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Sammendrag 

Morgendagens helseutfordringer kan bare løses dersom norsk helsesektor tilpasser seg 

endringene som kommer. For å lykkes i omstillingsarbeidet må sektoren preges av evnen til 

lære og innovere. En arena der mye av dette vil foregå er sykehuset. For å kunne tilby de 

tjenestene fremtidens pasienter har behov for, er sykehusets evne til læring en essensiell 

forutsetning for å kunne utvikle nødvendige innovasjoner. I dag vet vi for lite om 

tjenesteinnovasjon i norske sykehus, og det finnes ingen systematikk for å utvikle eller dele 

slike innovasjoner i sektoren. Basert på dette kunnskapsbehovet tar denne studien for seg 

forskningsspørsmålet «Hvilke faktorer muliggjorde Sunnaas sykehus HFs utvikling av et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet?». 

Som de første i Norge har Sunnaas utviklet et rehabiliteringstilbud som baserer seg på virtuell 

virkelighet som også inkluderer omsluttende VR-teknologi. Dette er en tjenesteinnovasjon 

som illustrerer de verdiene som kan skapes når sykehusene evner å se utenfor grensene av sin 

egen sektor. Å gjennomføre en slik idé krever både evne til kreativitet og læring. Casen jeg tar 

utgangspunkt i belyser dermed hvordan Sunnaas har vært i stand til å utvikle denne 

tjenesteinnovasjonen gjennom å tilrettelegge for kreativ og lærende atferd i sykehuset. 

Studien tar for seg teorier om læring i organisasjoner, og hvordan mekanismer for læring 

bidrar til å øke innovativ ytelse.  

De ansatte på Sunnaas som har jobbet med å utvikle dette rehabiliteringstilbudet har vært min 

viktigste kilde til empirisk data. Jeg har samlet inn data om utformingen av det konkrete 

tilbudet, og hvordan sykehuset bruker virtuell virkelighet i behandling av sine pasienter. 

Dataen om tilbudet har latt meg analyse verdien tilbudet har, styrkene ved det og mulig 

forbedringspotensial. Jeg har også samlet inn data om utviklingsprosessens forløp, og hvilke 

faktorer som har vært drivere og hemmere for denne utviklingen. 

Ett av funnene fra datamaterialet viser at Sunnaas har stor frihet til å velge hvordan de ønsker 

og jobbe med innovasjonsaktiviteter i sykehuset. Innovasjonsstrategien på Sunnaas 

operasjonaliseres derfor på en annen måte enn det som er vanlig i andre helseforetak. 

Hovedfunnene fra denne studien viser at Sunnaas’ evne til læring er sammensatt. I denne 

konkrete casen har engasjementet og forpliktelsen til de ansatte (både ansatte i klinikken og 

ledelsen) kombinert med systematisk innhenting av ekstern informasjon, ført til at Sunnaas 

har vært i stand til å innhente nødvendig kunnskap for og kunne utvikle et slikt tilbud. De 
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største utfordringene har vært å spre denne kunnskapen ut i organisasjonen, samt at 

organiseringen av arbeidsoppgavene på en slik måte at de frigir nødvendige ressurser, har 

variert i løpet av utviklingsprosessen. Dette har ført til at Sunnaas sykehus HF ikke har evnet 

å utnytte potensialet som ligger i tilbudet fullt ut.  

Å ikke utnytte potensialet i tilbudet er problematisk både for sykehuset, men også for 

sektoren, ettersom konsekvensen av disse utfordringene er at den verdifulle kunnskapen 

Sunnaas besitter ikke spres i stor nok grad ut fra Sunnaas. Denne casen kan brukes av andre 

behandlingsinstitusjoner i Norge som ønsker å utvikle et tilsvarende tilbud. 

Læringsmomentene som kan trekkes ut fra denne studien er flere, og hvilke som vil være mest 

nyttig for den konkrete behandlingsinstitusjonen avhenger av institusjonens kontekst og 

behov.  
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1. INTRODUKSJON 

1.1. Forskningsspørsmål 

 

Det norske samfunnet vil gjennomgå store endringer fram mot 2030. 

Utviklingen i folketall, alderssammensetningen i befolkningen, endringer 

i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard vil få stor 

betydning for planleggingen av framtidens sykehus. (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015, s. 19) 

 

Dette sitatet setter ord på myndighetenes tydelige forventning til utviklingen i helsesektoren 

fremover. Demografien i Norge er i endring, og disse endringene byr på nye utfordringer for 

stat og helsevesen i årene som kommer. Fremtidens brukere av de norske helsetjenestene er 

både yngre, har annen erfaring og forventer et annet tilbud enn dagens brukere (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2006, s. 10). Framskrivingene mot 2030 viser at det må arbeides 

strategisk med utviklingen av dagens spesialisthelsetjeneste for å imøtekomme morgendagens 

utfordringer. Regjeringen ønsker å skape pasientens helsetjeneste, men med utgangspunkt i 

forventet utvikling innen sektoren og eksisterende utfordringer er det fremdeles mye av arbeidet 

som gjenstår (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). 

 

I møtet med morgendagens helseutfordringer trekker Helse- og omsorgsdepartementet 

innovasjon frem som et viktig verktøy i arbeidet. I forbindelse med den ønskede satsningen tok 

departementet i 2013 initiativ til utarbeidelsen av en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi 

for helse og omsorg (Helse- og omsorgsdepartementet, 2014, s. 125), som omtales som 

«HelseOmsorg21». Innledningsvis stadfester strategien dette: 

 

Helse- og omsorgssektoren er en stor og viktig sektor både i en økonomisk 

og i en bredere verdimessig forstand. Sektoren utgjør i dag i underkant av 

10 % av bruttonasjonalproduktet. Økonomisk vekst og sammenligninger 

med andre land tilsier at andelen vil øke de neste tiårene. Kunnskap og 

innovasjon er de viktigste forutsetningene for en ønsket utvikling 

karakterisert ved kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og 

effektivitet. Kunnskap med relevans for sektoren er et fundament for 

næringsutvikling og etablering av en helse- og omsorgsrelatert 
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kunnskapsindustri, som kan skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. En 

slik dobbel effekt av investeringer i kunnskap og innovasjon vil være et 

viktig bidrag til et bærekraftig velferdssystem og til verdiskaping for 

samfunnet. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2014, s. 6) 

 

Dette utdraget fra HelseOmsorg21 illustrerer betydningen av sektoren, ønsket utvikling og 

potensiell verdiskapning. Sykehuset blir en viktig arena i forbindelse med verdiene norsk 

helsesektor ønsker å skape i årene fremover. De forventede samfunnsendringene kombinert 

med strategiske føringer fra myndighetene fører dermed til at sykehusene må ha evne til 

omstilling. I sykehusenes utviklingsarbeid blir derfor dets evne til læring essensiell, ettersom 

vellykket omstilling og innovasjon forutsetter gode læringsevner. Det er allerede utført mange 

studier av den lærende organisasjon, slik at vi allerede vet en del om hva som tilrettelegger for 

et godt læringsmiljø i organisasjoner som sykehuset (Argote, 2011; Akl et al. 2009).  

 

Til tross for den eksisterende kunnskapen er forskningen mangelfull på flere områder, og Helse- 

og Omsorgsdepartementet etterlyser blant annet mer kunnskap om tjenesteinnovasjon i norske 

sykehus, organisering av helsetjenestene og samhandlingen mellom sykehusene. I forbindelse 

med tjenesteinnovasjon trekker departementet frem at det mangler systematikk for å utvikle og 

dele slike innovasjoner, og kunnskapen som ligger til grunn for dem (Helse- og 

Omsorgsdepartementet, 2015, s. 125).  

 

Et sykehus som ønsker å fungere som en slik kunnskapsformidler både nasjonalt og 

internasjonalt er rehabiliteringssykehuset Suunnass sykehus HF. I deres strategi mot 2030 

fremkommer det at de ønsker å være et faglig tyngdepunkt for rehabilitering, og at deres 

ambisjon er å utvikle rehabiliteringsfeltet gjennom pasientrettet samarbeid, forskning, 

innovasjon og kompetansebygging (Sunnaas sykehus HF, 2017, ss. 2-3). Ett av delmålene i 

dette arbeidet skal være å sikre at innovasjoner som Sunnaas sykehus har utviklet eller aktivt 

medvirket til er tatt i bruk av andre (Sunnaas sykehus HF, 2017, s. 7). For å lykkes i rollen som 

kunnskapsformidler blir det viktig at Sunnaas selv besitter evne til læring, før de kan spre 

kunnskapen utover. Dermed må Sunnaas sykehus være en lærende organisasjon. 

Derfor skal denne oppgaven være en studie av Sunnaas sykehus’ evne til læring, belyst ut i fra 

en konkret tjenesteinnovasjon sykehuset har utviklet. Jeg ønsker å studere 

innovasjonsprosessen tilknyttet utviklingen av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell 
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virkelighet (VR). Sunnaas er de første i landet til å utvikle et slikt tilbud som også omfatter 

fullstendig omsluttende VR-teknologi. Denne studien vil dermed generere kunnskap om på 

hvilke måter et norsk sykehus har tatt i bruk en konkret tjenesteinnovasjon gjennom deres evne 

til å tilegne seg og handle på ny kunnskap. Forskningsspørsmålet jeg har jobbet ut ifra er: 

 

Hvilke faktorer muliggjorde Sunnaas sykehus HFs utvikling av et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet? 

 

Gjennom dette forskningsspørsmålet ønsker jeg å analysere hvilke faktorer som har vært 

drivende og hemmende for utviklingen av dette spesifikke rehabiliteringstilbudet på Sunnaas. 

Jeg har tatt utgangpunkt i at identifiseringen av disse faktorene vil gjøre det mulig å foreta en 

analyse av Sunnaas sykehus’ evne til læring. Ettersom det i dag mangler systematikk for å 

utvikle og dele tjenesteinnovasjoner, og kunnskapen som ligger til grunn for dem (Helse- og 

Omsorgsdepartementet, 2015, s. 125) er denne studien et forsøk på å generere kunnskap om 

hvordan dette kan gjøres. Med utgangspunkt i den konkrete innovasjonsprosessen slik den har 

utspilt seg på Sunnaas ønsker jeg å fremskaffe kunnskap sykehussektoren kan lære noe av i 

deres arbeid med systematisering av innovasjonsarbeidet i sykehusene. Casen skal illustrere 

hvordan Sunnaas sykehus arbeider med innovasjon, som et ledd i deres ambisjon om å være et 

nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for rehabilitering. Denne ambisjonen er igjen en del det 

større bildet: satsningen på kunnskap og innovasjon som forutsetninger for ønsket utvikling i 

helsesektoren. 

1.2. Oppgavens oppbygning 

 

I kapittel 2 vil jeg etablere det teoretiske rammeverket som skal ligge til grunn for min analyse. 

I dette kapittelet vil jeg se på teorier som knytter seg til innovasjon i offentlig sektor, og spesielt 

til sykehuset som innovasjonsarena. Min tilnærming til oppgavens forskningsspørsmål er å se 

på hvordan nye praksiser oppstår og spres på sykehuset, og jeg kommer derfor til å presentere 

teori som omhandler sykehuset som en lærende organisasjon. Mer spesifikt vil jeg ta for meg 

teorier om mekanismer for læring, og hvordan organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og 

ledelse kan brukes til å fremme et innovativt miljø. I relasjon til dette vil jeg også se på ulike 

kilder til innovasjoner, og betydningen av den klinisk ansatte for innovasjonsarbeidet i 

sykehuset. Den siste delen i dette kapittelet skal omhandle temaet «virtuell virkelighet» (VR). 
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Her skal jeg forklare hva som inngår i begrepet, og kortfattet se på den historiske prosessen 

som transformerte VR fra å være en oppfinnelse til og bli en innovasjon. Til slutt vil jeg se på 

studier som er gjort på effekten VR har i sammenheng med ulike behandlingsformer, med et 

spesielt fokus på hvordan man kan bruke teknologien i rehabilitering. 

 

Kapittel 3 skal ta for seg den metodiske tilnærmingen til min studie. I denne delen vil jeg 

presentere de metodiske valgene jeg har tatt i løpet av prosessen, og hvordan jeg har begrunnet 

disse. Jeg skal i denne delen vise hvordan forskningsspørsmålet mitt og teorien jeg presenterte 

i kapittel 2 har lagt metodiske føringer for både datainnsamling og bearbeidelsen av innsamlet 

data. Ønsket om en transparent prosess har vært med meg helt fra starten, derfor vil jeg 

presentere avveiningene jeg har tatt i forbindelse med ulike metodiske utfordringer som har 

oppstått i løpet av prosessen. Til slutt vil jeg diskutere formelle etiske problemstillinger 

tilknyttet min studie. 

 

Innledningsvis i kapittel 4 vil jeg presentere Sunnaas sykehus HF som case gjennom en 

tilnærming til det systemet som sykehuset er en del av. Dette skal jeg gjøre primært for å 

identifisere hvilke eksterne føringer og andre kontekstuelle faktorer som påvirker 

innovasjonsarbeidet på Sunnaas. Videre vil jeg redegjøre for aspekter ved innovasjonsstrategien 

til sykehuset slik Sunnaas har utarbeidet og operasjonalisert den. Ved å se på strategien bak, og 

operasjonaliseringen av innovasjonsarbeidet på Sunnaas, samt hvilke eksterne føringer som 

ligger for dette arbeidet ønsker jeg å sette scenen for innovasjonsprosessen jeg skal presentere 

og analysere i kapittel 5. 

 

Kapittel 5 skal inneholde både en presentasjon av empiriske funn som sier noe om hvilke 

faktorer som muliggjorde Sunnaas’ utvikling av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell 

virkelighet, og analyser av disse funnene i lys av teoriene jeg presenterer i kapittel 2. Jeg har 

valgt å samle empiriske funn og empirisk analyse i samme kapittel, ettersom en slik fremstilling 

vil være mer ryddig og helhetlig. Slik jeg skal strukturere dette kapittelet vil det inneholde to 

ulike, men komplimenterende deler: (i) den første delen skal inneholde empiriske funn som sier 

noe om utformingen av tjenesteinnovasjonen i fokus. I lys av forskning gjort på effekten av VR 

i rehabilitering, samt forventede behov basert på framskrivninger for utvikling innen 

helsesektoren skal jeg analysere styrker og svakheter ved det eksisterende tilbudet. Jeg vil også 

presentere de empiriske funnene som knytter seg til innovasjonsprosessens forløp, og som sier 
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noe om hvilke faktorer som har vært hemmende og drivende for prosessen. I lys av disse 

empiriske funnene vil jeg foreta en analyse av hvilke kilder som var utgangspunktet for ideen 

til, og utviklingen av, et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet. (ii) I kapittelets andre 

del vil jeg samle de empiriske funnene fra (i) og analysere Sunnaas sykehus som en lærende 

organisasjon. Jeg vil benytte teorien om absorptiv kapasitet til å analysere hvordan Sunnaas har 

vært i stand til å innhente nødvendig kunnskap for og utvikle et slikt tilbud, samt hvordan 

sykehuset har valgt å handle ut ifra denne kunnskapen. Analysen vil avdekke styrker og 

svakheter ved Sunnaas sykehus’ evne til læring, som andre sykehus og 

rehabiliteringsinstitusjoner kan lære noe av dersom de selv ønsker å utvikle et tilsvarende tilbud.  

Oppgavens avsluttende kapittel skal inneholde en oppsummering av de viktigste funnene 

tilknyttet faktorer som har muliggjort Sunnaas’ utvikling av et rehabiliteringstilbud som baserer 

seg på virtuell virkelighet. Jeg vil avslutningsvis diskutere hvilken betydning disse funnene kan 

ha for det strategiske innovasjonsarbeidet på Sunnaas sykehus, men også hvilke generelle 

lærdommer som kan veilede arbeidet med å utvikle morgendagens helsetjenester i sykehusene.  
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2. TEORETISK RAMMEVERK 

2.1.1  Innovasjon i offentlig sektor 

An important distinction is normally made between invention and 

innovation. Invention is the first occurrence of an idea for a new product 

or process, while innovation is the first attempt to carry it out in practice. 

(Fagerberg, 2013, s. 4) 

Dette sitatet beskriver det forskere innen innovasjonsfeltet anser som forutsetningen for at noe 

skal kalles en innovasjon. Entreprenøren som for eksempel bygger en teknologisk prototyp 

sitter på en oppfinnelse, helt til hun forsøker å spre denne prototypen ut i verden. For at en 

oppfinnelse skal kunne bli til en innovasjon krever det altså en spredningsprosess, og typisk 

eksisterer det en lang tidsperiode og en omfattende prosess før transformeringen finner sted. 

«Å innovere» blir derfor noe annet enn «å finne opp», og prosessen er avhengig av evner til å 

utnytte kunnskap, kapabiliteter, ferdigheter og ressurser. Der oppfinnelser kan oppstå over alt, 

er det typisk bedrifter som innoverer. Men som Fagerberg påpeker, og som denne oppgaven 

skal illustrere, oppstår innovasjoner også i andre typer organisasjoner, som for eksempel i det 

offentlige sykehuset (Fagerberg, 2013, s.5).  

For er egentlig innovasjon i privat og offentlig sektor det samme? Dette spørsmålet diskuteres 

av Carter Bloch og Markus Bugge i deres artikkel fra 2013 (Bloch & Bugge, 2013). 

Utgangspunktet for deres teori er at vi i større grad trenger å forstå innovasjon i offentlig sektor 

og hvordan det kan måles, fordi de teoretiske rammeverkene som er utarbeidet for privat sektor 

ofte overser viktige elementer. For eksempel viser studier innen helse at de inkrementelle og 

ofte utilsiktede innovasjonene kan være viktigere enn de mer formelle, radikale og 

systemendrende forandringene. Men de praksisbaserte og inkrementelle innovasjonene faller 

ofte utenfor målindikatorene i innovasjonsteorier, fordi teoriene er utarbeidet for privat sektor 

(Bloch & Bugge, 2013, s.134).  

I tillegg arbeider offentlig sektor med andre økonomiske og sosiale utfordringer enn det privat 

sektor gjør, og de fleste offentlige organisasjoner tjenesteytende (Bloch & Bugge, 2013). 

Innovasjonslitteraturen tiltenkt privat sektor har i tillegg til produktinnovasjoner fokusert på 

studiet av tjenesteinnovasjoner, som i utgangspunktet også kan brukes på offentlige tjenester. 

Men det er spesielt én viktig forskjell som skiller sektorene med tanke på tjenestene de yter: for 
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med tjenestene i offentlig sektor har brukerne som oftest ikke noe alternativ, slik de har med 

private tjenester.  I offentlig sektor er det altså ikke et marked som driver utviklingen i samme 

grad som i privat sektor, og sektorene preges dermed ikke av de samme insentivene. Der 

bedrifter i privat sektor søker økonomisk profitt, er formålet med offentlige organisasjoner 

annerledes (ibid). Verdiskapning i offentlig sektor skjer gjennom de sosiale konsekvensene som 

medfølger arbeidet, og tillitten som bygges hos innbyggerne til offentlig forvaltning. 

Innovasjon i tjenester kan innebære økt effektivisering, bedre kvalitet i tilbudene eller mer 

spesialiserte tilbud rettet mot ulike grupper brukere. Verdiskapningen i sosiale forhold kan 

innebære opplevelsen av større sosial samhørighet, velferdsdistribusjon, sikkerhet og økt 

allmennhelse i befolkningen. Tillitt og legitimitet er andre viktige mål for offentlig sektor, 

ettersom det påvirker den generelle tilfredsheten borgerne har med offentlig forvaltning (Bloch 

& Bugge 2013).  

Insentivene som driver innovasjon i offentlig sektor skiller seg dermed fra privat sektor, noe 

som påvirker anvendeligheten av en rekke innovasjonsteorier ifølge Bloch & Bugge. I 

innovasjonsteorier som er tilsiktet privat sektor handler det om å spre oppfinnelsen «ut i 

markedet», som på sikt vil føre til økonomisk profitt for bedriften. I offentlig sektor finnes det 

ikke et tilsvarende marked, og formålet med virksomheten er ikke økonomisk profitt. Likevel 

foregår det innovasjon i offentlige organisasjoner, som forbedrer kvaliteten på både produktene 

og tjenestene denne sektoren tilbyr. Innovasjon blir dermed viktig for offentlig sektor i deres 

arbeid med å oppfylle sine respektive samfunnsoppdrag. Gjennom et tilbakeblikk på ordlyden 

i Fagerbergs definisjon som jeg presenterte innledningsvis, ser vi at en innovasjon «is the first 

attempt to carry it [oppfinnelsen] out in practice.» (Fagerberg, 2013, s. 4). En slik definisjon 

unnviker markedsaspektet og andre økonomiske insentiver, slik at den passer til innovasjoner i 

offentlig sektor. Så til tross for forskjellene mellom sektorene er det absolutt mulig å studere 

innovasjon i offentlig sektor, man må bare velge teoretisk utgangspunkt deretter. Med 

Fagerbergs (2013) definisjon til grunn, som jeg har vist egner seg til studiet av innovasjon i 

offentlig sektor, ønsker jeg nå å gjennomgå teori som knytter seg til fokusområdet for denne 

studien: sykehuset i norsk, offentlig helsesektor. 

2.1.2. Hvorfor studere sykehuset? 

Studier av helsefaget har fulgt mennesket som art gjennom hele vår utviklingshistorie og frem 

til i dag. Kunnskap og innovasjon innen helse er langt ifra en moderne utfordring, selv om 
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utfordringene og verktøyene vi har for å møte dem ser annerledes ut i dag enn de har gjort 

tidligere (Djellal&Gallouj, 2007). Dagens moderne sykehus er en mangfoldig arena som 

sammen med andre helsetjenester har et viktig samfunnsoppdrag: «folkehelsearbeidet skal 

bidra til at folk får flere leveår med god helse, redusert risiko for sykdom og bidra til å redusere 

sosial ulikhet i helse» (Helse- og Omsorgsdepartementet). Det er en arena som på mange måter 

berører oss alle i løpet av våre liv.  

I alt fra den kliniske hverdagen til administrativt og organisatorisk nivå er det mange komplekse 

utfordringer som må løses i folkehelsearbeidet. Og for å kunne løse disse utfordringene må 

sykehusene ta i bruk et bredt spekter av kompetanse. Innovasjon ses på som ett av verktøyene 

i dette arbeidet. Tiltroen norske myndigheter har til betydningen av innovasjon innen 

helseområdet er sterk, slik det fremgår av offisielle dokumenter. Det er naturlig at helsesektoren 

får mye oppmerksomhet fra norske myndigheter, ettersom den utgjør i underkant av 10% av 

dagens BNP, i tillegg til at sektoren er viktig for ikke-økonomisk verdiskapning i samfunnet 

(Helseomsorg 21, s. 6). De helsemessige utfordringene vi står ovenfor med en stor eldrebølge, 

nye typer pasienter og nye forventninger fra pasientgruppene krever nye og smarte løsninger, 

som blant annet kan skapes gjennom innovasjon (Morgendagens omsorg. Meld. 29).  

Innovasjon ses altså på av norske myndigheter som en av forutsetningene for utviklingen i 

helse- og omsorgssektoren, og det blir således et viktig tema for sykehusene. For å utføre sitt 

samfunnsoppdrag på en god måte blir det derfor tydelig at sykehusene og menneskene i dem 

må være lærende og tilpasningsdyktige, ettersom evnen til å innovere i stor grad omhandler 

læring (Fagerberg 2013, s. 3). Sykehusene må ha evnen til å utvikle, adoptere og tilpasse ny 

teknologi, nye tjenester og prosesser som kan bistå deres samfunnsoppdrag både i den kliniske 

og administrative hverdagen. Sykehuset som studieobjekt er interessant fordi det åpner opp for 

et mangfold av tilnærminger. Ettersom samfunnsoppdraget som tjenes er så viktig vil jeg 

argumentere for at det er helt nødvendig å generere kunnskap om helsesektoren. Dette kan ulike 

tilnærminger til studiet av innovasjon på sykehus bidra til. Økt kunnskap kan lede til forbedrede 

prosesser, tjenester og produkter i sykehusene, som igjen kan bidra positivt til økt folkehelse 

og andre sosiale verdier. 

2.1.3.  Hva sier litteraturen om sykehus som innovasjonsarena? 

Som forrige underkapittel vektla står helsesektoren ovenfor utfordringer som krever evnen til å 

lære, skape og til å tilpasse seg. Sykehuset blir dermed en arena for innovasjon, som jeg til nå 
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har beskrevet som et viktig verktøy i møte med fremtidens helseutfordringer. Litteraturen om 

sykehus som innovasjonsarena er stor og mangfoldig, derfor ser jeg det både som nyttig og 

oversiktlig å ta utgangspunkt i en metastudie gjort av litteraturen. Litteraturoversikten jeg tar 

utgangspunkt i er skrevet av Andrea Mina og Taran Thune (Mina & Thune2016). Mina & 

Thunes studie forsøker å sammenfatte relevant litteratur med den hensikt og forstå rollen 

sykehus spiller i genereringen av innovasjoner. De peker også på at litteraturen er omfattende, 

og de etterlyser et felles analytisk rammeverk for å bedre forstå sykehusets rolle i innovasjon. 

Mina & Thune (2016) vektlegger tre undergrener av litteraturen om sykehus som 

innovasjonsarena i presentasjonen av deres litteraturoversikt: (i) studier som fokuserer på 

hvordan medisinsk forskning og klinisk personell bidrar til innovasjon, (ii) analyser av hvordan 

nye praksiser oppstår og spres i sykehus, og (iii) longitudinelle studier av tekniske endringer 

innen helse. 

(i)   Medisinsk forskning, klinisk personell og innovasjon 

I denne grenen av litteraturen viser Mina & Thune (2016) hvordan litteraturen vektlegger leger 

og klinisk personell, og deres viktige rolle i utviklingen av nye behandlinger og teknologier. Et 

gjennomgående poeng er at nye ideer til produkter oppstår i kliniske situasjoner der det 

eksisterende utstyret ikke gjør jobben godt nok. Legen spiller en fremtredende rolle i 

innovasjonsarbeidet som kilde til nye ideer, utvikling av design og eksperimentering med nye 

løsninger. Pasientdata fra USA viser at en stor del av ideene til medisinsk utstyr kommer fra 

klinisk personell (Mina & Thune, 2016). Den gjennomgåtte litteraturen viser at også ledelse og 

pasienter er viktig for innovasjonsarbeidet på sykehus, og påpeker at pasienter og 

interesseorganisasjoner er spesielt viktig i de tilfellene som omhandler sjeldne sykdommer.  

(ii)   Hvordan nye praksiser oppstår og spres 

Mina & Thune påpeker at disse studiene vektlegger sykehusene som skjulte 

forskningssystemer. Dette innebærer at det er arenaer hvor det foregår mye innovasjonsaktivitet 

som ikke registreres av de klassiske målindikatorene som publikasjoner, patenter og nye 

produkter. Ofte dreier det seg om et samspill av forskningsenheter, kliniske enheter og 

kommersielle enheter som sammen genererer inkrementelle teknologiske innovasjoner og 

prosessforbedringer gjennom «learning by doing». Videre er det tydelig at studiene innenfor 

denne litteraturgrenen fokuserer på sykehusets evne til læring, kreativitet og de ansattes 

entreprenørielle holdninger. Den generelle konklusjonen indikerer at sykehus der det er et sterkt 
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fokus på læring viser høyere innovasjonsytelse, noe som er i tråd med generell innovasjonsteori. 

Mina & Thune (2016) trekker frem en studie gjort av Salge (2012) som skiller mellom to måter 

et sykehus er innovativt på: gjennom forskningsbaserte- og praksisbaserte 

innovasjonsaktiviteter, der de praksisbaserte innovasjonsaktivitetene oftere oppfattes som 

«skjulte». Likevel er begge typer innovasjonsaktiviteter viktige for sykehusets ytelse, og kan 

sees på som supplementer til hverandre. 

(iii) Longitudinelle studier av tekniske endringer 

Studier innenfor den siste litteraturgrenen i Mina & Thunes (2016) litteraturoversikt ser på 

tekniske endringer innen helse i et langtidsperspektiv. Nivået som studeres er systemet, og 

fokuset ligger på karakteristikken av og dynamikken til aktørene i systemet og hvordan de 

samhandler. Formålet med studiene er å spore og utforske utviklingen av kunnskap, 

teknologiske- og medisinske løsninger over tid. Disse studiene anser innovasjon som en 

langsiktig problemløsningsprosess, der samarbeid mellom ulike aktører og kompetanser er en 

nøkkelaktivitet (Mina & Thune 2016). En annen studie som tilhører denne systemorienterte 

tilnærming er gjort av Carcía-Goñi & Windrum (2008), som vektlegger policyaspektet ved 

systemet. Artikkelforfatterne argumenterer for at policy i stor grad påvirker hvordan 

innovasjonsprosessene i sykehuset foregår, og hvilke innovasjoner det satses på. Her er det 

likevel snakk om en gjensidig påvirkning, ettersom tilbakemeldinger fra forskningsmiljøer og 

klinisk personell påvirker hvordan policyene utformes 

Ettersom litteraturen om sykehuset som innovasjonsarena er så stor og mangfoldig forteller den 

oss altså ganske mye, til tross for at et felles analytisk rammeverk mangler. Oppsummert viser 

metastudien til Mina & Thune (2016) at sykehuset er en mangfoldig innovasjonsarena, med et 

bredt spekter av kilder til innovasjon. Litteraturen finner blant annet at det er mange aktører 

som bidrar til innovasjonsarbeidet på sykehuset. Spesielt viktige er de ansatte som jobber i den 

kliniske hverdagen. Det foregår innovasjonsaktiviteter i sykehusene som er tydelige og 

målbare, samtidig er mye av den samlede innovasjonsaktiviteten skjult. Innovasjonsaktivitetene 

kan være enten forskningsbaserte eller praksisbaserte, og studier viser at de sykehusene som 

har høyest innovativ ytelse operer med begge. Sykehusets evne til læring, kreativitet og de 

ansattes holdninger kan være vanskelig å sette gode måltall på, men studier viser at dette er 

svært viktig for innovasjonsaktiviteten. Videre viser litteraturen oss at sykehuset virker i et 

system, der samarbeid er en viktig fremmer av innovasjonsarbeidet. Forståelsen av systemet i 

seg selv er viktig, fordi systemet danner konteksten som sykehusene innoverer i.  
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Denne oppgaven kommer primært til å tilhøre den kategorien litteratur som omhandler hvordan 

nye praksiser oppstår og spres i sykehuset (altså ii), men den kommer også til å vektlegge 

hvilken rolle klinisk personell spiller i innovasjonsprosessen (altså i). Ettersom mitt 

forskningsspørsmål omhandler hvilke faktorer som muliggjorde implementeringen av et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet på Sunnaas vil jeg se på litteratur som sier 

noe om hva som fremmer innovasjonsaktivitet i organisasjoner og hvor innovasjoner kommer 

fra.  

2.1.4.  Hva sier litteraturen om den innoverende organisasjonen? 

I forrige underkapittel presenterte jeg hvordan Mina & Thune (2016) beskriver den 

innovasjonslitteraturen som studerer hvordan nye praksiser oppstår og spres i sykehuset. 

Fokuset for denne litteraturen ligger blant annet på sykehusets evne til lære, og det er ut ifra en 

slik tilnærming jeg nå skal beskrive hva som kjennetegner den innoverende organisasjonen. 

Fordi uansett sektor, ser det ut til at det er enighet i litteraturen om den innoverende 

organisasjonen at det er en organisasjon som operer med usikkerhet, fordi innovasjonsprosessen 

i seg selv innebærer en høy grad av usikkerhet (Lazonick 2013; Tidd & Bessant 2013). I sin 

studie av innoverende bedrifter argumenterer Lazonick (2013) for at det viktigste botemiddelet 

mot usikkerhet tilknyttet innovasjonsprosessen, er læring.  

To forfattere innenfor organisasjonsteori oppsummerer mer detaljert hva læring er: «en prosess 

der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag 

av denne kunnskapen.» (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 353). I følge Jacobsen & Thorsvik består 

læring av to essensielle komponenter: (i) tilegnelsen av kunnskap er en forutsetning for at læring 

skal finne sted (kunnskapskomponent), men man må også (ii) endre atferd 

(handlingskomponent). I forbindelse med Lazonicks teori er altså den beste strategien for å 

minke usikkerhet tilknyttet innovasjon at organisasjonen tilegner seg kunnskap, og endrer 

atferden sin basert på den nye kunnskapen. Gjennom å investere i kunnskap og læring vil 

bedriften bli bedre rustet til og konfrontere den usikkerheten en innovasjonsprosess innebærer. 

Det er viktig at denne læringen spres i alle ledd i organisasjonen, og målet for læring er å erverve 

en bedre forståelse for hvordan man kan nyttiggjøre tilgjengelige ressurser bedre når miljøet 

rundt er i stadig endring. Individene i organisasjonen må lære, og organisasjonen selv må lære 

– såkalt organisatorisk læring (Lazonick 2013). I utgangspunktet er det de samme 

komponentene som ligger bak individuell læring og organisatorisk læring: både 
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kunnskapskomponenten og handlingskomponenten må aktiveres. På organisatorisk nivå kan 

man si at læring har funnet sted dersom individuell lærdom har spredd seg utover i 

organisasjonen, og at organisasjonen som kollektiv utvikler og iverksetter tiltak for å løse 

problemet (Jacobsen & Thorsvik 2013, s. 354). At individer lærer, at kunnskapen spres, og at 

organisasjonen handler på kunnskapen blir da essensielle forutsetninger for organisatorisk 

læring. 

Dersom en organisasjon besitter evnen til læring vil den være bedre rustet i møte med usikkerhet 

og risiko i innovasjonsprosessen, fordi den i større grad klarer å bruke tilgjengelige ressurser til 

strategisk og målrettet arbeid. Denne evnen blir omtalt som bedriftens «dynamic capabilities» 

(heretter kalt «dynamiske evner»), og én definisjon er som følger: 

The firm’s ability to integrate, build, and reconfigure internal and external 

competences to address rapidly changing environments. (Teece, Pisano & 

Shuen 1997, s. 516 i Lazonick 2013). 

Blant disse dynamiske evnene finnes en gruppe som utgjør organisasjonens absorptive 

kapasitet. Begrepet «absorptiv kapasitet» omtaler de evnene en organisasjon har til å evaluere, 

assimilere og ta i bruk ny kunnskap. Den klassiske definisjonen av begrepet fremsettes av 

Cohen & Levinthal, der absorptiv kapasitet sees på som en organisasjons evne til å anerkjenne 

verdien av ny, ekstern informasjon, tilpasse den og bruke den i kommersiell hensikt (Cohen & 

Levinthal 1990. s. 128). I tråd med de to komponentene læring består av ifølge Jacobsen & 

Thorsvik (2013) inneholder Cohen & Levinthals definisjon både en kunnskapskomponent og 

en handlingskomponent.  Som senere avsnitt vil vise er Cohen & Levinthals definisjon av 

absorptiv kapasitet diskutert, og basert på diskusjonen i underkapittel 2.2.1. er det kommersielle 

aspektet ved en teori som skal brukes på offentlig sektor problematisk. Likevel vil jeg benytte 

denne klassiske studien av Cohen & Levinthal til å forklare mekanismene bak absorptiv 

kapasitet, som ifølge forfatterne er essensielle for organisasjonens innovative evner. I følge 

studien påvirker organisasjonens absorptive kapasitet dens evne til å drive med 

innovasjonsaktiviteter som grunnforskning, adopsjon og implementering av innovasjon, samt 

beslutninger om å delta i samarbeidende FoU-aktiviteter (Cohen&Levinthal 1990). 

En organisasjons absorptive kapasitet kommer fra nivået av kunnskap organisasjonen allerede 

besitter. Dersom dette nivået er høyt, er organisasjonen bedre i stand til å evaluere og utnytte 

ny, ekstern kunnskap – og den har dermed høy absorptiv kapasitet. Denne kunnskapsbasen 

inkluderer alt fra elementær kunnskap, delt språk og kunnskap om den teknologiske eller 
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vitenskapelige utviklingen i et bestemt felt. Grunntanken er at jo større kunnskapsbase en 

organisasjon besitter, desto enklere vil den være i stand til å utnytte ny kunnskap fordi det 

sannsynligvis knytter seg til kunnskap den allerede besitter (Cohen&Levinthal 1990). 

Psykologifeltet beskriver hvordan disse kognitive strukturene virker på individnivå: Bower & 

Hilgard (1981, s. 424, i Cohen&Levinthal 1990) fremsetter en antagelse om at jo flere objekter, 

mønstre og konsepter et individ har lagret i sin kunnskapsbase, desto bedre egnet er individet 

til å ta imot ny kunnskap som relaterer seg til det hun allerede vet. Individet vil også være 

flinkere til å ta denne kunnskapen i bruk i andre kontekster. Læring på individnivå er altså 

kumulativt, og foregår mest effektivt når det nye man skal lære har en forbindelse til noe man 

allerede vet (Cohen&Levinthal, 1990, s. 131). Litteraturen om individets læring foreslår også 

at problemløsningsevner utvikles i stor grad på samme måte. De problemløsende evnene 

individet allerede besitter hjelper henne med å utvikle nye. Cohen og Levinthal argumenterer 

for at mekanismene bak læring av ny kunnskap og læring av nye problemløsende evner er så 

like, at det er få grunner til å skille mellom læring av disse to. Evnen til læring består av 

utviklingen av ens kapasitet til å tilpasse eksisterende kunnskap, mens problemløsningsevner 

representerer ens kapasitet til å skape ny kunnskap. Et annet poeng litteraturen om læring 

fremsetter er at jo bredere kunnskapsbase du har (i form av kunnskap om mange forskjellige 

felt), desto bedre forutsetning for læring har du. Dette er rett og slett fordi en bred 

kunnskapsbase øker sjansen for at det nye du skal lære er relatert til noe du allerede vet 

(Cohen&Levinthal 1990, s. 131). 

Årsaken til at det er viktig å forklare hvordan absorptiv kapasitet fungerer på individnivå er 

fordi organisasjonens absorptive kapasitet avhenger i stor grad av dens individuelle 

medlemmer. Summen av de ansattes absorptive kapasitet påvirker altså organisasjonens 

absorptive kapasitet i sin helhet selv om det finnes bestanddeler som er utelukkende 

organisatoriske, som vist gjennom Jacobsen & Thorsviks definisjon av organisatorisk læring. 

Som teorien om organisatorisk læring forutsetter må kunnskap spres utover i organisasjonen, 

og organisasjonen må handle på kunnskapen. Det er akkurat de samme komponentene som 

ligger til grunn for organisasjonens absorptive kapasitet, og som utgjør forutsetningene for at 

disse evnene skal utvikles på organisatorisk nivå. Organisasjonens absorptive kapasitet blir 

dermed veldig avhengig av nøkkelpersonene som står i grenseflaten mellom organisasjonens 

og dens eksterne miljø, samt de som står i grenseflatene mellom organisasjonens ulike enheter 

(Cohen & Levinthal, 1990). Disse personene besitter såkalte «portvakter»-roller (Allen 1977; 

Tushman 1977) og er helt essensielle i prosessen med å spre kunnskap ut i organisasjonen. I 
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tillegg er kommunikasjonsstruktur og generell kommunikasjonsflyt en viktig forutsetning for å 

bygge absorptiv kapasitet. En forutsetning for vellykket spredning blir da at alle ansatte innad 

i organisasjonen «snakker samme språk», og at individene som innehar portvokterroller i 

bindeleddet til eksterne aktører evner å kommunisere dette internt. Det er kombinasjonen av 

dette felles språket, og det at organisasjonen sitter på spesialisert kunnskap i tillegg som skaper 

grobunn for den typen læring og problemløsning som fører til innovasjon (Cohen&Levinthal 

1990, s. 133).  

Når Cohen & Levinthal (1990) argumenterer for hvordan en organisasjon kan bygge opp sin 

absorptive kapasitet er deres økonomiske tilnærming tydelig. Hovedargumentet til forfatterne 

er at investeringer i FoU vil bidra til å bygge opp individenes, og dermed organisasjonens, 

absorptive kapasitet som en konsekvens. Her vil jeg vende tilbake til et poeng jeg fremsatte 

innledningsvis: at absorptiv kapasitet som teoretisk konstruksjon er diskutert i litteraturen. 

Kritikk rettet mot Cohen & Levinthals studie dreier seg om deres snevre økonomiske fokus, og 

argumenterer for at en organisasjons absorptive evner består av flere dimensjoner enn det som 

presenteres i den originale studien fra 1990. Slik det fremkommer av Cohen & Levinthals 

definisjon vektlegges det kommersielle aspektet ved prosessen, og forfatterne tar utgangspunkt 

i at investering i FoU vil føre til økt absorptiv kapasitet. Det er også gjennom å måle FoU at 

forfatterne mener man kan måle en bedrifts absorptive kapasitet (Cohen & Levinthal, 1990, 

s.128/138). I tilknytning til diskusjonen jeg reiste i 2.2.1. om bruk av visse innovasjonsteorier 

på offentlig sektor, blir konklusjonen at denne teorien slik den fremstilles av Cohen & Levinthal 

(1990), passer dårlig til offentlig sektor.  

Kritikken av Cohen & Levinthals økonomiske fokus oppsummeres godt i en studie gjort av 

Gerard George og Shaker Zahra. Studien Absorptive Capacity: A review, reconceptualization, 

and extension (George&Zahra, 2002) tar utgangspunkt i ulike studier om absorptive kapasitet, 

og fremsetter denne definisjonen av begrepet: 

(…)  we define ACAP [absorptive capacity] as a set of organizational 

routines and processes by which firm’s acquire, assimilate, transform, and 

exploit knowledge to produce a dynamic organizational capability. 

(George & Zahra, 2002, s. 186).  

Denne definisjonen legger til flere dimensjoner i prosessen, og har fjernet det økonomiske 

aspektet sammenlignet med Cohen&Levinthals (1990) definisjon. Teorien til George & Zahra 

bygger på de samme mekanismene som ligger bak individuell og organisatorisk læring, med en 
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kunnskapskomponent og en handlingskomponent. Det som derimot er det største skillet mellom 

de teoretiske tilnærmingene er hvordan forfatterne mener absorptiv kapasitet i organisasjonen 

kan analyseres (eller «måles»), og hvilke faktorer som bidrar til å styrke organisasjonens 

absorptive kapasitet. 

De fire dimensjonene som presenteres i George & Zahras definisjon (tilegnelse av kunnskap, 

assimilering av kunnskap, transformasjon og utnyttelse av kunnskap) ses på som de fire 

dimensjonene absorptiv kapasitet består av. Dimensjonene spiller ulike, men 

komplimenterende roller i forklaringen på hvordan absorptiv kapasitet kan påvirke 

organisasjoners ytelse. Tilegnelse av kunnskap referer til organisasjonens evne til å identifisere 

og tilegne seg kunnskap som er produsert eksternt. Assimilering omhandler evnen 

organisasjonen har til å virkelig forstå kunnskapen de har tilegnet seg. Dimensjonen 

transformasjon av kunnskap knytter seg til den evnen organisasjonen har til å kombinere den 

nye kunnskapen med deres eksisterende kunnskapsbase gjennom utviklingen av rutiner. 

Utnyttelse av kunnskap er organisasjonens evne til å maksimalt utnytte kunnskapsbasen i deres 

operasjoner, slik den fremstår med den nye kunnskapen inkorporert i seg. Videre grupperes 

disse fire dimensjonene i to analytiske kategorier, nemlig potensiell absorptiv kapasitet som 

består av tilegnelse og assimilering, og realisert absorptiv kapasitet som består av 

transformasjon og utnyttelse av kunnskap (George & Zahra, 2002). Sett i lys av Jacobsen & 

Thorsviks definisjon av læring (2013, s. 353) kan potensiell absorptiv kapasitet betegnes som 

kunnskapskomponenten, mens realisert absorptiv kapasitet utgjør handlingskomponenten. 

Begge er altså nødvendig for at læring skal foregå. Hvilke av de fire dimensjonene 

organisasjonen investerer ressurser i vil dermed være avgjørende for dens samlede absorptive 

kapasitet, ifølge George & Zahra. Deres modell viser hvordan en organisasjon for eksempel 

kan være flink til å tilegne seg og assimilere ny kunnskap, men likevel ha lav absorptiv kapasitet 

fordi organisasjonen ikke evner å transformere eller utnytte kunnskapen (George&Zahra, 2002, 

s. 190). Dersom en organisasjon både har høy potensiell og realisert absorptiv kapasitet er den 

i stand til å skape verdier, gjennom å besitte evnene til og utnytte kunnskapsbasen best mulig. 

Det er altså forholdet mellom disse fire dimensjonene som George & Zahra (2002) mener at 

kan forklare forskjellene blant bedrifters verdiskapning. 

Når jeg nå har presentert den originale studien til Cohen & Levinthal, for deretter å ha vist en 

rekonstruksjon av innholdet i det teoretiske begrepet mener jeg at absorptiv kapasitet som 

analytisk rammeverk også kan passe til offentlige organisasjoner. Det er de samme 
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mekanismene for læring, absorptiv kapasitet og dynamiske evner som foregår i offentlig sektor, 

til tross for at verdiene som produseres skiller seg fra verdiskapning i privat sektor. Hvordan 

man setter sammen organisasjonens kunnskapsbase har mye å si for læring, og påvirker i stor 

grad innovasjonsaktivitetene som foregår både i private og offentlige organisasjoner. Den 

innovative organisasjonen er altså en organisasjon (uavhengig sektor) som møter usikkerhet 

med investering i den eksisterende kunnskapsbasen. Den evner å identifisere styrker og 

svakheter ved sin kunnskapsbase, for dermed å sette den samme på en slik måte at de 

tilgjengelige ressursene blir nyttiggjort mest mulig effektivt. Når det kommer til hvilken 

kunnskapsbasesammensetning som er den mest effektive for innovasjon finnes det ingen fasit, 

ettersom dette er helt kontekstavhengig.  

2.1.5.  Hvilke faktorer kjennetegner en innovativ organisatorisk kontekst? 

Som forrige underkapittel viste er læring essensielt for å bedre organisasjonens innovative 

ytelse. Studier viser at dette også gjelder for sykehuset som innovasjonsarena (Thune 2015, s. 

14). Individene må lære, denne kunnskapen må spres utover i organisasjonen, og kunnskapen 

må handles på. Det er altså flere ledd som må gjennomgås for at en organisasjon kan høste 

frukter fra sine læringsaktiviteter, og studier viser at det er mulig å identifisere visse kjennetegn 

som er knyttet til en slik suksess (Bessant & Tidd, 2013, s. 109).  

Ettersom individet er en viktig forutsetning for at organisatorisk læring skal finne sted (som vist 

i 2.2.4.), vil jeg se på hvilke trekk ved organisasjonen som fremmer kreativ atferd hos de ansatte. 

Det er blant annet gjennom kreativ atferd at ny kunnskap oppstår (Tidd&Bessant 2013, S. 107), 

som jeg har vist er en essensiell komponent i læring. De ansatte blir dermed en av 

organisasjonens viktigste ressurser i innovasjonsarbeidet, ettersom mennesket har en iboende 

evne til å identifisere og løse komplekse problemer. Dersom man setter sammen en gruppe 

mennesker med ulik kunnskap og ferdigheter blir evnen til problemløsning enda større, som 

gjennom kunnskap og handling resulterer i læring. Dermed handler innovasjon i stor grad om 

samarbeid, og den kreative kombinasjonen av ulike disipliner og perspektiver. Målet for enhver 

organisasjon som ønsker å lykkes med innovasjon bør derfor være å tilrettelegge organisasjonen 

slik at man kan nyttiggjøre den kreative atferden som springer ut av mennesker i samspill 

(Bessant & Tidd, 2013, S. 109). Så, hvilke trekk ved organisasjonen påvirker individets kreative 

atferd, og dermed dets evne til å generere ny kunnskap?  
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En forutsetning for å kunne fremme kreativ atferd hos de ansatte er den fysiske 

sammensetningen av kunnskapsbasen – altså hvordan organisasjonen er strukturert (Bessant & 

Tidd, 2013, s. 115). Studier viser at typen organisasjonsstruktur påvirker innovasjonsarbeidet, 

ettersom strukturen påvirker interaksjonen mellom de ansatte, kreativ atferd og læring. Det 

finnes ingen fasit på hvilken organisasjonsstruktur som fremmer kreativ atferd i størst grad, 

men forskning viser at jo mer usikkerhet som er tilknyttet arbeidet, desto større behov har 

organisasjonen for fleksibilitet. Som tidligere poengtert er det alltid usikkerhet tilknyttet 

innovasjonsaktiviteter, noe som medfører at en organisasjon som ønsker å innovere også burde 

ha en viss grad av fleksibilitet. Den generelle konklusjonen som trekkes i litteraturen er at en 

mer organisk organisasjonsstruktur er å foretrekke fremfor en mekanistisk (begreper brukt av 

Burns & Stalker, 1961). Den organiske organisasjonen er strukturert slik at den lett kan tilpasse 

seg endringer i miljøet rundt, med desentralisert beslutningsmyndighet og fleksible enheter med 

relativt stor frihet. Dette er en fordel når organisasjonen opererer med usikkerhet, ettersom 

organisasjonsstrukturen er fleksibel nok til å håndtere nødvendig endring. Denne fleksibiliteten 

er en viktig kilde til kreativ atferd hos de ansatte, og det viser hvordan den fysiske 

sammensetningen av kunnskapsbasen i organisasjonen kan fremme innovasjon (Jacobsen & 

Thorsvik, 2013, s. 105). Det finnes et bredt spekter av strukturformer som heller mer mot en 

organisk struktur enn en maskinbyråkratisk, men akkurat hvilken form som er mest gunstig for 

innovasjon er kontekstavhengig. Valg av struktur må tas på bakgrunn av den aktuelle 

organisasjonens kontekst, formål og strategi (Tidd & Bessant 2013 s. 120).  

En annen faktor som påvirker graden av kreativ atferd er det sosiale klimaet i organisasjonen. 

Studier viser at ideer til innovasjoner ofte oppstår ved en tilfeldighet, som medfører at 

organisasjonen burde skape et miljø som i større grad muliggjør slike tilfeldige oppdagelser 

(Tidd & Bessant 2013 s. 139). Ettersom mennesker uttrykker sine kreative og problemløsende 

evner forskjellig, vil målet være å skape et miljø som legger til rette for at alle ansatte skal 

kunne bruke disse iboende evnene. Dette er ikke bare viktig for idegenereringsfasen, men for 

hele innovasjonsprosessens livsløp ettersom usikkerhet og problemer oppstår gjennom hele 

prosessen. En innovasjonsprosess er dermed avhengig av kreativitet og problemløsende evner 

hele veien. Et kreativt klima kan bygges gjennom fokus på organisasjonskulturen, som er: 

(…) et mønster av grunnleggende antakelser utviklet av en gitt gruppe 

etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning 

og intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir 

betraktet som sant, og som derfor læres bort til nye medlemmer som den 
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riktige måten å oppfatte på og føle på i forhold til disse problemene. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 118).  

Ettersom disse antagelsene utvikles av en gitt gruppe mennesker kan den fungere som et 

styringsredskap, dersom ledelsen arbeider med strategisk kulturbygging. Ledelsen kan da bli 

den gitte gruppen som utvikler de grunnleggende antagelsene, og med strategiske grep kan de 

sørge for at ansatte sosialiseres inn i en kultur som fremmer innovasjon (Jacobsen & Thorsvik, 

2002, s. 122). Ettersom organisasjonskultur består av grunnleggende antagelser, verdier og 

normer, samt symboler kan disse brukes aktivt av ledelsen til å forme organisasjonskulturen 

slik at den fremmer atferd som er positiv for innovasjon (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 118). 

Konkrete faktorer som god kommunikasjonsflyt, nok tilgjengelige ressurser, endringsvilje, 

støtte fra ledelse og andre involverte og horisontale forbindelser identifiseres av litteraturen 

som faktorer som bidrar til å skape en organisasjonskultur som fremmer det kreative klima 

(Tidd & Bessant 2013, s. 139-141). 

En annen faktor som fremmer innovasjon i organisasjonen gjennom læring er nøkkelindividene. 

Dette er et begrep som dekker mange ulike roller innad i en organisasjon, men felles for dem 

er at de kan påvirke innovasjonsarbeidet. Tidd&Bessant (2013) nevner blant annet individer 

som besitter teknisk kunnskap, den organisatoriske sponsoren (en person med makt og 

påvirkning utover i organisasjonen), prosjektets team og spesielt dets teamleder som 

nøkkelroller. Rollen som «technological gatekeeper» (individer som kontrollerer 

informasjonsflyt) er spesielt viktig i kunnskapsintensive bedrifter, da informasjon må flyte godt 

for at læring og kreativitet skal skje (Bessant & Tidd, 2013, s. 122). Nøkkelindividene er de 

som innehar posisjoner som utgjør viktige forbindelsespunkter i nettverket, der informasjon og 

kunnskap flyter igjennom. De sørger for spredning både internt i organisasjonen, men også fra 

og til eksterne aktører. Organisasjonens eksterne fokus for øvrig, og dens evne til å motta 

stimuli fra eksterne aktører er et annet trekk ved den innovative organisasjonen. Dette gir 

mening, ettersom eksternt fokus bidrar til å øke organisasjonens problemløsende evner, og 

dermed økes kunnskapsbasen organisasjonen har tilgang til. Igjen er forutsetningen for denne 

nytteeffekten at kunnskapen og lærdommen spres utover i organisasjonen (Bessant & Tidd, 

2013, s. 155-157). Her er det en klar parallell til Jabobsen & Thorsviks teori om læring og 

innovasjon, og betydningen spredning av kunnskap har for organisasjonens evne til å lære 

(2013), slik jeg beskrev i 2.1.4. 
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Den siste faktoren jeg ønsker å trekke frem fra Bessant & Tidds gjennomgang av 

organisasjonstrekk som fremmer innovasjon, og som kan knyttes til læring handler om 

innovasjonsledelse (Bessant & Tidd, 2013, ss. 109-115).  

At any point in time a firm’s functional and hierarchical division of labor 

defines its skill base. In the effort to generate collective and cumulative 

learning, those who exercise strategic control can choose how to structure 

the skill base, including how employees move around and up the functional 

and hierarchical division of labor over the course of their careers. 

(Lazonick, 2013, s. 34) 

Dette sitatet illustrer et viktig poeng: at en organisasjons ledelse først og fremst har makt til å 

påvirke sammensetningen av organisasjonens kunnskapsbase (og dermed hvem som innehar 

nøkkelposisjonene beskrevet ovenfor). Dette, kombinert med en strategisk tilnærming til 

arbeidet med organisasjonskultur, gir ledelsen mulighet til å tilrettelegge for et læringsmiljø 

som fremmer innovasjon. Dersom ledelsen lykkes med dette arbeidet, er det likevel viktig at 

man fortsetter arbeidet med innovasjonsledelse, ettersom det over tid vil utvikle seg et sett med 

aksepterte måter å gjøre ting på, og å være på. Dette medfører at det utvikles mekanismer som 

sørger for å opprettholde status quo, noe som på sikt kan hindre organisasjonens evne til endring 

og innovasjon. Det blir derfor viktig at det kontinuerlig arbeides aktivt med innovasjon, og at 

forpliktelse og engasjement starter hos ledelsen. I tillegg er den innoverende organisasjonen 

avhengig av at dens ledere handler risikovillig, og ser på nederlag som en viktig del av lærings- 

og utviklingsprosessen (Bessant & Tidd, 2013, s. 112). 

Oppsummert skapes den organisatoriske konteksten som fremmer innovasjon av flere faktorer, 

som i samspill tilrettelegger for det kreative klimaet der de ansatte kan lære. Den fysiske 

struktureringen av kunnskapsbasen påvirker de ansattes mulighet til å utfolde seg kreativt, 

samtidig som at valg av personer i nøkkelroller påvirker tilgjengelig informasjon og 

kunnskapsflyt internt og eksternt. Organisasjonskulturen bidrar gjennom å blant annet påvirke 

takhøyden som settes for kreativ atferd og læring. Det er en stor forskjell på «sånn gjør vi det 

ikke her»-mentalitet blant organisasjonens ansatte og «så spennende, dette må vi prøve ut!»-

mentalitet. Det er slike grunnleggende antagelser organisasjonskulturen bidrar til å skape. Som 

jeg nå har vist er det heldigvis mulig for ledelsen å påvirke utviklingen av organisasjonskulturen 

samt den fysiske strukturen gjennom strategisk ledelse. 
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2.1.6. Hvor kommer innovasjoner fra?  

Frem til nå har jeg vist hvordan organisasjoner er fundamentalt avhengig av læring for å 

innovere, og jeg har forklart hvordan læringsmekanismer fungerer både på individnivå og 

organisatorisk nivå. Læring handler om å tilegne seg ny kunnskap, for så å handle på den. Hvor 

ideene til ny læring og innovasjon kommer fra, har jeg derimot sagt lite om. Videre følger en 

presentasjon av noen kilder som stimulerer til innovasjon i organisasjoner. Med tanke på den 

kommende analysen av mitt empiriske materiale velger jeg å vektlegge fire kilder som jeg anser 

som svært relevante for min studie: (i) «knowledge push», (ii) «need pull», (iii)) «recombinant 

innovation» og (iv) «users as innovators» (Tidd & Bessant 2013, s. 234). 

 (i) «Knowledge push» og (ii) «need pull» er to kilder til innovasjon som ofte virker sammen, 

og som kan påvirke ulike deler av innovasjonsprosessens livsløp forskjellig. «Knowledge push» 

oppstår på bakgrunn av forskning, og utgjør den eksisterende kompetansen om et gitt fenomen 

(det være seg en teknologi, prosess, tjeneste etc.) «Knowledge push» kan skapes enten gjennom 

organisasjonens egen FoU-aktivitet, eller det kan være forskning utført av eksterne. Poenget er 

at kunnskapen om noe allerede finnes. Den eksisterende kunnskapen blir særlig verdifull 

dersom det i organisasjonen oppdages at man har et behov som ikke dekkes av eksisterende 

ressurser (såkalt «need pull»). Da er man avhengig av å finne nye løsninger for å dekke dette 

behovet, og løsningen kan finnes i form av «knowledge push». En annen kilde som ofte skaper 

et «need pull» er det markedet organisasjonen leverer produkter eller tjenester til. Dette kan 

skje ved at markedet stiller nye krav (ettersom marked er i konstant endring), eller ved at det er 

deler av markedet som ikke får behovene sine dekket (Tidd&Bessant 2013, kap 5).  

Det blir tydelig at Tidd & Bessant (2013) fokuserer på private bedrifter i sin analyse, ettersom 

fokuset ligger på markedsendring som årsak til «need pull». Det er ikke helt de samme 

prosessene som foregår i offentlig sektor, ettersom denne sektoren ikke styres i like stor grad 

av markedet. Likevel mener jeg at det er mulig i denne sammenhengen å snakke om et «need 

pull» utløst av markedet også i offentlig sektor. Innen helsesektoren har jeg tidligere nevnt at 

pasientgruppene og deres krav til helsetjenester er i endring (se 2.2.1.), og dette mener jeg kan 

sees på som et marked tilsvarende det vi ser i privat sektor i denne konteksten. Det handler om 

at brukerne av helsetjenestene er i endring, og at de stiller nye krav til sektoren. Norske pasienter 

kan i liten grad velge private helsetilbud, så offentlig helsesektor vil ikke oppleve «kundeflukt», 

slik private bedrifter kan oppleve. Likevel kan pasienter og pårørende legge press på å forbedre 

tilbudet, og gjennom dette påvirke utviklingen. Samtidig er et forbedret tilbud ønsket også av 
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myndighetene, slik jeg har vist i tidligere avsnitt. Dermed vil endringer i pasientgruppene, 

pasientsammensetningen og pasientenes krav kunne skape et «need pull» som påvirker norsk 

helsesektor.  

(iii) «Recombinant innovation» bygger på erkjennelsen av at de fleste innovasjoner er 

inkrementelle fremfor radikale. «Recombinant innovation» er et begrep som dekker de 

tilfellene der en teknologi, prosess eller tjeneste adopteres inn i en ny kontekst. Her eksisterer 

det altså et «knowledge push» og et «need pull», og man velger som løsning å adoptere noe 

som allerede eksisterer et annet sted for å dekke eget behov. Det handler om å overføre gamle 

ideer til nye kontekster, og dermed får vi sektorielle forflytninger av innovasjoner. En sjelden 

gang finner man en løsning som er helt ny for verden, men som oftest handler det om mindre 

forbedringer, såkalte inkrementelle innovasjoner. Et eksempel på en «recombinant innovation» 

er kunnskapen man finner i administrasjonssystemet for flyfartøy i England. Her har man satt 

inn software som opprinnelig ble utviklet for Formel 1 – biler. Dette eksempelet viser hvordan 

innovasjoner kan forflytte seg på tvers av sektorer, gjennom å nyttiggjøre eksisterende 

kunnskap i nye kontekster (Tidd & Bessant 2013, s. 260).  

Den siste kilden til innovasjon jeg velger å trekke frem her handler om hvordan brukere kan 

sitte på mange kreative ideer til potensielle innovasjoner, og kalles (iv) «users as innovators».  

One of the fields where this has played a major role is in medical devices 

where active users amongst medical professionals have provided a rich 

source of innovations for decades. Central to their role in the innovation 

process is that they are very early on the adoption curve for new ideas – 

they are concerned with getting solutions to particular needs and prepared 

to experiment and tolerate failure in their search for a better solution.” 

(Tidd & Bessant 2013, s. 253).  

Dette sitatet fanger opp essensen i teorien om brukere som kilder til nye innovasjon, samtidig 

som eksempelet er hentet fra konteksten jeg benytter for denne oppgaven. I sykehuskonteksten 

er det ofte de klinisk ansatte som er en viktig kilde til innovasjon i organisasjonen. Det er disse 

menneskene som i sin arbeidshverdag i størst grad opplever frustrasjoner rundt at behov ikke 

blir møtt, og som dermed kommer med ideer til løsninger. Det er ikke bare pasienten som er 

bruker av helsetjenestene i sykehuset, også den ansatte kan sees på som bruker av tilbudet i og 

med at han benytter tilbudet i sitt arbeid med pasienten. Oppleves frustrasjon rundt udekkede 

behov over tid er det den ansatte i klinikken som i første rekke vil være i stand til å identifisere 

dette. Det blir dermed essensielt for det innoverende sykehuset å involvere sine ansatte i 
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innovasjonsarbeidet. Evnen til å identifisere behov i hverdagen, kombinert med de iboende 

kreative evnene i enhver gjør at de sykehusansatte har ypperlige forutsetninger for å lære. 

Dersom organisasjonen klarer å la alle ansatte utøve sine kreative evner viser eksempler fra 

litteraturen at innovasjonspotensialet samlet blir enormt (Bessant & Tidd, 2013, s. 125). 

Dersom alle ansatte bidrar med inkrementelle innovasjoner over tid vil den samlede innsatsen 

være signifikant for utviklingen av organisasjonen (Tidd & Bessant 2013, s. 124-126).  

2.1.7. Hva kjennetegner den innovasjonsaktive sykehusansatte? 

Taran Thune analyserer hva som kjennetegner den innovasjonsaktive sykehusansatte i sin 

studie fra 2015 (Thune 2015). Analysen gjøres på bakgrunn av data hun samlet inn gjennom en 

pilotundersøkelse utført med deltagere fra Universitetet i Oslo, Ahus, Oslo Universitetssykehus, 

Vestre Viken og Sunnaas. Prosentandelen deltagere fra Sunnaas utgjør 16% av det totale 

utvalget bestående av 260 ansatte. Som Thune selv poengterer må disse funnene tas med 

forbehold, ettersom majoriteten av deltagerne innehar administrative roller eller 

lederfunksjoner. Til tross for at dette sannsynligvis påvirker dataen og følgelig funnene, velger 

jeg å inkludere funn fra Thunes pilotundersøkelse her. Årsaken til dette valget er at 

datagrunnlaget i pilotundersøkelsen ligger tett oppunder mitt eget fokusområde, ettersom det 

både omhandler innovasjonsaktive ansatte og Sunnaas. Jeg vil også bruke denne studien for å 

se om jeg kan trekke noen paralleller fra Thunes empiriske funn til den litteraturen jeg allerede 

har presentert. Pilotundersøkelsen til Thune inkluderer også ansatte i universitetssektoren, så 

på grunn av relevans velger jeg å trekke frem de funnene som primært omhandler 

sykehussektoren:  

Blant personer som var involvert i aktiviteter som ledet frem til potensielle innovasjoner var 

det leger som forekommer hyppigst i sykehussektoren. Blant de som var involvert i 

innovasjonsaktiviteter fra sykehussektoren hadde 72% høyere utdanning på doktorgradsnivå. 

Majoriteten av ansatte som genererte ideer til nye innovasjon hadde også en betydelig 

forskningsproduksjon.  Dette indikerer en sammenheng mellom engasjement i forskning og 

sannsynligheten for å engasjere seg i innovasjonsaktiviteter (Thune 2015). Disse empiriske 

funnene samsvarer med teorien jeg har presentert som vektlegger betydningen av de klinisk 

ansatte i innovasjonsarbeidet på sykehus (Tidd & Bessant 2013). 

De aller fleste deltagerne i undersøkelsen (71%) hadde bidratt med kun én DOFI (disclosure of 

inventions), og kun 10% hadde bidratt til å melde inn flere enn to ideer (dette gjelder begge 
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sektorer). Kun et fåtall av de ansatte var altså serieoppfinnere. Personlig motivasjon anses som 

en viktig driver for innovasjonsarbeidet, noe som er i tråd med andre studier som viser at det i 

utgangspunktet er et begrenset antall personer som bedriver innovasjonsaktiviteter i enhver 

organisasjon (Thune 2015).  

Dataen indikerer at sykehusansatte deltar i innovasjonsarbeidets tidligste fase (idegenerering 

og eksperimentering), og i dets sluttfase (implementering, opplæring m.m.). 90% av deltagerne 

i pilotprosjektet oppga å ha deltatt i og utvikle ideer til nye innovasjoner, mens 70% oppga at 

de har vært delaktige i å implementere, spre eller drive opplæring i bruk av nye produkter og 

tjenester. Ansatte ved Sunnaas skilte seg ut fra gjennomsnittet ved at de i større grad var aktive 

med å generere og innrapportere ideer til nye løsninger enn ansatte i de andre helseforetakene 

(Thune 2015). 

Internt ansatte som også arbeidet med innovasjon og andre aktører som jobbet med å understøtte 

innovasjonsarbeidet, ble oppgitt av informantene som deres viktigste samarbeidspartnere i 

innovasjonsarbeidet. Tverrfaglig samarbeid ble ansett som avgjørende for å utvikle 

banebrytende forskningsresultater og innovasjon. Ifølge Thune indikerer dette at 

innovasjonsarbeidet i sykehuset er avhengig av samarbeid mellom mange aktører for å lykkes 

(Thune 2015). Også dette funnet sammenfaller med funn fra litteratur jeg til nå har presentert 

(Mina & Thune, 2016; Bessant & Tidd, 2013). 

Ledelsen hadde også en viktig funksjon i innovasjonsarbeidet, og funnene viser at de 

sykehusansatte opplevde at ledelsen på sykehuset stimulerte og støttet innovasjonsarbeidet. At 

ledelsen er av betydning for innovasjonsarbeidet viste jeg under 2.2.5. Men til tross for opplevd 

støtte hos ledelsen opplevde informantene i undersøkelsen at det oppstod barrierer for 

innovasjonsarbeidet i form av mangelfull tid og rom til å utvikle nye ideer. Mer enn 50% av 

informantene oppga at de opplevde barrierer i innovasjonsarbeidet. Personer som hadde deltatt 

i aktivitet tilknyttet implementering og spredning av innovasjon opplevde oftere enn andre 

barrierer mot å jobbe med innovasjon. Ikke overraskende opplevde informantene at 

økonomiske ressurser til å gjennomføre innovasjonsarbeidet er viktig (Thune 2015).  

Det er altså flere trekk som kjennetegner den innovasjonsaktive sykehusansatte ifølge Thunes 

pilotundersøkelse (2015). Høyt utdannede er oftest involvert i innovasjonsaktiviteter, og leger 

er de som oftest er involvert i aktiviteter som leder frem til potensielle innovasjoner. Dette er i 

tråd med tidligere presentert litteratur, som viser at klinisk personell er viktige for 
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sykehusinnovasjoner (Mina & Thune, 2016). De aller fleste sykehusansatte som er involvert i 

innovasjonsaktivitet har bare meldt inn én idé (DOFI). Likevel er prosentandelen som har 

bidratt til innovasjonsprosessen i ett av dens stadier høy. Ansatte ved Sunnaas er spesielt aktive 

med å generere ideer til nye innovasjoner, sammenlignet med tall fra andre helseforetak. Støtte 

fra ledelsen, i tillegg til eksternt og internt samarbeid viser seg å være særdeles viktig for 

innovasjonsarbeidet. Også dette er i tråd med den delen av litteraturen som har en systemisk 

tilnærming til innovasjon i sykehus (Thune & Mina, 2016).  

2.1.8. Oppsummering: innovasjonsteori 

Frem til nå har jeg i dette kapittelet vist hvordan innovasjoner skiller seg fra oppfinnelser, og at 

hovedforskjellen mellom disse ligger i spredning (Fagerberg, 2013). Jeg har videre diskutert 

forskjellene og likhetene mellom innovasjon i privat og offentlig sektor, og vist at man som 

forsker må ta hensyn til ulikhetene mellom sektorene når man bygger opp et analytisk 

rammeverk. I en analyse av en offentlig organisasjon er det viktig å basere seg på teorier som 

tar høyde for at offentlig sektor har andre insentiver for å innovere enn privat sektor. En av 

hovedforskjellene mellom sektorene er at offentlig sektor skal oppfylle samfunnsoppdrag som 

i hovedsak består av ikke-økonomiske verdier (Bloch & Bugge). Jeg har vist hvordan dagens 

moderne sykehus er en mangfoldig arena, som tjener et viktig samfunnsoppdrag: det skal bidra 

til at den norske befolkningen får flere leveår med god helse, redusere risiko for sykdom og 

bidra til å redusere den sosiale ulikheten i helse (Helse- og Omsorgsdepartementet). I dette 

arbeidet må sykehusene løse komplekse utfordringer, og jeg har vist hvordan norske 

myndigheter anser innovasjon som en forutsetning for utvikling i helse- og omsorgssektoren 

(Helseomsorg 21).   

Gjennom metastudien til Mina & Thune (2016) har jeg vist at sykehuset kan studeres som en 

lærende organisasjon, der det foregår mye skjult innovasjonsaktivitet. Læring sees på som en 

essensiell aktivitet for enhver organisasjon som ønsker å imøtegå usikkerheten som er tilknyttet 

innovasjonsarbeidet (Lazonick 2013).  Man kan studere en organisasjons evne til å lære 

gjennom og studere dens absorptive kapasitet, som er et teoretisk rammeverk egnet for å 

analysere en organisasjons evne til å evaluere, assimilere og ta i bruk ny kunnskap (George & 

Zahra, 2002). I likhet med generell organisasjonsteori om læring forutsetter teorien om 

absorptiv kapasitet at både en kunnskapskomponent og en handlingskomponent må foreligge 

for at læring skal finne sted (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Organisasjonens evne til å lære 
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påvirker dens innovative ytelse. Videre har jeg vist trekk ved den organisatoriske konteksten 

som fremmer innovasjon gjennom å tilrettelegge for læring. En måte å gjøre dette på er og 

skape et miljø som fremmer kreativ atferd hos de ansatte. Dette miljøet kan tilrettelegges 

gjennom organisasjonsstruktur og det sosiale klimaet i organisasjonen. Ledelsen har i stor grad 

makt til å tilrettelegge og manipulere disse faktorene, slik at de kan skape et miljø som 

tilrettelegger for kreativ atferd, med påfølgende læringsaktiviteter som videre påvirker 

innovativ ytelse (Bessant & Tidd, 2013). Kildene til innovasjoner er mange, og jeg har 

presentert «knowledge push», «need pull», «recombinant innovation» og de ansatte («users as 

innovators») som viktige kilder til innovasjon. Videre har jeg belyst funn som beskriver den 

innovasjonsaktive sykehusansatte spesifikt. Her har jeg vist hvordan de ansatte i klinikken er 

viktig for sykehusets innovasjonsarbeid, og at samarbeid, ledelse og økonomiske ressurser var 

av betydning for innovasjonsarbeidet. Mange sykehusansatte opplever også barrierer i 

innovasjonsarbeidet i form av tid og rom til å komme med nye ideer (Thune 2015). 

Disse teoriene danner grunnlaget for analytiske rammeverket jeg skal bruke for å studere hvilke 

faktorer som muliggjorde implementeringen av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell 

virkelighet på Sunnaas. Ettersom virtuell virkelighet og teknologien som bidrar til å simulere 

dette ikke er kjent for alle, vil jeg nå gå videre til å presentere teorier om dette.  

2.2.1. Hva er virtual reality? 

For at noe skal omtales som «virtual reality» (VR) må det oppfylle visse kriterier som avhenger 

av hvilken definisjon man benytter. Den definisjonen som jeg mener best beskriver de ulike 

aspektene ved «virtual reality» presenteres av Beguš, Novak og Mihelj, i deres bok Virtual 

Reality Technology and applications (2014): 

Virtual reality is composed of an interactive computer simulation, which 

senses the user’s state and operation and replaces or augments sensory 

feedback information to one or more senses in a way that the user gets a 

sense of being immersed in the simulation (virtual environment). We can 

thus identify four basic elements of virtual reality: the virtual environment, 

virtual presence, sensory feedback (as a response to the user’s actions) 

and interactivity. (Beguš et al. 2014, s. 1). 

Den virtuelle virkeligheten er altså et datasimulert virtuelt miljø der brukeren opplever 

tilstedeværelse, får sensorisk feedback gjennom én eller flere sanser, samt kan interagere med 

miljøet rundt seg. Det er disse fire aspektene ved VR som både forklarer hva det er, og hvordan 
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det lurer oss til å tro at det er ekte. Overbevisningen den virtuelle virkeligheten har på 

menneskehjernen oppstår fordi den virtuelle virkeligheten er immersive, et begrep som 

oversettes til «omsluttende» eller «immersiv» på norsk, som innebærer en oppfatning om at 

man er fysisk til stede til tross for at verden er virtuell. I følge Slaters studie fra 2009 er denne 

overbevisningen sterk nok til at man kan forvente at en VR-bruker vil respondere på virtuelle 

stimuli som om den skulle være ekte (Slater 2009). Videre viser Slater at jo mer omsluttende 

VR-opplevelsen er, desto sterkere blir overbevisningen om at det virtuelle er ekte. Disse 

gradene av immersjon går igjen flere steder, men mangler definisjoner fundamentert i 

forskning. Begrepene «immersive» (omsluttende), «semi-immersive» (semi-omsluttende) og 

«non-immersive» (ikke-omsluttende) er foreløpig bare lekfolkbegreper, og jeg vil benytte 

denne tolkningen av begrepene her: (i) ikke-omsluttende VR innebærer en VR-opplevelse der 

bare én av sansene stimuleres (for eksempel syn, hørsel, lukt, smak eller berøring) (ii) en semi-

omsluttende VR-opplevelse vil stimulere to til tre av kroppens sansesystemer (iii) mens en 

omsluttende VR-opplevelse vil stimulere alle kroppens sanser (Quora, 2018). Jo flere sanser 

som stimuleres, desto mer overbevist blir brukeren om at den virtuelle verden er ekte, til tross 

for viten om at stimuliene rundt er datagenererte (Slater, 2009). Mange er allerede kjent med 

ikke-omsluttende spill, men de fleste betegner dette som «vanlige spill». Dette inkluderer alt 

fra Grand Theft Auto (GTA) og Counter-Strike til Tetris og Candy Crush. Semi-omsluttende 

spill krever ofte mer utstyr enn en skjerm og en kontroller, og eksempler på slike spill er 

flysimulatroen eller Wii Sports, som man spiller gjennom Nintendo Wii. Fallout 4 er et spill 

som er tilpasset omsluttende virtuell virkelighet, og kan spilles på flere konsoller som støtter 

VR (Hunt, 2017). Teknologien som oftest benyttes for å simulere den omsluttende virtuelle 

virkeligheten er et såkalt «head mounted display» (hodemontert display/HMD), som ligner 

store og klossete briller man har over øynene. Det hodemonterte displayet stenger ute visuelle 

stimuli fra den virkelige verden, og lukker brukeren inn i den virtuelle (Slater, 2009).  

En lignende teknologi det er lett å forveksle VR med er såkalt «augmented reality» (AR), som 

kan sees på som en hybrid mellom VR og den virkelige verden. Gjennom AR utvider man den 

virkelige verden med virtuelle deler, slik at man oppfatter både det virkelige og det virtuelle på 

samme tid. I en ideell «augmented» virkelighet vil ikke brukeren være i stand til å skille mellom 

det som er virkelig, og de elementene som er virtuelle. Formålet med AR er at brukeren skal 

forbedre oppfattelsen hun har av den virkelige verden, gjennom virtuell tilleggsinformasjon. 

Dette kan være nyttig for blant annet kirurgen, som ved hjelp av AR kan se pasientens organer 

utenpå pasientens hud før hun gjør et snitt (Beguš et al. 2014). 
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2.2.2. Den historiske utviklingen av omsluttende VR 

Mennesket har lenge vært fascinert av tanken på en virtuell virkelighet. Ideer om for eksempel 

filmer med smak og berøring finner vi allerede i første halvdel av 1900-tallet gjennom for 

eksempel bøkene Brave New World av Aldous Huxley (1931), og Pygmalion’s spectacles av 

Stanley Weinbaum (1935) (Beguš et al. 2014). Siden da har veien fra fantasi til virkelighet vært 

preget av perioder med rask utvikling og optimisme, og stagnasjon og pessimisme. Fantasien 

forble uoppfylt frem til 1957, da Morton Heilig utviklet og patenterte oppfinnelsen han kalte 

«Sensorama». Sensorama var en stor arkadelignende maskin man satte seg inn i, der man kunne 

oppleve en virtuell sykkeltur som stimulerte flere av kroppens sensoriske systemer. Sensorama 

forble en oppfinnelse, og ble aldri en vellykket innovasjon ettersom kommersialisering ikke lot 

seg gjøre. Men startskuddet mot utviklingen av VR-teknologi var gått (Steinicke, 2016).  

I tiårene som fulgte gikk den teknologiske utviklingen på feltet sakte, men forsiktig fremover. 

Det var først i 1980 da bedriften VPL, grunnlagt av Jaron Lanier, utviklet det første kommersielt 

tilgjengelige VR HMD-systemet. Innovasjonen bidro til en gjenreist oppmerksomhet rundt VR, 

og en popularisering av teknologien (Beguš et al. 2014; Burdea & Coiffet, 2003). I de to tiårene 

som fulgte bidro populærkulturen med Hollywood i spissen til å rette fokus og optimisme mot 

VR-teknologi gjennom blant annet Star Trek: The Next Generation og the Matrix (Beguš et al. 

2014). Men fremdeles lå fantasien langt foran det teknologien kunne utrette. Software-utvikling 

og bugs innen utviklingen av VR-teknologi var fremdeles en stor utfordring, selv om fremskritt 

innen VR-programmering ble gjort og VR som industri begynte å vokse frem (Burdea & 

Coiffet, 2003). Igjen preges VRs utviklingshistorie av en periode med pessimisme, da 

populærkulturen hadde bidratt til urealistisk høye forventninger som teknologien ikke kunne 

innfri. Dette endret seg derimot i 2011, da 18-åringen Palmer Luckey bygget prototypen til det 

vi i dag kjenner som Oculus Rift. Oculus Rift ble i 2014 kjøpt opp av Facebook for 2 milliarder 

amerikanske dollar (Facebook Newsroom, 2014).  

I dag er teknologien mer brukervennlig enn den noen sinne har vært, og tilgjengelig for de fleste 

i motsetning til tidligere da den var altfor dyr for den gjennomsnittlige konsument. For noen 

tusenlapper kan du i dag bli eier av ditt eget virtual reality hodemonterte display. Gjennom et 

tilbakeblikk på Fagerbergs definisjon av innovasjon, som jeg presenterte i underkapittel 2.1.1., 

må en oppfinnelse spres og tas i bruk i praksis for å kunne betegnes som en innovasjon 

(Fagerberg, 2013, s. 5). Med denne definisjonen til grunn er det tydelig at det jeg har beskrevet 

her er utdrag fra innovasjonsprosessen VR-teknologiens har gjennomgått: fra ideen som kan 
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spores tilbake til første halvdel av 1900-tallet, til de ulike prototypene som kom i løpet av siste 

halvdel av 1900-tallet og til slutt til de siste årenes spredning av teknologien ut til forbrukerne.  

2.2.3. Teknologiens bruksområder i ulike sektorer 

I utgangspunktet var tanken bak VR at det skulle benyttes til underholdning, for eksempel å 

oppleve en spillefilm gjennom flere sanser. Palmer Luckey utviklet prototypen til Oculus Rift 

fordi han ønsket å bruke den som en spillteknologi (Russel & Tweedie, 2014).  Men det viser 

seg at VR-teknologi har et stort potensial utover underholdning, og teknologien er i dag adoptert 

og tilpasset en rekke ulike sektorer. VR-teknologi benyttes i dag som et medium for 

kunnskapsoverføring hos både barn og voksne under utdanning. Gjennom VRs evne til å 

simulere ulike miljøer og verdener, samt dens interaktive elementer, er det nå mulig å oppleve 

det gamle Romerriket og spasere en tur igjennom Colosseum uten å forlate klasserommet. Man 

kan for eksempel også simulere farlige eksperimenter i kjemiklassen, uten risiko (Burdea & 

Coiffet 2003). VR-teknologi har også blitt et medium der kunstnere kan uttrykke seg, og statisk 

kunst som statuer og skulpturer kan bli dynamiske og interaktive. Også militæret utnytter 

teknologien, blant annet til viktige treningssimulasjoner og til planlegging av operasjoner. 

Computer game technologies are some of the most recent tools to 

significantly impact military planning and training. Virtual worlds are 

potentially the next big step in making military simulations more 

expansive, persistent, and accessible for training. (Smith, 2014, s. 666).  

Også den norske hæren bruker VR montert på stridsvogner, slik at mannskapet kan se 

omgivelsene rundt stridsvognen når de kjører med skalkede luker. Teknologien gir soldatene 

mulighet til å se 360ᵒ rundt stridsvognen, i motsetning til den totale blindheten som ellers 

oppstår når lukene blir skalket (Urke, 2014). En av de store fordelene ved VR, som gjør 

teknologien så anvendbar, er nettopp at den kan skreddersys etter behov. Poden som skal ta 

førerkort har mulighet til å bli kjent med både kjøretøy og trafikk før hun i det hele tatt setter 

seg bak et ekte ratt. Også piloter nyttiggjør i dag VR-teknologi i forbindelse med flytrening 

(Beguš et al. 2014).  

2.2.4. Teknologiens potensial innen helse og rehabilitering 

Det er først når VR-teknologien beveger seg innenfor helse og sykehussektoren at den blir 

relevant for mitt forskningsspørsmål. Til nå har jeg vist hvordan teknologien har spredd seg til 
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andre sektorer enn der den opprinnelig var tiltenkt, men her ønsker jeg å belyse hvordan VR-

teknologi kan brukes som en innovasjon i sykehuset. Det har til nå blitt utført en rekke studier 

av effekten VR-teknologi kan ha på ulike sykdommer, skader og lidelser, samt som 

opplæringsverktøy og i kirurgisk sammenheng. Som jeg nå skal vise tyder funn fra forskningen 

på at VR-teknologi kan være et veldig nyttig verktøy innenfor helse og sykehussektoren.   

I de ulike studiene som jeg skal presentere videre, vil de ulike formene for VR bidra til 

uklarheter i forskningen. Som jeg viste i underkapittel 2.2.1 kan man snakke om tre ulike grader 

virtuell virkelighet, som alle betegnes med begrepet «VR». Uklarheten rundt hva som skal 

legges i begrepet «VR» kommer tydelig frem når man sammenligner ulike studier gjort i 

forbindelse med effekten VR har i rehabilitering. Noen studier skiller ikke mellom ikke-

omsluttende, semi-omsluttende og omsluttende VR-teknologi overhodet, mens andre bruker 

betegnelser som «spill» om det forfatterne sannsynligvis ser på som «vanlige» spill, mens de 

bruker begrepet «VR» i betydningen HMD. Mangelen på presisering og uklarheter rundt hva 

disse studiene analyserer er dessverre svakheter som går igjen i dette relativt unge 

forskningsfeltet. Å presisere hvilken VR-form en studie tar utgangspunkt i er et klart 

forbedringspotensial ved feltet, og disse uklarhetene rundt hva som legges i begrepet har direkte 

konsekvenser for empiriske funn. For eksempel er forutsetningen for bruk av VR-teknologi i 

lindring av smerte at opplevelsen er så overbevisende at smerten «glemmes». I Chen, Gold, Li 

& Montanos studie sammenligner forskerne effekten ulike former for distraksjoner har på 

smerte (Chen et al., 2011). Denne studien konkluderer blant annet med at omsluttende VR 

bidrar til en høyere grad av smertelindring enn «vanlige» (altså ikke-omsluttende) videospill. 

Funnene til Chen et al. viser dermed at en uklar spesifisering av begrepet VR i studier om 

effekten av VR i rehabilitering er problematisk. Når dette er sagt vil jeg videre behandle 

forskningen gjort på feltet under samlebegrepet VR (som inkluderer alle tre gradene), ettersom 

det ikke foreligger nok forskning til å behandle disse hver for seg enda.  

Til tross for denne kritikken av studiene av VRs effekt i behandling innen helse virker funnene 

på feltet veldig lovende alt i alt. En nylig publisert studie viser at VR-teknologi som verktøy i 

eksponeringsbehandling har en positiv effekt på flyskrekk, og går så langt som å oppfordre til 

bruk av teknologien i slik behandling (Cardos, David & David 2017). Kempton, Latif, Rus-

Calafell & Valmaggia publiserte en metastudie i 2016, som var en systematisk gjennomgang 

av forskning gjort på VRs effekt på psykologisk behandling av mentale helseproblemer. 

Konklusjonen i denne metastudien var at VR i psykologisk behandling kan være mer effektivt 
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enn tradisjonell behandling (Kempton et al., 2016). Forskerne har blant annet funnet positive 

sammenhenger mellom bruk av VR og behandling av agorafobi (Breuninger et al., 2016), 

fantomsmerter (Chau et al., 2017), sosial angst (Clark et al., 2017), redsel for å snakke foran 

forsamlinger og araknofobi (Kempton et al., 2016). I tillegg viser funn at bruken av VR-

teknologi kan være positivt i behandling av PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse), og for 

stressmestring (Kempton et al., 2016). Disse studiene viser at VR i behandling må benyttes over 

tid for å generere denne positive effekten. Forskerne trekker frem teknologiens mulighet til å 

skreddersy behandlingen som en vesentlig verdi ved VR innen helse (Kempton et al., 2016).  

Innen rehabiliteringsfeltet er the Cochrane Library’s publisering av Virtual reality for stroke 

rehabilitation (Review) (2015) en viktig kilde til informasjon om VR-teknologiens potensiale 

innen slagrehabilitering. I denne litteraturgjennomgangen vektlegges VR og interaktive spill, 

og formålet med studien er å anslå effekten VR har på pasientenes funksjon i overekstremiteter 

(armer), kontra tradisjonell rehabilitering og ingen form for behandling. De ser også på hvilken 

effekt VR har på ganglag og balanse, (global) motorfunksjon, kognitiv funksjon, 

aktivitetsbegrensninger og livskvalitet. Resultatene fra studien viser en statistisk signifikant 

sammenheng mellom bruken av VR og funksjon i overekstremiteter. Det ble ikke funnet noen 

statistisk signifikant sammenheng mellom bruken av VR og gripefunksjon, gangfart eller global 

motorfunksjon, men det ble funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom bruken av VR 

og evnen til å utføre hverdagslige aktiviteter. Alt i alt konkluderer studien med at bruken av 

VR-teknologi og interaktive spill er fordelaktig i behandling av overekstremiteter og «activities 

of daily living» (såkalt ADL-funksjon) når det benyttes i tillegg til tradisjonell behandling. 

Akkurat hvilke karakteristikker ved VR som er viktigste for denne positive sammenhenger er 

fremdeles usikkert (Crotty, Deutsch, George, Laver &Thomas, 2015).  

Choo, Jones & Moore. er en studie som har sett på effekten av VR-teknologi i behandling av 

pasienter med kroniske smerter (Coo et al., 2016). Her vil jeg presisere at denne studien brukte 

omsluttende VR-teknologi i form av HMD. Smerte er som kjent veldig subjektivt, så denne 

undersøkelsen har målt deltagernes subjektive oppfatning av egen smerte. Basert på denne 

studien konkluderer forskerne med at:  

The virtual reality experience was found here to provide a significant 

amount of pain relief. (…) VR seems to have promise as a non-opioid 

treatment for chronic pain and further investigation is warranted. (Choo 

et al., 2016). 
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Det er altså tydelig at mer forskning bør utføres, men at det til nå virker å være en positiv 

sammenheng mellom bruken av VR-teknologi og ulike behandlingsmetoder innen helse. 

Akkurat hvorfor VR har denne positive effekten i behandling hersker det større usikkerhet 

rundt, men Howard presenterer en mulig forklaring i sin metastudie fra 2017 (Howard, 2017). 

Formålet til Howards studie er å undersøke effekten av VRR (virtual reality rehabilitation), og 

bakenforliggende årsaker. Resultatene fra denne studien viser at VRR-programmer er mer 

effektive enn tradisjonelle rehabiliteringsprogrammer. Metastudien identifiserer spesielt 3 

faktorer som kan være de bakenforliggende årsakene til dette som forfatteren kaller: 

«exitement», «physical fidelity» og «cognitive fidelity». Årsaken til at VRR-programmer er 

mer effektive enn tradisjonelle er fordi de i større grad begeistrer og motiverer brukeren, og 

fordi miljøet som simuleres i mye større grad gjenspeiler den virkelige verden (physical og 

cognitive fidelity) sammenlignet med for eksempel fysioterapisalen. I følge denne studien er 

det viktig i rehabiliteringsprosessen at de aktivitetene det trenes på er mest mulig like det 

pasienten vil møte utenfor sykehuset. Dette er viktig både for fysisk opptrening, men også for 

kognitiv opptrening, ettersom et realistisk miljø aktiverer relevante nevrologiske baner i 

hjernen. Bruken av VR-teknologi er altså positivt fordi det motiverer, begeistrer og muliggjør 

både fysisk og kognitiv opptrening i realistiske miljøer (Howard, 2016).  

2.2.5. Oppsummering: VR som innovasjon i sykehuset 

Til tross for at kommersialiseringen av omsluttende VR-teknolog bare er noen år gammel, er 

det allerede dokumentert at teknologien har flere bruksområder innen en rekke sektorer. 

Spesielt innen helse er det gjort flere studier som konkluderer med at bruken av VR i behandling 

og rehabilitering har en positiv effekt. En av de kanskje største fordelene som forskerne tillegger 

teknologien er dens allsidighet. Det at man kan skreddersy den virtuelle opplevelsen etter behov 

har gjort den svært anvendelig på en rekke områder. Sett i sammenheng med tidligere 

presenterte funn fra norsk helsesektor og innovasjonsteori, kan en slik allsidig teknologi være 

nyttig i arbeidet med helsesektorens samfunnsoppdrag, fordi den kan brukes som et verktøy til 

å forbedre folks helse. Som vist i 1.1. forventes det en økning i antall eldre, en endring i typen 

pasienter og i pasientenes krav til helsetjenestene. På grunn av VR-teknologiens allsidighet og 

dens effekt vil den kunne være en nyttig ressurs i møte med endringene i pasientenes ønsker og 

behov.  
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Basert på de funnene jeg har trukket frem til nå vil jeg derfor argumentere for at VR absolutt 

kan ha en verdi for norsk helsesektor i årene som kommer. Fremtidens pasienter vil være mer 

teknologivante, og pasientgruppen vil i større grad bestå av yngre mennesker (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2006, s. 10). De ønsker en mer skreddersydd behandling (ibid), som 

VR-teknologi åpner opp for. Det faktum at teknologien allerede er kommersialisert og 

tilgjengelig, gjør at både helseinstitusjoner og pasienten kan erverve den uten store 

omkostninger. Men for at et sykehus eller en annen rehabiliteringsinstitusjon skal være i stand 

til å implementere denne innovasjonen i sine operasjonen, må den som vist i dette kapittelet 

være i stand til å lære. Dersom et sykehus ønsker å utvikle et rehabiliteringstilbud basert på 

virtuell virkelighet, må det (forutsatt at det ikke har et tilsvarende tilbud allerede) gjennomgå 

de samme læringsprosessene for å lykkes som med andre innovasjonsprosesser. Sykehuset må 

evne å tilegne seg ny kunnskap, og de må ha evnen til å handle på denne kunnskapen for og 

utvikle et slikt tilbud. Med utgangspunkt i Sunnaas sykehus er det nettopp dette jeg skal 

undersøke videre i de kommende kapitlene i oppgaven. 
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3. METODE 

3.1.  Operasjonalisering av forskningsspørsmålet 

For å operasjonalisere forskningsspørsmålet i denne studien har jeg brutt det ned i tre deler. 

Dette har jeg gjort for å bedre kunne identifisere hvilken type data som har vært nødvendig for 

å besvare oppgavens forskningsspørsmål. De første to delene relaterer seg til ordlyden «hvilke 

faktorer muliggjorde (…)». Siden faktorene forskningsspørsmålet mitt tar for seg både kan 

dreie seg om kontekstuelle og prosessuelle faktorer har jeg valgt å gjøre et analytisk skille 

mellom disse. Mulige kontekstuelle og prosessuelle faktorer har jeg forsøkt å identifisere 

gjennom den teoretiske tilnærmingen jeg presenterte i kapittel 2, som i stor grad omhandlet 

sykehuset som lærende organisasjon, og ulike faktorer som fremmer et godt læringsmiljø der 

innovasjon trives. 

Med utgangspunkt i teorien i kapittel 2 har jeg ønsket å undersøke kontekstuelle faktorer som: 

i hvilken grad innovasjonsarbeidet på Sunnaas sykehus HF er styrt av eksterne aktører, hvordan 

myndighetsstrukturen ser ut i Helse Sør-Øst og hvordan Sunnaas velger å jobbe med 

innovasjon. Dette er faktorer som utgjør konteksten rundt innovasjonsprosessen jeg studerer 

gjennom å legge rammene for sykehusets evne til læring og innovasjon. Å se på 

organisasjonskulturen på Sunnaas kan være en tilnærming som lar meg identifisere kulturelle 

faktorer som eksisterer i den konkrete innovasjonsprosessens kontekst, og som kan ha påvirket 

dens utvikling. Ved å bruke teorien jeg presenterte i kapittel 2 kan jeg også undersøke 

prosessuelle faktorer gjennom å identifisere aktører som har vært involvert i prosessen, og se 

på hvilken betydning de har hatt for tilbudets utvikling. Identifiseringen av ressurstilgangen i 

løpet av prosessen med å utvikle et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet vil kunne 

avdekke faktorer som finansiering og organisering av arbeidsoppgaver.  

Den siste delen av forskningsspørsmålet jeg må innhente data om er selve 

rehabiliteringstilbudet som baserer seg på virtuell virkelighet. For å fullstendig kunne besvare 

forskningsspørsmålet mitt er det viktig at jeg undersøker hva dette rehabiliteringstilbudet består 

av, hva slags verdi og nytte det har, og hvem det har verdi og nytte for. Å identifisere selve 

tilbudet hjelper meg å avgrense omfanget av analysen, og rammene for tilbudet jeg tar 

utgangspunkt i vil legge rammene for hvilke faktorer det er mulig å identifisere. Gjennom å 
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bryte forskningsspørsmålet ned i disse tre delene blir studien operasjonaliserbar, fordi det 

avdekker konkrete områder jeg må innhente data om. Det er dette behovet som har veiledet og 

styrt mine valg tilknyttet datainnsamlingsprosessen som jeg skal redegjøre for i dette kapittelet.  

3.2.  Forskningsmetodologi: casestudie 

Et annet valg jeg har tatt og som jeg ønsker å si noe om her, er knyttet til valg av case som min 

forskningsmetodologi. Metodologi skiller seg fra metode i at en metodologi utgjør det 

filosofiske og teoretiske grunnlaget for forskning, som er mye bredere enn metoden alene 

(Baxter, 2010, s. 82). Den grunnleggende tanken bak casestudier er at man kan tilegne seg 

kunnskap gjennom studiet av ett enkelt kasus (eller et mindre antall kasuser), eller «case», og 

metodene man kan bruke for å samle inn denne kunnskapen er mange. Casen kan være enkel 

eller kompleks, og casen man studerer kan være alt fra ett bestemt menneske, til et fysisk sted, 

eller til en bedrift eller en prosess (Stake, 2000, s. 436). Definisjonen av casestudier er 

omdiskutert, og det har til og med blitt sådd tvil om begrepet i det hele tatt er mulig å definere 

(Kemmis, 1980, i Stake, 2000, s. 436). Definisjonen jeg velger å bruke her er hentet fra Robert 

K. Yin (1994): 
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A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 

phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries 

between phenomena and context are not clearly evident. (Yin, 1994, s. 13) 

Yin beskriver mer detaljert i hvilke tilfeller valg av case som tilnærming vil være fruktbart (Yin, 

1994). For det første vil forskningsspørsmålet ha mye å si for om en casetilnærming vil være 

nyttig. Hvilke faktorer muliggjorde Sunnaas sykehus HFs utvikling av et rehabiliteringstilbud 

basert på virtuell virkelighet? Dette forskningsspørsmålet reiser et eksplisitt «hvilke»-

spørsmål, men også et implisitt «hvordan»-spørsmål, ettersom jeg må analyse hvordan Sunnaas 

har utviklet et slik tilbud for å kunne identifisere faktorene jeg ønsker og studere. I følge Yin 

egner casestudier seg godt til «hvordan»-spørsmål, ettersom slike spørsmål er av en mer 

forklarende art, og ofte dreier seg om sammenhenger som må spores over tid (Yin, 1994, s. 6). 

I mitt tilfelle ønsker jeg å studere faktorer som en påvirket en prosess som har pågått i snart ti 

år, slik at det blir tydelig at min studie har et forklarende preg. En videre forutsetning Yin 

presenterer for at casetilnærmingen skal være nyttig dreier seg om i hvilken grad jeg som 

forsker har kontroll over og tilgang til «behavioral events», og til slutt om fokuset for studien 

ligger på fortid eller nåtid (Yin, 1994, s. 8). Casestudier er å foretrekke der studiet fokuserer på 

hendelser i nåtiden, men der forskeren ikke kan manipulere hendelser eller atferd 

(sammenlignet med for eksempel eksperimentet) (ibid). I denne studien ønsker jeg å studere en 

prosess som fremdeles pågår på Sunnaas sykehus, etter mange år med utvikling. Ettersom 

prosessene tilknyttet den konkrete tjenesteinnovasjonen jeg vil studere er pågående, har jeg 

tilgang til data direkte fra menneskene som jobber med dette. Jeg som forsker har også liten 

mulighet til å påvirke prosessens videre utvikling, samt at jeg overhodet ikke har hatt noen 

mulighet til å manipulere prosessen frem til mitt første besøk på Sunnaas i 2016. Jeg som 

forsker har altså ikke kontroll over «behavioral events». Ettersom alle disse tre forutsetningene 

som Yin hevder må foreligge for at casetilnærmingen er nyttig (Yin, 1994, ss. 4-8) er oppfylt i 

mitt tilfelle, har valget på forskningsmetodologi falt på casen.  

 

En annen fordel ved casetilnærming jeg ønsker å trekke fram er at det er en nyttig tilnærming 

dersom man ønsker å studere et fenomen eller en enhet i dybden, samtidig som man tar i 

betraktning dens kontekstuelle påvirkning (Baxter, 2010, s. 81; Yin, 1994, s.13). Som 

operasjonaliseringen av forskningsspørsmålet i del 3.1.1. viser vil kontekstuelle faktorer være 

av betydning for å besvare forskningsspørsmålet i denne oppgaven. Basert på teorien jeg 

presenterte i kapittel 2 har min antagelse vært at mennesker i samspill med hverandre og miljøet 
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rundt (den sosiale strukturen), vil etablere sosiale konstruksjoner som igjen vil påvirke 

utviklingen til den konkrete innovasjonsprosessen jeg studerer. For datagrunnlaget, og dermed 

den senere analysen, vil både dybden og bredden en casetilnærming åpner opp for være svært 

relevant for mitt forskningsspørsmål.  

 

Grunnen til at valget om case falt spesifikt på Sunnaas sykehus HF er veldig enkel: det er nemlig 

svært få i Norge som har prøvd ut et tilsvarende tilbud som også inkluderer omsluttende VR. 

Da jeg gjorde research til oppgaven fant jeg bare Sunnaas som drev på med dette i Norge. Dette 

er også hovedårsaken til at jeg valgte et «single-case design», fremfor et «multiple-case design» 

(Yin, 1994, s. 38), siden det ikke fantes en sammenlignbar case i norsk kontekst. At Sunnaas 

går foran og er drivere av kunnskapsgenerering på nasjonalt nivå synes jeg er svært interessant 

i seg selv. Denne unike posisjonen Sunnaas hadde (og fremdeles har i stor grad) gjorde Sunnaas 

som case ekstra interessant, rett og slett fordi de var først ute og dermed er viktige for videre 

kunnskapsspredning. I etterkant har også Sykehuset Østfold gjennomført prosjekter med VR-

teknologi, dog bruker de teknologien primært til opptrening av ansatte, fremfor i 

pasientbehandling (Bjerke, 2016). Det at Sunnaas var først ute med å utvikle et slikt tilbud her 

til lands innebærer at de ikke har hatt muligheten til og lære av sammenlignbare case i norsk 

kontekst. De har dermed prøvd og feilet på egenhånd, og steg for steg bygget opp en 

kunnskapsbase mange i Norge kan dra nytte av. En annen årsak som påvirket valget om case 

var praktisk tilgjengelighet: Sunnaas sykehus er lokalisert på Nesodden i Oslo, kun en time 

unna Universitetet, noe som gjorde det mulig for meg å besøke sykehuset gjentatte ganger. 

Sunnaas som case lar meg også sammenligne den teorien jeg presenterte i kapittel 2 med 

realiteten på et konkret sykehus. Teorier om innovasjon på sykehus, innovative ansatte, hvilke 

faktorer som fremmer den innovative organisasjonen og virtuell rehabilitering er bare 

forenklede, analytiske konstruksjoner som ikke alltid passer med virkeligheten. Ved å velge 

case som forskningsmetodologi og Sunnaas som case, har jeg fått mulighetene til og analysere 

i hvilken grad teoriene fra kapittel 2 stemmer overens med virkeligheten på Sunnaas, og jeg har 

valgt en case som er både praktisk tilgjengelig og egnet for forskningsspørsmålet mitt 

(Bradshaw & Stratford, 2010, s. 74). 

Til tross for styrkene ved casetilnærmingen som jeg nå har presentert er det også utfordringer 

knyttet til denne metodologien. For det første er casen er en enhet som må kunne defineres, noe 

som ikke alltid er lett (Stake, 2000, s. 436). Dersom jeg hadde studert en konkret person i et gitt 

tidsintervall ville grensene rundt casen vært enklere å definere. Min case er derimot en prosess 
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som foregår inne på et sykehus, som igjen operer innenfor en region som får føringer fra 

nasjonalt nivå. Det at jeg undersøker hva det konkrete rehabiliteringstilbudet jeg studerer består 

av, og dermed avgrenser innholdet i det, bidrar til å etablere rammene for casen jeg har valgt. 

Jeg ønsker jo å studere faktorer som har påvirket innovasjonsprosessen og drevet den fremover. 

Sannsynligvis er det langt flere faktorer som har påvirket prosessen enn jeg kan inkludere i 

denne studien. For eksempel vil jeg anta at det er ganske mange aktører som fra oppstarten i 

2009 har på virket prosessen på ett eller annet vis. Skal alle disse aktørene da inkluderes i min 

case? Og dersom bare noen skal inkluderes, hvem skal de være, og hvorfor skal akkurat de 

inkluderes? Dette eksempelet illustrerer hvor vanskelig det kan være å trekke tydelige grenser 

rundt casen. Ettersom casestudier er en analytisk konstruksjon har jeg tillatt meg å trekke 

grenser ut ifra tilgjengelige ressurser, og egen oppfatning av relevans for forskningsspørsmål 

og teori.  

En annen utfordring knytter seg til diskusjonen rundt casens generaliserbarhet, noe som til nå 

har blitt diskutert utfyllende av mange. Flere og flere tar casetilnærming i forsvar, og 

argumenterer for at det er mulig å generalisere ut ifra case (blant annet Baxter, 2010; Stake, 

2000.; Yin, 1994; Flyvbjerg, 2001). Et sitat fra Flyvbjerg illustrerer et typisk argument som tar 

casetilnærmingen i forsvar: 

For example, Galileo’s rejection of Aristotle’s law of gravity was not 

based upon observations “across a wide range”, and the observations 

were not “carried out in numbers”. The rejection consisted primarily of a 

conceptual experiment and later on a practical one. These experiments, 

with the benefit of hindsight, are self-evident. Nevertheless, Aristotle’s 

view of gravity dominated scientific inquiry for nearly two thousand years 

before it was falsified. (Flyvbjerg, 2001, s. 74).  

Dette sitatet viser hvordan casen kan sees på som en «sort svane», hvis formål er å falsifisere 

eksisterende teorier (ibid). I tillegg til å være en sort svane, kan casen generaliseres på et 

teoretisk nivå, ifølge Yin (Yin, 1994, s. 10). På samme måte som med eksperimenter, brukes 

casen som utgangspunkt for å utvide og generalisere eksisterende teorier (analytiske 

generaliseringer), og ikke for å spesifisere frekvenser (statistisk generalisering) (ibid). Andre 

igjen mener at vi kan lære av den konkrete casen basert på hvordan den ligner eller ikke ligner 

andre caser (Stake, 2000, s. 442). Min egen konklusjon i denne diskusjonen er at ettersom 

enhver case er unikt, vil en leser som søker etter kunnskap kunne trekke elementer ut som vil 

passe til hennes konkrete kontekst. Hvilke elementer fra casen som viser seg å være de mest 

nyttige vil avhengig av hvem det er som leser, og leserens unike behov og kontekst. For å 
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eksemplifisere dette i lys av denne studien kan det tenkes at behandleren i Alta som ønsker å 

bruke VR og spill i behandling av sine pasienter vil finne det mest nyttig å lære om de 

forskningsbaserte styrkene ved VR. Med denne kunnskapen kan kanskje behandleren se nye 

nytteområder for teknologien, og ha forskningsbaserte argumenter når han skal overbevise sin 

leder om å investere i teknologien. For storsykehuset som sliter med å systematisere 

innovasjonsarbeidet kan de trekke ut elementene som relaterer seg til det strategiske arbeidet 

med innovasjon som Sunnaas foretar seg. Poenget er at lærdommene som kan trekkes ut fra én 

konkret case kan være mange, ulike, og ha ulik nytte avhengig av øynene som ser. 

«Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at 

individual cases – not in the hope of proving anything, but rather in the 

hope of learning something!”. (Eyseneck, 1976, s. 9, i Flyvbjerg 2006, 

s.224). 

3.3.  Valg av metode  

Hvilken metodisk tilnærming vil være mest relevant for å samle inn den typen data som kan 

besvare mitt forskningsspørsmål i lys av teorien jeg har presentert i oppgavens kapittel 2? I 

første omgang har valget stått mellom kvantitativ eller kvalitativ metode, to tilnærminger til 

datainnsamling som tradisjonelt har blitt sett på som dikotomiske (Rofe & Winchester, 2010). 

Kvantitative datainnsamlingsmetoder har tradisjonelt blitt sett på som fokuserte, objektive, 

generaliserbare og fritatt fra forskerens verdisystem, mens kvalitative metoder ofte har blitt 

oppfattet som et «mykt» og subjektivt supplement til kvantitativ forskning (ibid). I nyere tid 

har disse motsetningene mellom kvantitativ og kvalitativ forskning blitt nyansert gjennom 

erkjennelsen av at all forskning er preget av forskerens egne verdier og tro, og den er dermed 

uansett subjektiv. Argumentet om at kvantitativ metode er mer objektivt enn kvalitativ metode 

har man i stor grad gått bort ifra i dagens diskusjon rundt metodevalg. Det er fordeler og 

ulemper ved enhver datainnsamlingsmetode man velger å benytte, og valget må tas på bakgrunn 

av hva man som forsker ønsker å studere (ibid).  

Slik begrepet i seg selv tilsier, er kvalitativ metode opptatt av kvaliteter ved studieobjektet og 

av prosesser og betydninger som ikke kan undersøkes eller måles i form av kvantitet, mengde, 

intensitet eller frekvens (Denzin & Lincoln, 2000, s. 8) Kvalitativ metode innebærer en 

fortolkende tilnærming til det som studeres, mens en kvantitativ tilnærming tradisjonelt legger 

hovedvekt på det kausale forholdet mellom variabler, fremfor prosesser (ibid) (dog er dette noe 

diskutert, se Yin 1994. s. 3). Den kvalitative forskeren kjennetegnes ofte ved ønsket om å 
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studere de sosiale strukturene som preger folks virkelighet, forholdet mellom forsker og 

studieobjektet, samt de kontekstuelle rammene for det som studeres. Den kvalitative forskeren 

forsøker å finne ut hvordan sosiale opplevelser skapes og tillegges mening, gjennom fokus på 

individet og rike beskrivelser (Denzin & Lincoln, 2000, s. 10).  

Forskningsspørsmålet mitt, som innebærer å studere hvilke faktorer som muliggjorde 

utviklingen av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet på Sunnaas, åpner i ordlyden 

opp for at både en kvalitativ og en kvantitativ metodologisk tilnærming vil være nyttig. Jeg har 

vært ute etter å studere en prosess, men også kausalitet i denne prosessen gjennom og sette 

fokus på bestemte faktorer som har ledet til et spesifikt utfall. Jeg vil identifisere hvilke 

kontekstuelle faktorer som påvirket innovasjonsarbeidet på Sunnaas, prosessuelle faktorer som 

har påvirket den konkrete innovasjonsprosessen, samt identifisere hvordan 

rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet ser ut på Sunnaas. Dersom valget mellom 

kvalitativ eller kvantitativ metode skulle vært reelt, ville jeg kunne samlet inn nødvendig data 

enten ved hjelp av en kvalitativ eller en kvantitativ metodologisk tilnærming. I denne konkrete 

studien har jeg ikke hatt et slikt reelt valg, som en videre presentasjon av tilgjengelige data vil 

vise.  

Hovedårsaken til at jeg har valgt en kvalitativ tilnærming i datainnsamlingen er på bakgrunn av 

hvilken type data som har vært tilgjengelig for meg i løpet av prosessen. Jeg innså tidlig i 

oppstartsfasen av denne oppgaven at jeg måtte komme i kontakt med ansatte på Sunnaas for å 

få tilgang til den informasjonen jeg trengte, ettersom mye av informasjonen ikke var offentlig 

tilgjengelig. Etter å ha brutt forskningsspørsmålet ned i tre deler var det kun noe data tilknyttet 

kontekstuelle faktorer som var tilgjengelig i dokumentform (og bare i en svært begrenset grad). 

I utgangspunktet ønsket jeg blant annet å se om jeg kunne benytte dokumentanalyse som 

datainnsamlingsmetode. Men etter innledende samtaler med noen av de ansatte som var 

involvert i prosessen innså jeg at det eksisterte svært få dokumenter jeg kunne analysere. 

Sunnaas har selv publisert ulike strategiske dokumenter og målstyringsdokumenter på sine 

hjemmesider, men etter å ha skaffet meg en oversikt over disse dokumentene innså jeg at de 

ikke inneholdt den dataen jeg trengte for å besvare mitt forskningsspørsmål. Jeg var heller ikke 

i stand til å samle inn nok data til og kunne foreta en diskursanalyse som ville svart på 

forskningsspørsmålet mitt. Til tross for at jeg kunne ha valgt flere andre kvalitative metoder, 

opplevde jeg det på daværende tidspunkt som mest relevant å undersøke muligheten for og 

benytte intervju og deltagende observasjon som metode. I retrospekt må jeg erkjenne at det 
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opprinnelige forsøket på å samle inn data gjennom deltagende observasjon var både utfordrende 

og problematisk. Jeg hadde utfordringer tilknyttet tilgang, både fordi jeg ikke var aktiv nok til 

å ta initiativ til deltagelse, men også fordi det var mange etiske utfordringer tilknyttet det å delta 

i situasjoner med pasienter. Pasientvernet står allerede sterkt i Norge i dag, samtidig som at jeg 

var ukomfortabel med å potensielt trå over etiske grenser. I tillegg innså jeg at det ville være 

svært utfordrende å samle inn data om prosessens forløp slik den utviklet i årene før min studie 

begynte bare gjennom observasjon. De motivasjonene, tankene og handlingene som utspilte seg 

før jeg startet på denne oppgaven i 2016 var det rett og slett ikke mulig for meg å observere.  

På bakgrunn av alle disse årsakene har jeg derfor valgt å benytte det kvalitative intervjuet som 

min primære datainnsamlingsmetode. Der dokumentasjon har vært tilgjengelig har jeg 

triangulert informantens gjenfortelling med det som står skrevet i offentlige dokument (dette 

var bare mulig å gjøre i forbindelse med kapittel 4, der jeg fant at informantens fortelling om 

myndighetsstrukturen i Helse Sør-Øst samsvarte med offisielle dokumenter). Valget om å 

benytte kvalitativ metode ble dermed en konsekvens av mitt behov for og snakke med folk, 

ettersom samtalen var det verktøyet jeg kunne bruke for å innhente nødvendig data. En vesentlig 

fordel med kvalitativ metode, og da spesielt intervjubasert datainnsamling, er at man kan få 

tilgang på en type data som ikke kan innhentes på annen måte (Dunn, 2010, s. 102). Det var 

nettopp dette behovet som ble utslagsgivende for mine metodiske valg.  

Som tidligere nevnt kjennetegnes kvalitativ forskning av studier som knytter seg til sosiale 

strukturer eller individuelle opplevelser (Winchester & Rofe, 2010; Denzin & Lincoln, 2000). 

I relasjon til mitt konkrete forskningsspørsmål har utviklingen av et rehabiliteringstilbud basert 

på virtuell virkelighet utviklet seg innenfor en sosial struktur som har påvirket denne prosessen. 

Og for å få kunnskap til denne sosiale strukturen, og videre kunne identifisere de aktuelle 

faktorene jeg er ute etter – måtte jeg få tilgang til individuelle erfaringer. Bare gjennom de 

individuelle erfaringene til de ansatte på Sunnaas som har vært involvert i prosessen kunne jeg 

altså få tilgang til den sosiale strukturen der faktorene som muliggjorde utviklingen av et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet befant seg. Fokuset for min datainnsamling 

ligger dermed på individet, og gjennom individene har jeg fått tilgang til rike beskrivelser som 

i sum utgjør mitt datagrunnlag. 
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3.3.1. Kvalitativ datainnsamling - intervjuet 

Jeg har valgt intervju som datainnsamlingsmetode fordi jeg ønsket å samle inn data om 

prosessens forløp. Og ettersom prosessens forløp ikke er dokumentert i særlig grad i form av 

møtereferater, evalueringer, mål- eller strategidokumenter har veien min til denne kunnskap 

gått gjennom mennesker. På Sunnaas er det menneskene i organisasjonen som sitter på 

kunnskap og opplevelser rundt hvordan prosessen med å utvikle et rehabiliteringstilbud basert 

på virtuell virkelighet har forløpt seg på sykehuset. Det kvalitative intervjuet bygger på den 

fundamentale antagelsen om at disse perspektivene er meningsfulle – og at de både kan og bør 

gjøres eksplisitt (Patton, 2002, s. 341). Det har dermed vært gjennom intervjuene med flere 

ansatte på Sunnaas sykehus at jeg har ervervet meg den kunnskapen jeg nå sitter på, og det er 

dette materialet som utgjør min data.  

Det kvalitative intervjuet er en nyttig datainnsamlingsmetode av flere årsaker, ifølge Kevin 

Dunn (Dunn, 2010, s. 102). Som allerede diskutert i mitt tilfelle, er intervjuet nyttig for å 

avdekke kunnskapsgap som ikke kan fylles gjennom andre metoder. Det er også et nyttig 

verktøy for å undersøke kompleks atferd og motivasjoner, som blir mulig gjennom de åpne 

spørsmålene som kjennetegner det kvalitative intervjuet (Patton, 2002, s. 348). I denne 

oppgaven studerer jeg en innovasjonsprosess som har foregått over flere år, som sannsynligvis 

har involvert mange aktører. Og ettersom jeg ønsker å analyse drivere av denne prosessen har 

jeg måttet undersøke motivasjonene for både og starte opp prosessen, men også motivasjonene 

for å fortsette den. Jeg har derfor antatt at jeg ville få behov for å undersøke både kompleks 

atferd og motivasjoner blant de involverte i innovasjonsprosessen, for og besvare 

forskningsspørsmålet mitt. I tillegg er dette temaer jeg fra starten av studien ikke visste særlig 

mye om, slik at de åpne spørsmålene i det kvalitative intervjuet gjorde det mulig for meg å lære 

mye gjennom og lytte til informantenes fortellinger. En annen styrke ved intervjuet er at det er 

velegnet for å samle inn et mangfold av meninger, holdninger og erfaringer (Dunn, 2010, s. 

102). Dette argumentet har jeg ansett som svært nyttig, da formålet med min analyse vil være 

å skape en form for generaliserbar kunnskap – ikke i form av at mine funn og påfølgende 

empiriske analyse er universell, men at det er visse trekk og faktorer ved prosessen som andre 

kan lære av (altså en teoretisk generalisering, se Yin, 1994, s. 10).  

Ettersom jeg gjennom intervjuer kun har tilgang til informantenes subjektive sannhet, kan jeg 

på ingen måte fremstille mine funn som objektivt sanne (Dunn, 2010, s. 102). Ettersom 

datagrunnlaget blant annet består av informantenes gjenfortellinger av noe som skjedde for flere 
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år siden må jeg også ta forbehold om at alle detaljer kanskje ikke huskes riktig (blant annet 

detaljer knyttet til gangen i prosessens utvikling, som jeg presenterer i kapittel 5). Jeg ser det 

derfor som en styrke at jeg har inkludert flere informanter i min studie, i et forsøk på å nyansere 

den subjektive fortellingen om prosessen: hva som har vært bra, og hva som har vært 

utfordrende. Gjennom intervjuet har jeg fått tilgang til ulike perspektiver og erfaringer tilknyttet 

utviklingen av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet på Sunnaas. Kanskje vil jeg 

være i stand til å avdekke fellestrekk i informantenes opplevelser, og kanskje vil jeg finne at 

opplevelsene vil variere ut ifra hvordan informanten har vært forbundet med 

innovasjonsprosessen.  

Den siste styrken ved intervjuet som Dunn trekker frem, er at det er en metode som respekterer 

og bemyndiggjør informanten (Dunn, 2010, s. 102). Dette opplever jeg som en svært viktig del 

av hva jeg ønsker å oppnå med min studie: å vise informantene mine respekt, og være et 

formidlingsorgan for den kunnskapen de sitter på. Som jeg allerede har nevnt flere steder ønsker 

jeg med denne oppgaven å bidra til kunnskapsdeling på det virtuelle rehabiliteringsfeltet her i 

Norge, men det er informantene mine som sitter på kunnskapen og erfaringene.  

For å innhente dataen som utgjør grunnlaget for min senere analyse har jeg valgt å benytte meg 

av det semistrukturerte intervjuet, fremfor det ustrukturert eller fullstendig strukturerte (Dunn, 

2010). I det ustrukturerte intervjuet er det informanten som driver samtalen og temaene 

fremover, og denne intervjuformen er dermed informantfokusert (ibid). Jeg har valgt bort denne 

intervjumetoden av to hovedårsaker: for det første har jeg ikke tilstrekkelig erfaring med det 

kvalitative intervjuet som metode, og det ustrukturerte intervjuet krever mye av forskeren for 

at intervjuet skal gjennomføres på en god måte (Patton, 2002, s. 343). I denne intervjuformen 

bygger spørsmålene forskeren stiller på svarene informanten allerede har gitt, og det krever 

omfattende research på forhånd for å kunne stille gode spørsmål der og da (Dunn, 2010, s. 111). 

For det andre anså jeg det som nødvendig å styre intervjuet underveis, slik at jeg kunne sørge 

for at informanten ga med data på de områdene jeg hadde behov for.  

Samtidig var det viktig for meg å åpne opp rom for at informanten kunne snakke om de tingene 

som opptok han eller henne. Fra begynnelsen av datainnsamlingsfasen i prosjektet har jeg hatt 

en grunnleggende antagelse om at jeg kan lære mye ved å benytte en hybrid strategi mellom 

satt struktur og full fleksibilitet. Dette fordi jeg i starten av prosjektet kunne for lite om både 

teknologien, prosessen og konteksten til å begynne med. Jeg valgte derfor bort det strukturerte 

intervjuet, fordi jeg ønsket større rom for å utforske, gjennom og la informantene mine føre 
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meg (til en viss grad) i den retningen de selv mente var viktig. Dette handlingsrommet åpner 

ikke det strukturerte intervjuet opp for (Dunn, 2010, ss. 109-110). Derfor har jeg valgt å bruke 

det semistrukturerte intervjuet som strategi for min datainnsamling, ettersom strategien har latt 

meg forberede temaer og generelle spørsmål på forhånd (ibid). Det semistrukturerte intervjuet 

har latt meg fylle nødvendige kunnskapsgap i løpet av prosessen på en strategisk måte, i tillegg 

til at jeg har tatt opp temaer og spørsmål som har gjort det mulig å sammenligne dataen de ulike 

informantene har gitt. Fleksibiliteten i intervjuformen har samtidig ledet til muligheten for å 

oppdage interessant data gjennom utilsiktede tilfeldigheter (Patton, 2002, s. 349), som jeg i 

etterkant har innsett kan være av betydning.  

 3.4.  Informanter og datainnsamlingsprosessen  

Som jeg har vist frem til nå har det vært nødvendig for meg å snakke med aktørene tilknyttet 

innovasjonsprosessen jeg studerer for å generere de typene data som kan besvare mitt 

forskningsspørsmål. Jeg har hatt behov for data som sier noe om hvordan Sunnaas har utviklet 

et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet, gjennom å si noe om kontekstuelle og 

prosessuelle faktorer som har drevet utviklingen, samt utformingen av det konkrete tilbudet. 

Grunnet manglende data i dokumentform og min egne mangelfulle kunnskap tok jeg av 

nødvendighet kontakt med aktuelle informanter gjennom en generell henvendelse til Sunnaas 

sykehus HF.  

Jeg kom i kontakt med en representant for Sunnaas som kan sees på som det Dunn (Dunn, 2010, 

s. 112) beskriver som er «portvakt». Denne portvakten og jeg forhandlet om et mulig samarbeid, 

og da vi begge var enige foreslo hun at jeg skulle ta kontakt med en ansatt som i stor grad har 

bidratt til å utvikle det VR- og spilltilbudet som finnes på Sunnaas i dag. Denne informanten er 

en klinisk ansatt, som i løpet av de siste årene har drevet mye av utviklingen i tilbudet fremover. 

Hun har blitt min hovedinformant, og jeg har gjennomført to intervjuer med henne: ett i 2016, 

og ett i 2017. Hovedinformanten satt meg videre i kontakt med to andre ansatte på Sunnaas, 

som også ble mine informanter: en ansatt i klinikken, og en som innehar en viktig lederrolle i 

forbindelse med den innovasjonsprosessen jeg studerer. Jeg har benyttet meg av en 

kombinasjon av det Micheal Patton kaller «snowball sampling» og «criterion sampling» som 

strategi for å identifisere informantene mine (Patton, 2002, i Bradshaw & Stratford, 2010, s. 

75). Det vil si at jeg kom i kontakt med de resterende informantene gjennom hovedinformanten, 

samtidig som at jeg forutsatte for deltagelse i studien at alle informantene måtte ha direkte 
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tilknytning til utviklingen av rehabiliteringstilbudet som baserer seg på virtuell virkelighet. Med 

utgangspunkt i et ønske om triangulering av dataen var det svært ønskelig for meg at 

informantene mine har ulik tilknytning til den konkrete innovasjonsprosessen jeg studerer. 

Dette innebar at jeg stilte enda et kriterium for deltagelse: informantene måtte være direkte 

involvert, samtidig som de satt i ulike roller i tilknytning til tilbudets utvikling. Strategien bak 

dette valget var at det ville skape både dybde og nyanse i datagrunnlaget gjennom å belyse 

prosessen fra ulike sider. Min siste informant er ansatt i Helse Sør-Øst RHF, og hovedvekten 

av data som går på kontekstuelle faktorer har jeg hentet fra henne. Denne dataen har blitt 

triangulert i den grad det var mulig gjennom å sammenligne funn med det som står i offisielle 

dokumenter, samt data hentet fra informanten i lederstillingen på Sunnaas. De tre informantene 

som var ansatt på Sunnaas har jeg brukt til å innhente data om prosessuelle faktorer, 

kontekstuelle faktorer, samt hvordan rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet ser ut 

på Sunnaas. Fordi jeg skal beskytte mine informanters identitet vil jeg ikke presentere dem noe 

videre, annet enn å nevne at kjønn har blitt anonymisert gjennom arbitrær tildeling, og at 

navnene er pseudonymer. Henvisning til arbeidsoppgaver og yrke har til en viss grad vært 

nødvendig for analysen, men jeg har unngått å inkludere spesifikke detaljer som kan 

kompromittere informantenes identitet.  

It is conceivable that conducting in-depth interviews with a small number 

of the “right” people will provide significant insights into a research 

issue. (Bradshaw & Stratford, 2010, s. 75) 

Til tross for at antallet informanter i denne studien er lav, mener jeg at jeg har tatt strategiske 

grep som har resultert i både triangulering og et rikt og nyansert datamateriale. Dette har jeg 

fått til gjennom å velge «de riktige» informantene, bruke mye tid med hver enkelt informant i 

en-til-en-intervjuer, samle inn et rikt datagrunnlag og fylle kunnskapsgap der det var 

nødvendig, samt gjennom å kryssjekke data der dette har vært mulig. 

 

I kontaktfasen tilknyttet hver informant ble kontakt opprettet per e-post, der jeg presenterte meg 

selv, formålet med min studie, hva eventuell deltagelse i studien ville innebære for informanten, 

og hvilke rettigheten hun eller han har tilknyttet prosessen (informert samtykkeskjema, Dunn, 

2010, s. 110). Jeg har fulgt de rådene tilknyttet gjennomføring av intervjuet som Dunn 

fremsetter, for å etablere rapport med informantene mine, og gjennom dette styrke kvaliteten 

på dataen jeg har samlet (Dunn, 2010, ss. 112-124). Dunn omtaler rapport som et produktivt 

interpersonlig klima, som innebærer at informanten føler seg komfortabel i situasjonen og med 
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forskeren (Dunn, 2010, s. 112). Jeg har bevisst forsøkt å etablere rapport mellom meg og mine 

informanter både før, under og etter intervjuene. Dette har jeg gjort på konkrete, men også mer 

subtile måter, som: utfyllende presentasjon av meg selv og min studie, samt hvordan jeg 

ervervet informantens kontaktinformasjon, gjennomtenkt oppbygging av spørsmål og 

spørsmålsstruktur i intervjuet, strategiske lytteteknikker under intervjuet, og kontinuerlige 

tilbakemeldinger til informanten om at informasjonen er verdifull, samt oppfølging i etterkant 

av intervjuene. I retrospekt har jeg en innsigelse til etableringen av rapport: ettersom jeg bare 

intervjuet 3 av mine 4 informanter én gang er det nok begrenset hvor god rapport jeg har greid 

å etablere, til tross for mine forsøk. Jeg ville nok vært tryggere på kvaliteten på rapporten 

mellom meg og informanten dersom jeg intervjuet dem flere ganger. Hadde jeg gjort dette ville 

jeg kanskje klart å avdekke empiriske funn som per nå er utelukket fra min analyse.  

Jeg har benyttet en unik intervjuguide i hvert intervju utarbeidet på bakgrunn av informantens 

rolle, eget databehov og teorien presentert i kapittel 2. Intervjuene tok jeg opp i lydfil. Alle 

informantene mine godtok at jeg gjorde lydopptak av intervjuet, noe som har sikret en mer 

korrekt gjengivelse av rådataen under transkriberingen, enn dersom jeg bare hadde tatt notater 

underveis i intervjuet (Patton, 2002, s. 380). De transkriberte dokumentene gjenga utalte ord, 

men inneholdt også beskrivelser av ikke-verbale elementer som uttrykte det jeg oppfattet som 

informantens følelser eller sinnsstemning (såkalte «paralinquistic clues» i Dunn, 2010, s. 131) 

der disse var tydelige. Jeg opplevde også at bruk av lydopptager lot meg lytte mer aktivt (Patton, 

2002, s. 381), noe som var spesielt viktig i de tilfellene der det fleksible semistrukturerte 

intervjuet tok oss utenfor de rammene jeg hadde planlagt for intervjuet. Bruken av lydopptager 

ga meg også større frihet til å føre en kritisk indre dialog under intervjuet (Dunn, 2010, s. 116), 

for å sikre at jeg forstod det som ble sagt. I henhold til den søknaden jeg sendte inn til Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) har jeg oppbevart data og kodenøkler utilgjengelig for andre 

og separat, for å sikre at personopplysningene jeg har samlet inn i forbindelse med prosjektet 

har vært forsvarlig oppbevart. All innsamlet data (lydfiler og transkriberte intervjuer) har jeg 

oppbevart på min personlige PC, som kun jeg selv har tilgang til. Meldeskjemaet jeg sendte inn 

til NSD ble godkjent, og jeg har ikke gjort noen endringer i forhold til fremgangsmåten som ble 

beskrevet i søknaden.  

Jeg ønsker å presisere at jeg fra prosjektet begynnelse har tatt et bevisst valg om ikke og 

inkludere pasienter som informanter i min studie. Pasienters perspektiver på nytten og verdien 

av rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet anser jeg absolutt som verdifullt, men på 
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grunn av etiske utfordringer tilknyttet pasienter som informanter har jeg valgt dette bort. 

Likevel jeg har hentet ut noen pasientsitater som er offentlig tilgjengelig i forbindelse med dette 

konkrete rehabiliteringstilbudet på Sunnaas. Disse presenteres i oppgavens kapittel 5, og er et 

forsøk på å triangulere egne empiriske funn tilknyttet tilbudets suksessfaktorer og verdi. 

3.5.  Bearbeidelse av datamaterialet 

Frem til denne delen av prosessen hadde jeg samlet inn data fra 4 forskjellige informanter ved 

hjelp av det semistrukturerte intervjuet. Jeg hadde planlagt intervjuene mine slik at jeg skulle 

samle inn data som knyttet seg til konteksten rundt Sunnaas sykehus HFs utvikling av et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet, prosessuelle faktorer som kunne være av 

betydning samt konkret data om hvordan tilbudet var utformet på den tiden intervjuene ble 

gjennomført. Kodeboken jeg utarbeidet ble det viktigste verktøyet i prosessen med å redusere 

datamengden (såkalt «abstracting», Cope, 2010, s. 284). I tråd med valget av det 

semistrukturerte intervjuet, utarbeidet jeg kodeboken etter at dataen var samlet inn. Både valget 

av det semistrukturerte intervjuet, samt valget om å utarbeide koder i etterkant av intervjuene 

ble tatt ut ifra et ønske om at datainnsamlingen ikke skulle bli påvirket av for snevre, 

forhåndsdefinerte kategorier, som kunne begrense fleksibiliteten jeg hadde behov for (Fontana 

& Frey, 2000, s. 653). Jeg endte til slutt opp med 17 koder (bestående av både analytiske og 

deskriptive koder), som sa noe om informantens opplevelser av prosessen, henvisninger til 

prosessens forløp, strukturelle/kontekstuelle henvisninger og henvisninger til tilbudets 

utforming. For å arbeide med konseptbyggingen (van Hoven & Peace, 2010, s. 297) av disse 

fire hovedkategoriene koder benyttet jeg softwaren NVivo. Ut ifra kodedokumentene jeg 

opprettet gjennom NVivo startet jeg en omfattende dekodingsprosess, med fokus på latent 

innholdsanalyse (Dunn, 2010, s. 125). Datamengden ble redusert i flere omganger, gjennom 

omfattende runder der jeg for hver gjennomgang systematiserte dataen mer og mer i arbeidet 

med å identifisere empiriske funn jeg kunne bruke i analysen. På grunn av forutsetningen jeg 

satt i forbindelse med søknaden til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og på grunn av 

tilgjengelige ressurser, har jeg gjennomført en selvstendig dekodingsprosess uten hjelp eller 

innspill fra andre. Dette medfører den risiko at jeg har feiltolket data, uten at dette har blitt 

korrigert, noe som kan svekke reliabiliteten til min data (Cope, 2010, s. 291). For å bøte på 

denne svakheten har jeg vært spesielt nøye med og fokusere på min egen refleksivitet, og brukt 

dette til og etterprøve mine egne tolkninger. Om jeg har lykkes kan jeg hverken bekrefte eller 

avkrefte.  
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Gjennom dekodingsprosessen kom jeg frem til flere interessante empiriske funn. De fleste 

funnene har jeg presentert i kapittel 5 om «empiriske funn og analyse», men ikke alle funnene 

ble presentert og videre analysert i dette kapittelet. Funnene jeg har inkludert er valgt ut på 

bakgrunn av relevans i forhold til forskningsspørsmålets tre deler (som redegjort for under 

3.1.1.) og teorien jeg presenterte i kapittel 2. Det faktum at jeg valgte ut aktører med ulik 

tilknytning til prosessen med å utvikle et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet, har 

bidratt til å øke perspektivbredden i datagrunnlaget. Dette førte til en dekodingsprosess der jeg 

fant både likheter i dataen generert fra de ulike informantene, men også forskjeller. Slik jeg 

tolker min data har informantene mine som er ansatte i klinikken på flere områder andre 

opplevelser av prosessen enn informanten med lederrolle eller informanten i Helse Sør-Øst 

RHF. Dette mener jeg har bidratt til å skape nyanse i datagrunnlaget mitt. Med de ressursene 

jeg som forsker har hatt tilgjengelig mener jeg at jeg har tatt veloverveide og nyttige valg både 

i datainnsamlingsprosessen, og i databehandlingsprosessen. Gjennom disse strategiske grepene 

jeg nå har beskrevet mener jeg at jeg alt i alt har klart å gjennomføre innsamlingen og 

behandlingen av min data med «rigour», som innebærer presisjon, eksakthet og troverdighet 

(Guba & Lincoln, 2000, s.178-179). 

3.6.  Etiske vurderinger 

Det vil alltid finnes etiske utfordringer tilknyttet et kvalitativt forskningsprosjekt, i form av 

formelle etiske problemstillinger, maktrelasjoner og vurderinger knyttet til objektivitet og 

subjektivitet (Dowling, 2010, s. 26). Tilknyttet intervjuet blir de etiske vurderingene man gjør 

som forsker ekstra viktige, fordi intervjuet er et medium der du i stor grad kan påvirke 

informanten. Påvirkningen kan være positiv, men også oppleves som svært negativ for 

informanten (Patton, 2002, s. 405). Derfor blir de etiske vurderingene rundt ulike aspekter ved 

forskningsprosessen veldig viktige. Dowling definerer forskningsetikk som:  

the conduct of researchers and their responsibilities and obligations to 

those involved in the research, including sponsors, the general public and 

most importantly, the subjects of the research.  (Dowling, 2010, s. 28) 

Etiske vurderinger i forskning innebærer altså at man som forsker har et ansvar og en 

forpliktelse ovenfor andre som kan bli berørt av forskningen. De formelle etiske kodene for 

forskning innenfor samfunnsvitenskapen innebærer i hovedsak fire elementer: (i) informert 
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samtykke, (ii) unngå svik, (iii) vern om privatliv og konfidensialitet, og (iv) nøyaktighet 

(Christians, 2000, s. 140).  

(i) Informert samtykke innebærer at jeg som forsker er forpliktet til å sørge for at alle som er 

involvert i min studie har samtykket til og være involverte, samtidig som at samtykket må være 

informert. Deltagernes samtykke blir informert dersom deltageren er fullstendig klar over hva 

deltagelse vil innebære. Det vil si at deltageren skal forstå hva studien handler om, hva formålet 

med studien er, hva deltagelse vil innebære for dem, samt deres rettigheter i løpet av studien. 

Dette etiske kravet forutsetter en grunnleggende respekt for de du som forsker studerer, noe 

som er i tråd med argumentasjonen jeg fremsatte tidligere knyttet til respekt og valget om 

kvalitativ metode (Christians, 2000, s. 138; Dowling, 2010, s. 29). I prosessen med å engasjere 

mine informanter utarbeidet jeg en samtykkeerklæring, som ble lagt som vedlegg i 

kontaktepostene jeg sendte ut til potensielle informanter. Under førstegangsintervju med hver 

enkelt informant medbrakte jeg den informerte samtykkeerklæringen i skriftlig format, og 

signerte sammen med informanten to kopier – en til informanten, og en til meg selv. Dette 

gjorde jeg for å tidlig vise informanten at jeg tok deltagelsen seriøst, og at jeg hadde respekt for 

dem som informanter. Den fysiske kopien var primært tiltenkt informantens eget vern, dersom 

hun eller han på et tidspunkt hadde spørsmål til eller problemer med deltagelse i studien. 

Dersom jeg skulle involvert pasienter i min studie ville jeg sannsynligvis hatt behov for en enda 

grundigere etisk vurdering rundt informert samtykke, ettersom flere av pasientene på Sunnaas 

har en store og varierte funksjonsnedsettelser. Da ville jeg i større grad måtte diskutere både 

hvorvidt den konkrete pasienten var i stand til å bli informert, men også i hvilken grad pasienten 

var i stand til og gi et samtykke. Ettersom jeg har valgt bort pasientgruppen som ønsket kilde 

til mitt datagrunnlag (nettopp på grunn av slike etiske utfordringer et slikt valg ville medført) 

er jeg trygg på egen etisk vurdering. Jeg opplever at vurderingene jeg gjorde tilknyttet informert 

samtykke var solide, og at jeg evnet å sikre et informert samtykke fra alle informantene i min 

studie. 

(ii) Å unngå svik er en forlengelse av kravet til informert samtykke: det handler også her om å 

vise deltagerne i studien respekt gjennom ærlighet. Du som forsker skal ikke utgi deg for å være 

noen andre enn du er, og du skal heller ikke utgi studien din for å være noe annet (Christians, 

2000, s. 138). Å bevisst lyve for deltagerne i min studie har aldri vært aktuelt, og jeg har 

overhodet ikke ansett dette som nødvendig for datainnsamlingsprosessen. Dog vil jeg diskutere 

litt rundt noe informanter kan oppleve som svik fra forskerens side, og jeg vil eksemplifisere 
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dette med utgangspunkt i egen innsamlet data: en av mine informanter satt det som en 

forutsetning for deltagelse at hen fikk gå igjennom datamaterielt før oppgaven ble sendt til 

trykk. Hen hadde tidligere opplevd seg misforstått av en masterstudent som hadde foretatt sin 

analyse på bakgrunn av data informanten ikke kjente seg igjen i. Hen kunne dermed ikke lenger 

eie sin egen historie. For å være sikker på at jeg siterer hen riktig og presenterer dataen slik 

informanten mente det i intervjusituasjonen har jeg latt informanten gå igjennom det aktuelle 

materialet. Poenget dette illustrerer er at selv om forskeren forholder seg til det etiske kravet 

om å unngå svik i beste mening, kan hun ende opp med og feiltolke dataen.  

(iii) Vernet om deltagernes privatliv og deres konfidensialitet er også en viktig etisk vurdering 

som må tas (Christians, 2000, s. 139). I den informerte samtykkeerklæringen alle mine 

informanter signerte hadde jeg også inkludert en boks som lot informanten velge om hun eller 

han ønsker å være anonym. Til tross for at majoriteten av informantene mine ikke hadde noe 

ønske om anonymitet har jeg tatt et valg om å anonymisere alt datamaterialet. Selv om flere av 

informantene sa eksplisitt at de ikke trengte å være anonyme, er det usikkert hvilken påvirkning 

denne oppgaven kan ha på dem senere. Temaet jeg skriver om er ikke spesielt sensitivt, men å 

avsløre informantenes identitet kan potensielt medføre konsekvenser for dem, noe jeg ikke 

ønsker å utsette dem for. Noen detaljer (som hva informanten jobber med) har vært relevante 

for min analyse, men jeg har vurdert det dithen at dette er den eneste personopplysningen av 

relevans for min analyse. Jeg har dermed vurdert det som mest etisk forsvarlig å anonymisere 

informantene mine. 

(iv) Nøyaktighet refererer til nøyaktigheten i dataen som er innsamlet. Først og fremst dreier 

det seg om fabrikkering av data, men det kan også dreie seg om utilsiktede misforståelser begått 

i beste mening (Christians, 2000, s. 140). Som jeg allerede har diskutert i de foregående 

avsnittene kan nøyaktigheten i min data i hovedsak blitt påvirket negativt av to grunner: 1) 

nøyaktigheten i dataen kan ha blitt redusert fordi jeg alene har tolket datamaterialet, uten at 

andre har etterprøvd mine konklusjoner. 2) Nøyaktigheten i dataen kan ha blitt redusert i det 

datamaterialet som kommer fra de tre informantene som ikke har fått gjennomgått sine 

intervjuer i etterkant. Begge disse utfordringene kan ha påvirket både hvordan jeg har tolket 

dataen, og dermed den påfølgende analysen. Alt i alt kan jeg ikke være fullstendig sikker på 

nøyaktigheten i mitt innhentede datamateriale, men dersom unøyaktighet har oppstått er det 

med bakgrunn i utilsiktede misforståelser, begått i beste hensikt.  
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Når det kommer til de etiske vurderingene jeg har tatt i tilknytning til maktrelasjoner har jeg 

ikke i særlig grad opplevd det teorien om maktrelasjoner i intervjusituasjonen advarer mot: at 

jeg som forsker sitter på langt mer makt enn min informant (Dowling, 2010, s. 32). Derimot 

har min opplevelse vært at jeg enten har hatt en gjensidig relasjon til mine informanter, eller at 

jeg har «studied up». Å «studere oppover» innebærer at informanten har mer makt enn meg i 

intervjusituasjonen. Dette har jeg opplevd fordi de informantene som besitter lederroller besitter 

mer påvirkningskraft og autoritet i kraft av deres arbeidsstilling, samt at de er eldre enn jeg selv 

(som «bare» er en ung masterstudent»). Dette til tross, har disse informantene utvist stor 

nysgjerrighet og vilje til å delta i min studie, noe som jeg opplever har utjevnet den 

asymmetriske maktbalansen. 

Når det kommer til etiske vurderinger tilknyttet objektivitet og subjektivitet har jeg ved flere 

anledninger allerede diskutert hvordan jeg som forsker kan ha tatt valg som har påvirket data 

og analyse. I tillegg til dette har min posisjonalitet påvirket gjennomføringen av dette prosjektet 

på flere måter. Min agenda med denne oppgaven er å være et medium for kunnskapsspredning, 

fordi jeg selv mener at helse-Norge har behov for dette innenfor det temaet jeg skriver om. 

Denne verdien jeg tillegger kunnskap, kunnskapsspredning og læring har sannsynligvis 

påvirket mitt valg av teori i stor grad. Dataen har jeg tolket med utgangspunkt i mine egne 

oppfatninger av verden rundt meg, egen kunnskap og egne erfaringer. Tolkningen som ligger 

til grunn for analysen er dermed subjektiv. Men som Rofe & Winchester (m.fl.) presiserer er 

all forskning til en viss grad subjektiv, fordi du som forsker aldri vil være i stand til å løsrive 

deg helt fra deg selv (Rofe & Winchester, 2010).  

3.7.  Oppsummering 

Som jeg har forsøkt å vise i dette kapittelet har metodevalgene mine, datainnsamlingen og 

databehandlingen vært preget av gjennomgående kritisk refleksjon rundt meg selv som forsker. 

Jeg har operasjonalisert forskningsspørsmålet ved å dele det opp i tre ulike områder (basert på 

teorien fra kapittel 2): kontekst, prosess og selve utformingen av tilbudet. Behovet for data på 

disse tre områdene har styrt mine valg for datainnsamling og databehandling. Jeg har valgt 

kvalitativ metode som tilnærming fordi jeg er opptatt av å avdekke faktorer ved en prosess som 

bare kan forstås gjennom en fortolkende tilnærming til prosessens forløp. Jeg har valgt intervju 

som metode fordi det er den mest nyttige metoden for å få tilgang til de dataene som kan besvare 

mitt forskningsspørsmål, i lys av teoriene i kapittel 2. Jeg valgte det semistrukturerte intervjuet 



51 

 

som et kompromiss mellom låst struktur og en frihet jeg føler at jeg ikke behersker enda. 

Informantene mine ble valgt på bakgrunn av deres forhold til prosessen jeg studerer, og jeg 

opplever datagrunnlaget som relevant og nyansert, selv om jeg skulle ønske jeg hadde inkludert 

enda flere nyanser. Casestudie ble valgt fordi min studie er utformet slik at en slik tilnærming 

ville være nyttig, i tillegg til at valget ble tatt av nødvendighet. Sunnaas sykehus ble også valgt 

fordi jeg mener at den kunnskapen de har generert er viktig, og nyttig for langt flere enn de som 

besitter den i dag. I løpet av prosessen har jeg reflektert rundt ulike metodiske muligheter før 

jeg har tatt mine valg, og mener selv at jeg kan stå for de valgene jeg har tatt fordi det har vært 

strategiske begrunnelser bak dem.    
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4. CASESTUDIE AV SUNNAAS  

INNOVASJONSPROSESSENS KONTEKST 

4.1.  Den nasjonale og regionale konteksten rundt Sunnaas sykehus 

Som jeg viste under 2.1.2. består en del av litteraturen på feltet om innovasjon på sykehus av 

longitudinelle studier av tekniske endringer. Ut i fra denne tilnærming er nivået som studeres 

systemet, og innovasjon sees på som en langsiktig problemløsningsprosess, der samarbeidet 

mellom ulike aktører er en nøkkelaktivitet. Tanken bak et systemperspektiv på innovasjon er at 

en organisasjon ikke innoverer i isolasjon, men i samarbeid med andre (Edquist i Oxford, s. 

182). Det er altså ulike elementer i systemet som påvirker den konkrete innovasjonsprosessen, 

og som danner konteksten denne innovasjonsprosessen utvikler seg i.  

Min tilnærming til utviklingen av et VR- og spilltilbud på Sunnaas er ikke systemisk, men jeg 

ønsker likevel å inkludere denne delen som skal handle om hvilken kontekst Sunnaas opererer 

i. Med en redegjørelse for den konteksten Sunnaas opererer i nasjonalt og regionalt, samt den 

konkrete konteksten på sykehuset der utviklingen av VR- og spilltilbudet har foregått, vil jeg 

belyse den konteksten innovasjonsprosessen jeg studerer har utspilt seg i. Jeg gjør dette for i et 

forsøk på å øke forståelsen av empiriske funn og empirisk analyse som kommer i neste kapittel, 

samt forståelsen av den konkrete innovasjonsprosessen slik den har utspilt seg på Sunnaas.  

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen i 

Norge får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester (Regjeringen, 2018). I forbindelse 

med sykehusreformen som ble iverksatt i 2002, ble det opprettet 4 regionale helseforetak (Helse 

Sør-Østᵃ, 2018). Disse eies av Helse og omsorgsdepartementet, og består av Helse Sør-Øst 

RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, som sammen har ansvar 

for spesialisthelsetjenesten i Norge (ibid). De fire regionale helseforetakene utgjør den 

strategiske enheten som eier helseforetakene i sin respektive region (ibid).  

Helse Sør-Øst RHF er det regionale helseforetaket som eier Sunnaas sykehus HF. I tillegg til 

Sunnaas eier de 10 andre helseforetak, som kan sees på som strategiske enheter for mindre 

regioner innenfor region Sør-Øst. Vanligvis består hvert helseforetak av flere sykehus. For 

eksempel har helseforetaket Sykehuset Innlandet (SI) virksomhet på 42 steder i Hedmark og 

Oppland. Helseforetaket SI favner 49 norske kommuner, med over 400 000 tilhørende 
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innbyggere (Helse Sør-Østᵇ). Til sammen er det 10 032 ansatte på Sykehuset Innlandet, fordelt 

på 7438 årsverk (per 2016) (Sykehuset Innlandet HF, 2018). SI er et av landets aller største 

helseforetak, målt i antall behandlede pasienter. Akkurat hvor mange pasienter som behandles 

av Sykehuset Innlandet hvert år finnes det ikke tilgengelige tall på, men i deres årsrapport fra 

2016 står det at de blant annet behandlet 455 062 pasienter innen somatisk område dette året. 

Det som gjør Sunnaas så spesiell i denne konteksten, er at de utgjør ett sykehus, samtidig som 

de er et eget helseforetak. Så til sammenligning fra Sykehuset Innlandet, er det bare 800 ansatte 

på Sunnaas sykehus HF (helseforetak). De behandler bare en brøkdel av pasientmengden 

Sykehuset Innlandet behandler, med sine forsiktige 3000 pasienter i året.  

Styringsstrukturen er lagt slik at Helse- og omsorgsdepartementet sender årlig et 

oppdragsdokument til de regionale helseforetakene, basert på statsbudsjettet. 

Oppdragsdokumentet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og 

rapporteringskrav for virksomhetene. De regionale helseforetakene gjennomgår og reviderer 

det originale oppdragsdokumentet fra departementet, og sender det dermed videre til 

helseforetakene som hører innunder deres region. I følge min informant i Helse Sør-Øst RHF 

har hvert helseforetak i regionen stor autonomi til å utforme egne mål og strategier basert på 

rammene som Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF har satt. Også en av 

mine informanter jeg har snakker med på Sunnaas, som innehar en lederstilling på sykehuset, 

bekrefter denne graden av autonomi.  

4.2. Strategisk innovasjonsarbeid på Sunnaas sykehus 

Bakgrunnen for presentasjonen av helseforetaket Sunnaas, sammenlignet med helseforetaket 

Sykehuset Innlandet, og styringsstrukturen i spesialisttjenesten er for å illustrere den konteksten 

Sunnaas operer i. De er et lite sykehus, samtidig som de er et eget helseforetak, og de har stor 

autonomi når det kommer til å utforme egne strategier og mål. Det er med bakgrunn i dette at 

innovasjonsarbeidet på Sunnaas ser annerledes ut enn det gjør i andre helseforetak, eller på 

andre sykehus. 

Organiseringen av innovasjonsaktivitetene i våre helseforetak er veldig 

ulik. Hvis vi ser bort ifra OUS [Oslo Universitetssykehus] som alltid blir 

litt spesiell, så er det [sykehuset] Østfold og Sunnaas [sykehus] som er de 

eneste av våre helseforetak som har en innovasjonssjef. Andre 

helseforetak har kanskje en underlagt en forskningssjef, eller så har de 

ikke noen medarbeider med innovasjon i tittelen i det hele tatt. Så det kan 
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være litt ymse hvordan man ivaretar innovasjonsaktiviteten. (Line, ansatt 

i Helse Sør-Øst RHF) 

Dette sitatet er fra informanten som jobber i Helse Sør-Øst RHF, som beskriver hvordan 

helseforetakene i regionen arbeider med innovasjon. Som det fremkommer av sitatet er dette 

varierende, noe som gjenspeiler helseforetakenes autonomi når det kommer til strategi og 

målsetting for deres arbeid. Av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst er det bare 3 av helseforetakene 

som har en innovasjonssjef. Dette indikerer at blant helseforetakene i region Sør-Øst er det et 

varierende fokus på innovasjon. Videre forteller Line meg dette, i relasjon til 

innovasjonsarbeidet på Sunnaas: 

Sunnaas er jo egentlig veldig spesiell, både fordi at de er et eget 

helseforetak, også er de et lite sykehus. Alt er så åpent, så transparent og 

så enkelt. (…) Derfor er egentlig Sunnaas et dårlig eksempel, fordi det er 

så enkelt å få det til der. (Line, ansatt i Helse Sør-Øst RHF) 

Line har kanskje noe rett i at Sunnaas er et dårlig eksempel for statistisk generalisering, i og 

med at det kan være vanskelig å sammenligne Sunnaas som case med andre case (se 3.2.).. Som 

disse funnene viser er Sunnaas et spesielt tilfelle, og sannsynligvis lite representativ for de andre 

helseforetakene og sykehusene både i regionen, men også nasjonalt. Dette vil sannsynligvis 

medføre at dersom et annet sykehus eller helseforetak forsøker å implementere et tilsvarende 

tilbud som jeg beskriver i denne oppgaven, vil prosessen utspille seg annerledes ettersom 

konteksten som rammer inn innovasjonsarbeidet er ulik. For analytisk generalisering, er casen 

derimot svært nyttig (se 3.2.) Ettersom enhver kontekst er ulik, vil man ikke kunne utarbeide 

en universell mal for hvordan man burde arbeide med innovasjonsaktiviteter. Så selv om 

konteksten rundt implementeringen av denne tjenesteinnovasjonen på Sunnaas er unik, vil det 

fremdeles være mulig å lære av prosessen slik den har foregått på Sunnaas sykehus.   

Til nå har jeg beskrevet størrelse på helseforetaket/sykehuset, autonom styring og det at 

Sunnaas har en egen innovasjonssjef som elementer som påvirker konteksten rundt utviklingen 

av et VR- og spilltilbud på Sunnaas. Det at innovasjonssjefen er leder for en egen 

innovasjonsavdeling på sykehuset vitner om at Sunnaas ønsker å ha et aktivt fokus på 

innovasjon i sitt arbeid. Innovasjonsavdelingen er direkte underlagt sykehusets toppledelse, på 

lik linje med forskningsavdelingen, klinikken, og avdeling for samhandling og internasjonal 

aktivitet. 
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Organisasjonskart, Sunnaas sykehus HF. (Sunnaas sykehus HF, 2018). 

Innovasjonsavdelingen er ikke veldig stor, og dette er et strategisk valg gjort av ledelsen på 

Sunnaas. Istedenfor en stor innovasjonsavdeling har Sunnaas sykehus valgt det de kaller en 

«distribuert modell» for innovasjon på sykehuset. Dette innebærer i korte trekk at den ansatte 

som kommer med en innovasjonsidé involveres i prosessen med å utvikle ideen videre, 

uavhengig av hvor i organisasjonen hun befinner seg. En mer detaljert beskrivelse av det 

strategiske valget med en slik distribuert modell kommer jeg til å analysere under 5.6. om 

prosessens suksessfaktorer. Basert på inntrykket jeg sitter igjen med etter intervjuene med mine 

informanter, samt tilgjengelige strategi- og styringsdokumenter, er det tydelig at Sunnaas 

arbeider aktivt med å være en innoverende organisasjon. Dette kommer til uttrykk blant annet 

gjennom den fysiske struktureringen av organisasjonen, med tanke på at de har etablert en egen 

innovasjonsavdeling. Og som vist under 2.1.5. er fysisk organisering en viktig faktor som 

påvirker organisasjonens innovative ytelse, ettersom den fysiske sammensetningen av 

kunnskapsbasen påvirker kreativ atferd. I tillegg til at fokuset på innovasjon gjenspeiles i 

organisasjonsstrukturen på Sunnaas, er det også tydelig i sykehusets langtidsplaner, som 

fremsetter et ønske om at arbeidet med innovasjon på Sunnaas skal være systematisk. I 

strategien sykehuset har utarbeidet mot 2030 spiller innovasjon en viktig rolle, både for hvordan 
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sykehuset ser sin rolle i helse-Norge, hvilke langsiktige mål de har satt seg mot 2030, samt 

hvordan sykehuset skal oppnå disse målene. Disse langtidsmålene indikerer at Sunnaas har 

store ambisjoner med tanke på samfunnsverdien de ønsker å skape, og at de ser på innovasjon 

som et viktig verktøy i arbeidet med og nå disse ambisjonene (Sunnaas sykehus HF, 2018). 

Som en naturlig følge av de strategiske langtidsmålene gjenspeiles fokuset på innovasjon i 

sykehuset målplan for 2017-2020. Dette konkretiseres blant annet i at sykehuset ønsker at 

innovasjoner utviklet av Sunnaas skal tas i bruk av andre. Dette er ifølge måldokumentet et ledd 

i strategien mot å bli en fremtredende aktør internasjonalt for rehabiliteringsforskning og 

innovasjon (Sunnaas sykehus HF, 2018).  

For at målene og strategiene skal bli håndterlige i arbeidshverdagen på Sunnaas, er de brutt ned 

i enda mindre deler som veileder det daglige arbeidet med innovasjon på sykehuset. Gjennom 

intervju med en informant som jobber i innovasjonsavdelingen på Sunnaas, beskriver han 

hvordan deres daglige arbeid med innovasjon veiledes av en strategi de kaller «SALTOEN». 

Slik informanten min beskriver strategien går SALTOEN ut på disse tingene: «S» står for 

systematisk arbeid, og skal sikre at de innovasjonsaktivitetene de ansatte velger å jobbe med 

ikke er tilfeldige. De skal være satt inn i en sammenheng, og være en del av det 

innovasjonsarbeidet som er nedfelt i mål og strategier. «A» står for ambisjoner, og skal speiles 

i at de tingene de velger å jobbe med skal føre til at sykehuset strekker seg litt lenger enn det 

de får til i dag. «L» står for lederforankring, som innebærer at innovasjonsaktiviteter og 

innovasjonsprosjekter skal være forankret hos dem som har lederansvaret for de ansatte som er 

involvert i arbeidet. At forankring i ledelsen er viktig for innovasjonsarbeid støttes av 

innovasjonslitteraturen for øvrig, slik jeg viste under 2.1.5. «T»-en står for trening, som er et 

forsøk på å skape en holdning på sykehuset som anerkjenner innovasjon som en lærende 

aktivitet. Tanken er at når er innovasjonsprosjekt gjennomføres er det ikke primært fordi det 

må lykkes, men fordi det utgjør en god mulighet for læring – uansett om man lykkes eller ikke. 

Det handler om å ha spillerom til å trene, og gjennom trening erverve seg kunnskap. Dersom 

konklusjonen på et prosjekt blir at «dette skal vi ikke fortsette med», så er det helt greit. Også 

denne holdningen peker litteraturen jeg har presentert under 2.1.4. på som viktig, ettersom det 

er knyttet så stor usikkerhet og risiko til innovasjon. Man kan rett og slett ikke være en 

innoverende organisasjon uten å ta sjanser. «E» står for endring, og dette relaterer seg til det 

arbeidet de gjør med organisasjonskulturen på Sunnaas. Min informant er veldig tydelig på at 

både han og de andre i innovasjonsavdelingen på sykehuset jobber med å skape det han kaller 

en «nysgjerrighetskultur», som skal påvirke ansatte til en positiv holdning mot endring. Dette 
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kan sees på som det jeg omtaler som «mekanismer som forsterker ønsket atferd», under 2.1.5. 

Til slutt står «N»-en for nettverk, og er den delen av innovasjonsstrategien på Sunnaas som 

anerkjenner at samarbeid er viktig for innovasjonsresultater. Som beskrevet innledningsvis i 

dette kapittelet, og som vil fremkomme av analysen i neste kapittel innoverer ikke Sunnaas 

alene. Verdiene som skapes gjennom innovasjonsarbeidet på Sunnaas er et resultat av 

samspillet mellom mange ulike aktører, som sammen besitter den nødvendige kunnskapen for 

å lykkes med innovasjon.   

Disse elementene er bare noe av det som utgjør Sunnaas sykehus’ og den konkrete 

innovasjonsprosessens kontekst. Gjennom å beskrive styringsstrukturen i helse-Norge, de 

konkrete helseforetakenes autonomi, samt konkrete trekk ved Sunnaas sykehus og deres arbeid 

med innovasjon har jeg forsøkt hvordan sykehuset arbeidet med innovasjon, og hvilke rammer 

de arbeider innunder. Sunnas har i stor grad mulighet til å utforme egne strategier og mål, så 

lenge de holder seg innenfor den retningen Helse- og omsorgsdepartementet, og Helse Sør-Øst 

RHF har nedsatt. Og ettersom sykehuset er svært lite, samtidig som det er utgjør et helseforetak 

har Sunnaas stor frihet til å arbeide med innovasjon slik de selv ønsker. Gjennom langsiktige 

og kortsiktige mål og strategier er det tydelig at Sunnaas ønsker å være et innoverende sykehus. 

Og som funnene mine i neste kapittel kommer til å vise er disse ambisjonene noe sykehuset 

jobber aktivt med på flere ulike måter. I sum utgjør elementene jeg har beskrevet i dette 

kapittelet, sammen med de empiriske funnene jeg kommer til å presentere i neste kapittel 

konteksten rundt implementeringen av et VR- og spilltilbud på Sunnaas. 
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5. EMPIRISKE FUNN og ANALYSE 

5.1.  Innledning 

I forrige kapittel presenterte jeg flere kontekstuelle faktorer omkring Sunnaas sykehus. Jeg 

presenterte også sykehusets arbeid med å utvikle et rehabiliteringstilbud basert på virtuell 

virkelighet. Funnene fremstiller Sunnaas som et ganske unikt eksempel i norsk kontekst, 

ettersom sykehusets størrelse tillater arbeid med innovasjon på andre måter enn større sykehus 

og helseforetak har mulighet til. Kombinert med Sunnaas sykehus’ høye ambisjoner om å 

lykkes med innovasjon gjennom strategisk arbeid, skaper dette rammene for den konkrete 

prosessen jeg studerer i denne oppgaven.  

De empiriske funnene jeg skal presentere i dette kapittelet er først og fremst knyttet til tilbudets 

utforming og de prosessuelle faktorene som muliggjorde utviklingen av er rehabiliteringstilbud 

basert på virtuell virkelighet. Empiriske funn tilknyttet organisasjonskultur (som jeg definerte 

som kontekstuell faktor i kapittel 3) vil også presenteres her.  

5.2.  Tilbudets utforming 

Jeg vil begynne dette kapittelet med å presentere hvordan rehabiliteringstilbudet basert på 

virtuell virkelighet ser ut på Sunnaas i dag. Som diskutert i 3.2. bidrar elementene dette tilbudet 

består av til å avgrense analysen. I relasjon til diskusjonen rundt de ulike gradene av immersjon 

jeg fremsatte i del 2.2.1. vil det her bli tydelig at jeg inkluderer data om ikke-omsluttende, semi-

omsluttende og omsluttende teknologi i presentasjonen av det eksisterende tilbudet.  

Slik det er utformet i dag, er spilltilbudet på Sunnaas veldig variert, og består av teknologi som 

byr på alle gradene av immersjon. Spillaktiviteten foregår primært på VR-lab som er et 40 m2 

stort rom øremerket spillaktivitet. I tillegg er det satt opp en TV med flere konsoller nede ved 

fysioterapisalen, hvor det foregår en spillkafé med lett servering hver fredag. Denne spillkafeen 

er åpen for alle pasientene på Sunnaas, og er det eneste tilbudet på dagtid som samler pasientene 

på tvers av avdelinger. På VR-lab trener pasienten sammen med sin terapeut, og bruk av rommet 

må bookes i forkant. Både VR-lab og spillkafeen er veldig populære tilbud blant pasientene, og 

informantene mine oppgir at det som oftest er fullt på disse tilbudene. 
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Av de typene spill som enten er ikke-omsluttende eller semi-omsluttende inkluderer tilbudet 

mange kommersielle konsoller som PlayStation 3, PlayStation 4, xBox 360, xBox One, 

Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Nintendo DS og spill tilknyttet den spesialiserte robotikken. 

Disse oppbevares og brukes primært på VR-lab, med unntak av noen kommersielle konsoller 

som finnes på spillkafeen. Av de mer omsluttende VR-teknologiene har Sunnaas utstyr i ulike 

prisklasser. Samsung VR Gear er den «enkleste» omsluttende VR-teknologien på VR-lab, og 

denne følger ofte med når du kjøper deg en smarttelefon. Dette hodemonterte displayet kan 

kobles på PlayStation 4, som sammen med en bevegelseskontroll gir deg en interaktiv og 

omsluttende VR-opplevelse. HTC Vive og Oculus Rift tilhører spilltilbudets toppsjikt, og er 

noe av det beste innen omsluttende VR du får tak i på markedet i dag. Til disse to HMD-ene 

får du bevegelsessensorer, samt en miljøsensor med Oculus Rift. Oculus Rift må kobles på en 

kraftig nok datamaskin til å kjøre spillene.  

I tillegg til det fysiske utstyret har Sunnaas gjennom innovasjonsprosjektet Spill deg bedre 

opprettet nettsiden spilldegbedre.no. Dette er en ressursplattform hvis formål er å informere 

andre som ønsker og bruke spill i behandling om hvilke spill som trener hvilken funksjon. 

Hvis jeg kan sitte her på Sunnaas og holde meg oppdatert, også lansere 

det på nett... Sånn at du som ergoterapeut i Alta, som er alene på en 

sykehusavdeling som ikke har ressursene til å holde seg oppdatert, bare 

kan gå inn på den nettsiden og se at «åja, her er det oppdatert informasjon 

som jeg kan bruke – det spillet har jeg, og Fru Hansen trenger å trene 

håndfunksjonen sin». Det er målet. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

Spilldegbedre.no er altså en ressurs som kan brukes av ansatte på Sunnaas, men målet er at det 

skal være en kunnskapsplattform for andre interesserte også, enten det er behandlere eller 

privatpersoner.  

At den sykehusansatte selv kjenner godt til bruken av teknologien og spillene er svært viktig 

ifølge informantene jeg har snakket med: «Det å holde egen ferdighet ved like er viktig for at 

en pasientbehandling skal bli vellykket» (Elin, ansatt på Sunnaas). Spilltilbudet på Sunnaas er 

dermed avhengig av at de ansatte kjenner til teknologien, kan bruke den, samt at de holder seg 

oppdatert på spill og hvilke funksjoner de konkrete spillene trener. Strategien Sunnaas har brukt 

til opplæring når det kommer til omsluttende VR (HMD-teknologi) er å trene opp superbrukere. 

Per 2017 var det tre slike superbrukere på Sunnaas, som tilhører ulike avdelinger. Rollen til 

superbrukerne er å hjelpe til med opplæring av andre ansatte og bruk av teknologien i 
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behandlingssammenheng sammen med ansatte som ikke er komfortable med teknologien enda. 

Uten å ha sikre tall anslår en av informantene mine at det ca. er 10 terapeuter som bruker VR 

HMD jevnlig i behandlingssammenheng. Tatt i betraktning av at det er i overkant av 100 ergo- 

og fysioterapeuter på Sunnaas utgjør dette under 10 prosent, dersom anslaget stemmer. Og dette 

påvirker videre antallet pasienter som får muligheten til å benytte seg av tilbudet. I følge en av 

mine informanter som har jobbet tett med prosessen var det like mange pasienter som benyttet 

seg av spilltilbudet i 2016 som i 2017. 

Dersom pasienten har en terapeut som er komfortabel med å bruke teknologien kommer de 

sammen frem til hvordan spilltilbudet skal benyttes i hvert enkelt tilfelle, basert på pasientens 

ønsker og behov. Det blir også vurdert overføringsmuligheten denne typen trening har til 

pasientens hjemmemiljø. Dersom pasienten eier en PlayStation 4, vil fokus da kunne legges på 

spill og trening pasienten kan fortsette med når han kommer hjem. Dersom pasienten ikke eier 

noen spillkonsoll (eller er uerfaren og ukomfortabel med bruk) kan konklusjonen være å ikke 

benytte tilbudet overhode, men heller fokusere på tradisjonell rehabilitering. 

Dersom pasienten ikke har en terapeut som bruker spillteknologi jevnlig kan man få hjelp av 

superbrukerne, dersom de har mulighet til å stille opp. Som de fleste andre terapeuter på 

Sunnaas har også superbrukerne en full klinisk hverdag, og ikke noen avsatt tid til å assistere i 

slike tilfeller.  

5.3.  Tilbudets suksessfaktorer og verdi 

Dataen som viser at VR-laben nesten alltid er fullbooket, og at den ukentlige spillkafeen alltid 

er full vitner om at dette tilbudet har en verdi. Som jeg viste i 2.2.4. har VR-teknologi innen 

helse og rehabilitering et stort potensial til å skape verdier for flere pasientgrupper. Blant annet 

ryggmargsskadde, multitraumepasienter, smertepasienter og slagrammede er å finne på 

Sunnaas sykehus, alle med sitt unike behandlingsbehov og ønsker. Videre vil jeg presentere 

data som sier noe om verdien det konkrete tilbudet har for pasientene på Sunnaas sykehus, slik 

det oppleves av mine informanter. 

En klar suksessfaktor ved tilbudet som også gir det stor verdi, er bredden i det. Her tenker jeg 

på bredden både i typen utstyr, men også bredden i bruksområder. Den forskjellige 

spillteknologien som befinner seg på Sunnaas gjør det mulig for de fleste pasientene på 

sykehuset å benytte seg av spilltilbudet, på tvers av avdelinger og uavhengig av funksjonsnivå. 
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Dataen min har ikke avdekket hvilken pasientgruppe som bruker tilbudet mest aktivt, men 

informantene mine oppgir at det benyttes av både yngre og eldre. Både smertepasienter, 

ryggmargsskadde, multitraumepasienter, nevrologipasienter og brannskadde bruker tilbudet. 

En pasient som har svært dårlig håndfunksjon kan spille spill ved hjelp av den spesialiserte 

robotarmen som finnes på VR-lab. En annen pasient som har kommet langt i 

rehabiliteringsløpet, kan benytte seg av balansebrettet som hører til Nintendo Wii. 

Smertepasienten som har behov for en avkobling kan bruke den svært omsluttende Oculus Rift, 

som flytter fokus fra smertene og over på noe helt annet.  

Det er litt sånn for en del av pasientene våre som havner i rullestol, så er 

det vanskelig å finne aktiviteter som får opp pusten eller som får hjertet til 

å slå. Men flere av spillene her har de kvalitetene, som for eksempel 

boksing, der du må bruke henda dine mye. Der får du opp pumpa likevel. 

(Elin, ansatt på Sunnaas). 

Som sitatet viser gir spillteknologi pasientene muligheten til å trene opp kondisjon, noe som 

kan være en utfordring for den pasientgruppen som sitter i rullestol. Gjennom å bruke teknologi 

som både er omsluttende, semi-omsluttende og ikke-omsluttende sørger Sunnaas for å ha et 

tilbud som kan passe til alle typer pasienter, og også deres individuelle interesser. En av de 

største styrkene ved VR-teknologi er (som jeg argumenterer for i 2.3.3.) dens unike mulighet 

for tilpasning. Kombinert med at dette er kommersielt tilgjengelig teknologi senker det 

terskelen for å prøve ut teknologien både for andre behandlingsinstitusjoner, men også 

privatpersoner. Smertepasientene som oppholder seg på avdeling for vurdering er der for å bli 

kjent med verktøy som kan hjelpe dem i deres hverdagsliv hjemme. VR er en slik type teknologi 

pasienten kan anskaffe seg, og bruke selv etter oppholdet på Sunnaas. Erland sier: 

Jeg tenker at det er en fin innfallsvinkel til å komme i gang med aktivitet. 

Og at det er lett å gjennomføre fordi du kan gjøre det hjemme. Du må ikke 

gå ut noen plass. Du må ikke fysisk forflytte deg. Du kan bare gjøre det 

hjemme i din egen stue, på soverommet eller hvor du nå er. (Erland, ansatt 

på Sunnaas) 

Dette sitatet viser hvordan tilbudet på Sunnaas har en overføringsverdi til hjemmet. Om det er 

for smertepasienten som kan bruke teknologien til avkobling, eller ryggmargskadepasienten 

som bruker teknologien til å trene balanse. Eller for den eldre pasienten som fremdeles føler 

seg litt utrygg i trafikken, til tross for et lengre opphold på Sunnaas. Disse pasientene kan 

teknologien hjelpe – både på sykehuset, men også i deres egne hjem.  
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En annen styrke ved tilbudet er at behandlingsopplegget på Sunnaas utformes etter pasientens 

ønsker og behov. Dersom pasienten ikke selv ser verdien av å bruke spill i behandling, eller har 

noe ønske om å kjøpe teknologien når hun kommer hjem brukes det dermed ikke tid på dette 

tilbudet. Det kan være at pasienten er ukomfortabel eller skeptisk med teknologien, og er helt 

uinteressert i å prøve. Og dette er helt greit. Samtidig øker antallet pasienter som har bred 

teknologisk erfaring, ettersom det stadig blir flere yngre pasienter som har behov for 

rehabilitering. I tillegg øker andelen voksne og eldre som har gode digitale ferdigheter, ettersom 

det snart ikke er så mange igjen av den generasjonen der flest har ingen digitale ferdigheter 

(SSB, 2017). Disse elementene, kombinert med mekanismene bak læring som jeg presenterte i 

2.1.4. tilsier at en bred teknologisk kunnskapsbase vil gjøre det enklere for folk å bli kjent med 

VR-teknologi dersom de ikke er kjent med det fra før. Det er dermed rimelig å forvente at VR 

er noe stadig flere blir komfortable og kjent med, enten før de sjekker inn på Sunnaas eller i 

løpet av oppholdet.   

I tillegg har informanten min Petter, som har bakgrunn som psykolog, flere interessante 

betraktninger når det kommer til dette tilbudets verdi jeg ønsker å presentere her. Petter kan 

fortelle meg at: 

Det vi ser er at en del pasienter blir mer motivert, de yter mer og de 

glemmer kanskje litt mer av det de opplever som begrensninger når vi 

jobber med spill som plattform. (Petter, ansatt på Sunnaas) 

Petter illustrerer videre dette scenarioet: tenk deg at du blir sendt til Sunnaas fordi du har vært 

i en alvorlig bilulykke. Begge beina dine måtte amputeres etter ulykken, og du må nå trene opp 

kroppen igjen og samtidig lære deg å leve et liv uten ben. Etter ulykken er det få arenaer hvor 

du kan være den du var – eller den du ønsker å være. I mange spill kan du representeres av en 

avatar: en karakter du selv har skapt som representerer deg. Spiller du med andre online vil du 

kunne være med i et fellesskap der det at du er amputert blir helt irrelevant, fordi ingen engang 

trenger å vite at du ikke har ben. Du representeres av en karakter du selv har valgt, og som du 

ønsker å være. Som vist under 2.2.4. har VR-teknologi blitt brukt i behandling av pasienter med 

fantomsmerter, gjennom en overbevisende simulering av lemmer du faktisk ikke har. Igjen 

illustrerer disse eksemplene teknologiens bruksområder. 

Det sosiale aspektet ved spill er en annen ting Petter trekker frem som en del av tilbudets verdi. 

Hans erfaring er at den sosiale biten er svært viktig i rehabiliteringssammenheng, fordi det å 

kunne gjøre noe hyggelig sammen med andre har stor verdi når livet ditt ellers er i en 
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krisetilstand. Dersom man beveger seg fra brettspillplattformen, og over til de spillplattformene 

som er fokuset i denne oppgaven, ser man at spillutviklerne er gode til å forstå motivasjon og 

belønning. Disse pasientsitatene viser hvordan slike spill motiverer pasienten til å yte mer: 

Jeg glemmer at jeg står mens jeg spiller, og kan derfor stå mye lenger! 

(Hamarregionen, 2018) 

Jeg blir mer motivert til å presse med hardere for og oppnå høyere 

poengsum. (Hamarregionen, 2018)  

Disse sitatene stemmer over ens med opplevelsene til mine informanter som arbeider i 

klinikken. De klinisk ansatte forteller meg at tilbudet engasjerer og motiverer, og at det har en 

positiv effekt for de pasientene som benytter det. Disse empiriske funnene viser dermed at dette 

rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet har en verdi for pasientene på Sunnaas, og 

konkretiserer på hvilke måter tilbudet skaper ulike verdier for ulike pasienter. De 

forskningsbaserte funnene jeg presenterte i 2.2.4 som viser en positiv sammenheng mellom 

bruk av VR-teknologi og effekten av rehabilitering stemmer altså overens med mine egne funn. 

De empiriske funnene støtter oppunder konklusjonen i allerede eksisterende forskning, som sier 

(i) at et slikt tilbud er nyttig som en alternativ form for trening som fungerer minst like bra som 

tradisjonell trening. Men i tillegg til dette viser mine funn at rehabiliteringstilbudet basert på 

virtuell virkelighet slik det er utformet på Sunnaas også har en verdi fordi: (ii) det skaper trivsel 

blant både pasienter og ansatte, (iii) det motiverer pasienten i hverdagen (iv) og fordi det er 

mulig å overføre tilbudet til pasientens hjem uten store kostnader. Videre vil jeg presentere data 

som sier noe om hvordan Sunnaas sykehus har greit å utvikle dette verdifulle tilbudet. 

5.4.  Prosessens forløp – fra idé til innovasjon 

Ideen om å bruke spill i behandling av pasienter på Sunnaas strekker seg flere år tilbake i tid. 

Flere av informantene mine forteller meg at det hele startet i 2009, da en gruppe ergoterapeuter 

kjøpte inn og tok i bruk de kommersielle spillkonsollene PlayStation, Nintendo og xBox Kinect 

i pasientbehandling. Dermed ble ideen plantet i den organisatoriske bevisstheten på Sunnaas, 

selv om det skulle ta tid før en mer systematisk utvikling fortsatte. I 2011 ble det bygget et nytt 

bygg i tilknytning til sykehuset, som senere kom til å få betydning for spilltilbudet.  

I det påfølgende året (2012) fortsatte interessen for spill i rehabilitering, og Sunnaas prøver ut 

et par nye ting i tilknytning til dette: (i) de etablerer et samarbeid med en gruppe masterstudenter 
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fra en høgskole på Østlandet, hvis formål var å utvikle et spill som kunne brukes i rehabilitering. 

En av informantene mine forteller meg at dette var en lærerik opplevelse, som endte i den 

konklusjonen at Sunnaas aldri kom til å ta på seg rollen som spillutvikler. (ii) Samtidig 

igangsettes et pilotprosjekt om VR HMD og sårbehandling av brannskadde. Ingen av mine 

informanter var med i prosessen den gangen, men informant Erland jobber med smertepasienter 

i dag. Og som han sitter med inntrykk av, var det i relasjon til dette pilotprosjektet i 2012 at 

man innså på Sunnaas at VR kunne ha en effekt på smerte.  

I 2013 blir arbeidet med virtuell virkelighet i behandling en mer systematisert prosess, og man 

tar et rom fra det nye bygget på Sunnaas og øremerker dette til spill. Dermed ble VR-lab 

etablert. De ansatte på Sunnaas hadde her klart å mobilisere behovet for et fysisk areal der 

spillaktiviteten med pasientene kunne foregå. VR-lab har siden 2013 vært et rom på ca 40m2, 

som det er skiltet til rundt om i sykehuskorridorene. Min informant, Petter, opplevde denne 

milepælen i prosessen slik: det var egentlig veldig få som ikke synes det var en god idé. (Petter, 

ansatt på Sunnaas). 

På omtrent samme tid får en av terapeutene på huset flere forespørsler fra ulike brukere (både 

pasienter, pårørende og pasientforeninger) om hvilke spill de burde bruke for å trene opp deres 

individuelle funksjonsnivå. Ideen til spilldegbedre.no blir her født. «Spill deg bedre» skulle 

senere bli et prosjekt som innebar at Sunnaas oppdaterte seg på konkrete spill som kunne trene 

ulike funksjoner, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle interesserte gjennom deres 

nettside. 

Frem til 2014 hadde interessen for virtuell virkelighet i rehabilitering på Sunnaas vokst, slik det 

fremkommer av min data. Slik jeg tolker prosessens forløp endrer denne utviklingen seg noe 

rundt 2014, etter at ansatte på Sunnaas besøkte et av Microsofts kontorer i USA for å se på 

deres satsning på teknologi og spill. Der ble de introdusert for det såkalte «ølproblemet», som 

kan oppstå med fullstendig omsluttende VR: se for deg at du sitter under en glohet sol, på en 

badestrand i sydligere strøk. Du er både varm, solbrent og tørst. Ved siden av deg står en iskald 

øl, som du helt ignorerer fordi du befinner deg i en fullstendig omsluttende virtuell virkelighet. 

Hva hvis du kunne befinne deg i den virtuelle virkeligheten, samtidig som du både så og kunne 

drikke av ølglasset? Det er her fordelene med augmentet reality (AR) kommer inn (altså en 

delvis virkelig verden med virtuelle elementer, beskrevet i 2.2.1.). Noe jeg har opplevd som 

ganske fascinerende med flere av mine informanter er deres tydelige optimisme når det kommer 

til AR. Til tross for at intervjuspørsmålene mine utelukkende har dreid seg om VR, har 
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informantene selv tatt opp AR-temaet ved flere anledninger. Og det i en slik grad at jeg sitter 

igjen med inntrykket av at AR vekker større optimisme enn VR. Det elementet som har fascinert 

meg i størst grad med dette er at det er informantene som innehar lederstillinger som flytter 

fokuset fra VR over på AR. De klinisk ansatte derimot ønsker å fokusere på VR, og virker mest 

interessert i å snakke om fordelene med denne teknologien, fremfor AR.   

Til tross for erfaringen med «ølproblemet» kjøpte en av lederne på Sunnaas inn 

utviklermodellen av Oculus Rift (et HMD) i 2015, bare for å prøve de ut. Min informant Elin 

forteller at flere av de ansatte prøvde ut teknologien, med varierende hell. Det hodemonterte 

displayet ga ikke en særlig god opplevelse, og fremprovoserte bilsyke hos flere. Det skal her 

nevnes at teknologien ikke var ferdig utviklet enda, slik at det Sunnaas hadde fått tak i bare var 

en slags prototype av Oculus Rift som ble ferdig utviklet først et par år senere. Til tross for 

ubehag og kvalme er Elin tydelig på at de på dette tidspunktet innså at den omsluttende VR-

teknologien hadde et stort potensial. De som prøvde utviklermodellen til Oculus Rift så hvor 

mye oppmerksomhet brillene trakk fra dem, og opplevde teknologien som veldig oppslukende. 

Teknologien begeistret, og bidro til å øke interessen for virtuell virkelighet blant de ansatte på 

Sunnaas. Men det var fremdeles ikke helt tydelig for dem akkurat hvilke bruksområder en slik 

teknologi kunne ha i behandling.  

I 2016 begynte de mest ivrige klinisk ansatte å se mer systematisk på forskningen som var blitt 

gjort på virtuell virkelighet i behandling. The Cochrane review kom i 2015 ut med en analyse 

av effekten virtuell virkelighet kan ha på rehabilitering. Alt i alt konkluderte studien veldig 

positivt, og i favør av å bruke slik teknologi. I tiårene før denne publikasjonen har det blitt gjort 

flere studier på effekten av VR og spill innen helse. Funnene har vært forsiktig positive, men 

vage. Elin forteller meg at hun opplevde at denne publikasjonen skapte en «hype», og at 

holdningen i fagmiljøet var at «VR er det neste gullet innen helse!». Jeg tolker min data dithen 

at engasjementet rundt spill og VR på Sunnaas frem til 2016 i utgangspunktet ble drevet av de 

ansattes kliniske erfaringer med teknologien. Men nå ble deres kliniske erfaringer underbygget 

av pålitelig forskning.  Det forskningsbaserte litteratursøket fortsatte, og i løpet av denne 

perioden ble det avdekket at virtuell virkelighet kunne brukes både til trening av kognitiv 

funksjon og i behandling av smerte. Disse funnene underbygget opplevelsene de ansatte 

allerede hadde fra klinikken, av at teknologien kunne være verdifull på disse områdene. Det ble 

sent inn en søknad til Helse Sør-Øst RHF sommeren 2016, om å kjøpe fri ressurser fra avdeling 

for vurdering (smerteavdelingen) slik at noen kunne jobbe mer aktivt med å teste og utvikle 
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tilbudet. Denne søknaden ble ikke innvilget. Likevel startet avdeling for vurdering opp med 

poliklinisk utprøvning av VR på smertepasienter vinteren 2016. I 2017 begynte avdeling for 

vurdering å ta imot smertepasienter til egne VR-opphold. 

I 2016 får Sunnaas en god del finansiering til å jobbe med prosjekter knyttet til virtuell 

virkelighet. Det ble frigitt både tid og ressurser, og utviklingen skjedde raskt. Det ble jobbet 

med å opprette systemer, protokoller og en brukerhåndbok for tilbudet, slik at flere ansatte 

kunne ta det i bruk i sin pasientbehandling. Nytt utstyr ble også kjøpt inn, og det ble arbeidet 

med å lære opp superbrukere og andre ansatte. Totalt sprer kunnskapen om omsluttende VR 

seg til tre superbrukere og ca. 10 terapeuter fordelt på ulike avdelinger. I starten av 2017 tok 

finansieringen slutt, og flere av prosjektene tilknyttet virtuell virkelighet i rehabilitering stoppet 

opp. Noe av utstyret ble ødelagt, og det jobbes fremdeles med å finne løsninger på 

utfordringene.  

Som det fremkommer av dette korte utdraget av prosessens forløp som min data har avdekket, 

er det mye som har skjedd på relativt få år. Gjennom samtalene med informantene mine 

opplever jeg at prosessen har vært preget av både optimisme, engasjement og glede, men også 

frustrasjon og en iver etter å komme videre. Flere aktører har, sten for sten, utviklet det 

rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet som Sunnaas kan tilby sine pasienter i dag. 

I oppgavens teorikapittel beskriver jeg under 2.1.6. ulike kilder til innovasjon. Jeg vektlegger 

de kildene teorien kaller «knowledge push», «need pull», «users as innovators» og 

«recombinant innovation» (Bessant&Tidd, 2016). Som navnet på dette underkapittelet 

indikerer har prosessen med å utvikle et spilltilbud på Sunnaas startet som en idé, og gradvis 

utviklet seg til og bli et levedyktig tilbud som skaper verdi både for pasientene og sykehuset.  

Å anvende teorien om kilder til innovasjon på min konkrete case innebærer at jeg starter denne 

analysen med å løsrive meg helt fra Sunnaas sykehus, ettersom «knowledge push»-kilden 

oppstod lenge før ideen om virtuell virkelighet i rehabilitering nådde Sunnaas. Som presentert 

i teorikapittelets 2.2.2. kom ideen til VR opprinnelig fra underholdningsindustrien, mens 

spredningen til andre sektorer først har foregått de siste tiårene. Denne spredningen og 

tilpasningen jeg beskriver under teorikapittelets 2.2.3. kan sees på som «recombinant 

innovation». Altså at man bruker eksisterende kunnskap inn i nye kontekster. Før ansatte på 

Sunnaas ble interessert i og fascinerte av tanken på å bruke virtuell virkelighet i behandling 

hadde teknologien allerede vært prøvd ut i ulike typer helse- og behandlingssammenhenger. 
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Virtuell virkelighet hadde allerede gjennomgått en sektoriell forflytning, og dermed blitt en 

«recombinant innovation» innen helseområdet før Sunnaas fattet interesse. Videre medfører 

dette at det allerede eksisterte et «knowledge push». Kunnskapen om bruken av virtuell 

virkelighet innen helse og rehabilitering fantes, fordi det var gjort forskning på dette tidligere. 

Funnene var både sprikende og vage, men indikerte alt i alt at slik teknologi kunne være positiv 

i behandlingssammenheng. «Knowledge push»-et ble forsterket ved at noen av ergoterapeutene 

på Sunnaas begynte å teste ut kommersielle spill i 2009. Slik mine informanter beskriver det 

var inntrykket av spill i behandling på denne tiden positivt, og de ansatte skaffet seg egen klinisk 

erfaring. Videre viser dataen jeg har samlet inn at det på Sunnaas oppstod et «need pull» som 

resulterte i «users as innovators». Som beskrevet i prosessens forløp fikk en av de ansatte i 

klinikken flere henvendelser fra pasienter, pårørende og pasientforeninger som ønsker å lære 

mer om spill og rehabilitering. Funn fra forskning viser som nevnt at det ofte er de klinisk 

ansatte som kommer opp med ideer til innovasjoner i sykehuset, fordi det er de som opplever 

behovene sterkest i arbeidshverdagen (se 2.2.3. og 2.2.6.). Behovet ble kommunisert videre til 

innovasjonsenheten på Sunnaas, som sammen med den klinisk ansatte startet med systematisk 

utprøving av ideer som kunne dekke dette behovet. Det var da det oppstod et «need pull», med 

påfølgende «users as innovators» at utviklingen av spilltilbudet på Sunnaas virkelig skjøt fart.  

Alle fire kildene til innovasjon jeg har trukket frem i teorikapittelets del 2.1.6. har tydelig vært 

med og påvirket utviklingen av spilltilbudet på Sunnaas. Slik jeg ser det har alle fire kildene 

vært helt nødvendige for den utviklingen jeg har identifisert, og jeg har vanskelig for å tro at 

tilbudet hadde sett likt ut i dag dersom en av disse fire kildene uteble. Gjennom eksisterende 

kunnskap, opplevelsen av behov som ikke dekkes og engasjement blant de klinisk ansatte har 

prosessen forløpt med flere milepæler, seiere og utfordringer, og Sunnaas har til en viss grad 

lykkes godt med å implementere virtuell rehabilitering i behandling av deres pasienter.  

5.5. Prosessens utfordringer og forbedringspotensial 

I en ideell virkelighet vil man i en innovasjonsprosess gjøre alt riktig, fra start til slutt. I 

realiteten skjer ikke dette, og det oppstår barrierer og utfordringer i innovasjonsprosessen som 

må overkommes. I Thunes pilotundersøkelse fra 2015 finner hun at over 50% av deltagerne i 

hennes studie hadde opplevd barrierer i innovasjonsarbeidet (se 2.1.7.). Personer som deltar i 

innovasjonsaktivitet tilknyttet implementering og spredning opplever oftere enn andre barrierer 
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i innovasjonsarbeidet. Informantene i Thunes studie oppga også at økonomiske ressurser er 

viktig for innovasjonsarbeidet. 

Som tidligere poengtert presiserer Thune at de fleste deltagerne i hennes utvalg var personer 

som i lederstillinger, og at dette dermed kunne påvirke hennes funn (Thune 2015). Ut i fra data 

fra den konkrete prosessen jeg studerer kan jeg gjenkjenne disse opplevelsene Thune beskriver 

i sin pilotundersøkelse. Men i min konkrete studie opplever jeg at dette kommer klarest til 

uttrykk gjennom informantene mine som er ansatte i klinikken – ikke ledelsen. Gjennom 

intervjuer med informantene har jeg fått innsikt i deres opplevelser av frustrasjon, utfordringer 

og barrierer tilknyttet utviklingen av rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet på 

Sunnaas. Ettersom Sunnaas opererer i den virkelige verden, fremfor den ideelle, er det naturlig 

at prosessen har hatt sine utfordringer. Videre skal jeg gjengi disse utfordringene, slik mine 

informanter har opplevd dem. Formålet med denne fremstillingen er at andre som ønsker å 

implementere et tilsvarende tilbud i sin behandlingsinstitusjon kan ta lærdom av prosessen slik 

den har forløp på Sunnaas. 

Frem til 2013 hadde noen ildsjeler på Sunnaas lagt mye tid ned i arbeidet med spill i behandling, 

men man hadde ikke et fysisk rom som samlet dette arbeidet. Til tross for at etableringen av 

den fysiske VR-laben i utgangspunktet har vært positivt for prosessen, opplever mine 

informanter som er ansatte i klinikken i dag at det fysiske rommet rett og slett er for lite. 

Rommets størrelse er med på å begrense omfanget av tilbudet, i den grad at man ikke kan ha 

mange pasienter inne på VR-lab samtidig. I tillegg er mye av utstyret lite mobilt, og dermed 

umulig å flytte ut av lokalet for og gjennomføre en pasientbehandling. Så Sunnaas har opplevd 

utfordringer tilknyttet fysisk rom: i starten fordi man ikke hadde et fysisk lokale som kunne 

samle aktiviteten, og etter hvert fordi lokalet de fikk ikke dekker behovet de har i tilstrekkelig 

grad. Samtidig er det viktig å huske på at dette var en innovasjonsprosess som innebar mye 

utprøving, og man var slett ikke sikker på hvordan prosessen kom til og gå eller hvordan tilbudet 

kom til å utvikle seg. Med så mye usikkerhet er det urealistisk å forvente at enhver idé en ansatt 

melder inn skal få tildelt et stort lokale til disposisjon. Likevel trekker jeg den konklusjonen at 

et fysisk lokale har vært positivt for denne prosessen jeg studerer på Sunnaas, samtidig som at 

verdiskapningen kunne vært større dersom det fysiske rommet var større. 

Gjennom intervjuene med de klinisk ansatte blir det tydelig at mer avsatt tid til opplæring ville 

vært fordelaktig for utviklingen av tilbudet. Informanten min Elin (som er den informanten som 

har jobbet tettest med å utvikle spilltilbudet på Sunnaas) opplever at tid til opplæring av seg 
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selv og andre ansatte har vært en av de største utfordringene ved prosessen. Slik jeg tolker 

dataen er begrunnelsen hennes for hvorfor nok tid til opplæring er essensielt for en vellykket 

prosess, at den enkelte terapeuten må kunne teknologien og utstyre godt for å levere en god 

pasientbehandling. Mangel på denne kunnskapen fører ikke bare til en pasientbehandling av 

dårligere kvalitet, men også til at terapeuter vegrer seg for å i det hele tatt prøve, ifølge to av 

mine informanter: 

Vi ser at de [terapeutene] som bruker det mest er de som har satt seg godt 

inn i det og er trygge på det. For det er mye lettere å bruke det sammen 

med pasienter hvis du vet hva det går ut på. (Erland, ansatt på Sunnaas) 

Erlands sitat kan suppleres med et sitat fra Petter, som har bakgrunn som psykolog: 

Når det gjelder teknologi handler det mye om å lage helt vanntette 

systemer for opplæring og ikke minst support. Det er få ting som er mer 

preventivt i forhold til bruk av teknologi enn at du står i en situasjon også 

virker det ikke – og du føler deg dum og inkompetent. Det er en utrolig 

effektiv vaksinering mot at du neste gang har lyst til å bruke teknologien. 

(Petter, ansatt på Sunnaas) 

Disse to sitatene oppsummerer godt mine informanters erfaringer: det er de ansatte som er 

komfortable med teknologien som bruker tilbudet mest i sin pasientbehandling, og mangel på 

kunnskap fører til skepsis. Det at såpass få ansatte på Sunnaas besitter denne kunnskapen fører 

dermed til et forbedringspotensial i Sunnaas’ organisatoriske læring. Dersom spredning av 

kunnskapen utover i organisasjonen hadde vært større, hadde kunnskapen om virtuell 

virkelighet i behandling blitt mindre individavhengig enn det er i dag. Per i dag er det tre 

superbrukere på Sunnaas, og ca. ti andre terapeuter som benytter den hodemonterte 

displayteknologien jevnlig (av ca. 800 ansatte). Dersom de tre superbrukerne forsvinner ut av 

organisasjonen vil også en stor del av kunnskapsbasen tilgjengelig for Sunnaas som 

organisasjon forsvinne. For i dag er det superbrukerne som holder seg oppdaterte, holder 

opplæring for andre og er mest engasjert i tilbudet. Dette gjør organisasjonen mer sårbar, 

ettersom risikoen for at kunnskapen forsvinner med de tre superbrukerne er større enn om 

kunnskapen hadde vært spredd over flere ansatte. Når jeg spør informant Elin om dette, 

uttrykker hun likevel ikke særlig bekymring: 

Vi er jo en tre til fire stykker som sitter på [kunnskapen]. Forsvinner vi er 

jeg litt usikker på hva som skjer, for å være ærlig. Vi må passe på å få 

videreført det da, før vi eventuelt stikker. Det er mange som synes at dette 
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er et morsomt felt, og som sikkert ville likt å ta over, så jeg er ikke så 

bekymret for det egentlig… Men det er mye kunnskap om ting som 

forsvinner hvis vi tre til fire personene bestemmer oss for å bytte jobb… 

Det er det. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

Dette sitatet tolker jeg som dualistisk med tanke på at hun uttrykker at hun ikke er bekymret for 

at kunnskapen skal gå tapt, samtidig som hun anerkjenner at den kan bli borte, dersom inntil 

fire personer bestemmer seg for å skifte jobb. Men ved å ikke bruke mer tid på og spre 

kunnskapen utover i organisasjonen er dette en risiko Sunnaas har tatt.  Basert på disse funnene 

anser jeg kunnskapen om virtuell virkelighet, og spesielt omsluttende VR, som individavhengig 

fremfor som en del av organisasjonens kunnskapsbase. 

En annen utfordring som en av mine klinisk ansatte informanter fremhever er at det aldri har 

vært noen ansatte på Sunnaas som har jobbet 100% i tilknytning til utviklingen eller ledelsen 

av tilbudet. Elin opplever at dersom noen hadde jobbet fulltid med oppgaver tilknyttet VR-lab 

og spilltilbudet, ville både prosessen og det eksisterende tilbudet dratt positiv nytte av det. 

Tilbudets leder burde kjenne godt til laben, drive vedlikehold og oppdatering av tilbudet, samt 

assistere i pasientbehandling på VR-lab. I følge Elin er det ingen som har hatt anledning til å 

bruke særlig tid på disse nødvendige tingene siden februar 2017. Slik Elin beskriver realiteten 

på Sunnaas har den valgte lederen for VR-laben primært blitt valgt fordi han er leder for den 

avdelingen som tilfeldigvis ligger rett uten laben. «[lederen for VR-lab] har jo sjelden vært der 

inne egentlig.» (Elin, ansatt på Sunnaas). Det er altså fysisk nærhet som ifølge Elin var 

strategien bak dette valget, fremfor interesse eller tilgjengelighet. Dette har medført at lederen 

for VR-laben fikk dette ansvaret, i tillegg til alle ansvarsområdene han i utgangspunktet hadde 

med å lede en hel avdeling. I et intervju med informant Erland snakker også han om denne 

forventningen om dobbeltarbeid ellers i sykehuset. Erland opplever et stort press på 

effektivisering, og at nye teknologier, tjenester eller systemer oftest bare blir et tillegg til en 

allerede travel klinisk hverdag. Slik Erland opplever det fører dette til at flere ansatte på Sunnaas 

er skeptiske til nye ting, ettersom de har et inntrykk av at det bare innebærer mer arbeid. At et 

innovasjonsprosjekt ikke får et tilstrekkelig fokus kan bidra til å skape utfordringer i 

innovasjonsprosessen, slik min data indikerer har skjedd i utviklingen av VR og spilltilbudet 

på Sunnaas. 

I tillegg til fulle kliniske hverdager, og mangel på tid og ressurser slik at de ansatte kan bruke 

tid på aktiviteter tilknyttet VR-lab forteller flere av informantene meg at de opplever at aksepten 
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for å bruke tid på innovasjonsaktivitet varierer blant ledelsen. Selv uttrykker mine informanter 

som er ansatte i klinikken at deres ledere i stor grad aksepterer at de ansatte bruker tid på 

innovasjonsaktiviteter. De klinisk ansatte opplever mye støtte fra sine respektive ledere, 

samtidig som at de opplever at andre ledere utviser mindre aksept. Som vist under 2.1.5. er 

forankring og støtte fra ledelsen svært viktig for at innovasjon skal lykkes. Denne 

ledelsesteorien går blant annet ut på at en viktig jobb for organisasjonenes ledere er å utfordre 

mekanismene som vedlikeholder status quo, og man må tørre og handle risikovillig. At disse 

holdningene varierer blant lederne på Sunnaas tolker jeg som rent menneskelig, slik at det ikke 

er så rart at noen ledere har større aksept enn andre for å la ansatte bruke tid på 

innovasjonsaktiviteter. Samtidig er det viktig at ledelsen på Sunnaas er klar over at innovasjon 

krever både risikovilje og en aktiv investering av ressurser. For å maksimere potensialet som 

ligger der blir det dermed viktig at Sunnaas jobber målrettet med og øke denne aksepten hos 

alle i ledelsen. Ett eksempel jeg har hentet ut fra dataen min viser at dette er noe Sunnaas jobber 

med: i arbeidskontraktene til lederne på Sunnaas står det nemlig nedfelt at de skal være 

ansvarlige for tre til fire innovasjonsprosjekter hvert år. Jeg ser på dette som et tydelig symbol 

på at Sunnaas ønsker å være en innoverende organisasjon, og at de jobber aktivt med og bli 

dette. Konklusjonen jeg trekker basert på min innsamlede data blir dermed at lederne på 

Sunnaas alt i alt utviser aksept for å la ansatte drive med innovasjonsaktiviteter. Samtidig bør 

de fortsette arbeidet med å forbedre seg, for å kunne utnytte innovasjonspotensialet hos sine 

ansatte i større grad.  

Tilknyttet utfordringen med varierende aksept hos ledelsen har dataen min avdekket et annet 

interessant funn som har preget prosessen. Som nevnt opplever mine informanter som er ansatte 

i klinikken stor støtte fra sine ledere. Spesielt Elin snakker varmt om sin leder, og betydningen 

han har hatt for arbeidet med å utvikle rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet. Elin 

kan fortelle meg at hennes leder lar henne dra på konferanser og kurs for å lære opp andre i 

bruk av teknologien. Elin opplever at hennes leder har hatt full aksept for at hun har brukt tid 

på innovasjonsaktiviteter tilknyttet virtuell virkelighet, og utviklingen av dette tilbudet på 

sykehuset. Samtidig forteller Elin om en full klinisk hverdag, der hun i praksis ikke får noen 

ressurser til å gjøre dette arbeidet ledelsen eksplisitt støtter. Min egen tolkning av denne dataen 

peker i retning av at det er stor eksplisitt aksept blant ledelsen på Sunnaas for at de ansatte skal 

drive med innovasjonsaktiviteter, samtidig som at de kan bli flinkere til å tilrettelegge for dette 

i praksis i form av organisering av arbeidsoppgaver. Denne slutningen mener jeg blir spesielt 

tydelig når jeg snakker med informantene mine om prosessens forløp i den perioden de fikk 
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finansiering til å holde på med innovasjonsaktivitet tilknyttet virtuell virkelighet, og den 

perioden der de ikke har hatt finansiering.  

Det informantene mine peker på som den største utfordringen i prosessen har nemlig vært at 

finansieringen de fikk tok slutt rundt februar 2017. Frem til da hadde minst én ansatt hatt en 

30% stilling i et prosjekt som relaterte seg til virtuell virkelighet. Elin opplever at slutten på 

denne finansieringen resulterte direkte i stagnasjon i både prosessens og tilbudets utvikling. 

Fordi uten denne finansieringen har alle som har deltatt i innovasjonsaktivitetene tilknyttet 

virtuell virkelighet nå gått tilbake til sine fulle kliniske hverdager. Dette innebærer at det 

nødvendige arbeidet med å holde utstyret og spillbiblioteket oppdatert, opplæring av terapeuter 

som ønsker å bruke tilbudet i sin pasientbehandling og videreutvikling av tilbudet, nå må gjøres 

av ildsjeler på fritiden. Som nevnt tidligere har de tre superbrukerne vært veldig involvert i å 

utvikle tilbudet og spre kunnskapen, og de er veldig engasjert i dette. Men flere av 

superbrukerne jeg har snakket med opplever frustrasjon rundt at tiden ikke strekker til:  

Vi kan ikke stoppe opp. Vi må videre. Vi må videreutvikle det tilbudet vi 

har. Det ligger et potensial der som vi bare må ta tak i, og gjøre noe med. 

(Elin, ansatt på Sunnaas).  

Dette Elin beskriver som et uforløst potensial synes jeg beskriver den situasjonen prosessen 

befinner seg i nå, godt. Som jeg viste i 2.2.4. har virtuell virkelighet et stort potensial til å skape 

verdi i rehabilitering. Potensialet som ligger i tilbudet er i dag uforløst på Sunnaas sykehus, 

fordi man ikke får jobbet systematisk med vedlikehold av utstyr, og videreutvikling av 

kunnskapen organisasjonen besitter og tilbudet generelt. Ikke minst sitter Sunnaas på en gjeng 

veldig engasjerte ansatte som klør i fingrene etter å jobbe med disse tingene, men som på grunn 

av ressursmangel må prioritere sinne fulle kliniske hverdager. For å stimulere til læring og 

kreativ atferd hos de ansatte burde ansattes motivasjon være et viktig fokus for sykehuset, 

ettersom de ansattes motivasjon har mye å si for innovasjonsaktivitetene i organisasjonen (se 

2.2.4). Basert på de empiriske funnene jeg nå har presentert vil jeg argumentere for at Sunnaas 

sykehus stimulerer både til læring og til kreativ atferd, men at organisasjonen kan bli flinkere 

til å utnytte det eksisterende potensialet enda bedre. Den eksplisitte støtten ledelsen viser må 

også komme til uttrykk i finansiering, organisering av arbeidsoppgaver og fokus på 

innovasjonsaktiviteter. 

Til tross for disse utfordringene har Sunnaas fortsatt sin forpliktelse til arbeidet med å utvikle 

et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet. I realiteten går innovasjonsprosesser i rykk 
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og napp, med både suksessfaktorer og utfordringer. De ansatte som har vært involvert i å utvikle 

rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet har som vist gjennom min empiriske data 

stått ovenfor flere utfordringer i forbindelse med prosessen. Det er også viktig å ta i betraktning 

at Sunnaas er det aller første sykehuset som her til lands arbeider med å implementere et slikt 

tilbud. De har hatt muligheten til å se til utlandet, og hente inspirasjon fra for eksempel Valens-

klinikken i Sveits, og flere andre i Europa. Dette har de også gjort. Men noe tilsvarende har 

aldri blitt gjort i en norsk kontekst, slik at Sunnaas på mange måter har fungert som 

prøvekaniner som ikke har hatt luksusen av å lære av andres erfaringer. 

5.6.  Prosessens suksessfaktorer 

Som jeg viste i forrige underkapittel har Sunnaas stått ovenfor flere utfordringer i prosessen 

med å utvikle et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet. Likevel viser dataen jeg 

presenterte i del 5.2. at tilbudet er variert, og at det skaper en verdi for pasientene på Sunnaas 

på tvers av avdelinger og funksjonsnivå. At det fremdeles er engasjement rundt dette tilbudet, 

både blant ansatte og pasienter, nesten 10 år siden utviklingen begynte vitner om at det er mye 

ved prosessen som også må ha vært bra. I de påfølgende avsnittene vil jeg presentere det mine 

informanter trekker frem som positive faktorer som har drevet prosessen fremover. 

Informantene peker på etableringen av den fysiske VR-lab som en samlende milepæl for alt 

arbeidet med spillaktivitet på Sunnaas. Da VR-lab ble etablert i 2013 hadde man endelig et sted 

som kunne samle spillaktiviteten, og informanten min Petter opplevde dette som 

identitetsbyggende. Ikke bare var det et fysisk rom der all teknologien kunne lagres og benyttes, 

det ble også en symbolsk markør som bidro til å bygge identitet for de involverte. Dette ble 

tydelig da en av mine informanter skulle vise meg rundt på VR-lab, og utbrøt: «Jeg er veldig 

glad for at vi har fått et eget skilt da! Så det er skilta til VR-laben.» (Elin, ansatt på Sunnaas). 

Disse symbolske markørene er viktig for arbeidet med å skape en organisasjonskultur som 

fremmer innovasjon, gjennom og vise frem resultatene av innovasjonsaktivitetene som foregår. 

Som vist under 2.1.5. bidrar organisasjonskulturen til å skape et sosialt klima som fremmer 

innovasjon. Ved å aktivt bruke VR-lab og skiltene i gangen som symbolske markører i 

kulturarbeidet på Sunnaas kan sykehuset forsterke ønsket atferd. Om denne bruken av 

symbolske markører er en bevisst påvirkning av mekanismer som forsterker innovativ atferd, 

eller om det rett og slett er en positiv tilfeldighet, fremkommer ikke av dataen min i sterk nok 
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grad til at jeg kan trekke en konklusjon. Men for meg virket det som om Elin så på skiltene som 

en anerkjennelse for det engasjementet hun og de andre ansatte har lagt ned i denne prosessen.    

Som vist under 5.4. hadde de ansatte på Sunnaas lenet seg på egen klinisk erfaring i tre år i 

arbeidet med å utvikle et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet før the Cochrane 

review kom, som forankret terapeutenes erfaringer fra klinikken i forskning. Slik jeg tolker 

dette funnet sier det noe om risikovilligheten blant ledelsen på Sunnaas. Som vist i 2.1.5. er 

ledelsens vilje til å ta risiko viktig for innovasjonsarbeidet, ettersom innovasjon innebærer mye 

usikkerhet. Sunnaas sykehus har i flere år kun stolt på egen erfaring (som frem til 2015 i liten 

grad var forankret i forskning), mens de har forsøkt – som første sykehus i landet – å utvikle et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet. I 2009, da de første ergoterapeutene fattet 

interesse for å bruke spill i behandling, var det ingen som visste om dette kunne eller burde bli 

et tilbud sykehuset skulle satse på. Men ettersom innovasjon har vært et viktig fokus for 

Sunnaas i lang tid, ble disse ergoterapeutene oppfordret til å fortsette utprøvingen. Det skal 

poengteres at det ikke ble investert mye ressurser i denne tidlige fasen etter det min data viser, 

men de ansatte fikk tilstrekkelig med støtte til at de kunne prøve seg frem. At disse empiriske 

funnene sier noe om Sunnaas’ vilje til å handle risikofylt kan diskuteres, men de viser i alle fall 

at i dette tilfellet har ikke sykehuset ventet på forskningen: de har aktivt skapt egne erfaringer 

med en teknologi de selv har ment innehar et stort potensial. 

Et annet element jeg identifiserer som en suksessfaktor, er jeg innom i forrige avsnitt i 

forbindelse med sykehusets risikovillighet: nemlig god ledelse. Som nevnt under 2.1.5. er 

ledelse en viktig forutsetning for innovativ ytelse, gjennom blant annet ledelsens risikovilje, 

forpliktelsen til og engasjementet rundt arbeidet med innovasjonsaktiviteter. Som jeg skriver 

om i 2.1.5. viser jeg funn fra forskning som sier at det er mulig for ledelsen å skape et miljø 

som, til tross for usikkerheten, gjør det mer sannsynlig for innovasjoner og lykkes. I stor grad 

handler dette om hvordan ledelsen velger å strukturere ressurser, koordinere ansatte, aktører og 

oppgaver (Bessant & Tidd, 2013). Etter intervjuer med ledere både på Sunnaas og i Helse Sør-

Øst RHF opplever jeg det som at ledelsen i stor grad ønsker å fremme innovasjon i regionen, 

og at det utvises et stort engasjement i tilknytning til dette. Jeg har vært så heldig å få en av 

lederne på Sunnaas som informant, og han har snakket mye om hvordan han forsøker og 

stimulere til innovasjon på Sunnaas. Innovasjon er en strategisk satsning på Sunnaas, som 

forplanter seg på ulike måter (se 4.2.). Som nevnt tidligere har lederne på Sunnaas nedfelt krav 

om antall innovasjonsprosjekter de skal være ansvarlige for hvert år i sine arbeidskontrakter. 
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Det er altså en klar og eksplisitt forventning om at Sunnaas skal være et sykehus som innoverer. 

I følge min informant Petter «ligger det et stort og inderlig ønske om å utvikle en slags 

nysgjerrighetskultur i sykehuset». Petter er sterkt involvert i innovasjonsarbeidet på Sunnaas, 

og sier videre: «min aller viktigste jobb er å alltid være positiv når noen kommer og sier at de 

har en idé!». Systemer for idéfangst er implementert på sykehuset, og innovasjonsavdelingen 

har etablert rutiner på hvordan ideer skal følges opp og håndteres. En del av den strategiske 

innovasjonsledelsen beskriver Petter som en «distribuert modell» for innovasjonsprosessen. I 

dette legger han at det er et strategisk ønske for Sunnaas at idéhaver skal være involvert videre 

i innovasjonsprosessen, samt at prosessen skal foregå i tett tilknytning til idéhavers opprinnelige 

arbeidshverdag.  

Alternativt ville jo vært å ta ideene, forsøke å løse de i innovasjonsenheten, 

også «gi de ut igjen». Da tror vi at man mister en del viktige ting underveis, 

for da vil ofte ikke verken idéhaver eller de som jobber sammen med idéhaver 

være så involverte – de vil aldri bli en del av utviklingsforløpet. (Petter, ansatt 

på Sunnaas). 

Det virker som om tanken bak denne strategien omhandler et tema jeg har vært inne på tidligere: 

at det ofte er den klinisk ansatte som er idéhaver, og det fordi den klinisk ansatte oppdager 

behov i sin arbeidshverdag som ikke dekkes. Ideen den ansatte kommer opp med er ofte knyttet 

direkte til den konteksten den ansatte jobber i, slik at den eventuelle innovasjonen som springer 

ut fra ideen er noe som implementeres der idéhaver jobber. Sunnaas velger da å inkludere 

idéhaver i innovasjonsprosessens forløp. Den ansatte fortsetter å være involvert i 

innovasjonsprosessen, og ofte settes hun til og lede prosessen videre. Disse holdningene, og 

positiviteten som skapes rundt innovasjonsarbeidet er slike mekanismer som kan påvirke det 

sosiale klimaet til å bli et klima som fremmer innovasjon. Et annen eksempel jeg hørte om 

under ett av intervjuene mine er i utgangspunktet en liten gest, men som jeg mener har stor 

symbolsk betydning: hver gang en idé meldes inn på Sunnaas får den ansatte en pose Twist, 

med et kort der det står «husk på at du må dele ideen din, akkurat som du må dele sjokoladen 

med de som er rundt deg!».  

Som vist under 5.5. indikerer dataen min at Sunnaas kan bli bedre til det litteraturen omtaler 

som «strukturering av ressurser». I dette underkapittelet presenterer jeg funn som indikerer at 

støtten, forpliktelsen og engasjementet hos ledelsen er større i teori enn i praksis, ettersom 

struktureringen av de opprinnelige arbeidsoppgavene forblir den samme selv om den ansatte 

tas ut i et innovasjonsprosjekt. Til tross for dette forbedringspotensialet er det tydelig at det 
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arbeides strategisk blant ledelsen med å fremme innovasjon på Sunnaas sykehus. Som jeg har 

presentert i de foregående avsnittene har ledelsen allerede etablert flere mekanismer som 

fremmer innovasjonsaktiviteten, samtidig som sykehuset kan bli flinkere til å etablere 

mekanismer som muliggjør innovasjon i praksis. 

En annen tydelig suksessfaktor som fremkommer av mitt datamateriale er finansieringen som 

ble gitt til arbeidet. Når dette skjedde frigjorde det tilstrekkelig med ressurser til at tilbudets 

utvikling skjøt fart. Den ansatte som hadde en 30% stilling tilknyttet VR-prosjektet hadde i 

denne perioden tid til å oppdatere spillbiblioteket, drive opplæring av andre ansatte, holde seg 

oppdatert på forskning og vedlikeholde VR-laben. Som vist ble prosessen i lengre tid drevet 

frem utelukkende av noen ansattes engasjement, men jeg tolker dataen min dithen at det var 

denne finansielle tildelingen som gjorde at ideen gikk fra å være en idé, til å bli et faktisk tilbud. 

De finansielle midlene gjorde det mulig å etablere systemer, protokoller, spillbiblioteket og en 

brukerhåndbok for tilbudet. Et annet funn fra min data som underbygger betydningen 

finansiering har hatt for prosessen er hvordan flere av disse prosessene tilsynelatende stoppet 

opp etter at finansieringen tok slutt. Som min informant Elin forteller meg, har hun etter at 

finansieringen gikk ut bare lagt til to nye spill i spillbiblioteket på ni måneder. Både hun, og 

andre informanter opplever at den eneste løsningen på den nåværende stagnasjonen i tilbudet 

er å få flere ressurser til rådighet. Betydningen av finansielle midler blir også poengtert av 

Thunes deltagere i hennes pilotundersøkelse fra 2015, som jeg beskriver i teorikapittelets 2.1.4 

«kjennetegn ved innovasjonsaktive ansatte». Thunes informanter opplever tilgangen til 

økonomiske ressurser som viktig for innovasjonsarbeidet, og jeg mener at situasjonen jeg 

nettopp har beskrevet på Sunnaas er et godt eksempel på hvorfor. Dermed konkluderer jeg (ikke 

overraskende, kanskje) med at finansiering er en annen suksessfaktor for prosessen med å 

utvikle et VR- og spilltilbud på Sunnaas. 

En annen faktor jeg har vært innom på ulike steder tidligere er det store engasjementet blant 

flere som har vært involvert i prosessen, og disse kan sees på som nøkkelindivider. I 2009 var 

det noen ergoterapeuter som drev arbeidet med spill fremover, og majoriteten av informantene 

mine har selv vært ivrige ildsjeler og bidratt til videreutviklingen av spilltilbudet, med 

inkluderingen av VR HMD-teknologi. Elin er blant de ansatte som i størst grad har drevet 

prosessen fremover, gjennom målrettet arbeid med oppdatering og systematisering, opplæring 

av andre superbrukere og initiativ til å spre tilbudet utover avdelingen hun i utgangspunktet 

tilhører: 
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Det er jo avhengig av ildsjeler – men det er jo nesten alt som skal 

implementeres. Det er jo avhengig av at noen holder tak i det, og brenner 

for det. Rett og slett. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

Elin tok kontakt med Erland, for å se om de sammen kunne spre tilbudet til avdelingen der 

Erland jobber. Slik det fremkommer av Elins gjenfortelling av dette lykkes dette forsøket i stor 

grad fordi Erland raskt ble veldig engasjert, til tross for at han jobbet i en tidspresset klinisk 

hverdag: 

[Erland] var tøff. Han tok tak i teknologien med en gang, og begynte å 

bruke det med pasienter. Han brukte mye tid på det, og spilte selv for å 

lære seg det godt. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

Gjennom samtalen min med Erland kommer det frem at det ved flere anledninger har skjedd at 

han har brukt fritiden sin på arbeid tilknyttet dette tilbudet. Både Elin og Erland, som begge er 

ansatte i klinikken, mener jeg illustrerer godt at prosessens nøkkelindivider har bidratt til å drive 

prosessen fremover, gjennom utvikling og spredning av tilbudet. I prosessen jeg studerer viser 

min innsamlede data at det altså er de klinisk ansatte som har rapportert inn ideen, søkt midler 

til finansiering og generelt arbeidet med å gjøre ideen om til et tilbud.  

Som jeg viser i teoridelens 2.1.5. spiller nøkkelindivider er viktig rolle i innovasjonsprosessen. 

I de forrige avsnittene trakk jeg frem Elin og Erlands engasjement, og gjennom dette kan de 

sees på som nøkkelindivider i tilknytning til prosessen jeg beskriver her. Det finnes sikkert 

mange nøkkelindivider som har vært essensielle for prosessen slik den har utspilt seg frem til i 

dag, men gjennom min data er det spesielt én annen ansatt jeg må trekke frem: en av de ansatte 

i innovasjonsavdelingen på Sunnaas. Av de klinisk ansatte roses denne personen i så stor grad 

at det virker som om prosessen hadde forløpt seg annerledes uten ham. Dette er en person som 

har hatt stor tro på ideen om et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet, samtidig som 

han har innehar en rolle som kan sees på som både «technologigal gatekeeper» og 

«organisatorisk sponsor» (se 2.1.5). Jeg plasserer denne ansatte i disse kategoriene fordi denne 

personen sitter på mye makt internt på Sunnaas, samtidig som han er et viktig bindeledd til 

næringsliv og andre eksterne aktører. At denne ansatte har hatt så stor tro på prosjektet, og 

bidratt i den grad han har maktet til å drive prosessen fremover omtaler de klinisk ansatte som 

en suksessfaktor.  

Ut i fra min tilgjengelige data konkluderer jeg med at alle disse nevnte faktorene (etableringen 

av den fysiske VR-lab, forskningsmessig forankring av klinisk erfaring, risikovillighet, god 
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ledelse, finansiering og engasjementet til nøkkelindivider) har vært viktige for Sunnaas’ suksess 

med å utvikle rehabiliteringstilbudet basert på virtuell virkelighet. Jeg ønsker å presisere at det 

godt kan hende det finnes andre faktorer som har vært minst like viktige for utviklingen av 

prosessen, som jeg ikke har klart å hente ut fra dataen min. Dette er altså ikke en utfyllende liste 

eller oppskrift, men en analyse av de suksessfaktorene mitt datamateriale har avdekket, som har 

muliggjort utviklingen av tilbudet. Det er alle disse faktorene som i samspill har resultert i at 

den ansattes idé om å bruke spill i rehabilitering har kunnet utvikle seg til og bli en 

verdiskapende tjeneste på Sunnaas sykehus.  

5.7.  Tilbudets forbedringspotensial 

Som jeg har vist frem til nå er dagens rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet noe 

som skaper verdi på Sunnaas sykehus. Veien til det eksisterende tilbudet har vært preget av 

faktorer som har hemmet utviklingen, og andre faktorer som har drevet utviklingen fremover. 

Datagrunnlaget har avdekket mange positive aspekter ved tilbudet, men det har likevel et stort 

potensial til å bli bedre. Tilbudets forbedringspotensial knytter seg i hovedsak til konsekvensene 

av manglende finansiering, samt det uforløste potensialet som ligger i tilbudets potensielle 

verdi.  

Da finansieringen til arbeidet med ulike spill- og VR-prosjekter på Sunnaas gikk ut i starten av 

2017 fikk det flere konsekvenser for tilbudet. I følge mine informanter ledet dette først og fremst 

til at videreutviklingen av tilbudet stoppet opp, samt at det ble en utfordring bare å vedlikeholde 

det tilbudet de allerede hadde. Under 5.5. presenterte jeg data som viser at de ansatte opplever 

at utviklingen har stagnert, som uttrykker frustrasjon rundt manglende tid og snakker om et 

«uforløst potensial» i tilknytning til tilbudet. Basert på min data tolker jeg det som en direkte 

sammenheng mellom utfordringen i prosessen som relaterer seg til finansiering, med det 

forbedringspotensialet tilbudet har i dag.  

Som tidligere nevnt mener de klinisk ansatte at de må holde seg oppdaterte på utviklingen innen 

VR-teknologi, samt virtuell virkelighet i rehabilitering og hvilke spill som eksisterer og hva de 

kan brukes til, for at tilbudet skal vedlikeholdes. Etter at finansieringen gikk ut for ett år siden 

er dette noe de ansatte nå må gjøre på sin egen fritid, ettersom de alle har fulle kliniske 

hverdager. Informant Elin beskriver situasjonen slik at de besitter kunnskapen om hvordan de 

skal holde seg oppdatert på de nevnte områdene, samt hvordan de burde drevet vedlikehold- og 

utviklingsarbeid. Problemet er rett og slett at det ikke finnes ressurser til å gjøre disse tingene. 
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Slik jeg tolker mitt datamateriell er Erland av samme oppfatning. Som tidligere beskrevet er det 

i dag ingen som har en stillingsprosent tilknyttet dette tilbudet, og lederen for VR-laben er i 

utgangspunktet avdelingsleder for avdelingen som ligger utenfor rommet. Alle er altså opptatte 

med sine kliniske hverdager, som Erland beskriver er allerede presset på tid. Slik jeg tolker det 

nåværende tilbudet har det stagnert som følge av at utviklingen av prosessen bak har stagnert. 

Det finnes en stor vilje blant de ansatte til å jobbe mer med og utvikle tilbudet videre (samt i 

det hele tatt å vedlikeholde det), uten at det finnes tilstrekkelige ressurser. Informantene mine 

forteller meg at tilbudet har endret seg i veldig liten grad siden finansieringen stoppet, og at de 

anslår at det er like mange pasienter som fikk benytte tilbudet i 2017 som i 2016.  

Stagnasjonen i vedlikeholdet og videreutviklingen av tilbudet er problematisk av flere grunner, 

som alle utgjør forbedringspotensialer ved det eksisterende tilbudet. Elin beskriver det slik at 

den teknologiske utviklingen på feltet skjer veldig fort, både innen VR-teknologi, men også 

innen forskningsfeltet som omhandler virtuell virkelighet i rehabilitering. Elin kan fortelle meg 

at: 

Utviklinga på feltet skjer så utrolig fort. Det er så mye som skjer, og det 

kommer nye ting hele tiden. Og vi klarer ikke henge med… Så da blir tilbudet 

hengende etter. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

Etter min oppfatning er det en naturlig konsekvens at tilbudet blir hengende etter utviklingen 

på feltet når den tiden de ansatte har til å holde seg oppdaterte er deres egen fritid. Slik jeg 

tolker datamaterialet relatert til dette temaet virker det som om situasjonen som Elin beskriver 

demotiverer de ansatte som til nå har vært involverte i å utvikle VR-tilbudet på Sunnaas. 

Mangelen på ressurser i form av tid fører til en annen uheldig konsekvens som gjør at 

utviklingen av tilbudet har stoppet opp: de tre superbrukerne oppgir at de sliter med å spre 

kunnskapen ut i organisasjonen, fordi de rett og slett ikke har særlig med tid til å drive 

opplæring. Og som dataen jeg presenterte i del 5.2. viser, virker det som at det er essensielt at 

terapeutene føler seg trygge med teknologien før de tar del i tilbudet. Elin kommenterer dette: 

Det er én ting at jeg skal holde meg oppdatert, men jeg må jo holde 

terapeutene og sykepleierne oppdatert også. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

Dette er problematisk fordi det resulterer i at pasientene på Sunnaas ikke får et likt 

behandlingstilbud. Dersom du som pasient får tildelt en terapeut som ikke bruker tilbudet, vil 

du kun ha muligheten til å benytte tilbudet dersom en av superbrukerne har tid til å hjelpe deg. 
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Det fremkommer av min data at informantene mine ikke opplever at dette er noe stort problem, 

men det har skjedd at pasienter har lurt på hvorfor ikke de kan bruke VR-teknologi i sin 

behandling. 

Som jeg poengterte under 5.3. har spredningen av kunnskapen disse ansatte på Sunnaas besitter 

potensiell verdi for langt flere enn bare pasienter og ansatte på Sunnaas gjennom 

spilldegbedre.no, og kunnskapsdeling på kurs og konferanser. Sist jeg intervjuet Elin kom det 

frem at hun bare hadde lagt til to nye spill i spillbiblioteket de siste ni månedene, og forklarer 

dette med at arbeidet nå må gjøres på fritiden. Fordi Elin ikke får ressurser til å jobbe med disse 

oppdateringene, sitter fysioterapeuten oppe i Alta og må selv finne ut hvilke andre spill han kan 

bruke for å trene håndfunksjonen til fru Hansen. Forbedringspotensialet ligger i at de ansatte på 

Sunnaas besitter mye kunnskap, og de vet hvordan de skal holde seg oppdaterte – de har bare 

ikke ressursene til det. Ressursmangelen fører til at arbeidet oppleves som svært vanskelig å 

gjennomføre i praksis, med den konsekvens at sykehuset ikke evner å maksimere den verdien 

som ligger i tilbudet. 

Dagens tilbud kan også forbedres gjennom å øke intensiteten i rehabiliteringen. Som vist i 

introduksjonskapittelet vil pasientandelen fortsette å øke, samtidig som at antallet 

helsepersonell kommer til å minke. Å kunne behandle flere pasienter samtidig vil dermed bli 

nødvendig for at alle skal få rehabilitering av god kvalitet. Denne bekymringen er det informant 

Elin som fremsetter, og hun presiserer videre at bruken av VR-teknologi i rehabilitering er et 

mulig effektiviseringsmiddel som kan bidra til å løse denne utfordringen. Intensiteten i 

rehabiliteringen kan økes ved at én terapeut behandler 3-4 pasienter samtidig, der alle kan 

befinne seg på et utvidet VR-lab, enten med hver sin spillteknologi, eller ved at de bytter på 

(slik behandling er fysisk krevende, og pasienten trenger pustepauser i løpet av øktene). En slik 

intensitet i behandlingen er det ikke lagt opp til i dag. 

Et siste område der tilbudet har et forbedringspotensial identifiseres av informanten jeg kaller 

Erland. Han jobber på «avdeling for vurdering», og jobber dermed med smertepasientene på 

sykehuset. For at verdien som ligger i tilbudet skal bli realisert for gruppen med smertepasienter 

er det essensielt at utstyret er tilgjengelig. For å forstå forbedringspotensialet i tilknytning til 

denne pasientgruppen er det nødvendig å vite om noen kjennetegn på en typisk smertepasient 

på Sunnaas: smertepasientens rehabiliteringsopphold på avdeling for vurdering er kortere 

sammenlignet med andre pasientgrupper. Formålet med oppholdet på Sunnaas er å foreta en 

funksjonsvurdering med påfølgende tiltak pasienten skal fortsette med hjemme. 
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Overføringsverdien av behandlingsopplegget som utarbeides til pasientens hjem blir dermed 

svært viktig, fordi «det er hjemme jobben skjer» (Erland, ansatt på Sunnaas). Ofte er dette 

pasienter som opplever kontinuerlig smerte, men at intensiteten i smerten varier ut i fra 

pasientens fokus. Under 2.2.4 poengterer jeg et funn fra Choo et al. (2016) som viser at dersom 

pasienten eksponeres for en virtuell virkelighet bidrar dette til en signifikant reduksjon i 

opplevd smerte. Det er her tilgjengeligheten ved VR-teknologien på Sunnaas kommer inn: fordi 

intensiteten i opplevd smerte ofte er en konsekvens av hvor pasienten har sitt fokus, vil økt 

tilgjengelighet gjøre det mulig for pasienten å bruke tilbudet når han har behov for det. Som 

Erland poengterer er det sjeldent at pasienten kan kontrollere når en smertetopp kommer. Slik 

jeg beskriver tilbudets utforming under 5.2. er det i dag lagt opp til at timer på VR-lab må 

bookes i forkant, fordi laben er både populær og liten. Smertepasienten Ola kan ikke planlegge 

å ha en smertetopp på onsdag klokken 09.15, da han har fått tildelt en time på VR-lab. Dersom 

utstyret i større grad hadde vært tilgjengelig (i form av nok og mobilt utstyr) ville tilbudet 

sannsynligvis hatt en mye større verdi for smertepasientene på Sunnaas, fordi det er et godt 

ikke-opiod alternativ for avledning og avslapping (Choo et al. 2016).  

5.8. Analyse av Sunnaas sykehus’ absorptive kapasitet  

For å gjennomføre en analyse av Sunnas sykehus’ absorptive kapasitet vil jeg oppsummere de 

mest sentrale aspektene ved teorien, slik jeg presenterte den i underkapittel 2.1.4. (hva sier 

litteraturen om den innoverende organisasjonen). Tatt i betraktning de funnene jeg har 

presentert til nå antar jeg at analysen kommer til å avdekke både styrker og svakheter ved 

Sunnaas’ evne til å lære. 

 

Teorien om absorptiv kapasitet er et analytisk rammeverk for å kunne analyse en organisasjons 

evne til og utnytte tilgjengelig kunnskap. Forutsetningen for teorien er at organisasjoner som 

innoverer operer med mye usikkerhet, ettersom høy grad av usikkerhet kjennetegner 

innovasjonsprosessen (Lazonick 2013; Bessant & Tidd 2013). Hovedargumentet som teorien 

om absorptiv kapasitet bygger på er at denne usikkerheten best kan reduseres gjennom læring, 

og at læring skjer gjennom investering i kunnskap. Absorptiv kapasitet omhandler en 

organisasjons evne til å utnytte denne kunnskapen på best mulig vis, og dermed redusere både 

risiko og usikkerhet tilknyttet innovasjonsprosesser (Cohen & Levinthal 1990; George & Zahra 

2002). Teorien om absorptiv kapasitet slik den fremstilles av George & Zahra tar utgangspunkt 

i at absorptiv kapasitet er de organisatoriske rutinene og prosessene bedrifter opererer med for 
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å tilegne seg, assimilere, transformere og utnytte ny kunnskap. Disse fire dimensjonene utgjør 

bedriftens potensielle absorptiv kapasitet (som består av evnen til å tilegne og assimilere ny 

kunnskap) og bedriftens realiserte absorptive kapasitet (som består av dens evne til å 

transformere og utnytte ny kunnskap). Det er forholdet mellom de fire dimensjonene som utgjør 

potensiell og realisert absorptiv kapasitet som George & Zahra mener forklarer forskjeller blant 

bedrifters verdiskapning.  

Basert på de empiriske funnene jeg har presentert frem til nå vil jeg starte med å analyse min 

case i lys av den første dimensjonen George & Zahra presenterer i sin teori om absorptiv 

kapasitet, som de kaller (i) tilegnelse (George & Zahra, 2002). Tilegnelse referer til 

organisasjonens evne til å identifisere og tilegne seg eksternt produsert kunnskap som er kritisk 

for dens operasjon. Kvaliteten på en organisasjons tilegnelsesevne kan vurderes ut ifra 

intensiteten og farten organisasjonen har i sin søken etter ny kunnskap. Når det kommer til 

kunnskapen Sunnaas i dag besitter om ikke-omsluttende spill i behandling er det ikke mye mitt 

empiriske datagrunnlag kan si om tilegnelsen av denne kunnskapen. Basert på mine funn er det 

jeg vet at det var noen ergoterapeuter som jobber med å bruke spill i behandling siden 2009, og 

at interessen for dette rehabiliteringsverktøyet vedvarte. Det jeg mener at min data derimot kan 

si noe om er tilegnelsesprosessen av spillteknologien som er mer omsluttende, og som begynte 

rundt 2015. Jeg kommer derfor bare til å fokusere på den delen av VR-tilbudet på Sunnaas som 

er enten semi-omsluttende eller fullstendig omsluttende i denne analysen. I underkapittel 5.2. 

identifiserte jeg kildene som sammen resulterte i ideen om å bruke spill i rehabilitering på 

Sunnaas. Det hele startet med en «recombinant innovation», altså en sektorforflyttning av VR-

teknologi fra underholdningsindustrien til helsesektoren. Dette førte til at det oppstod et 

«knowledge push», som innebar at man hadde kunnskap om hvordan man kunne bruke VR i 

behandling (til tross for at forskning på feltet rapporterte om usikre, men lovende funn). I 

klinikken opplevde min informant et «need pull», gjennom møter med sine pasienter, pårørende 

og pasientforeningen som lurte på hvilke spill de kunne bruke til å trene akkurat sin 

kroppsfunksjon. Dette resulterte i «users as innovators» som ble muliggjort gjennom ansattes 

engasjement kombinert med den strategien Sunnaas fokuserer på som de kaller deres 

«distribuerte modell». Mine funn tyder også på at kvaliteten i Sunnaas’ tilegnelsesevne økte da 

prosjektet tilknyttet VR i rehabilitering fikk finansiering, som friga ressurser til mer systematisk 

arbeid med kunnskapen. Disse prosessene gjorde det mulig for Sunnaas å tilegne seg 

kunnskapen om bruken av virtuell virkelighet i rehabilitering, slik at de kunne utvikle et tilbud 

som ville skape verdi ikke bare for sykehusets pasienter, men også andre.  
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(ii) Assimilering presenteres av George & Zahra som den andre dimensjonen absorptiv 

kapasitet består av (George & Zahra, 2002). Med assimilering referer forfatterne til den evnen 

organisasjonen har til å analysere, prosessere, fortolke og forstå den kunnskapen de har tilegnet 

seg. Som nevnt sier ikke dataen min nok om den delen av tilbudet som dreier seg om ikke-

omsluttende spill, slik at en analyse av dette ville blitt utført på et for tynt grunnlag. Likevel er 

den ikke-omsluttende delen av tilbudet relevant for Sunnaas evne til å assimilere kunnskapen, 

ettersom de tidligere mekanismene for læring som jeg presenterer under 2.1.4. også virker her: 

dersom den nye kunnskapsbasen relaterer seg til organisasjonens eksisterende kunnskapsbase 

vil organisasjonen være bedre i stand til å assimilere den nye kunnskapen. Som min informant 

Elin fortalte meg, har de bygget tilbudet sten for sten. Det startet i 2009, da ergoterapeutene 

begynte å tilegne seg kunnskap om ikke-omsluttende spill på kommersielle konsoller som var 

tilgjengelige den gangen. Så allerede i 2009 begynte Sunnaas å bygge opp den kunnskapsbasen 

som relaterte seg til spill i rehabilitering. Dette innebar at de samlet kunnskap om hvordan spill 

kan motivere og engasjere, samt det betydningsfulle sosiale aspektet. Med den mer omsluttende 

VR-teknologien som kom i 2015 hadde Sunnaas allerede bygget seg opp en betraktelig 

kunnskapsbase om bruken av spill i rehabilitering, slik at Sunnas’ evne til å forstå denne nye 

teknologien og dens potensiale var stor. Deres kliniske erfaringer med spill ble videre 

understøttet av pålitelig forskning i 2015, som jeg tolker at ledet til en dypere forståelse av 

tilbudets potensial.  

Det jeg identifiserer som den store utfordringen til Sunnaas relatert til både tilegnelse og 

assimilering, er om kunnskapen er tilegnet og assimilert på organisasjonsnivå, fremfor bare på 

individnivå. Som min empiriske data viser er det tre superbrukere på Sunnaas – altså ansatte 

som kjenner godt til teknologien, og er ansvarlige for vedlikehold, utvikling og opplæring av 

andre. 10 andre terapeuter bruker omsluttende VR jevnt. Sier det at til sammen 13 ansatte har 

evnet å tilegne seg og assimilere kunnskapen om virtuell rehabilitering noe om organisasjonens 

evne til tilegnelse og assimilering, eller bare om enkeltindividers evne til å tilegne seg og 

assimilere kunnskapen? Mine informanter har jo fortalt meg at opplæring av andre ansatte har 

vært en av de største utfordringene tilknyttet prosessen. At kunnskapen ikke spres utover i 

organisasjonen medfører at tilegnelse og assimilering ikke skjer i organisasjonen for øvrig. 

Konklusjonen på dette må bli at Sunnaas har vært flinke på tilegnelse og assimilering av 

kunnskapen – til en viss grad. Blant den lille gruppen ansatte som allerede var involvert har 

kunnskapen både blitt tilegnet og assimilert. Samtidig sitter majoriteten av de ansatte igjen uten 

å verken besitte eller forstå kunnskapen. Å argumentere for at Sunnaas som organisasjon har 
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tilegnet seg og assimilert denne kunnskapen er absolutt mulig, men det er i så fall takket være 

denne gruppen engasjerte ansatte. Denne analysen av Sunnaas’ evne til å tilegne seg og 

assimilere kunnskap viser at sykehuset har et stort potensial når det kommer til å spre både 

tilegnelsen og assimileringen av kunnskapen ut i organisasjonen bedre.   

Funnene jeg fremla i underkapittel 5.6. indikerer at finansieringen arbeidet fikk, ble et 

vendepunkt for prosessen. Dette ser jeg i sammenheng med George & Zahras tredje dimensjon: 

(iii) transformasjon (Geroge & Zahra, 2002). Transformasjon omhandler en organisasjons 

evne til å utvikle og raffinere rutinene som fasiliterer dens evne til og kombinere eksisterende 

kunnskap med ny og assimilert kunnskap. Transformasjonsdimensjonen endrer kunnskapens 

karakter gjennom det forfatterne kaller «bisociation», som defineres som blandingen av to 

tidligere urelaterte mønstre, til et nytt mønster bestående av elementer fra de opprinnelige 

mønstrene (ibid). Dermed blir organisasjonens transformerende evne dens evne til å identifisere 

to mønstre som i utgangspunktet ikke hører sammen, og kombinere elementer fra begge inn i 

et nytt mønster. Dataen jeg har presentert i de foregående underkapitlene indikerer at Sunnaas’ 

transformerende evne økte når finansiering ble innført. Dette er ikke overraskende, ettersom 

finansieringen førte til arbeidskraft fra den kliniske hverdagen ble frigitt til å fokusere på og 

utvikle tilbudet videre, og gjennom dette etablere nye mønstre av kunnskap. Funnene fra 

empirien indikerer at fokuset som ble mulig med finansiering gjorde det mulig for Sunnaas å 

utvikle kunnskap om hvordan tilbudet kunne og burde bli utformet i deres konkrete kontekst. 

De ansatte fikk her både tid og rom til å arbeide med og kombinere den kunnskapen de allerede 

satt på, med den nye kunnskapen de nå hadde lært. Basert på mine empiriske funn vil jeg derfor 

her konkludere med at kunnskapen ble transformert, gjennom fokusert og målrettet jobbing 

med å systematisere og operasjonalisere tilbudet, som ble mulig på grunn av finansiering. 

 

Til nå har jeg altså konkludert med at Sunnaas sykehus har i casen jeg studerer hatt en noe høy 

grad av potensiell absorptiv kapasitet (tilegnelse og assimilering), til tross for at de har et 

forbedringspotensial når det kommer til begge dimensjonene. Men som teorien til George og 

Zahra poengterer kan en organisasjon ha høy potensiell absorptiv kapasitet, uten at dette 

garanterer at organisasjonen evner å realisere (eller utnytte) kunnskapen. En høy grad av 

potensiell absorptiv kapasitet er ikke automatisk forbundet med økt ytelse gjennom et høyere 

læringsresultat og derpå bedre evne til å innovere. Det er den realiserte absorptive kapasiteten 

som primært skaper verdier, og som dermed er primærkilden til organisasjonens 

ytelsesforbedring. Det er forholdet mellom potensiell og realisert absorptiv kapasitet, og 
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dimensjonene som tilhører de to kategoriene som forklarer hvordan organisasjoner har ulike 

evne til å skape verdier ut ifra deres kunnskapsbase. Dette medfører at Sunnaas må også prestere 

godt på den siste dimensjonen for at de skal ha en høy absorptiv kapasitet totalt. 

 

Den siste dimensjonen i George & Zahras teori kaller de (iv) utnyttelse, og denne evnen baserer 

seg på de rutinene som lar organisasjonen raffinere, utvide og maksimalt utnytte sin 

eksisterende kompetanse, eller skape ny kompetanse gjennom å inkorporere tilegnet, assimilert 

og transformert kunnskap inn i bedriftens operasjoner (Geroge & Zahra, 2002). Det handler rett 

og slett om i hvilken grad organisasjonen er i stand til å utnytte den kunnskapen de nå sitter på. 

Her ønsker jeg å ta et tilbakeblikk på et tidligere funn jeg trakk ut fra datamaterialet med Elin, 

som i denne sammenhengen blir veldig relevant: 

Vi vet jo hvordan vi skal holde oss oppdaterte. Det er rett og slett å finne 

midler til det det står på nå. (Elin, ansatt på Sunnaas) 

I dette sitatet referer Elin til at de ansatte vet hvordan de skal holde seg oppdaterte på den 

teknologiske utviklingen på feltet, forskningen på virtuell rehabilitering og på aktuelle spill. De 

har også mange tanker om hva som ville gjort tilbudet enda bedre, slik at det kan skape større 

verdi for flere. Mine informanter opplever selv at de besitter kunnskapen, men at 

hovedutfordringen for dem er at ressurser ikke lenger blir frigitt slik at de ikke har tid til å 

handle på kunnskapen de allerede besitter. Som konkludert med under 5.7. er det denne 

situasjonen som fører til at tilbudet ikke bidrar til å skape den verdien som i utgangspunktet 

ligger latent. Gjennom presentasjonen av mine empiriske funn er det flere grunner til tilbudet 

har et uforløst potensial: (i) tilbudet har et uforløst potensial fordi det ikke finnes ressurser til å 

spre kunnskapen ut i organisasjonen, dette fører til at (ii) pasienttilbudet ikke blir like for alle, 

og at tilbudet ikke skaper noen verdi for majoriteten av pasientene på Sunnaas. Videre er 

tilbudets potensial uforløst fordi (iii) kunnskapen ikke spres utenfor organisasjonens grenser, 

til tross for at mine empiriske funn viser at kunnskapen er ettertraktet og kan ha verdi for mange. 

(iv) Det er også et uforløst potensial for den pasientgruppen som har behov for bedre 

tilgjengelighet i tilbudet, ettersom den største verdien tilbudet har for dem er i form av 

avkobling og avslapning. Til sist ser jeg det som et uforløst potensial ved tilbudet at (v) det kan 

være et godt verktøy for effektivisering av behandling i møtet med fremtidens 

helseutfordringer. Dersom Sunnaas klarer å etablere et bærekraftig tilbud, samt å spre denne 

kunnskapen nasjonalt vil det kunne være nyttig verktøy for å intensivere pasientrehabilitering, 

samt å gjøre det enklere for pasienten og fortsette treningen hjemme. Basert på denne analysen 
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blir det tydelig at det er denne dimensjonen Sunnaas i størst grad burde jobbe med, ettersom det 

finnes et stort potensial i å forbedre måten de utnytter sin eksisterende kunnskap og kompetanse 

på. Dersom Sunnaas etablerer mer systematiske rutiner for å maksimalt utnytte den kunnskapen 

de faktisk besitter, vil de få en høyere grad av absorptiv kapasitet. Dermed vil de bli bedre i 

stand til å skape verdier ut ifra deres kunnskapsbase, som fører til høyere ytelsesforbedring på 

sykehuset. Som nevnt er det gjennom den realiserte absorptive kapasiteten verdiene primært 

skapes. Konklusjonen i denne analysen må dermed bli at Sunnaas har utviklet sine evner slik at 

de har en relativt høy potensiell absorptiv kapasitet, til tross for at de kan gjøre forbedringer i 

forhold til deres tilegnelses- og assimileringsevne. Videre viser analysen min at den samlede 

absorptive kapasiteten til Sunnaas i forbindelse med min konkrete case, først og fremst kan 

forbedres gjennom sykehusets evne til utnyttelse av kunnskapen. Slik jeg vurderer mine funn 

er Sunnaas’ realiserte absorptive kapasitet noe lavere enn deres potensielle absorptive kapasitet. 

Dersom Sunnaas ønsker og forbedre graden av absorptiv kapasitet i sin helhet, bør de fokusere 

på tiltak som er rettet mot å bedre evnen til utnyttelse. Gjør sykehuset dette vil de (basert på 

logikken bak teorien til George & Zahra) oppleve ytelsesforbedring i form av større 

verdiskapning.  
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6. KONKLUSJON OG  

IMPLIKASJONER 

Formålet til denne studien er å øke kunnskapsgrunnlaget om innovasjon og kunnskap i norske 

sykehus. Derfor har jeg identifisert og analysert faktorer som muliggjorde Sunnaas sykehus 

HFs utvikling av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet. Myndighetene etterlyser 

spesielt mer kunnskap om tjenesteinnovasjon i norske sykehus, og hvordan slike innovasjoner 

kan utvikles og spres (Helse- og Omsorgsdepartementet, 2015-2016, s. 125). Kunnskap og 

innovasjon betegnes som de viktigste forutsetningene for en ønsket utvikling i helse- og 

omsorgssektoren, fordi det vil bidra til et bærekraftig velferdssystem og til verdiskapning for 

samfunnet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2014, s. 6). 

Med bakgrunn i dette behovet har jeg samlet in data om en konkret innovasjonsprosess på 

Sunnaas. Prosessen jeg har studert har dreid seg om utviklingen av et rehabiliteringstilbud som 

baserer seg på virtuell virkelighet. Ettersom jeg har ønsker å studere en svært sparsommelig 

dokumentert prosess har min viktigste kilde til informasjon vært menneskene på sykehuset som 

har vært involvert i prosessen.  

Det jeg har funnet på bakgrunn av datainnsamlingen innebærer flere momenter. (i) Først og 

fremst viser min data at helseforetakene i region Helse Sør-Øst har stor autonomi når det 

kommer til hvordan de ønsker å arbeide med innovasjon. Dette fører til stor variasjon i 

innovasjonsstrategiene til de enkelte helseforetakene, og hvordan de velger å operasjonalisere 

innovasjonsarbeidet. Denne styringsstrukturen er også formelt dokumentert i blant annet 

Stortingsmeldinger.  

(ii) Videre viser min data at det har vært flere utfordringer tilknyttet innovasjonsprosessen jeg 

studerer, og at disse har bidratt til å skape faktorer som har vært hemmende for prosessens 

utvikling. Dataen indikerer at det er de ansatte i klinikken som har opplevd disse utfordringene 

i størst grad. Én barriere i arbeidet dataen min peker på er utfordringer tilknyttet spredning av 

kunnskap utover i organisasjonen. Slik det er nå er det kun en liten del av terapeutene på 

Sunnaas som er komfortable nok med VR-teknologien til å benytte den i pasientbehandling. En 

annen faktor som har vært hemmende for prosessen er at ingen har hatt en fulltidsstilling 

tilknyttet utviklingen av tilbudet, slik at det har vært vanskelig å jobbe systematisk og målrettet. 
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Dataen indikerer også at til tross for eksplisitt støtte blant de ansattes ledelse, har den praktiske 

utformingen av arbeidsoppgavene i den kliniske hverdagen gjort innovasjonsarbeidet 

vanskelig. Det siste hovedfunnet jeg har identifisert på bakgrunn av den innsamlede dataen er 

hvordan mange viktige prosesser tilknyttet utviklingen av tilbudet stoppet opp da finansieringen 

tok slutt. 

(iii) Til tross for de nevnte barrierer har datagrunnlaget mitt også avdekket flere viktige drivere 

av prosessen. Etableringen av den fysiske VR-laben samlet spillaktiviteten på sykehuset, og 

dataen indikerer at dette kan ha vært et viktig symbol i tilknytning til arbeidet med å bygge en 

organisasjonskultur som fremmer innovasjon. Funn peker også i retning av at ledelsen på 

Sunnaas handler risikovillig, noe som er viktig i innovasjonssammenheng. I tillegg til 

risikovilje indikerer dataen at ledelsen har vært forpliktet til, og engasjert i 

innovasjonsaktivitetene tilknyttet utviklingen av tilbudet. Dette tyder på at den formelle 

satsningen på innovasjon i sykehuset har forplantet seg utover i organisasjonen. Finansiell støtte 

har vært en viktig driver for prosessen, noe som blir tydelig gjennom funnene som viser at 

utviklingen i tilbudet skjøt fart når ressurser ble frigjort. Datagrunnlaget har også tydeliggjort 

betydningen av de ansatte i klinikken, som med sitt engasjement har vært essensielle drivere av 

innovasjonsprosessen.  

(iv) De empiriske funnene viser også hvordan tilbudet er utformet i dag. Utformingen av dagens 

tilbud er påvirket av både de hemmende og drivende faktorene som har preget 

innovasjonsprosessen. Det består av tradisjonelle spillplattformer, omsluttende VR-plattformer, 

spesialisert robotikk og en nettside som fungerer som en kunnskapsformidler. Bredden i tilbudet 

gjør at de aller fleste pasientene på Sunnaas kan benytte seg av det, uavhengig skade, sykdom 

eller funksjonsnivå. Tilbudet er svært populært blant pasientene, og hvordan VR-teknologien 

brukes i den individuelle pasients behandling kan pasienten i stor grad bestemme selv. Funnene 

konkluderer med at tilbudet har en overføringsverdi til pasientens hjem, ettersom teknologien 

er kommersialisert og kan benyttes hjemme etter endt behandling på Sunnaas. Dataen min viser 

at de ansatte på sykehuset opplever at tilbudet motiverer pasientene i treningen, og at det sosiale 

aspektet ved spill har en verdi for pasientene. Likevel er det et uforløst potensial tilknyttet det 

eksisterende tilbudet, slik det fremkommer av datagrunnlaget. De ansatte på Sunnaas sykehus 

vet hvordan de kan spre nødvendig kunnskap ut i organisasjonen, og de vet hvordan de skal 

vedlikeholde og videreutvikle tilbudet. Men som funnene viser er det ikke mulig å få til på 

nåværende tidspunkt, grunnet ressursmangel.  
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(v) Analysen av Sunnaas sykehus’ absorptive kapasitet viser på hvilke måter Sunnaas har evnet 

å innhente og utnytte nødvendig kunnskap for og utvikle et rehabiliteringstilbud basert på 

virtuell virkelighet. Analysen har identifisert både styrker og svakheter ved Sunnaas’ evne til 

læring, slik det fremkommer av min konkrete case. Funnene viser at gjennom egen klinisk 

erfaring og systematisk innhenting av tilgjengelig forskning har Sunnaas til en viss grad evnet 

å identifisere og tilegne seg kunnskap som har vært kritisk for utviklingen av tilbudet 

(dimensjonen kalt «tilegnelse» i George & Zahras teori om absorptiv kapasitet, 2002). Slik det 

fremkommer av min data er det de ansatte i klinikken som har vært driverne for dette. Sunnaas 

har også til en viss grad greit å assimilere denne kunnskapen de har tilegnet seg. Uttrykket «til 

en viss grad» tilknyttet begge disse dimensjonene, relaterer seg til forbeholdet dataen indikerer: 

at det bare er en mindre del av sykehuset som har tilegnet seg og assimilert kunnskapen. Det 

kan derfor diskuteres om dette har skjedd på organisatorisk nivå, eller om det først og fremst 

dreier seg om individuell læring hos en liten gruppe ansatte. Tilgjengelig data viser også at 

Sunnaas’ transformative evner økte betraktelig når finansiering ble tilgjengelig, noe som 

indikerer en sammenheng. I analysen har jeg konkludert med at datamaterialet tilsier at det er i 

dimensjonen «utnyttelse» at sykehuset har størst forbedringspotensial. Informantene selv 

opplever at de besitter nødvendig kunnskap, men at det mangler ressurser til å spre denne 

kunnskapen og å handle på den.  

I sum utgjør (i) hovedsakelig kontekstuelle faktorer, (ii) utgjør faktorene som har hemmet 

utviklingen av prosessen, (iii) utgjør hovedfaktorene som har muliggjort Sunnaas sykehus HFs 

utvikling av et rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet, (iv) utgjør de aspektene ved 

det eksisterende tilbudet som kan forbedres, og (v) viser hvordan Sunnaas sykehus i denne 

casen fremstår som en lærende organisasjon, med muligheter for forbedring på visse områder.   

Den mest tydelige implikasjonen disse funnene har for Sunnaas sykehus er at de illustrerer 

potensialet i innovasjonsprosessen dersom man «står løpet ut». Funnene i denne oppgaven 

indikerer at Sunnaas sykehus ville skapt større verdier i forbindelse med denne 

innovasjonsprosessen dersom de i større grad hadde lagt fokus og ressurser i 

læringskomponenten som består av «handling» (se 2.1.4.). Med en større investering i 

handlingskomponenten ville sannsynligvis sykehuset vært å stand til å utvikle et 

rehabiliteringstilbud basert på virtuell virkelighet som hadde skapt mer verdi for flere. Det 

kunne skapt mer verdi for flere av pasientene innad på Sunnaas, men også pasienter landet rundt 

som kunne nytt godt av en vellykket kunnskapsspredning nasjonalt. 



90 

 

Å sikre en jevnere balanse mellom de to komponentene i læringsteorien vil være fordelaktig for 

sykehusets innovative ytelse, og en viktig lærdom å ta med seg når nye innovasjonsprosjekter 

skal igangsettes. Dersom denne casen er representativ for hvor Sunnaas vanligvis velger å legge 

fokus i sine innovasjonsprosesser, vil de kanskje tjene på en innovasjonsstrategi som innebærer 

færre prosjekter, men større ressurstilgang i innovasjonsprosjektenes sluttfase. Dette er funn 

beslutningstakere på Sunnaas kan lære av, og det er sannsynligvis noe som vil være relevant 

for flere som ønsker å igangsette innovasjonsprosesser i tilknytning til den kliniske hverdagen. 

Studien illustrerer også hvordan gode tjenesteinnovasjoner utvikles i sykehusene, og bekrefter 

at myndighetens ønske om systematisk utvikling og deling av innovasjoner i sektoren vil være 

nyttig. Dersom sektoren lykkes i arbeidet med å systematisk spre de gode innovasjonene som 

allerede finnes i sykehusene vil den totale verdiskapningen gå raskere enn dersom hvert eneste 

sykehus skal «finne opp hjulet på nytt».  

Generelt viser denne studien hvilken betydning de klinisk ansatte kan ha for innovasjoner på 

sykehus, og hvordan rammeverket for læring tilrettelegger for innovasjonsaktivitet. For 

sykehus som ønsker å fremme et innovativt miljø, kan denne casen være et eksempel på 

verdifulle faktorer man burde ta hensyn til i dette arbeidet. Den mest verdifulle faktoren denne 

studien har identifisert er sannsynligvis den sykehusansatte, som med sine kreative evner 

besitter et enormt potensial for å skape verdi for organisasjonen, og i en forlengelse av dette en 

verdi for samfunnet.  
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