må vi vite hvor de er på 

vei hen. Hvor skal vi begynne å lete, hvor var de sist? ... Men den dagen vedkommen slutter, 

med GPS, da går jeg inn og sletter alt, for det som er verneverdig, det at det har blitt satt i 

gang lokalisering, at vedkommende har bryti fencen, det er der i brukerens journal. Det som 

er knyttet opp mot det. Så det som ligger inne på Safecallsystemet, altså GPS-systemet, det 

blir slettet. Men leverandør har mulighet til å hente opp igjen mener jeg, hvis det skal bli noe 

i forhold til logg. Jeg mener hvert fall det.”204 Dette blir også fulgt opp i Drammen 

kommune: ”Det er jo en vurderingssak for ansatte da, hva er journalverdig, og ikke? … Men 

det er teknisk logg, det har vi. …så vi kan gå tilbake et døgn i tid. Si det har vært en 

forsvinningssak lenge etter det ble dokumentert noe, så kan man gå inn og innhente 
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opplysninger 24 timer tilbake i tid.”205 Her påpeker også informanten at sletting av 

opplysninger går automatisk, men da ikke av den tekniske loggen. Eksemplene over taler for 

en forlenget lagring (24 timer, i motsetning til kontinuerlig sletting) for å ivareta sikkerheten 

til pasienten. Dersom data om lokasjon ikke er gjenfinnbart i systemet fordi pasienten er 

utenfor dekningsområdet vil ikke den tekniske løsningen gi tilstrekkelig informasjon. I en slik 

situasjon kan man derfor anta at tjenesten ikke vil være forsvarlig.  

 

For å imøtekomme kravene om informasjonssikkerhet har Nedre Eiker kommune brukt Norm 

for informasjonssikkerhet som verktøy. Dette gjelder både i egen daglig drift, og som ledd i 

anbudsprosessen. ”Det som er viktig for oss i forhold til Normen og i forhold til det å ta i 

bruk teknologi, det er det at vi melder inn til Datatilsynet, at vi inngår en 

databehandleravtale, det er i forhold til det med kryptering og sikker lagring, og hele den 

pakka der, og at vi utarbeider en risikoanalyse. For jeg melder jo inn til Datatilsynet når jeg 

tok i bruk GPS, melder inn nå Pilly, og en forutsetning er at vi på en måte har gjort noe med 

det. …det er noe med krypteringen og de beskjedene der, det er kjempeviktig.”206 Videre sier 

informanten at ”Når jeg har Safecall som leverer GPS-er så har jeg en databehandleravtale 

der … da skriver de under på at de følger norsk lov, vi setter krav i kravspekket at de skal 

følge Normen. De følger norsk lov, for det er den strengeste når det gjelder databehandling, 

når det gjelder lagring og sånt noe. Og at de må sørge for at deres underleverandører gjør 

det samme. Det er dems sitt ansvar, Så er det faktisk kommunen som til syvende og sist sitter 

med ansvaret.”207 Normen er her et konkret eksempel på hvordan kommunene kan ta i bruk 

statens utvikling av hjelpemidler for å effektivisere og lette implementering og bruk av 

lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten. I Nedre Eiker kommunes 

tilfelle har, som sagt, velferdskoordinator erfaring fra lignende arbeidsmetode i Drammen 

kommune. 

 

Journalføring etter lokaliseringsteknologi i casekommunene gir ikke grunnlag for annen type 

journalføring enn uten bruk av den tekniske løsningen, journalføring er fortsatt knyttet til 

ytelse av helsehjelp. Forskjellen fra praksis med og uten lokaliseringsteknologi er derimot 

opplysningskvaliteten på dataene som journalføres. Fordi helsepersonell kan knytte konkrete 

opplysninger til hvorfor pasientene har behov for helsehjelp (brudd på geofence, fall, utløst 
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alarm selv, mv.)  kan dette bidra til høyere opplysningskvalitet enn når helsepersonell må 

anta hva som var utgangspunktet for hendelsen som førte til helsehjelp.  

 

Kunnskap om informasjonssikkerhet har derimot på sikt og gradvis blitt tillært i kommunene. 

Dette har vært en læringsprosess hos informantene, hvor Norm for informasjonssikkerhet blir 

trukket inn som et veldig omfattende hjelpemiddel. 

 

Bruk av lokaliseringsteknologi kan gi mer nøyaktige opplysningstyper enn om man ikke tar i 

bruk slike tekniske løsninger. Bruk innebærer derimot ikke mer journalføring, det er bare 

opplysninger knyttet til ytelse av helsehjelp som skal journalføres, men informasjon om 

bakgrunnen for helsehjelpen kan opplyses bedre. Da intervjuene ble gjennomført var det ikke 

integrasjon mellom casekommunenes lokaliseringsteknologisystem og elektronisk 

pasientjournalsystem. Integrasjon kan effektivisere arbeidsoppgaven med journalføring, og i 

tillegg påpekes det at mangel kan føre til journalføringsavvik og at manglende integrasjon 

derfor svekker sikkerheten. 

 

4.4.3 Samhandling vs. silosystemer 
Informasjonsinfrastruktur bygger alltid på ”noe som var der før”.208 ”Det som var der før” 

kalles gjerne den installerte basen, og omfatter tekniske, organisatoriske og sosiale strukturer 

infrastrukturen må forholde seg til i videre utvikling. Det betyr at den installerte basen, eller 

avhengigheter av eksisterende data- og kommunikasjonssystemene, gir føringer på hvordan 

informasjonsinfrastrukturen videre vil utvikle seg. I dette ligger det blant annet at en 

informasjonsinfrastruktur først skapes når miljøet rundt et behov for informasjonsutveksling 

utvikler strukturen med grunnlag i komponentene i systemene. På denne måten vil strukturen 

være bundet av, eller arve, alle positive og negative egenskaper som finnes i systemene den 

samhandler med, inkludert software, organisasjonsstrukturer, standarder, bruksmønstre, mv. 

 

I arbeidet med integrering av den tekniske løsningen har casekommunene kommet i gang 

med bruk av lokaliseringsteknologi etter statens og KS’ anbefalinger. Det er derimot et savn 

etter klarere styring fra statens side når det dreier seg om regulering av problemstillinger på 

systemnivå. I figuren under vises det til systemene helsepersonell benytter seg av når man tar 

i bruk lokaliseringsteknologi som et arbeidsverktøy. 
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Figur	8:	Helsepersonell	som	tar	i	bruk	lokaliseringsteknologi.	

Figuren viser hvordan systemene som helsepersonell benytter i en situasjon hvor en alarm går 

bindes sammen. Pilene i figuren viser hvordan informasjon deles via maskinenes grensesnitt 

til helsepersonell som grunnlag for å yte helsetjeneste. Når integrasjon fremheves som en 

forutsetning for effektiv helsetjeneste vil informasjon kunne utveksles direkte mellom 

systemene. På denne måten kan informasjonen direkte føres opp i elektronisk pasientjournal 

og gå inn i arbeidslisten, for så fungere som informasjon om hva slags type helsetjeneste som 

skal ytes. Figuren er basert på funn i intervjuene. 

 

Figuren er altså begrenset til en type hendelse, og man kan regne med at det finnes andre 

systemer som hører til andre funksjoner. I tillegg kan man anta at nye systemer vil komme til 

etter hvert som velferdsteknologiområdet vokser. Den viser med andre ord ikke det totale 

bildet av systemer helsepersonell jobber med. Standardisering av systemenes grensesnitt kan 

blant annet åpnes opp slik at effektivisering av informasjonsdeling er mulig. 

 

Siloløsninger er for Informant C knyttet til informasjonsinfrastrukturen. For effektivisering 

av informasjonsdeling i helse- og omsorgstjenestene må riktig data være hos riktig person til 

riktig tid og er gjerne knyttet til en sentralisert responssenterløsning. Responssenterløsninger 
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er alarmmottak hvor alarmer strømmes gjennom og ansvaret fordeles til pasientens 

ansvarsperson. Responssenterløsninger finnes foreløpig ikke i casekommunene, og kvaliteten 

på tjenesten hos de kommunene som har innført det er varierende i følge Informant C. ”At 

man kan ha kjøpt selve mottaket fra en leverandør, også har hjemmesykepleien uttrykningen, 

eller i noen tilfeller har det også vært sykehjemmet som har håndtert alarmen, og 

hjemmesykepleien som har uttrykningen. Dette er veldig ulikt, og veldig ulik kvalitet, og ulikt 

tilbud, men det som er noe av utfordringen for at kommunen skal bredde dette godt er at det 

ikke finnes de løsningene i dag hvor hjemmesykepleien håndterer det, så får ikke de inn 

pasientjournal med de oppdrag som skal gjøres daglig i tillegg til GPSsignal på samme 

arbeidsflate, og det er et hinder for å forme det. Det blir gjerne noen sårbare resurser som 

har ansvaret for det. Det er jo en grunn for at det jobbes mye med det.”209 Informant B 

påpeker at deres elektroniske pasientjournalsystem ikke kan kobles opp mot 

lokaliseringsteknologier på grunn av personvernhensyn, men ”Jeg mener å huske at de 

(leverandør av lokaliseringsteknologi, min bemerkning) er fullt med på å integrasjon inn i 

EPJ, men problemet stopper litt opp på at det er så mange ting vi må ta hensyn til i forhold til 

personvern. Hvilke opplysninger som ligger i en arbeidsportal og som kan legges inn i 

Gerica. For Gerica er et sånt typ veldig låst system da. Det ligger så mye 

personopplysninger. Så på sikt så håper vi at de to kan snakke sammen. For per i dag må vi 

logge inn på to systemer for å drive med lokalisering.”210 

 

En mulig forklaring på hvorfor siloløsningene oppstår i casekommunene kan ligge i 

teknologien som en avhengig variabel i prosjekter hvor man skal løse utfordringer i 

helsesektoren. Som det ble påpekt ovenfor er prosjekttilnærmingen gjerne basert på en ildsjel 

som får prosjektet i gang. For at den nye tekniske løsningen skal fungere effektivt opp mot 

kommunens eksisterende informasjonsinfrastruktur må også prosjektleder ha tilgang på IKT-

kunnskap for at integrasjon skal fungere i linjeorganisasjonen. I tilfeller hvor kommunen skal 

gå til anskaffelse av nye tekniske løsninger kan man derfor argumentere med at et av de 

primære resultatene skal være mulighet for automatisk informasjonsutveksling med øvrige 

systemer i linja. Mangel på regulering av funksjoner i tekniske løsninger, som for eksempel 

integrasjon, kan skyldes at tekniske løsninger ikke har en selvstendig rolle i helsesektoren og 

at staten derfor ikke har regulert dette. Kombinasjonen av manglende styring av IKT-

systemer fra statens side og kommunens evne til å fremme slike funksjoner i en 
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kravspesifikasjon gir større leverandører spillerom til å lukke for integrasjon fra andre, 

mindre leverandører. Videre kan, og mest sannsynlig vil, valgene som tas i dag påvirke den 

fremtidige informasjonsinfrastrukturen, jf. om installert base ovenfor. 

 

Informasjonsinfrastrukturen består av egne avhengigheter som nye systemer må ta hensyn til 

dersom de kobles på. En informasjonsinfrastruktur kan også beskrives i et 

(delings)økonomiperspektiv.211 I en slik sammenheng vil informasjonsinfrastrukturen utvikle 

seg på bakgrunn av popularitet. Jo flere brukere som benytter seg av systemene som utgjør 

informasjonsinfrastrukturen jo flere funksjoner knyttes til strukturen. Dette kan igjen føre til 

enda flere brukere og igjen nye funksjoner. Med andre ord er informasjonsinfrastrukturen 

avhengig av å understøtte behov for brukere for å føles relevant for disse, fordi 

informasjonsinfrastrukturen i stor grad er frivillig å ta i bruk. Dersom systemfunksjoner 

aktørene benytter seg av ikke er kompatibel med informasjonsinfrastrukturen vil dette neppe 

understøtte behovene. På sikt kan derfor strukturens bruksverdi minske og strukturen endres. 

Informasjonsinfrastrukturens bruksverdi vil derfor regelmessig etterprøves og endres 

gjennom bruk av systemene den omfatter. 

 

Når kommunene går til anskaffelse av nye tekniske løsninger tvinges disse mer eller mindre 

inn i den eksisterende informasjonsinfrastrukturen. Dette skjer i større grad uavhengig av om 

de understøtter behov, jf. økonomiperspektivet. Derfor vil informasjonsinfrastrukturen vokse 

uten at nye systemer nødvendigvis tar høyde for installert base. Nye funksjoner i 

informasjonsinfrastrukturen er altså ikke avhengig av å bli oppfattet som nyttige av ansatte i 

kommunen. Nye funksjoner er pålagt brukerne. Opphopning av pålagte funksjoner skyldes 

blant annet anbudsprosesser hvor flere forhold skal holdes opp mot hverandre. En av 

informantene uttrykte en skepsis mot produkter som vinner anbud i fellesanskaffelser. I slike 

anskaffelsesprosesser er ofte prisen avgjørende, og dette gir muligheter for større firmaer til å 

levere produkter til tross for at de nødvendigvis ikke holder høyest kvalitet, eller tar høyde 

for installert base. Produkter som blir levert med lav fortjeneste kan utkonkurrere bedre 

produkter. Informanten påpeker at det å vinne store anbud har stor markedsføringsverdi 

ovenfor de kommunene som ikke har anskaffet lokaliseringsteknologi.212 Derfor fungerer 

økonomiperspektivet for å problematisere utfordringer forvaltningen særlig må ta hensyn til. 

																																																								
211 Jansen og Nielsen, Theorizing Convergence: Co-Evolution of Information Infrastructures, side 8 
212 Og dersom de utkonkurrerer de fleste andre leverandører kan markedsandelen tilsi at informasjonsinfrastrukturen og den 
installerte basen skiftes i tråd med økonomiperspektivet.	



	 81	

Det kan være vanskeligere å bytte ut tekniske løsninger i kommunene etter at det er 

implementert i linjen, noe som igjen fører til en økning av systemavhengigheter (installert 

base) i en informasjonsinfrastruktur. Dette kan gi en opphopning av systemer som står alene 

uten en effektiv integrasjon mot infrastrukturen, som for eksempel de forskjellige systemene 

helsepersonell benytter seg av hver dag. Behovet for integrasjon eksemplifiseres av 

informanten i Nedre Eiker kommune blant annet ved å etterlyse tydelige krav til leverandører 

for å motvirke siloløsninger. ”Men du får det liksom understreket gang på gang at dette 

hadde vært mye tryggere og mye bedre for alle, hadde det vært integrasjon.”213 Nedbygging 

av siloløsninger er nødvendig for en god tjeneste, og erfaringer knyttet til dette er meldt inn 

til Helsedirektoratet i arbeidet med gevinstrealisering.	

 

Nedre Eiker kommune har også betenkeligheter med at en utvikler skal sitte på en 

pakkeløsning med velferdsteknologiske løsninger. En pakkeløsning kan gi integrasjon 

mellom elektronisk pasientjournal og de enkelte løsningen, men ”… Gerica tilbyr meg ei 

pakke, så får jeg en GPS som er grei nok, en sengealarm som egentlig ikke holder helt mål, 

også får jeg kanskje toppversjonen av medisindispenser. Og jeg vil ikke ha de halvgreie. Jeg 

vil ha toppversjon etter brukerbehova. Da må det være standarder. Også tror jeg det blir 

billigere for kommunene på sikt.”214 Informasjonssikkerhet oppfattes derfor ikke bare som 

effektiv og trygg informasjonsdeling av Nedre Eiker kommune. Det er like viktig at 

datakvaliteten i de enkelte systemene holder en viss standard, og at pasienter faktisk forstår 

systemene. 

 

Generelt om statlig styring av standardiseringen av velferdsteknologiske løsninger sier KS at 

”…det er jo egentlig sånn at kommunene kunne tenkt seg enda mer styring på dette. At staten 

gikk inn til leverandørene og sa ”dere skal tilrettelegge for sånn og sånn og sånn”. Også kan 

ikke staten gjøre det i alle sammenhenger, det må virkelig være en god grunn for å gjøre det. 

Så kommunene har nok etterspurt tydeligere rammer enn det staten er villig til å gi.”215 

 

I delkapittelet fremheves det at en klarere styring av samhandling motvirker silosystemer i 

informasjonsinfrastrukturene i casekommunene. Integrasjon understøtter behov for riktig 

informasjon til riktig person gitt til riktig tid. Dette er særlig relevant når casekommunene 

																																																								
213 Vedlegg 4, side 46 
214 Vedlegg 4, side 38 
215 Vedlegg 7, side 71	
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skal opprette en sentralisert responssentertjeneste. Per i dag håndteres alarmene av respektive 

helsedistrikter og -enheter. Kunnskap om teknologi er en forutsetning for å gå til anskaffelse 

av tekniske løsninger som kan integreres mot systemer i eksisterende 

informasjonsinfrastrukturer. I casekommunene er det beskrivende hvordan EPJ-systemene 

fungerer for en stopper for slik integrasjon. Kommunenes installerte base setter altså en 

stopper for integrasjon i dag. Denne avhengigheten vil fortsatt være gjeldende uavhengig av 

en økende teknologimodenhet og -forståelse hos ansvarlig for anskaffelser i casekommunene. 

Tidligere avgjørelser om anskaffelser av systemer legger rammer for videre implementering 

og bruk av nye systemer.  
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5 Oppsummerende drøftinger og 
avsluttende kommentarer 

5.1 Forskningsspørsmålene 
I arbeidet med masteroppgaven har jeg besvart forskningsspørsmålene som ble presentert i 

kapittel 1.2. 

 

5.1.1 Hvilke virkemidler gjør staten bruk av for å stimulere kommunene 

til å ta i bruk lokaliseringsteknologi for personer med en demens i helse- 

og omsorgstjenesten? 
I kapittel 3.2 og 3.3 har jeg gjort rede for og drøftet henholdsvis de harde og de myke 

virkemidlene som staten gjør bruk av for å stimulere kommunene til å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi.  

 

Loven plikter ikke kommunene til å ta i bruk lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og 

omsorgstjenestene. Derimot reguleres bruken dersom kommunene velger å ta i bruk slike 

tekniske løsninger. Tiltak for stimulering ser derfor ut i stor grad å ligge i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram hvor Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse forvalter de ulike 

virkemidlene, mens KS og pilotkommunene er med på å dele erfaringer knyttet til 

prosjektarbeid. Ved ikke å pålegge kommunene en plikt til å innføre tekniske løsninger i 

helse- og omsorgstjenesten unngår man blant annet en innføring av tekniske løsninger for den 

tekniske løsningens skyld. Dette blir behandlet i neste delkapittel. 

 

Jeg har vist at de harde virkemidlene i liten grad benyttes for å stimulere til bruk av 

lokaliseringsteknologi, men i større grad benyttes for å regulere bruken. De rettslige kravene i 

kapittel 3.2 gjelder for helsepersonell som tar i bruk lokaliseringsteknologi som et ledd i 

helse- og omsorgstjenestene. Blant annet har ansatte i helse- og omsorgstjenesten plikt til å 

yte forsvarlig helsehjelp. Dette kravet om forsvarlighet kan også stilles til tekniske løsninger. 

Eksempler på forsvarlighetskravet kan være kvaliteten til funksjoner i 

lokaliseringsteknologien. Dette kan være knyttet til nøyaktigheten til geofenceinnstillingene, 

krav til ”nedetider” for oppdatering av systemet, autorisert tilgang for lokalisering, mv. 

Etterlevelse av slike krav kan blant annet stilles i avtaler mellom kommunene og 
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leverandørene. Norm for informasjonssikkerhet er et godt eksempel for hvordan staten 

klargjør rettskrav for kommunene. Kommunene som behandlingsansvarlig er videre ansvarlig 

for at leverandøren og produktet etterlever relevante lovkrav. 

 

Ovenfor kommer det frem at loven, altså det sørge for-ansvaret omfatter i dag jf. hol § 3.1, 

ikke direkte krever innføring av lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon. Loven regulerer 

kun bruken av slike løsninger, dersom kommunene velger å ta i bruk løsningene som ledd i et 

overordnet sørge for-ansvar. 

 

I kapittel 3.3 er de sentrale, myke virkemidlene fremstilt etter hvem som i dag har ansvaret 

for disse. Noen av virkemidlene er svært omfattende og generelle, andre er svært faglige. 

Virkemidlene kan derfor også deles opp etter fagfelt og ansvarsområder. 

 

Videre har en del av dokumentene fungert som grunnlagsdokumenter for kommunenes 

vedtak om endringsprosesser knyttet til den tekniske løsningen. Disse virker spesielt å rette 

seg mot velferdskoordinatorer, administrativ og politisk ledelse. Dette er ofte dokumenter 

utarbeidet på direktoratsnivå i tabellene i kapittel 3.3.2 og 3.3.3. Slike virkemidler virker å 

knytte seg til organiseringen av tekniske løsninger, systemarkitektur, alarmmottak, mv., samt 

begrunne hvorfor en satsning er viktig. 

 

Direktoratet for e-helses virkemidler retter seg i stor grad mot de tekniske løsningene. Dette 

er dokumenter som kan være relevante i anskaffelsesprosessene og for leverandørene. Noen 

av de veiledende dokumentene i denne kategorien har en teknisk karakter, og retter seg klart 

mot leverandørene. Andre understøtter anbefalinger knyttet til organisering. 

 

KS’ rolle er rettet mot stimulering til opplæring av helsepersonell som skal lære opp andre, 

eller selv skal ta i bruk lokaliseringsteknologi. Spesielt Veikart for velferdsteknologi er 

utformet som en praktisk tilnærming for opplæringsløp hvor helsepersonell blir tatt gjennom 

et løp med relevante hjelpemidler underveis. Velferdsteknologiens ABC fungerer som et 

opplæringsdokument for helsepersonell etter det er vedtatt at kommunen skal ha 

lokaliseringsteknologi. Pilotkommunenes erfaringer kan både brukes som 

grunnlagsdokument for satsning i nye kommuner og i opplæringsløp blant ansatte. 
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5.1.2 Hvordan forankres endringsprosessen som følger av 

implementeringen av lokaliseringsteknologi i Drammen og Nedre Eiker 

kommune? 
I kapittel 4.3 har jeg gjort rede for prosessen med forankring for å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi. I mine casekommuner, Drammen og Nedre Eiker, har motivasjon 

vært en viktig forutsetning for å starte på endringsprosessen for å ta i bruk 

lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.  

 

I stor grad har motivasjonen utspring i ansatte som ildsjeler. Deretter har handlingsrommet til 

den enkelte vært av betydning for videre gjennomføring. I Drammen kommune var ildsjelen 

ansatt i en prosjektstilling tilknyttet Trygge Spor-prosjektet i regi av Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram. Kommunen oppfattet det som problemfylt å forankre en reell 

satsning på endringsprosessen, spesielt i overgang fra prosjekt til ordinær linje. Her har altså 

ildsjelens motivasjon og erfaringer fra prosjektet blitt utfordret av andre hensyn.  

 

I Nedre Eiker kommune har ildsjelen fått et større handlingsrom. Informantens 

arbeidsoppgaver virker å være basert på erfaringer og fagkunnskap i tråd med begrunnelser i 

det profesjonaliserte byråkratiet. I Nedre Eiker kommune har satsningen blitt forankret, og 

kommunen har som mål å være en foregangskommune. 

 

En annen forskjell i de to kommunene virker å ligge i motivasjonen, eller begrunnelsen, for å 

ta i bruk en ny teknisk løsning i helse- og omsorgstjenesten. I Drammen var motivasjonen i 

stor grad begrunnet i prosjektdeltakelse for å kartlegge hvordan, og om, 

lokaliseringsteknologi kan tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten for pasienter med en 

demens. Den tekniske løsningen fremsto i stor grad som en uavhengig variabel for innføring 

og bruk. Dette kan antyde en svakere teknologimodenhet, og utfordrer kommunens evne til å 

forme den tekniske løsningen etter egne behov. Drammen kommune har, etter prosjektet, gått 

til anskaffelse av et nytt system fra en annen leverandør. 

 

Nedre Eiker kommunes velferdsteknologikoordinator påpeker derimot behovet for å endre 

arbeidsmetoder for å møte morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Teknisk løsning som 

hjelpemiddel er altså en avhengig variabel som må utformes for å møte kommunens behov. 

Velferdsteknologikoordinator har erfaring som prosjektleder fra Drammen kommune, og på 
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bakgrunn av sin kompetanse har hun fått stor frihet til å utvikle kommunens tilbud. 

Sammenholdt med at informantens egne erfaringer og at informanten får tilgang på ressurser 

i form av økonomisk og teknisk kunnskap gjennom teamarbeid vitner dette om en høyere 

teknologimodenhet. 

 

Teknologimodenheten har altså påvirket casekommunene til å gjennomføre prosjekter. I 

Drammen kommune mistet helse- og omsorgstjenesten kompetansen da prosjektleder sluttet. 

Allikevel er prosjekter en god strategi for utprøvning i sin nettverksbaserte tilnærming. 

Kommunen har blant annet fortsatt erfaringsutvekslinger og samarbeid med andre Trygge 

Spordeltakere i en fellesanskaffelse av nye lokaliseringsteknologisystemer. I Nedre Eiker 

kommune virker det som at teknologimodenheten i kommunen har muliggjort for en direkte 

implementering av lokaliseringsteknologi i ordinær linje samtidig som prosjekt for innføring 

pågår, den tekniske løsningen går altså rett i drift. 

 

Det er altså avgjørende for innføring og effektiv bruk av lokaliseringsteknologi at 

endringsprosessen er forankret i hele kommunen. Spesielt er det viktig at tjenesten er 

forankret hos politisk og administrativ ledelse og hos pasientenes primærkontakter. Etter at 

satsningen er forankret på ledelsesnivå har begge kommunene tatt i bruk motiverte ansatte i 

helsedistriktene for opplæring. Videre gis det opplæring til primærkontaktene.  

 

Det er nødvendig at alle ansatte i helsedistriktene (i kommunene) kan ta i bruk den tekniske 

løsningen. De enkelte helsedistriktene bærer preg av å være maskinbyråkratier innad i 

kommunen. I helsedistriktene er de ansatte pålagt å følge de plikter som følger av lovens krav 

og kommunens planverk. I tillegg følger ansvarsplassering og arbeidsoppgaver etter 

helsedistriktenes rutiner. Helsedistriktene vil også bli preget av en mykere 

teknologideterminisme hvor casekommunene er avhengig av å endre sin organisering for å ta 

i bruk lokaliseringsteknologi. En slik omorganisering kan antas å standardisere 

arbeidsoppgavene på samme måte som loven og planverket setter rammer for 

helsedistriktenes arbeidsoppgaver. Endringer som følger av en mykere 

teknologideterminisme vil gi utslag i kommuner generelt. Det er imidlertid ikke slik at 

lokaliseringsteknologi vil utløse endringen, men behovet for endring ved første innføring av 

en type velferdsteknologi. En kommune som først har organisert seg rundt en type varslings- 

og lokaliseringsteknologi kan derfor implementere nye tekniske løsninger inn i eksisterende 

rutiner. 
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For Nedre Eiker kommune har altså den tekniske løsningen vært avhengig variabel for 

innføring og bruk. Blant annet med bakgrunn i erfaringer fra tidligere stilling har Informant A 

bidratt til å anskaffe et system som møter endringer i organisasjonens omgivelser (lokale 

forhold). Den tekniske løsningen virker altså i stor grad å være formet av utfordringer knyttet 

til kommunens måloppnåelse for endringsprosesser.  Kommunen har satt av ressurser i form 

av økonomisk og teknisk kompetanse for innføring i tilknytning til 

velferdsteknologikoordinatorens arbeid. Dette kan antyde en større grad av 

teknologimodenhet, eller forståelse for viktigheten av IKT-styring, i kommunen. Det satses 

altså på teknologi med bakgrunn i konkrete utfordringer. Teknologimodenheten omfatter 

også IKT-infrastrukturens evne til å inkludere nye løsninger. Dette vil bli besvart nedenfor. 

 

Til tross for at den tekniske løsningen fremstår å være en avhengig variabel for innføring 

hvor organisasjonen kan planlegge og kontrollere det meste av effektene vil allikevel 

endringene gi noen forandringer i organisasjonen. Lokaliseringsteknologi vil derfor ikke være 

enten en avhengig eller uavhengig variabel for en innføring. En myk form for 

teknologideterminisme har gitt utslag i begge kommunene etter innføring. 

Teknologideterminisme ble redegjort for i kapittel 4.1.2, og sikter til at teknologi er 

premissgiver for endringer i organisasjoner og samfunnet generelt. Denne tilnærmingen er 

ikke holdbar, nettopp fordi teknologi kan oppfattes som en styrbar og avhengig variabel for 

utvikling. Imidlertid har endringer i casekommunene forekommet uavhengig av om 

endringene i seg selv gir økonomiske eller helsefaglige gevinster, eller at kommunen selv har 

ønsket dette. For å ta i bruk den tekniske løsningen må kommunen også kunne motta og 

behandle varslingene, og i den grad casekommunene må endre seg for å ta i bruk teknisk 

løsning kan dette beskrives som en mykere teknologideterminisme. Dette forutsetter blant 

annet en organisering av alarmmottak (hvilke personer som mottar hvilke varslinger), hvor i 

tjenesten det skal ligge (sentralisert for hele omsorgssektoren eller desentralisert og under 

hvert helsedistrikt, eller for hver enkelt enhet) og opplæring av ansatte. En organisering og 

opplæring må finne sted for i det hele tatt å ta i bruk den tekniske løsningen. Både Drammen 

og Nedre Eiker kommuner har i dag plassert alarmmottakene i helsedistriktene, der ansvaret 

for å yte helsetjenesten er plassert.  

 

Lokaliseringsteknologi som et ledd i helse- og omsorgstjenesten skal blant annet løse 

utfordringene knyttet til færre ressurser i form av helsepersonell i forhold til veksten i antall 



	88	

pleietrengende. Dette tilsier at innføring i stor grad er økonomisk motivert. Nettopp fordi 

større organisatoriske endringer i tjenesten og opplæring av ansatte kan være 

kostnadskrevende fokuserer KS på gevinstrealisering, nevnt i kapittel 4.1.3. Den mykere 

teknologideterminismen kan altså utfordre helse- og omsorgstjenestens mål knyttet til 

økonomiske gevinster. Som Informant C sier: ”Det er kommunene selv som må se om det gir 

verdi.”. Nettopp fordi teknisk løsning legger opp til organisasjonsendring uavhengig av om 

dette er økonomisk begrunnet i helse- og omsorgssektoren kan casekommunene risikere at 

arbeidsoppgaver og utgifter knyttet til omorganisering og opplæring øker. I mine funn har 

motivasjonen for oppstart ligget i helse- og omsorgsetatene, det er altså nærliggende å anta at 

endringsprosessen skal gi utslag i etatenes ressurser. Mykere teknologideterminisme, og KS’ 

erfaringer, tilsier imidlertid at det kan bli vanskelig for en kommune som har lagt opp til 

endringsprosesser begrunnet i økonomiske hensyn. For eksempel kan lokaliseringsteknologi 

hindre innleggelser på sykehus på grunn av nattvandring og skader knyttet til dette. Å unngå 

sykehusinnleggelser er kostnadseffektivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv, men for 

kommunene kan det koste det mer å innføre lokaliseringsteknologi og arbeidsrutiner knyttet 

til dette. Dette gjelder spesielt hvis teknologimodenheten er lav og den tekniske løsningen i 

stor grad retter seg mot å være en uavhengig variabel som kan gi utslag i uforutsette og 

kostnadskrevende arbeidsprosesser. I tillegg burde helsefaglige hensyn legges til grunn når 

innføring av teknisk løsning skal forankres. 

 

I Drammen var teknologien en mer uavhengig variabel da kommunen deltok som 

pilotkommune i Trygge spor.  I dag deles Nedre Eikers oppfatning om at helse- og 

omsorgstjenesten må møte utfordringer, og at tekniske løsninger kan brukes som et verktøy 

for å løse dette. På grunn av erfaringene gjort i tilknytning til Trygge Spor-prosjektet kan det 

derfor virke som at casekommunene skal forme de tekniske løsningene til eget behov.  

 

Utgangspunktet for endringsprosessene i mine casekommuner virker å ligge hos ildsjelen 

som motivert og dedikert ansatt. Uten Informant As engasjement har det blitt påpekt i 

Drammen kommune at innføring av nye tekniske løsninger ikke ville vært forankret som et 

ledd i helse- og omsorgstjenesten. Informant A på sin side trekker frem dokumenterte 

utfordringer i helse- og omsorgssektoren når hun beskriver hvorfor endringsprosesser bør 

finne sted. 
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Nedre Eiker kommune har satt seg mål om å være en foregangskommune på feltet, og 

forankret målet i planverket. Informant A trekker spesielt frem hvor effektivt hun oppfatter å 

bli hørt av ledelsen i Nedre Eiker kommune, kontra hvordan samme prosess var i Drammen 

kommune. I Nedre Eiker kommune har derfor lokaliseringsteknologien vært forankret i 

politisk ledelse og administrasjon helt fra prosjektet startet opp. Informant A trekker frem at 

en prosjektet i Nedre Eiker kommune er å avgjøre om endringsprosessen lar seg gjennomføre 

i linja. Derfor innfører kommunen også den tekniske løsningen i ordinær drift fortløpende 

som en del av prosjektet. 

 

Forankringen i casekommunene følger samme metodikk, der Informant B påpeker at de gjør 

det samme som i Nedre Eiker kommune. Først og fremst er det primærkontaktene til 

pasientene som får ansvaret for oppfølging og kartlegging av pasienter som kan ta i bruk 

tekniske løsninger som et ledd i helse- og omsorgstjenesten. Dette trekker Informant C i KS 

frem som et eksempel på god forankring. Hjelpemidlene som forvaltes av KS påpeker blant 

annet at endringsprosessen må forankres i hele organisasjonen for å bli vellykket. Dette 

innebærer derfor også at ansvarlige sykepleiere og kontorene for tjenestetildeling har 

forståelse for endringsprosesser knyttet til den tekniske løsningen for å utføre sine 

arbeidsoppgaver. 

 

Endringsprosessene i begge casekommunene er i dag forankret fra ledelsesnivå og ned til 

førstelinjen hos primærbrukerne knyttet til pasientene. Motivasjonen for innføring har vært 

noe forskjellig forankret i kommunene. Både Informant A og Informant B påpekte at Nedre 

Eiker kommune har vært mer lydhøre for Informant As begrunnelse for innføring av teknisk 

løsninger enn Drammen kommune. Om dette skyldes at styringsstrukturen er noe mindre i 

Nedre Eiker kommune eller om kommunen er mer lydhør for ansattes innspill er ikke 

kartlagt. Allikevel har innføringen i ordinær linje vært gjennomført med store likhetstrekk, 

som det ble påpekt ovenfor. 

 

5.1.3 Hvordan forholder bruk av lokaliseringsteknologi seg til 

journalføring og elektronisk pasientjournal? 
Lokaliseringsteknologisystemene som var i bruk i casekommunene i 2016 var ikke en 

integrert del av de elektroniske pasientjournalsystemene. EPJ-systemene har en sentral 

plassering i casekommunenes informasjonsinfrastruktur. EPJ er et arbeidsverktøy for flere 
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ulike enheter og rutiner i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Journalføring er sentralt for 

dokumentasjon av helsehjelp som ytes. 

Nasjonale anbefalinger knyttet til arkitektur for velferdsteknologi går ut på å legge til rette for 

integrasjon for nye systemer slik at data kan deles på tvers av enhetsgrenser (fastlege, 

spesialisthelsetjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste). Krav knyttet spesielt til 

integrasjon med eksisterende systemer i casekommunenes informasjonsinfrastruktur 

etterlyses. Det påpekes at manglende integrasjon svekker sikkerhet og datakvalitet.  

I 2016 hadde ingen av casekommunene en responssentertjeneste. Integrasjon antas å være 

særlig relevant når dette etableres og rutiner knyttet til hvem som skal ha hvilken informasjon 

til riktig tid er avgjørende for tjenestens kvalitet. 

For å motvirke silosystemer forutsettes en styring av IKT som igjen er avhengig av 

teknologimodenhet hos bestiller av systemet. I pilot- og foregangskommunene kan det antas 

at behovet for teknologimodenheten utfordres av en ressursmangel fordi IKT-styring av 

velferdsteknologiløsninger foreløpig er ”upløyd mark”. Dette påpekes også i nasjonale 

anbefalinger, som legger opp til at standardisering må skje fortløpende og underveis på 

bakgrunn av erfaringer. I forlengelse av dette kan det virke som at manglende styring har gitt 

EPJ-leverandøren hos casekommunene rollen som premissgiver for innføring av nye tekniske 

løsninger. For at casekommunene skulle få til integrasjon ble det påpekt at de i så fall måtte 

ta til takke med EPJ-leverandørens velferdsteknologiske løsninger. Enten må 

casekommunene organisere seg rundt mangel på integrasjon, la være å benytte seg av nye 

tekniske løsninger (fra andre leverandører), eller ta i bruk velferdsteknologi utviklet av EPJ-

leverandøren selv.  

Alt i alt var derfor EPJ-leverandørene i casekommunene lukket mot andre systemer, og 

journalføring foretatt manuelt etter at helsehjelp var gitt på bakgrunn av varslinger fra 

lokaliseringsteknologien. 

Hvilke type opplysninger som genereres av lokaliseringsteknologi avgjøres av 

konfigureringen for den tekniske løsningen knyttet til pasienten. Varslingene som mottas hos 

de enkelte alarmmottakene i helsedistriktene følger derfor av innstillingene. Slike varslinger 

er knyttet til oppfølgning av pasienten, og i all hovedsak ytelse av helsehjelp. Andre 
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varslinger kan være knyttet til praktiske tilpasninger, som for eksempel lavt batterinivå. Det 

er kun opplysninger knyttet til helsehjelp som skal journalføres i kommunenes elektroniske 

pasientjournaler. 

Journalføringen foregår i dag manuelt. Dette betyr at lokaliseringsteknologien varsler og at 

helsepersonell som følger opp varslingen hos pasienten har ansvar for å journalføre dette. I 

tilknytning til varslinger har casekommunene utviklet egne planverk for den enkelte pasient. 

Dette innebærer en oversikt over mulige kontaktpersoner nært pasienten, avhengig av når på 

døgnet varslingen går. 

Lokaliseringsteknologisystemet er altså et eget, ikke-integrert system, som brukes i tillegg til 

arbeidslister og elektronisk pasientjournal. Både Informant A og Informant B diskuterer 

manglende integrasjon som problematisk. Informant A påpeker spesielt at hun har ytret et 

ønske om integrasjon mellom systemene for en sikker informasjonsbehandling. 

Informant C påpeker at velferdsteknologisystemene i dag består av siloløsninger. De tekniske 

løsningene skal inngå i øvrig informasjonsinfrastruktur i helsesektoren i de enkelte 

kommunene. Elektronisk pasientjournalsystemene virker spesielt å opprettholde slike 

siloløsninger fordi de ikke gir rom for integrasjon med andre systemer som tas i bruk i helse- 

og omsorgstjenesten.. Som en etablert del av informasjonsinfrastrukturen kan EPJ etablere 

avhengigheter i den installerte basen. Dette innebærer både tekniske avhengigheter som 

maskin-maskingrensesnitt, samt organisatoriske endringer om tilganger til pasient journaler, 

mv. 

På sikt skal begge casekommunene etablere responssentre for å ta i mot varslingene fra 

lokaliseringsteknologien. Ingen av casekommunene hadde kommet i gang med utredningen 

da jeg gjennomførte intervjuene. 

5.2 Organisering i møte med tekniske løsninger 
Et av utgangspunktene for denne oppgaven var en idé om at kommunene kan påvirke nye 

tekniske løsninger de tar i bruk som ledd i helse- og omsorgstjenesten. Selvsagt kan en kunde 

påvirke leverandører til å tilpasse tekniske løsninger gjennom kravspesifikasjoner, 

dialogmøter, mv. slik det ble gjort rede for i kapittel 4.2.2 om hyllevarer som motsetning til 
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skreddersydde løsninger. Mellom disse ytterpunktene finnes løsninger der leverandør kan 

gjøre større eller mindre endringer i sine produkter for å tilpasse disse til organisasjonen. Et 

eksempel på dette kan være lokaliseringsteknologi med en GPS-funksjon.  

Produktet kan finnes i leverandørens varegruppe før etterspørselen foreligger fra en offentlig 

tjenestetilbyder. Videre, og gjennom anbudsprosesser, kan dette produktet tilpasses 

organisasjonens krav og ønsker definert av oppgaveløsning og målsettinger. En slik 

tilpasning avhenger selvfølgelig av behovene og kravene til organisasjonen og hvor mye 

leverandøren kan og er villig til å endre på sine produkter. Endringer som skjer i denne 

prosessen regnes, som sagt, for primære og planlagte. Organisatoriske endringer kommer 

som regel først etter implementeringen, og tilhørende justeringer og endringer for å 

muliggjøre effektiv bruk av den teknologiske løsningen.216 Dette er gjerne en prosess som går 

over tid og er vanskelig å ha oversikt over fordi det kan forutsette endringer i ansattes 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Det er derfor viktig at brukerne kan få påvirke slik at 

teknologien passes inn i lokal arbeidspraksis og bestemt organisering. På den måten kan man 

påvirke primære, og motvirke eller styre sekundære endringer. 

Igjen kommer Veikart for velferdsteknologis poeng inn om forankring som sentralt for 

vellykket implementering og bruk. I den grad helsepersonell, pasienter, pårørende og andre 

relevante aktører kan være med på å påvirke den tekniske løsningen fra et brukerperspektiv 

kan en smidig utviklingstilnærming hos leverandør gi endringer i systemet ganske fort også 

etter at lokaliseringsteknologien er tatt i bruk. I Drammen kommune sier informanten at 

”Også har vi en tett dialog med pårørende og passer på å høre med de også. Også kjører vi 

en del brukerskjema. Sender ut en sånn etterevaluering. Også snakker med pårørende. Og de 

har jo også innspill på hvordan vi kan forbedre teknologi faktisk. Og brukeren selv også. ... 

”Hadde ikke det vært lurt å hatt med…?” Det er så mange som har vært med på å forme det, 

som gjør at det er ikke noe kommunen kan ta all skryten for.”217 Og om leverandøren sier 

informanten at ”Jeg tror det er noe som på en måte står på leverandørene også. Hva kan de 

levere, hvor fort kan de levere. Og er de villig til å lytte, og det har absolutt den danske 

leverandøren vært.”218 På den ene siden kan følelse av eierskap og deltakelse gi inspirasjon 

til nye funksjoner som igjen kan effektivisere og trygge bruken. Et slikt engasjement vil 

216 Tranvik, Digital teknologi og organisasjonsendring, side 27. 
217 Vedlegg 5, side 53 
218 Vedlegg 5, side 53	
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derimot utfordres dersom det møtes motstand, enten fra leverandører eller systemnivået i 

helse- og omsorgstjenesten. 

Endring i demografien tilsier at kommunene må gjennomføre endringsprosesser i helse- og 

omsorgstjenestene for å møte fremtidige utfordringer.219 Endringsprosesser som vil kunne gi 

gevinster hos både kommunen og pasientene. Ildsjelen er overbevist, og i mine 

casekommuner har nettopp ildsjelen virket å være en forutsetning for en nødvendig 

forankring. Så, skal kommunen gå den samme veien gang på gang? Eller skal 

endringsprosesser gjennomføres? Det er, ifølge mine funn, opp til kommunene. 

5.2.1 Mulige scenarier 
Avslutningsvis vil jeg presentere et mulig scenario som et tankeeksperiment for hvordan 

kommunene i fremtiden kan pålegges implementering av velferdsteknologiske løsninger som 

ledd i sine helse- og omsorgstjenester. I denne tankerekken vil velferdsteknologi generelt, og 

ikke lokaliseringsteknologi spesielt diskuteres. Valget av konkret tekniske løsninger vil falle 

inn under kommunens organisering, og vil neppe være fornuftig å lovfeste. Utgangspunktet 

for videre diskusjon er sitat fra intervju med velferdsteknologikoordinator i Nedre Eiker 

gjennomført 14. mars 2016: ”…det burde være en plikt til å utrede om teknologi kan hjelpe 

folk før du tar fra dem selvstendighet og mestring.”220 Dette kan løses gjennom lovendring 

som fører til en ny plikt i hol 3-2 første ledd, nummer 6 om ”Andre helse- og 

omsorgstjenester”, se figur under. 

219 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. 
220 Vedlegg 2, side 20	
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Figur	9:	Eksempler	på	helsehjelp	for	personer	med	en	demens.	

Figuren viser to mulige løsninger for hvordan kommunen kan møte en pasient med en 

demens i dag. De sorte pilene sikter til eksempler på rettigheter pasienten har etter når 

nødvendig helsetjeneste skal ytes. For å møte fremtidens utfordringer kan et tillegg om plikt 

til utredning av velferdsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenesten i hol § 6 (røde piler 

og røde bokser) påvirke kommunene til å ta i bruk slike løsninger. I figuren er utredning for 

bruk av velferdsteknologi både en tilleggstjeneste og ment som et selvstendig tilbud. Figuren 

er basert på Informant As sitat om hvordan velferdsteknologi burde bli en lovfestet tjeneste, 

altså hvordan staten kan ta i bruk harde virkemidler for å stimulere kommunene til å ta i bruk 

velferdsteknologi. 

Velferdsteknologi er et omfattende begrep med mange ulike muligheter for oppgaveløsning 

som neppe vil bryte med kommunens selvråderett og derfor ikke oppfattes som statlig 

innblanding i lokal forhold. 

En annen vei for at kommunene på sikt blir nødt til å ta i bruk velferdsteknologi tar 

utgangspunkt i et sitat fra intervju hos KS. Som svar på spørsmål om pasienter som får tildelt 

tekniske hjelpemidler i større grad blir låst til hjemkommunen enn andre sier informanten 

”Helsedirektoratet har jo uttalt at dersom en bruker får et vedtak om mobil trygghetsalarm, 

som egentlig fungerer mye på samme måte som en GPS, så skal den tjenesten virke utover 

kommunens grenser. Det betyr at hvis brukeren krysser kommunegrensa og utløser en alarm 

så har hjemkommunen fortsatt et ansvar for den brukeren. Hvis brukeren reiser på hytta , så 

har i prinsipp, hjemkommunen ansvar for den brukeren. Og det er ganske utfordrende, for 
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hvordan kan du sikre en helhetlig tjeneste da? Konsekvensene kan være at kommunen ikke 

kan gi en mobil trygghetsalarm til den brukeren, alternativt må hjemkommunen gjøre en 

avtale med den kommunen brukeren oppholder seg i eller kontakte ambulanse, andre 

tjenester for å kunne gi bistand der de (brukerne, min bemerkning) er. Det har vi ikke sett så 

veldig mye av enda, med det vil jo øke, for vi er jo mobile. … Men Helsedirektoratet er klare 

på at ”Har du vurdert at brukeren har behov for sånne type tjenester så skal den virke.”.”221 

 

Når flere kommuner benytter seg av lokaliseringsteknologi vil også samarbeidsavtalene som i 

dag foreligger med kommuner som tar i bruk lokaliseringsteknologi med kommuner uten 

tilbudet øke. På sikt kan disse samarbeidene i seg selv være spredning av kunnskap om 

lokaliseringsteknologi, som igjen kan heve interessen. Gjennom kartlegging av rutiner, 

samarbeid på tvers av kommunegrenser, mv. kan nye kommuner rekrutteres. I tillegg kan 

man tenke seg at like tjenester og likt tilbud nasjonalt vil motivere flere kommuner til nettopp 

implementering. En annen utvikling kan være at pasienter som regelmessig oppholder seg i 

kommuner uten mulighet for å ta imot ekstra belastning enten ikke kan oppholde seg der på 

egenhånd, eller må avstå fra tilbudet og heller benytte seg av andre tjenester. På denne måten 

kan man anta at en viss form for standardisering av arbeidsoppgaver og organisering av 

helse- og omsorgstjenesten ”smitter” over på kommuner hvor samarbeidsavtaler foreligger. 

 

5.2.2 Hvor vil casekommunene? 
I fremtiden ønsker Nedre Eiker kommune en mer helhetlig løsning på problemstillingen om 

et lokalt eller regionalt responssenter som skal takle alle alarmer fra 

velferdsteknologiløsninger. Med en slik løsning skal responssenterpersonell sortere ut 

alarmene.  

 

Drammen kommunen har foreløpig heller ikke et sentralt responssenter, men er i en prosess 

med å utrede dette. Distriktene har selv ansvar for å ta imot varslingene. I tillegg har også 

Informant B tilgang på loggføringen av varslingene i rollen som administrator.  

 

Som en del av utredning for responssenterløsningen, som er bærende for effektiv bruk av 

lokaliseringsteknologi i tjenesten, er kommunen med i M4ALMO (kommentert ovenfor i 

kapittel 4.4.1). En del av utredningen går på om løsningen skal være lokal eller regional. 

																																																								
221 Vedlegg 7, side 67 
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”…egentlig har vi satset mest på regionalt, men jeg er litt usikker for det er så forskjellige 

måter å gjøre responssenterløsning på. Vi er blant annet med i noe som heter M4ALMO, 

mottak for responssenter, sammen med flere kommuner. Og vi ser at forskjellige løsninger 

fungerer veldig bra, men vi ønsker en sånn helhetsløsning. … Fordi kostandene av 

responssenter er jo også veldig høyt, så tenker vi kanskje at vi må slå oss sammen med flere. 

Så Drammen, spørs hva vi grenser til da, for det blir et stort område for et responssenter å 

forholde seg til også. … Vi har fått i oppdrag av kommunaldirektøren at 

responssenterløsningen og modellen egentlig skal være opp å gå i 2018. Så grunnen for at vi 

er med i M4ALMO er at vi er observatører under alle disse testene de gjør.”222 

Responssenterløsning er en del av tjenesteinnovasjon KS nå skal komme med anbefalinger 

på. ”Det (responssenterløsning, min bemerkning) gjøres veldig ulikt. Morgenmøtet mitt nå 

handlet faktisk om noen anbefalinger som skal komme om responssenter. Så programmet 

(Nasjonalt velferdsteknologiprogram, min bemerkning) jobber jo med et også. …men det som 

er noe av utfordringen for at kommunen skal bredde dette godt er at det ikke finnes de 

løsningene i dag hvor hjemmesykepleien håndterer det, så får ikke de inn i pasientjournal 

med de oppdrag som skal gjøres daglig i tillegg til GPS-signal på samme arbeidsflate, og det 

er et hindre for å forme det. … Ja, så det er siloløsninger per i dag, stort sett på det.”223 En 

helhetlig responssenterløsning med standardiserte grensesnitt kan derfor se ut til å være med 

på å motvirke siloløsningen som ble diskutert som en utfordring over. Gjennom pilotering og 

samarbeid har staten og KS utarbeidet veiledende dokumenter kommuner kan ta i bruk for 

videre utredning, utprøvning og implementering av ulike responssenterløsninger. 

5.3 Erfaringer 
Mitt arbeid med masteroppgaven har sitt utgangspunkt i et personlig engasjement rundt 

helse- og omsorgstjenester. Feltet er stort, og omfatter alt fra hjelpemiddelsentralen i 

kommunen og omfattende helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Realiseringen av 

lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenester i kommunene føltes derimot 

som en forholdsvis håndterlig del for en masteroppgave i forvaltningsinformatikk. Temaet 

kan omfatte IKT-styring, informasjonsinfrastrukturer i kommunen, personvern, forsvarlighet 

i tekniske løsninger og bruk av disse i helse- og omsorgstjenesten for å nevne noen. Fordi jeg 

222 Vedlegg 5, side 57 
223 Vedlegg 7, side 64	
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har flere bekjente i nær omgangskrets som et knyttet til helse- og omsorgstjenesten enten som 

helsepersonell, pasient eller pårørende falt derfor valget på hvordan lokaliseringsteknologi 

kan tenke seg å påvirke tjenesten. Arbeid med masteroppgave virker for meg like mye som  

en modningsprosess som et forskningsopplegg.  

 

Hovedutfordringen i min oppgave har vært endring av forskningsspørsmål i løpet av 

arbeidsprosessen. Endringene skiftet delvis fokus på oppgaven, og tok sikte på å besvare noe 

helt annet enn hva mine allerede gjennomførte intervjuer hadde tatt høyde for. Dessuten viste 

det seg at informanten i Drammen kommune hadde sluttet i jobben sin, og en ny runde med 

datainnsamling hadde sprengt tidsrammen. Etter en stund måtte derfor de nye 

problemstillingene skrinlegges og oppgaven gå tilbake til opprinnelsen. Dette har vært en stor 

utfordring for å holde en rød tråd i oppgavens oppbygning. 

 

Intervjuene i casekommunene ble gjennomført 26. oktober 2016. Etter intervjuene har jeg 

hatt noe kontakt med informanten i Nedre Eiker kommune via e-post. Som nevnt har 

informanten i Drammen kommune sluttet i jobben. I Drammen kommune har det vært 

vanskelig å få opprettet en ny, effektiv kommunikasjon.  

 

Jeg har valgt å holde meg til funnene i intervjuene jeg har gjort, med unntak av noe e-

postkorrespondanse med Nedre Eiker kommune. På den ene siden ga intervjuene en pekepinn 

på hvilke virkemidler som har vært sentrale for videre arbeid med masteroppgaven, på 

motsatt side sier de lite om hvordan de har virket inn i implementeringsprosjektene og hva 

virkemidlene faktisk anbefaler. Derfor burde jeg ha gjennomført dokumentstudier av 

virkemidler før jeg gjennomførte intervjuene for å kunne kartlegge om de valgene som er tatt 

faktisk er på bakgrunn av statens anbefalinger eller mer eller mindre tilfeldig 

sammenfallende. Fordi Drammen kommune var med som pilotkommune i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram kan det hende at deler av jobben som ble gjort i kommunen har gitt 

resultater i form av statlige anbefalinger. Og fordi prosjektkoordinator i dette prosjektet 

senere skiftet arbeidsplass til Nedre Eiker for å implementere lokaliseringsteknologi der kan 

også disse funnene preges mer av informantens erfaringer enn faktisk virkemiddelbruk. Det 

får uansett være opp til en annen masteroppgave å avdekke. 

 

I etterkant av intervjuene ser jeg også at oppgaven savner informanter i førstelinjen. Dette 

kunne både vært helsepersonell, pasienter og pårørende. Informantgruppen her ville derimot 
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vært avhengig av en større gruppe mennesker. Bruk av lokaliseringsteknologi som ledd i 

helse- og omsorgstjenestene kan påvirke på ulike måter med utgangspunkt i de ulike 

aktørene.  

I tillegg virker det å være ulike oppfatninger av bruk av ulike veiledende dokumenter og 

virkemidler mellom ulike personer innad i aktørgruppene. En fullstendig kartlegging bare for 

å si noe generelt om hver enkelt kommune ville derfor vært svært omfattende.  

En annen svakhet i oppgavens datainnsamling var at jeg i starten hadde manglende kunnskap 

om hva jeg skulle kartlegge. Det var først etter intervjuene jeg fikk et (rimelig) fullstendig 

overblikk over de relevante virkemidlene oppgaven forsøker å kartlegge. På denne måten ble 

jeg presentert for områder og innfallsvinkler jeg ikke var klar over da jeg startet arbeidet. 

Dette har blant annet resultert i to utfordringer. For det første har analysene vært vanskelige 

fordi temaer ikke har fulgt en spesiell oppbygning. For det andre kan intervjuobjektene ha 

styrt en del av hva jeg endte opp med å kartlegge. Fokuset kan derfor i stor grad være lagt på 

intervjuobjektenes premisser. I tillegg er informasjonsinnhentingen basert på for få 

informanter. Til tross for at informantene i casekommunene har hatt roller som koordinatorer 

ville datagrunnlaget for analysen vært bedre med en eller flere informanter i kommunenes 

helsedistrikter. Der kunne jeg fått konkrete eksempler på hvordan endringsprosessen har blitt 

løst for bruk av lokaliseringsteknologi. Mine informanters ansvarsoppgaver var av en 

overordnet karakter, og dette preger også informasjonsgrunnlaget. Empirien består derfor av 

generelle funn uttalt av engasjerte informanter. Ved å intervjue helsefagsarbeidere i 

helsedistriktene kunne min empiri blitt validert. 

5.3.1 Videre arbeid 
I et videre arbeid med innføring og bruk av lokaliseringsteknologi i kommunen er det en 

rekke temaer som er spennende. For det første har ikke denne oppgaven omfattet 

personvernhensynet i løsningene. I en slik oppgave ville jeg anbefalt å forholde seg til en 

konkret løsning. Altså en leverandør av lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon, 

elektronisk medisindispenser eller en av mestringsteknologiene i fase to av 

velferdsteknologimålene. 



	 99	

Interaksjonen mellom menneske og maskin er også forhold som kan avdekkes. I min oppgave 

har jeg kort presentert forsvarlighetskravet som knyttes til bruk av lokaliseringsteknologi i 

kapittel 3.2.2. Dette er ikke en tilstrekkelig tilnærming for å belyse de etiske utfordringene 

knyttet til effektivisering av helse- og omsorgstjenester som gjerne er knyttet til innføring av 

tekniske løsninger. Utfordringen her er en oppfatning av at tekniske løsninger er ”kalde”, 

mens helsepersonells omsorg er ”varm” og derfor forsvarlig. Det ville vært interessant å 

kartlegge hvordan kommunen kan tolke lovkrav for å yte en effektiv tjeneste. Her kan 

pasientens medbestemmelsesrett kartlegges, hvilke andre forhold som spiller inn i vedtaket 

(for eksempel økonomiske hensyn som tilser at pasienter skal sendes hjem), hva 

administrasjonen forventer av gevinster etter innføring av tekniske løsninger, mv. 

 

Avslutningsvis, og det jeg helst ville brukt mer tid på, er en dypgående gjennomgang av 

innføring av en ny teknisk løsning i helse- og omsorgstjenesten og kommunens 

informasjonsinfrastruktur. Helse- og omsorgstjenestens behov for effektiv 

informasjonstilgang og samhandling på tvers av enheter, kommunegrenser og 

forvaltningsnivåer. Da jeg gjennomførte intervjuene hadde ikke mine casekommuner kommet 

i gang med utredning av responssenter for informasjonsutveksling. En slik løsning hever 

interessante spørsmål knyttet til informasjonstilgang, pasientoppfølgning, organisering og 

forhold til eksisterende informasjonsinfrastruktur. Spesielt er forholdet til hvordan ulike 

leverandører kan kommunisere opp mot elektronisk pasientjournal som fremstår som en av 

de viktigste elektroniske hjelpemidlene i helse- og omsorgstjenesten interessant. Temaet 

omfatter blant annet kommunens evne til å påvirke leverandører og deres produkter og 

hvordan de organisatoriske forholdene og tekniske løsninger i eventuelle 

samarbeidskommuner er sammenfallende. Her kan også informasjonssikkerhet knyttet til 

helsedata diskuteres mot effektiv informasjonsdeling i et større perspektiv, i motsetning til 

informasjonsdeling knyttet til i en konkret løsning. 
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Begrepsavklaringer 
Demenssykdom: I Demensplan 2020, Et mer demensvennlig samfunn sier Helse- og 

omsorgsdepartementet at demens er en kronisk tilstand som kjennetegnes av blant annet 

kognitiv svikt og redusert evne til å fungere i dagliglivet.224 Det viktigste kognitive 

symptomet er redusert hukommelse. Demens påvirker hele livssituasjonen både for den som 

er syk og den sykes pårørende. 

 

Demens kan påvirke personens rom- og retningssans og kommunikasjons- og 

orienteringsevne. Andre symptomer kan være angst, depresjon og apati og mange kan trekke 

seg tilbake i tilstandens startsfase. Demenssykdommene utvikler seg gradvis i hjernen, og det 

er nødvendig med tidlig diagnose for rask tilrettelegging av kommunale tjenester for å 

planlegge for fremtiden.225 Samtykkekompetansen til pasienten med demens er rettslig og 

etisk relevant for om løsningen kan tas i bruk. I denne oppgaven legges Informant As 

språkvalg til grunn og valget med å omtale sykdommen ”en demens” omfatter derfor alle 

demenssykdommer. 

 

Geofence:	er	et	elektronisk	gjerde	som	kan	programmeres	i	systemet	slik	at	det	

registrerer	om	brukeren	passerer	gjerdet.	Helsepersonell,	pårørende	og	andre	med	

tilgang	vil	bli	varslet	når	den	som	bærer	lokaliseringsteknologien	krysser	denne	

elektroniske	grensen.	Et	slikt	gjerde	kan	for	eksempel	settes	opp	med	en	radius	på	1	km,	

der	sentrum	er	brukerens	hjem.226 

 

Lokaliseringsteknologi: brukes synonymt med sporingsteknologi og GPS, og forstås som 

”tekniske innretninger for varsling og lokalisering som ledd i helse- og omsorgstjenester til 

pasient eller brukere”.227 GPS (Global Positioning System) gir brukere mulighet til å fastsette 

lokalisering av posisjoner.228 Lokaliseringsenheter med GPS-funksjon i helse- og 

omsorgstjenesten kan derfor tillate helsepersonell, eller andre brukere, å finne ut hvor 

																																																								
224 Helse- og omsorgsdepartementet, Demensplan 2020, Et mer demensvennlig samfunn, 2015 
225 Nasjonalforeningen for folkehelse. Hva er demens? 
226 Helse- og omsorgsdepartementet, Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og 
lokaliseringsteknologi), Prop. 90 L, (2012-2013) (Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2013, side 10) 
227 Pbrl §4-6 a.  
228 Wikipedia. Global Positioning System 
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pasienter som tar i bruk slike tekniske løsninger befinner seg. Fordi GPS er en satellittbasert 

posisjoneringsteknologi fungerer dette derimot kun utendørs.229 

Velferdsteknologi: Velferdsteknologi forstås ut i fra to sentrale perspektiver knyttet til bruk i 

helse og omsorgtjenestene. For det første gis ”teknologisk assistanse for å bidra til økt 

trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 

enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller 

fysisk nedsatt funksjonsevne”230. For det andre gir velferdsteknologi støtte til pårørende og 

arbeidsstøtte til helseadministrasjonen for å bedre blant annet ressursutnyttelse og kvalitet på 

helsetjenesten. Både funksjonen i velferdsteknologien knyttet pasientens231 bruk og støtte og 

arbeidsstøtte hos henholdsvis pårørende og helsepersonell kan gi gevinster i form av å 

forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. 

Velferdsteknologi deles opp i mestringsteknologi og trygghetsskapende teknologi. Eksempler 

på trygghetsskapende teknologier er lokaliseringsteknologi med GPS-funksjon, elektroniske 

medisindispensere og elektroniske låser. Mestringsteknologi er blant annet teknologiske 

løsninger som skal hjelpe brukeren å måle egne verdier knyttet til forskjellige sykdommer 

som kols og diabetes. Integrering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten er delt 

inn i fase 1 (trygghetsskapende teknologier) og fase 2 (mestringsteknologier). Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram har kommet frem til at fase 1 er modent for implementering i 

kommunene fra 1. januar 2016.232 

Primærbrukere av systemet233 er brukere som direkte interagerer med den tekniske løsningen 

regelmessig.  Dette kan være pasienten som går med lokaliseringsteknologien på seg, eller 

sykepleieren som betjener systemet. I denne oppgaven er primærbrukere knyttet til 

førstelinjen. 

Sekundærbrukere234 er brukere som innimellom, eller via noen andre, bruker teknologien. 

Eksempel på en sekundærbruker kan være en velferdsteknologikoordinator som har et 

overordnet ansvar for oppfølgning av helsepersonell. 

229 Prop. 90 L (2012-2013), side 9 
230 NOU 2011:11, side 99. 
231 Pbrl §1-3 bokstav a.  
232 Vedlegg 7, side 62 
233 Rogers, Preece og Sharp, Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction, side 333 
234 Rogers, Preece og Sharp, Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction, side 333 
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