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Sammendrag 
Det er et stort fokus på velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren som gjør at vi stiller 

stadig høyere krav til løsningene og deres omfang. Rapporter publisert av Helsedirektoratet 

(2015b, 2016) viser at brukerne av avstandsoppfølgning så langt er fornøyde. Videre viser 

offentlige rapporter og fremtidsplaner av velferdsteknologi at fastleger ikke er blitt prioritert i 

første omgang. Derimot ytrer Helsedirektoratet (2015a) at de velferdsteknologiske løsningene 

med tiden må inkludere fastleger i større grad.  

 

I denne studien undersøkes det “hvordan designe og innføre informasjonsstøtte for 

fastleger?”, med et utgangspunkt i et informasjonsbehov fra pasienter med kreft, diabetes og 

overvekt. Forskningsspørsmålet besvares i to deler. Den første delen fokuserer på hvordan en 

mulig løsning må designes for å ta høyde for fastlegenes varierende behov av opplysninger og 

utforming. Den andre delen omhandler hvilke utfordringer løsningen må adressere for å 

komme et steg nærmere realisering.  

 

Empirien viser at fastlegene er spredt om det generelle informasjonsbehovet fra 

pasientgruppene, og rapportens utforming. For å håndtere den store variasjonen foreslår 

oppgaven og følge et design for fleksible standarder. Informantene er derimot enige om at 

løsningen må integreres i EPJ, være strukturert og tilgjengelig ved behov. I tillegg uttrykker 

de bekymringer rundt deres rolle som fastlege i et avstandsoppfølgning-scenario, samt 

ansvarfordelingen mellom de og andre nødvendige instanser. Disse bekymringene og kravene 

bør avklares tidlig for å kunne innføre løsningen. Rapportløsningen bør bygge på 

modularisering som muliggjør skalering, slik at løsningen kan vokse i størrelse og omfang, og 

reduserer risikoen for kompleksitet. En slik tilnærming gjør det mulig å gi hyppige leveranser 

og bygge på eksisterende løsninger.  
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1 Introduksjon 
Det fremkommer i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg at samfunnet vil møte store 

utfordringer innen helse- og omsorgssektoren de neste tiårene. I tråd med et økt antall eldre 

får vi nye brukergrupper som stiller høyere krav til teknologien som et resultat av samfunnets 

teknologiske utvikling. I Norge forventer innbyggerne i større grad digitale tjenester for å 

kommunisere og kontrollere egen helse. I takt med en stadig økende folkemasse vokser 

etterspørselen etter helse- og sosialpersonell. Innføringen av nye digitale helsetjenester vil 

blant annet avlaste helsepersonell og gi innbyggerne et bedre helsetilbud. 

 

Til tross for sektorens størrelse og et stort behov for forskning og utvikling innen helse- og 

omsorgssektoren, har det historisk blitt brukt lite ressurser på dette. I rapporten av 

Direktoratet for e-helse (2017b) sammenlignes helse- og omsorgssektoren med bank- og 

finanssektoren. Der påpekes det at helse- og omsorgssektoren ligger etter i digitaliseringen. 

Følgelig er ikke helse- og omsorgssektoren klar for å møte eldrebølgen og omsorgsutgiftene 

slik den er i dag (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Det er derfor et stort behov for 

bærekraftige og innovative løsninger i det som anses som en konservativ sektor. 

Velferdsteknologi defineres i følge Helsedirektoratet (2015a, s. 12) som “en fellesbetegnelse 

på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i 

egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.” I 2017 ble det registrert 

over 200 aktive og inaktive velferdsteknologiprosjekter i Norge siden 2013 

(Helsedirektoratet, 2017). I tillegg har arbeidet med velferdsteknologi i forhold til tidligere år 

doblet seg, og inntil tre- og firedoblet seg. 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Helsedirektoratet (2017) opplyser om at dagens, og fremtidens, brukere av helsetjenester har 

et annet forhold til teknologi enn tidligere. Det stilles forventninger til at helse- og 

omsorgssektoren utvikler seg i takt med resten av samfunnet. Ved å gi pasienter muligheten 

til å forme eget tjenestetilbud og overvåke egen helse, vil dette kunne gi økt følelse av 

kontroll. I følge en undersøkelse utført i Norge i 2017 (Helsedirektoratet) opplevde 55 av 79 

brukere av avstandsoppfølgning at de hadde større, eller mye større kontroll over egen 
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helsesituasjon enn tidligere. Kontroll og trygghet er sentrale ord når det kommer til 

velferdsteknologi. Det fremkommer i en rapport av Helsedirektoratet (2015a) at de 

velferdsteknologiske tjenestene etterhvert må kunne involvere pårørende, frivillige og aktuelle 

aktører i helse –og omsorgstjenesten i større grad. Det er blitt ytret et behov for et grensesnitt 

som håndterer “dokumentutveksling mot andre systemer i helsevesenet utover de rene 

velferdsteknologiske løsningene, ved bruk av XDS-teknologi” (Helsedirektoratet, 2015a, s. 

14). XDS (Cross Enterprise Document Sharing) er en standard som gjør det mulig å gi tilgang 

til informasjon mellom forskjellige systemer. En studie gjennomført i Irland viser fastlegers 

(GPs) meninger rundt selvstyringskontroll som utføres for å gi bedre medisinering og 

kontrollere blodtrykk (Morrissey, Glynn, Casey, Walsh & Molloy, 2017). Dette ligner 

mestringsteknologi som denne oppgaven tar utgangspunkt i, se kapittel 2. Studiet viser at 

leger kan se nytten i å bruke teknologiene ettersom de får mer nøyaktige blodtrykksdata og 

kan motivere pasientene sine. Bekymringene til fastlegene var derimot knyttet til økt 

arbeidsmengde, potensielt uhåndterlig mengde med informasjon, og økt bruk av 

helsepersonell.  

 

Denne studien utforsker fastlegers informasjonsbehov, ønsker til utforming av en 

rapportløsning, samt bekymringer og krav de har opplyst om i intervjuene. Løsningen vil 

produsere rapporter til fastlegene basert på innsamlet data fra pasientene og  deres 

individuelle behov. Ved å ta utgangspunkt i behovet for dokumentutveksling, som nevnt 

ovenfor, ble det bestemt gjennom møter at en rapportløsning var et godt alternativ og et 

fornuftig sted å starte. Studien konsentrerer seg om informasjonsbehovet fra pasienter med 

kreft, diabetes og overvekt. Rapportløsningen kan fungere som beslutningsstøtte for fastleger 

og bidra til bedre konsultasjoner, medisineringer, diagnostisering og nærmere oppfølgning 

ved behov. Løsningen vil også kunne bidra til økt kontroll og trygghet for pasienter og 

fastleger. 

Målgruppe for velferdsteknologi 

I dag er velferdsteknologi rettet mot eldre, barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, og 

avstandsoppfølging av ikke-smittsomme kronisk syke personer. Direktoratet for e-helse 

(2017b) informerer om at størst andel av ressursene i 2017 ble brukt på personer med 

sammensatte behov som kronisk sykdom og nedsatt funksjonsnivå. Denne oppgaven 
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fokuserer på avstandsoppfølgning av kronisk syke personer med diabetes, personer med kreft 

og overvekt. Avstandsoppfølgning, også kalt mestringsteknologier, er medisinske målinger 

som samles inn for å hjelpe brukerne av tilbudet med å håndtere egen helse 

(Helsedirektoratet, 2015a). En kronisk syk bruker er en person med en permanent sykdom 

som varer i lenger tid, og som ofte er uhelbredelig (Kåss, 2018). Til tross for at en større del 

av de kroniske brukerne er multisyke, dvs. de har flere diagnoser i tillegg til hoveddiagnosen 

(Helsedirektoratet, 2017), tar denne studien utgangspunkt i pasientens hoveddiagnose. I løpet 

av 2016 til 2017 ble det iverksatt fire piloter for avstandsoppfølgning av kronisk syke 

personer ved bruk av mestringsteknologier (Helsedirektoratet, 2015a), se kapittel 2.2. Denne 

studien tar for seg brukergrupper som har et behov for langtidsoppfølgning hvor det er 

hensiktsmessig, og mulig å se gevinster ved at fastlegen er opplyst. På bakgrunn av dette ser 

jeg et behov for en løsning som går utenfor kommunal pleie- og omsorgstjeneste slik at 

opplysningene er tilgjengelige for fastlegene. Fordelene og behovet for en slik løsning 

fremkommer i kapittel 2. 

1.2 Motivasjon  
Motivasjonen for denne masteroppgaven kommer fra et ønske om å bidra med noe som er 

samfunnsnyttig og fremtidsrettet. Helse- og omsorgssektoren sin realisering av 

velferdsteknologi er spesielt interessant da målet er å bruke teknologi for og bedre 

livssituasjonen til brukerne. En naturlig slutning vil være å tro at fastlegene vil ha tilgang på 

nødvendig informasjon fra velferdsteknologien. Planene for realiseringen av 

velferdsteknologi viser derimot få tegn på at fastleger vil bli prioritert de nærmeste årene. 

Fastleger blir nevnt som en av flere aktører som velferdsteknologien må involvere i større 

grad med tiden (Helsedirektoratet, 2015a). Samtidig er dette en yrkesgruppe som stadig får 

flere arbeidsoppgaver og ansvar gjennom lovverk. Som et resultat av dette ser jeg behovet for 

å utforske fastlegers rolle i en velferdsteknologisk kontekst. Det å få et innblikk i 

brukerbehov, samt planene for fremtiden og hvordan dette påvirker menneskers tilværelse, er 

en stor motivasjonsfaktor. Det er et stort behov for forskning, noe som gjør at en 

masteroppgave kan bidra til dypere forståelse av mindre, konkrete problemstillinger.    
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1.3 Problemstilling 
Oppgaven bygger på konseptet med en fleksibel standard av Braa, Hanseth, Heywood, 

Mohammed, og Shaw (2007). Den tar utgangspunkt i et sosio-teknisk perspektiv på 

informasjonsinfrastrukturer. Design av sosio-tekniske systemer tar de menneskelige, sosiale 

og organisatoriske faktorene, samt de tekniske faktorene med i vurderingen og utformingen 

av organisasjonssystemer (Baxter & Sommerville, 2011).  Det er interessant å se hvordan en 

løsning som tilbyr informasjonsstøtte for fastleger må designes og innføres. Oppgavens 

forskningsspørsmål lyder som følgende: 

Hvordan designe og innføre informasjonsstøtte for fastleger? 

Spørsmålet vil bli besvart i to deler. Den første tar for seg hvordan løsningen må designes for 

å oppfylle brukerbehovene: 

Hvordan designe informasjonsstøtte for fastleger? 

Den andre delen av forskningsspørsmålet ser på hvilke krav, forventninger og tekniske valg 

løsningen må adressere for å kunne innføres: 

Hvordan innføre informasjonsstøtte for fastleger? 

 

I teorikapittelet blir de mest sentrale temaene og det teoretiske rammeverket for studien 

presentert. De sentrale temaene er sosio-tekniske systemer, informasjonsinfrastruktur og 

fleksible standarder. Temaene, samt deres undertemaer, blir fremstilt i forskningsmodellen. 

Figur 1 viser studiens teoretiske tilnærming til oppgavens forskningsspørsmål.   
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Figur 1: Forskningsmodell. 

1.4 Oppgavens disposisjon  
Kapittel 2 opplyser leseren om hva velferdsteknologi er, hvordan situasjonen innen 

velferdsteknologi er i dag, og belyser behovet for dokumentutveksling til fastleger. Kapittel 3 

presenterer det teoretiske rammeverket som er blitt brukt. Kapittel 4 presenterer studiens 

forskningsmetode, og i kapittel 5 blir caset introdusert. I kapittel 6 blir de empiriske funnene 

presentert, og i kapittel 7 besvares oppgavens problemstillinger ved å diskutere empiri og 

teori. Til slutt i kapittel 8 presenteres oppgavens konklusjon, bidrag og videre arbeid.  
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2 Bakgrunn 
Dette kapittelet presenterer konseptet med velferdsteknologi, faser og realisering av 

velferdsteknologi, samt en teknisk tilnærming av den velferdsteknologiske arkitekturen. 

Opplysningene tar utgangspunkt i offentlig informasjon fra Helsedirektoratet og Direktoratet 

for e-helse.  

2.1 Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 2014-2020 ble 

etablert i 2013 av Stortinget (Direktoratet for e-helse, 2016a). Programmet fokuserer på å lage 

en felles arkitektur og infrastruktur innenfor velferdsteknologi. Velferdsteknologi er løsninger 

av teknisk art som bidrar til at brukere er bedre rustet til å bo i egen bolig, og som følgelig 

skal gi bedre livskvalitet. Denne oppgaven tar utgangspunkt i NOU 2011:11 Innovasjon i 

omsorg sin definisjon av velferdsteknologi: 

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 

trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og 

styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, 

psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som 

teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 

ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i 

mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2011, s. 99) 

 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram tilrettelegger for at velferdsteknologiske løsninger kan bli 

integrert i de kommunale tjenestene i 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). 

Programmet tilbyr gode teknologiske løsninger for personer med utfordringer knyttet til egen 

helse. På denne måten blir de kommunale kunnskaps- og informasjonsbehovene møtt som er 

programmets primære mål. Programmet skal bidra til økt trygghet, mestringsfølelse og 

kontroll over eget liv. Det ønskelige resultatet er at brukere bor lengst mulig i eget hjem. Det 

er Helsedirektoratet som har valgt hvilke kommuner som får økonomisk støtte til å prøve ut 

velferdsteknologi i praksis. En del av prosessen går ut på å dele erfaringer gjennom et 
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nasjonalt nettverk. Dette skal bidra til å utvikle en standard som blir implementert på 

nasjonalt nivå. En nasjonal plattform vil bidra til bedre datadeling og informasjonsflyt. En 

stor utfordring i dag er at kommunene har egne lokale systemer som skaper mange 

fragmenterte systemer på nasjonalt nivå. En plattform vil være kostnadsbesparende ved at 

risikoer og finansiering blir fordelt på alle kommunene og bidrar til at kommuner med mindre 

ressurser og kompetanse kan være med på utviklingen. Tjenestene som blir tilbudt består av 

trygghetsskapende teknologier og mestringsteknologier (Helsedirektoratet, 2015a) presentert i 

neste delkapittel. Trygghetsskapende teknologier er mest brukt, men stadig flere kommuner er 

i prosessen med å integrere mestringsteknologier. På bakgrunn av kommunenes frihet får 

disse tjenestene ulikt fokus og derfor vil praksisen variere fra kommune til kommune. 

2.1.1 Fire teknologiområder 

Helsedirektoratet har delt velferdsteknologi inn i fire teknologiområder; trygghetsskapende 

teknologier, mestringsteknologier, utrednings –og behandlingsteknologier (tidligere 

helseteknologier) og velværeteknologier (Helsedirektoratet, 2014, 2015a). Denne oppgaven 

fokuserer ikke på trygghetsskapende teknologi, men mestringsteknologi som i dag er prioritert 

for avstandsoppfølgning av kroniske. Utrednings- og behandlingsteknologier samt 

velværeteknologier vil være aktuelt for pasienter med kreft og overvekt.  

 

Trygghetsskapende teknologier skal få mennesker til å føle seg trygge og sosiale 

(Helsedirektoratet, 2015a). Løsningene skal forhindre ensomhet og gjøre at mennesker skal 

kunne bo hjemme lenger. De tekniske løsningene er blant annet fallsensor, GPS lokalisering, 

trygghetsalarm, brannalarm, videosamtaler, komfyrvakt etc. Mestringsteknologier 

(medisinske målinger), også kalt avstandsoppfølgning, skal hjelpe brukere med å ivareta og 

håndtere egen helse (Helsedirektoratet, 2015a). De tekniske løsningene er blant annet 

elektronisk pilledispenser, videospill, kroppssensorer, og utstyr for å måle kroppsfunksjoner 

som blodsukker, oksygenopptak og metning. Løsningene er rettet mot mennesker som trenger 

vedlikehold og rehabilitering av mobilitet eller kronisk syke personer, som diabetikere.   

 

Utrednings –og behandlingsteknologier gjør det mulig for pasienter å få behandling hjemme 

samt medisinsk utredning (Helsedirektoratet, 2015a). Oppfølgningen blir utført av 



 
 

9 

spesialisthelsetjenesten, men avanserte helsemålinger kan også bli gjort av helsetjenesten eller 

fastleger. Kreftpasienter er en gruppe for denne type velferdsteknologi hvor det kan bli brukt 

smertepumpe, 24-timers blodtrykksmåling og ventilasjonsstøtte. Velværeteknologier hjelper 

personer ved å opplyse og bevisstgjøre om personlige helse og hjelper til med dagligdagse 

oppgaver. Dette vil være et tilbud som appellerer i stor grad til overvektige, men som også 

kan være nyttig for pasienter med kreft eller diabetes. Løsninger som skritteller og 

kaloriforbrenningsmåler er helsefremmende løsninger, mens varmestyring, automatisk 

lysregulering er løsninger for hverdagslige gjøremål. Utredning –og behandlingsteknologier 

og velværeteknologier har ikke vært prioritert i satsningen vi skal se nærmere på i fase 1 og 2. 

2.1.2 Fase 1 og fase 2 

Realiseringen av trygghetsskapende teknologier og mestringsteknologi er delt inn i fase 1 og 

fase 2. Fase 1 fokuserer på integrering og implementering av trygghetsskapende teknologi i 

lokal regi. Dette har vært til utprøvning gjennom 11 ulike pilotprosjekter i 31 kommuner (KS, 

2017). I en rapport av Helsedirektoratet (2015a) ble det listet opp ulike prioriteringer for fase 

1; 1) det skulle være en rask realisering som var tilpasset de ulike kommunenes behov og 

tidsplan, 2) det skulle være enkelt å ta i bruk ny teknologi knyttet til pågående 

tjenesteinnovasjon, 3) informasjonsdelingen mellom interne systemer i kommunen skulle ha 

første prioritet og 4) det skulle være støtte for forskjellige måter å organisere tjenesten på 

(responssenter, direkte til hjemmetjenesten og andre instanser). Som et resultat av 

gjennomføringen av fase 1 oppstod det et behov for å fokusere på sikker drift av de 

trygghetsskapende løsningene og det kom en påfølgende rapport; anbefalinger knyttet til 

tekniske krav for trygghetsskapende teknologi av Direktoratet for e-helse (2016a) 

 

Fase 2 fokuserer på å utvikle en infrastruktur for mestringsteknologi hjemme hos kronisk syke 

brukere som blir avstandsoppfulgt. Dette blir realisert gjennom fire pilotprosjekter; Mestry, 

HelsaMi+, God Helse Hjemme og VIS. Helsedirektoratet (2015a) presenterte følgende mål 

for fase 2; 1) det skulle være mulig å dele data på tvers i helse- og omsorgssektoren, som også 

vil muliggjøre at data kan legges til rette for bruk til forskningsformål, 2) realiseringen skulle 

foregå i henhold til nasjonal e-helse-strategi, 3) det skulle bli gjennomført kontroll av utstyr, 

forholdsvis test og sertifisering, som skulle gi helsedata inn i utredning og behandling og 4) 

det skulle tilrettelegges for et mangfold av innovative løsninger ute hos innbyggeren. I følge 
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Helsedirektoratet (2015a) vil erfaringer fra pilotprosjektene gi innspill og potensielt 

retningslinjer for realiseringen av mestringsteknologi.  

2.2 Avstandsoppfølging  
Prosjektet med avstandsoppfølging hadde oppstart høsten 2016, og gjennomføres i Oslo, 

Trondheimsområdet, Stavanger og Sarpsborg. I Oslo deltar bydelene Grünerløkka, Gamle 

Oslo, St.Hanshaugen og Sagene. I Trondheim deltar kommunene Trondheim, Malvik, 

Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu (Helsedirektoratet, 2017).  

2.2.1 Pilotprosjekter 

Erfaringer gjennom pilotprosjektene vil være utgangspunktet for å forme en fremtidig, felles 

løsning for helsesektoren i Norge. Avstandsoppfølgning for mestringsteknologier 

gjennomføres via fire pilotprosjekter med fokus på kroniske sykdommer. Denne oppgaven 

utdyper pilotprosjektet VIS på grunn av geografiske avstander. Nedenfor presenteres en 

oversikt over de nevnte pilotprosjektene for avstandsoppfølgning. 

Pilotprosjekt Område 

 

Brukergrense-
snitt 

Teknologi- 
leverandør 

Responssenter driftes av 

God Helse 

Hjemme 

Stavanger Imatis AS Bruker har eget 

utstyr 

Sykepleierklinikken 

HelsaMi+ Trondheimso

mrådet 

Visi Imatis AS Helsevakta 

Mestry Sarpsborg Prevent Dignio Dignio 

VIS Oslo Prevent Dignio Gamle Oslo og 

St.Hanshaugen: selvstendig 

responssenter. Grünerløkka 

og Sagene: samarbeider om 

annenhver uke 

Tabell 1: Oversikt over pilotprosjektene for avstandsoppfølgning (Helsedirektoratet, 2017). 



 
 

11 

2.2.2 VIS 

Pilotprosjektet VIS, Velferdsteknologi i Sentrum, startet opp i 2014 bestående av bydelene 

St.Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka (Helsedirektoratet, 2015b, 2016). 

Bydelene er en del av nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 

i omsorgstjenesten. Prosjektets fokus er at brukeren skal kunne utføre hverdagslige aktiviteter, 

hvor “hverdagsrehabilitering” står sentralt og representerer ønsket utfall hos brukerne. De fire 

bydelene er forskjellige på mange måter, alt fra innbyggernes bakgrunn, velferd, og 

gjennomsnittsalder til hvilken aldersgruppe det er flest brukere i. I Oslo har hver av de fire 

bydelene sin egen responstjeneste som opereres av sykepleiere. Sagene og Grünerløkka 

samarbeider om det operative rundt responstjenesten. Et av responssentrene drifter begge 

bydelenes brukere annen hver uke (Helsedirektoratet, 2017).  Løsningene blir levert av Dignio 

AS som hovedsakelig er elektronisk medisindispenser (Pilly), mobil trygghetsalarm og 

helsesjekk (Helsedirektoratet, 2015b, 2016).  

 

Helsesjekk er en løsning for kronisk syke som baserer seg på at brukerne måler og registrerer 

sin egen tilstand ved hjelp av ulike teknologier (Helsedirektoratet, 2016). De innhentede 

dataene fra MyDignio App kobles sammen med opplysninger om brukerens sykdom, tilstand 

og medikasjon. Informasjonen blir lagret i en database for senere bruk. Løsningen blir 

tilpasset de ulike behovene og tar for seg blodsukker, spirometer, blodtrykk, temperaturmåler, 

vekt og spørsmål koblet til pasientens sykdom.  

 

Elektronisk medisindispenser SMS er en løsning som gir brukeren en varsling om når 

medisinen skal tas (Helsedirektoratet, 2016). Varslingen foregår gjennom lys og lyd og 

brukeren snur medisindispenseren på hodet for å ta medisinen. Helsepersonell blir varslet hvis 

brukeren ikke tar medisinen. Medisindispenseren kommuniserer med Dignio Prevent gjennom 

mobilnett som gjør det mulig å innhente data til tross for at brukeren ikke har tilgang til 

internett. Utover dette blir det produsert rapporter over alle brukerne av løsningen til fremtidig 

arbeid.    

 

Mobil trygghetsalarm hjelper brukerne å sende alarm gjennom SMS med koordinater til 

helsepersonell og eventuelt pårørende (Helsedirektoratet, 2016). Alarmen er utstyrt med en 

alarmknapp og festes rundt armen eller halsen.  
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2.2.3 Responssenterløsning 

En responssenterløsning er en tjeneste som analyserer og responderer på informasjon mottatt 

fra velferdsteknologiske løsninger (Helsedirektoratet, 2017). Et responssenter mottar målinger 

som brukeren registrerer selv, tar imot spørsmål pasienten svarer på knyttet til egen helse, 

ringer pasienten etter avtalt hyppighet og tidspunkt, og kontakter riktig instans som fastlege 

eller pårørende avhengig av kritikalitet. Det er i utgangspunktet sykepleiere som arbeider på 

responssentrene hvor de vurderer og dokumenterer varsler som blir trigget av dataene de får 

inn gjennom velferdsteknologi. Triggingen for varslene er dynamiske og bestemmes sammen 

med brukeren. Det benyttes fargekoder avhengig av kritikalitet: rød, gul og grønn 

(Helsedirektoratet, 2017). Tjenesten har ikke et ansvar for å akutte helseproblemer, derimot er 

det pasientens eget ansvar å oppsøke sykehus om situasjonen er kritisk. Et responssenter har 

ansvar for både trygghetsskapende –og mestringsteknologier. Blir 

trygghetsskapendeteknologi, som eksempelvis fallalarm, utløst vil det være behov for å sende 

uttrykning, hjemmetjenesten eller lignende. For mestringsteknologi er fokuset å se brukerens 

tilstand over tid og vil sammen med brukeren iverksette nødvendig oppfølgning. Det er en 

slik tilnærming som oppgaven har tatt utgangspunkt i. Responssentrene i de ulike pilotene er 

formet ut i fra kommunens behov, og deres velferdsteknologiske løsninger. 

 

Brukerne blir utstyrt med velferdsteknologi etter vedtak og utstyret knyttes opp mot et 

responssenter i kommunen. Journalverdig informasjon blir lagret i kommunens EPJ-system. 

For kronisk syke brukere vil mestringsteknologi kunne redusere lege –og sykehusbesøk, 

samtidig som det gir en økonomisk gevinst og er tidsbesparende (Helsedirektoratet, 2015a). 

For å registrere dataene fra utstyret, og svar på de kliniske spørsmålene, blir brukerne utstyrt 

med et nettbrett som er låst til å kun benytte den installerte applikasjonen (Helsedirektoratet, 

2017).   
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2.3 Infrastruktur 
Det fremkommer i rapporter av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse at dagens IT 

løsninger i helse –og omsorgssektoren bærer preg av et fragmentert landskap. Konsekvensene 

er begrensninger og utfordringer under utviklingen av velferdsteknologi og et nasjonalt 

knutepunkt. Teknologien må ta dette med i beregningen, noe som er bakgrunnen for at 

velferdsteknologi blir realisert lokalt i kommunene. 

2.3.1 Velferdsteknologi i kommunene 

Velferdsteknologi blir realisert lokalt i kommunene som pilotprosjekter. I helse- og 

omsorgssektoren finnes det mange aktører som fastleger, kommunens helse- og 

omsorgstjeneste, sykehus, private spesialiser og andre instanser (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2012). Aktørene tar i utgangspunktet avgjørelser og prioriterer basert 

på egne behov. De har egne systemer og velger selv hvordan de stiller seg til anskaffelse, 

innføring, vedlikehold og drift av IKT. På grunn av at aktørene opererer individuelt, bestiller 

de ofte også funksjonalitet selv fra leverandørene. Som følge av strukturen i sektoren er det 

derfor en god løsning å realisere velferdsteknologi på et lokalt nivå i første omgang. Samtidig 

er det en utfordring å koble velferdsteknologien sammen med de kommunale fagsystemene 

som resulterer i en ad hoc løsning, eller en situasjon hvor helsepersonell må arbeide med flere 

systemer samtidig. Konsekvensene skaper utfordringer med å sikre personopplysninger og 

annen viktig informasjon. Når data er lagret på flere steder, har flere tilgang, og det er 

vanskeligere å kontrollere hvem som kan få innsyn i informasjonen. Dette øker sjansene for at 

det skjer en glipp. Flere folk tilsier større menneskelige faktorer som kan feile ved at ansatte 

glemmer å logge seg ut, skriver feil informasjon eller andre typer av menneskelig svikt.  

 

Det kommer frem i én innbygger, en journal at dagens systemer og løsninger bærer preg av 

valg som setter begrensninger for utviklingen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Under 

utviklingen har aktørenes fokus vært rettet mot egne interesser og behov fremfor integrasjon 

og samhandling. Følgelig har informasjon om pasienter blitt lagret i interne og lokale siloer. 

Siloene bidrar til at det er vanskelig å distribuere informasjon. Dette resulterer i at det blir 

utfordrende for helsepersonell å hente nødvendige opplysninger. På samme måte blir dette en 

krevende oppgave for innbyggerne når de ønsker å se egne helseopplysninger. Mangelen på 
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tilgjengelig informasjon kan få fatale konsekvenser, spesielt dersom viktige opplysninger om 

en pasient blir oversett som et resultat av for mye informasjon fra for mange systemer (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2012). Et felles knutepunkt vil bidra til å gi helsepersonell tilgang 

til alle relevante opplysninger om en pasient. Det er viktig at ansatte i helse- og 

omsorgssektoren har tilgang til oppdatert informasjon for å ha et godt beslutningsgrunnlag. 

Det er også viktig at løsningene som blir introdusert for helsepersonellet er brukervennlige 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Innføringen av velferdsteknologi, som skal 

kommunisere med gamle journalsystemer, har skapt mer arbeid ved at informasjonen må 

dobbelregistreres. I dag må opplysningene som blir registrert i de velferdsteknologiske 

løsningene, i tillegg registreres i journalsystemet. 

 

Det at kommunene er unike skaper forskjellige behov for fremtiden. De har interne 

kontrakter, forskjellige fremgangsmåter for tjenesteinnovasjon og ulike fagsystemer/EPJ. EPJ 

er de systemene i kommunen som lagrer opplysninger om innbyggerne i henholdt til 

helsepersonelloven og pasientjournalloven (Helsedirektoratet, 2015a). Praksis og hvordan 

systemene blir anvendt varierer, til tross for at de benytter de samme systemene. 

Opplysninger om pasienter blir lagret i interne fagsystemer fra forskjellige avdelinger. Dette 

gjør det vanskelig å aksessere informasjonen. På grunn av de allerede fungerende systemene 

og praksisene, ligger ansvaret for implementeringen av velferdsteknologi hos hver enkelt 

kommune. Kommunene som jobber med realisering av velferdsteknologiprogrammet får 

støtte til å gjennomføre piloter på dette området. De utvalgte kommunene har erfart 

utfordringer ved å skalere systemene de har utviklet. Flere kommuner har sett fordelene ved å 

samarbeide om løsningene for å få ned kostnadene og standardisere. Dette er gode erfaringer 

på veien mot målet om mer standardisert velferdsteknologi og en nasjonal plattform.  

2.3.2 Arkitektur 

I 2015 la Helsedirektoratet frem rapporten Arkitektur for velferdsteknologi - anbefalinger for 

utprøving og faser for realisering med et fremtidig mål om å utvikle en nasjonal plattform. 

Plattformen skulle være en innovasjonsarena som var åpen, fleksibel og forutsigbar. Den 

skulle forbedre daværende praksis for å håndtere sikkerhet, tilgangsstyring, datalagring og 

deling i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet (2012) la frem den 

gamle formen for meldingsutveksling som dårlig egnet. Systemet baserer seg på en  
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mange-til-mange kommunikasjon mellom systemene. Dette øker kompleksiteten 

eksponentielt ved å legge til en ny aktør og etablere kommunikasjon med alle systemene som 

allerede finnes. Følgelig blir det vanskelig å legge til nye løsninger og gjøre endringer. Dette 

er en av mange utfordringer den gamle arkitekturen medfører, og det er derfor behov for en ny 

som åpner opp for innovasjon.  

 

Realiseringen av et nasjonalt knutepunkt trenger komponenter på lokalt og nasjonalt nivå. På 

et nasjonalt nivå vil implementeringen, driften og anskaffelsen foregå i regi av staten. 

Avstandsoppfølgning er en mestringsteknologi som foregår per i dag på et lokalt nivå hvor 

implementeringen, driften og anskaffelsen foregår i regi av hver enkelt kommune. 

Erfaringene fra avstandsoppfølgingsprosjektene samles inn og vil bli vurdert og diskutert som 

retningslinjer for utviklingen på et nasjonalt nivå.  

 

I dag har den nasjonale plattformen endret navn til et nasjonalt knutepunkt. Målene og 

ambisjonene fra den nasjonale plattformen er overført til knutepunktet, men arkitekturfokuset 

er endret ved at det skal etableres ett integrasjonspunkt. På denne måten vil 

velferdsteknologiske løsninger kunne koble seg opp mot nasjonale grensesnitt. Dette 

innebærer at EPJ-leverandørene på sin side tilpasser sin løsninger for å integrere med 

knutepunktet. Visjonen er at leverandørene kun skal gjennomføre integreringsprosessen én 

gang (Direktoratet for e-helse, 2017a). Ved å utvikle nasjonale grensesnitt vil det kunne senke 

arbeidsmengden og tilpasningene som i dag må gjøres for hver kommune. Som følge av 

mindre systemtilpasninger vil det bli en lavere barriere for mindre leverandører å ta på seg 

utviklingsprosjekter. I sendingen leverandørmøte – velferdsteknologiprosjektet av 

Direktoratet for e-helse (2017a) ble det poengtert at det å utarbeide og bli enige om nasjonale 

grensesnitt vil være mer utfordrende enn selve utviklingen av arkitekturen. 

 

Den nasjonale referansearkitekturen tar utgangspunkt i retningslinjene beskrevet i Continua 

Design Guidelines som bidrar med struktur og rammer for utviklingen. Arkitekturen skal 

legge grunnlaget for å løse utfordringene med infrastrukturen landet har når det kommer til 

velferdsteknologi. Referansearkitekturen er ikke en arkitektur for hele helse- og 
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omsorgssektoren men for velferdsteknologiske data (Helsedirektoratet, 2015a). Arbeidet med 

å standardisere prosesser innen helsesektoren ble i 2015 regnet som umodent og ble satt “til 

utprøvning” (Helsedirektoratet, 2015a). Løsningen var å prøve ut arkitekturen gjennom 

pilotprosjekter før det blir utviklet en arkitektur som senere vil bli implementert som en del av 

det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.  

 

Det finnes ingen ferdig liste av hvilke data som bør deles mellom forskjellige aktører som del 

av en velferdsteknologisk tjeneste. En mer detaljert definisjon av informasjonsflyten må være 

basert på innspill fra pågående piloter og videre tjenesteutvikling i kommuner og 

helseregioner. Helse- og omsorgsinformasjon inkluderer både medisinske helseopplysninger 

som er journalverdige, samt velferdsdata som ikke kan regnes som helseopplysninger. Helse- 

og omsorgsinformasjon inkluderer rådata, men også bearbeidet informasjon fra helsearbeidere 

av medisinsk karakter. Datautveksling med smarthusteknologi kan også regnes innenfor 

denne kategorien. Det kan være forskjeller mellom innbyggere og tjenestetilbudet som gjør at 

visse data vurderes som helseopplysninger av noen, men private data for andre. Det anses 

derfor som hensiktsmessig å inkludere mulighet for lagring og deling av også andre typer data 

enn helseopplysninger i arkitekturen. Samtidig må det tas i med i betraktningen at forskjellige 

informasjonskategorier må ha forskjellige regler og mekanismer for deling.  

2.3.3 Nasjonal referansearkitektur 

Myndighetene har foreslått en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi. Forslaget 

går ut på å dele innsamlet data gjennom åpne og sikre grensesnitt mellom ulike aktører innen 

helse –og omsorgssektoren. Data som er samlet inn vil bli tilgjengelig for aktørene som er 

involvert i en brukers tjenesteforløp, som pårørende, brukeren selv, og andre tjenesteytere  

(Helsedirektoratet, 2015a). Dette blir realisert ved å lage flere komponenter som er 

mottakelige for lagring av data fra ulike enheter i hjemmet til brukerne. Ved å implementere 

komponenter med flere grensesnitt åpner det opp for at flere leverandører kan tilby løsninger 

til samme plattform. Informasjonen som blir lagret vil bli tilgjengelig gjennom applikasjoner 

for aktører innen helsesektoren. Dette skal legge grunnlaget for å gi helsepersonell tilgang til 

viktig informasjon om pasienten, og vil fungere som et godt hjelpemiddel. Målet med 

arkitekturen er å legge til rette for at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem 

(Helsedirektoratet, 2015a). Nasjonal referansearkitektur består av fem grensesnitt A-E der 
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hver av disse står for grensesnitt mellom forskjellige komponenter og datautveksling. Per 

desember 2015 består programmet av tre prosjekter; 1) tjenesteutvikling og utprøving, 2) 

arkitektur og infrastruktur, og 3) innføring (Helsedirektoratet, 2015a). Denne masteroppgaven 

fokuserer på grensesnitt C og E i referansearkitekturen. 

2.3.4 Nasjonal utprøvning – eVIK 

eVIK-prosjektet foregår i Oslo kommune og regnes som forløperen til et nasjonalt 

knutepunkt. I dag jobber de med å utvikle et informasjonsknutepunktet gjennom erfaringer og 

utprøvninger i kommunen. I rapporten fra Direktoratet for e-helse (2017c) blir det lagt frem 

fem behov som knutepunktet skal oppfylle. Leveransen skal bestå av 1) en skalerbar plattform 

for tjenesteutvikling, 2) det skal være mulig å dele informasjon med aktører i tjenesteforløp, 

3) økt pasient –og informasjonssikkerhet (informasjonsforvaltning), 4) en åpen, 

leverandørnøytral plattform, og 5) en effektiv logistikk for velferdsteknologisk utstyr.   

 

Behov 1) en skalerbar plattform for tjenesteutvikling og 4) være en åpen, leverandørnøytral 

plattform er avhengige av hverandre. Kort fortalt bidrar en leverandørnøytral plattform bidrar 

til å muliggjøre skalerbarhet ved at den åpner opp for leverandører, noe som gjør at 

plattformen har mulighet til å vokse. Ved konstruere en plattform med utgangspunkt for 

skalering for tjenesteutvikling krever det at plattformen må være åpen slik at leverandører kan 

komme med leveranser som bidrar til skalering.  

 

Det andre behovet er å ha informasjonsflyt mellom IT-systemer slik at aktører i tjenesteforløp 

kan få tak i nødvendig informasjon. I dag er det en utfordring ved at brukere av IT-systemene 

må logge inn på flere ulike systemer for å få et representabelt inntrykk av en pasients tilstand. 

Det er også et spørsmål hvorvidt det er behov for en generert rapport, diagrammer eller rådata, 

som kan variere fra pasientens tilstand og registrering av data. Et annet behov er å dele 

informasjon med pårørende slik at de er oppdaterte på brukerens tilstand. Det kan også være 

behov for å innhente relevant data fra frivillige/pårørende hvis de hjelper til hos en bruker.  
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Behov 2) dele informasjon med aktører i tjenesteforløp og 3) økt pasient – og 

informasjonssikkerhet bør ses i sammenheng med hverandre. Ved å forebygge feilregistrering 

av data i informasjonssystemene vil det minke redundans i dataene. Dette øker sikkerheten til 

pasientene ved at deres personlige data ikke ligger lagret unødvendig mange steder. I dag må 

dataene oppdateres i de ulike systemene mer eller mindre manuelt, som øker sjansen for at 

helsepersonell arbeider etter utdatert informasjon. Et annet sikkerhetsaspekt er at 

knutepunktet må kunne ta i mot data fra velferdsteknologisk utstyr og reagere på varsler. 

Helseopplysningene skal følge normer for lagring av informasjonssikkerhet og tilgang må 

tilpasses basert på aktørers rolle og bakgrunn. 

  

Det siste behovet er 5) effektiv logistikk for velferdsteknologisk utstyr som går ut på å ha 

regler for hvordan og når velferdstjenestene skal reagere og ha en oversikt over hvilket utstyr 

hver bruker har og hvor utstyret er lokalisert. Dette gir økt kontroll og det gjør det mulig å 

effektivt sjekke utstyret. Det er viktig å vite hva slags informasjon de ulike sensorene og 

tjenestene tilbyr for å kunne respondere på informasjonen. Det er også nødvendig å se dette i 

lys av hvor kritisk dataene er og hyppigheten.  

Basisscenarioer for eVIK  

Det velferdsteknologiske knutepunktet i Oslo kommune har i dag et fokus på trygghet og 

mestring. I første omgang har dette resultert i tre scenarioer: trygghetsalarmer, elektroniske 

medisindispensere og avstandsoppfølgning. Det første scenarioet som omhandler 

trygghetsalarmer går ut på at kommunen skulle plassere ut omtrentlig 10 000 digitale 

trygghetsalarmer for å erstatte analoge løsninger. For å respondere på alarmene som er 

utplassert hos brukerne har kommunen avtaler med private tjenesteleverandører som har 

ansvaret for responssenterfunksjonen.  

 

Scenario nummer to er elektroniske medisindispensere som gir ut multidoseposer til brukerne 

ved spesifikke klokkeslett. I dette scenarioet er det også behov for et responssenter som 

reagerer på avvik. Løsningen er til hjelp for tjenesteytere ved at de kan se dokumentasjon på 

medisinhistorikk om medisinen blir tatt som planlagt eller ikke.  
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Det tredje scenarioet er avstandsoppfølging gjennom medisinske egenmålinger. Det er blant 

annet gjennom VIS-prosjektet at Oslo kommune kan tilegne seg erfaringer når det kommer til 

avstandsoppfølgning. Det er per dags dato utprøvd på personer med kroniske sykdommer, og 

det vil være aktuelt å prøve ut avstandsoppfølgning på pasienter som kommer rett fra sykehus. 

I tillegg vil det være relevant der det er nødvendig med overvåkning og potensielt 

oppfølgning. Ved å samle inn data i from av målinger og spørreskjemaer åpner dette opp 

dokumentutveksling mellom ulike tjenesteytere.  

2.4 Oppsummering  
Informasjonen presentert i dette kapittelet viser at fastleger ikke er prioritert i fremtidsplanene 

for utviklingen av velferdsteknologi. De blir nevnt som en av flere aktører som 

velferdsteknologien må involvere i større grad med tiden (Helsedirektoratet, 2015a). For 

innbyggere flest vil fastlegen fungere som første instans ved problemer tilknyttet helsen. 

Velferdsteknologi fokuserer i første omgang på ulike sykdomsgrupper, som trolig også ønsker 

at fastlegen er opplyst om deres helsetilstand. I tillegg blir fastlegens arbeidssituasjon stadig 

mer kompleks og det vil derfor være nyttig med velferdsteknologi som kan bidra til 

effektivisering og bedre oppfølgning av pasientene. 
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3 Teori 
Dette kapittelet presenterer teori om sosio-tekniske systemer, informasjonsinfrastruktur og 

fleksible standarder.  

3.1 Sosio-tekniske systemer 
Denne studien undersøker informasjonsflyt mellom fastlege og pasient i en organisasjons –og 

teknologisk kontekst. Teknologien får en stadig større rolle i helse- og omsorgssektoren som 

påvirker samspillet mellom fastleger og organisasjonens arbeidssystemer. Tidligere forskning 

på sosio-tekniske systemer viser at mennesker og teknologi må vurderes sammen i en helhet, 

og ikke som enkeltstående komponenter (Hanseth & Lyytinen, 2010; Nielsen & Aanestad, 

2006). En sosio-teknisk tankegang går ut på at utformingen av systemets design bør ta hensyn 

til både sosiale og tekniske faktorer som påvirker funksjonaliteten og bruken av systemet 

(Baxter & Sommerville, 2011). Videre forklarer forfatterne at “metoder for design av sosio-

tekniske systemer er en tilnærming som tar menneskelige, sosiale og organisatoriske faktorer, 

samt tekniske faktorer, med i betraktningen under utformingen av organisasjonssystemer” 

(Baxter & Sommerville, 2011, s. 4). Fokuset er rettet mot en arbeidskontekst hvor det er 

behov for å se på samspillet mellom elementene. I følge Mumford (2006) går en sosio-teknisk 

metodikk ut på at teknologi, som maskiner og organisering av arbeid, ikke skal være den 

kontrollerende faktoren når arbeidssystemer blir implementert. Sommerville et al. (2012) 

kaller det sosio-tekniske økosystemer for å gjenspeile at de utvikler seg, og består av et 

samfunn som inkluderer samhandling mellom de tekniske, menneskelige og organisatoriske 

elementene. Sosio-tekniske systemer vektlegger å fordele oppmerksomheten likt mellom 

teknologien og arbeidssituasjoner fra et menneskelig ståsted (Mumford, 2006). Med andre 

ord, det teknologiske og det menneskelige aspektet anses som likeverdige ved utforming av 

nye systemer.  

 

I teori om informasjonssystemer finnes det mange begreper og teoretiske tilnærminger som 

beskriver forholdet mellom de sosiale og tekniske elementene. Leonardi (2012) hevder at 

forskere og foredragsholdere ikke er konsekvente ved bruk av definisjonene. Orlikowski og 

Scott (2008) beskriver sosiomaterialitet som et paraplybegrep som utfordrer den antatte 
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forutsetningen om at teknologi, arbeid og organisasjoner bør tolkes separat. Den teoretiske og 

filosofiske tilnærmingen blir introdusert som en fusjon av de sosiale og de materielle 

elementene sammen, og gjør disse uatskillelige. I følge Orlikowski (2007) er det sosiale og 

materielle koblet så nært sammen at det ikke gir mening å snakke kun om en av de. Med 

andre ord ser man på det sosiale og materielle sammen ved undersøkelser av organisasjoner 

og teknologi for å få en forståelse for hverdagen i organisasjonen. Leonardi (2012, s. 27) har 

følgende definisjon av sosiomaterialitet: “Enactment of a particular set of activities that meld 

materiality with institutions, norms, discourses, and all other phenomena we typically define 

as social”.  

 

Denne studien har en praktisk tilnærming til informasjonssystemer, fremfor et filosofisk og 

anvender derfor definisjonen av Baxter og Sommerville (2011) om sosio-tekniske systemer. I 

følge Leonardi (2012) er dette et begrep som var mest brukt de siste to tiårene. I tillegg hevder 

Sommerville et al. (2012) at begrepet sosio-tekniske systemer er mest vanlig å bruke.  

3.2 Informasjonsinfrastruktur 
Teori om informasjonsinfrastrukturer er grunnleggende for utviklingen av sosio-tekniske 

løsninger. II-teori bidrar til å se rapportløsningen i en større kontekst. En rapportløsning for 

fastleger vil være en del av helse –og omsorgssektorens informasjonsinfrastruktur og blir 

derfor påvirket av hvordan infrastrukturen oppfører seg. En informasjonsinfrastruktur, 

heretter referert til som II, defineres av Hanseth og Lyytinen (2010, s. 4) som: “a shared, open 

(and unbounded), heterogeneous and evolving socio-technical system (which we call installed 

base) consisting of a set of IT capabilities and their user, operations and design communities.” 

En II er delt ved at den blir distribuert mellom mange aktører og organisasjoner. Noen deler 

av IIer kan ikke deles opp og brukes uavhengig av andre komponenter (Sahay & Walsham, 

2006). Andre sammenhengende deler vil bli aktivert, og følgelig deles systemet av en større 

brukergruppe. Den er åpen ved at nye komponenter kan bli lagt til og bli integrert på 

forskjellige måter. I følge Sahay og Walsham (2006) er det ingen forhåndsdefinerte grenser 

for hvor mange brukere og aktører som kan bruke en II, derav grenseløs. Dette indikerer ikke 

at en II er åpen for alle, men at det ikke kan lages forhåndsdefinerte grenser (Sahay & 

Walsham, 2006). En II er heterogen ved at den er sammensatt av ulike sosiale og tekniske 
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elementer. Med andre ord,  kan en II beskrives som et sosio-teknisk system. Heterogenitet er 

et viktig aspekt ved II som kan føre til alvorlige implikasjoner for hvordan forholdet mellom 

standardisering og fleksibilitet utvikler seg (Hanseth, Monteiro & Hatling, 1996). En II er 

evolverende ved at den vokser inkrementelt som et resultat av at den er delt og åpen. Med 

andre ord utvikler en II seg gjennom små endringer over lenger tid. En utfordring ved IIer er 

at gjennom justeringer og tilpasninger kan systemet vokse mot å bli irreversibilitet (Hanseth 

et al., 1996). Dette er en konsekvens av justeringer og tilpasninger foretatt av et økende antall 

aktører, organisasjoner, og involverte institusjoner, samt et økende antall relasjoner mellom 

disse. Hvordan infrastrukturen vokser avhenger av den installerte basen som allerede er 

eksisterende systemer og rutiner (Hanseth & Lyytinen, 2010). Elementer som legges til må 

derfor integreres, og gjøres kompatibelt med den installerte basen. I følge Aanestad, Grisot, 

Hanseth, og Vassilakopoulou (2017) vektlegger også tidligere studier den sentrale rollen til 

eksisterende praksiser, konvensjoner, verktøy og systemer, og den installerte basen er sett på 

som fundamentalt for IIer.  

3.2.1 Bootstrapping og tilpasningsevne 

En II får sin verdi ved å ha et stort antall brukere, som følgelig krever en rask vekst i 

brukergruppen (Shapiro & Varian, 1999). Det er dermed nødvendig at fastlegene ser 

gevinstene ved å anvende løsningen. Sahay og Walsham (2006) presenterer problemet med 

“alt eller ingenting” av Steinberg (1995). Problemet oppstår når alle vil vente på de andre, og 

ikke ønsker å være en tidlig bruker av et system. Tiwana (2014) omtaler et lignende problem, 

pingvin effekten, hvor potensielle brukere av en plattform ikke kan bestemme seg for om de 

skal anvende plattformen fordi de er usikre på om andre vil gjøre det samme. Sahay og 

Walsham (2006) mener at systemer i helsesektoren er ubrukelige med mindre de oppnår 

ønsket brukergruppe, eksempelvis ved at et system blir brukt av en hel stat. Hanseth og 

Aanestad (2003) hevder at det er vanskelig å komme i gang med å bygge nettverk fordi ingen 

bruker ønsker å være den første. Alle vil vente eller se om andre benytter seg av teknologien. 

De opplevde store utfordringer ved å få prototyper til å bli brukt regelmessig. Problemene 

oppstod som følge av svært små nettverk av brukere, som gjorde at løsningene aldri tok helt 

av.  
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Hanseth og Lyytinen (2010) presenterer to designutfordringer som kan oppstå under 

utviklingen av systemer: bootstrapping og systemets tilpasningsevne. Bootstrapping 

omhandler behovet for en god løsning som lokker brukere, til tross for at systemet er i 

oppstartsfasen med få eller ingen brukere (Hanseth & Lyytinen, 2010). For å forebygge 

problemet introduserer de tre prinsipper: 1) design først for brukbarhet, 2) bygg på den 

installerte basen, 3) utvid den installerte basen gjennom overbevisende taktikk. Videre 

forflytter systemet seg til en ny fase med rask vekst som et resultat av etablering av 

brukergruppen. Dette er en konsekvens av nettverkseffekten. I følge Tiwana (2014) er dette 

tidspunktet hvor en masse av brukere får nettverkseffekten til å ta av, kalt tipping. 

Nettverkseffekter oppstår når brukere ønsker kompatibilitet og mulighet til å kommunisere 

med andre brukere (Farrell & Klemperer, 2007). I kontekst av oppgaven vil “de andre” være 

fastleger som bruker det samme systemet. Tiwana (2014) definerer nettverkseffekten som en 

egenskap ved en teknologiløsning der hver ekstra bruker gjør det mer verdifullt for andre 

brukere. En økning i antall brukere og variasjonen i brukergruppen, gjør det vanskeligere å bli 

enige om endringer (Steinberg, 1995).  

 

Etter hvert som systemet vokser vil det stå ovenfor en fase der fokuset er rettet mot systemets 

tilpasningsevne. Det er essensielt at en II er fleksibel slik at det er mulig å kultivere den 

installerte basen basert på uforutsette krav av teknisk og sosial art (Hanseth & Lyytinen, 

2010). I følge Tiwana (2014) er et viktig aspekt ved utviklingen av systemer at brukerne 

fortsetter å anvende løsningen lenge etter oppstartsfasen. Løsningene må derfor tilby brukerne 

noe verdifullt slik at de vil fortsette med dette. Systemenes tilpasningsevne kan derfor være 

avgjørende for deres suksess ved at løsningen klarer å endre seg ut i fra behov og krav fra 

blant annet brukergruppen. Tiwana (2014) introduserer rød dronning effekten som går ut på at 

plattformer må tilpasse seg raskere for å ikke bli erstattet eller miste sin verdi. Dette er en 

konsekvens av et stadig voksende miljø som skaper konkurranse mellom lignende 

teknologiløsninger. For å forebygge tilpasnings-problemet introduserer Hanseth og Lyytinen 

(2010) to prinsipper: 1) gjør hver komponent enkel, og 2) bruk modularisering for å bygge 

hovedfunksjoner separat, samt lag underinfrastruktur ved å bygge lagvis og ved bruk av 

gateways. 
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3.2.2 Kompleksitet 

Sommerville et al. (2012) viser til koalisjoner av systemer og systemkompleksitet som to av 

hovedutfordringene ved store, komplekse IT-systemer. Koalisjoner av systemer, et system av 

systemer, er uavhengige systemer som må samarbeide for å nå et felles mål (Sommerville et 

al., 2012). Kompleksitet blir definert som en dramatisk økning i antall og heterogenitet i 

inkluderte komponenter, relasjoner, og deres dynamiske og uventede interaksjoner i IT-

løsninger (Hanseth & Lyytinen, 2010). Sommerville et al. (2012) mener at systemets 

kompleksitet stammer av antall forhold og hvilke type forhold det er mellom systemets 

komponenter, og mellom systemet og dets miljø. I følge Sommerville et al. (2012) er 

dynamiske forhold, epistemisk kompleksitet og iboende kompleksitet de største bidragsyterne 

til å øke kompleksiteten til et system.  

 

Dynamisk kompleksitet opphandler forholdet mellom komponenter. Hvilke tester og regler 

som gjelder, maktfordeling og hvordan komponentene kommuniserer. En komponent kan 

teste en annens sikkerhet ved å gjennomføre tilfeldige tester. Resultatet avgjør om det er 

behov for strengere eller mildere regler mellom komponentene. Desto flere slike forhold, 

desto større sannsynlighet for dynamisk kompleksitet. Når elementene i et system består av 

mange dynamiske relasjoner er kompleksitet uunngåelig (Sommerville et al., 2012). 

Epistemisk kompleksitet gjør systemets oppførsel uforutsigbar, noe som gjør det vanskelig å 

håndtere. Store systemer opplever ofte epistemisk kompleksitet ved at flere elementer og 

prosesser innad påvirker systemets totale oppførsel. Epistemisk kompleksitet gjør det dermed 

utfordrende å vite hvordan systemet kan kobles med andre systemer. Iboende kompleksitet er 

en konsekvens av at systemer er avhengige av hverandre ved at de er koblet sammen 

(Sommerville et al., 2012). Dette gjør det utfordrende å foreta endringer og redusering av 

funksjonalitet ettersom det vil kunne skape ringvirkninger og påvirke andre komponenter som 

er koblet til komponenten som skal endres.  
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3.3 Teoretisk rammeverk: strategi for fleksible 
standarder  
Standarder er nødvendig for at en II skal eksistere (Hanseth et al., 1996). Hanseth, Jacucci, 

Grisot, og Aanestad (2006) mener at vi standardiserer for å integrere, strukturere og 

kontrollere en fragmentert verden, for å redusere dens kompleksitet og skape orden ut av 

kaos. For å kunne kommunisere må aktører brukes en felles standard, et språk, eller mer 

teknisk, en protokoll (Hanseth et al., 1996). I følge Star og Bowker (2006) trenger vi 

standarder på både tekniske og sosiale nivåer uten noen garanti for at det beste settet med 

standarder vinner. Hanseth et al. (1996) hevder at standardisering ofte blir avbrutt, og at det 

oppstår hendelser som krever at standardene er fleksible slik at de er enkle å forandre. 

Utviklingen av samfunnet og kravene brukergrupper stiller har skapt et stort behov for 

fleksibilitet når det kommer til II. Tiwana (2014), eksempelvis, viser hvordan fleksibilitet i 

IIer kan bli realisert ved å anvende en plattformarkitektur med tilhørende applikasjoner. 

Plattformen fungerer som en grunnmur, eller som en standard, med kjernefunksjonalitet. 

Applikasjonene derimot er tilleggsprogramvare som kobles til plattformen for å forlenge 

funksjonaliteten.  

 

I en II kreves det fleksibilitet ved at andre elementer må endre seg for å opprettholde en 

komponent standardisert (Hanseth & Monteiro, 1998). Hanseth (2018) argumenterer for at til 

tross for økning i antall standarder, er det ikke nødvendigvis behov for lignende standarder. 

For å bringe fragmenterte biter sammen og få tak i endringer blant eksisterende standarder, 

introduserer Hanseth (2018) konseptet med flytende standarder. Konseptet tar utgangspunkt i 

at elementene i en II  flyter sammen med ingen tydelige grenser. Elementer som kjennetegner 

flytende standarder er ingen tydelige grenser, flere identiteter, kombinasjoner av flere 

elementer, robusthet som følge av flere formål, delte egenskaper med andre teknologier og et 

delt eierskap. Det er disse kjennetegnene som flyter sammen og definerer systemets grenser. 

Flytende standarder fungerer som et godt supplement til Braa et al. (2007) sitt konsept med 

fleksible standarder. Hanseth (2018) tar for seg mange av utfordringene og konsekvensene 

ved komplekse IIer, men holder seg på et teoretisk nivå. Konseptet med fleksible standarder 

derimot er av mer praktisk art ved å tilby et design som fungerer godt for å besvare oppgavens 

forskningsspørsmål. Dermed tar denne studien utgangspunkt i Braa et al. (2007) sin strategi 
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for fleksible standarder. Behovet for fleksible standarder er et resultat av at interne standarder 

ofte opplever låsing. Arthur (1990, s. 92) har følende definisjon av låsing: “Når tilfeldige 

økonomiske hendelser velger en bestemt retning, blir valget låst inn uavhengig av fordelene 

ved alternativene”. 

 

Braa et al. (2007) mener det bør jobbes mot et tilpasningsdyktig system hvor de interne 

standardene kan justeres og formes etter hverandre, i et miljø under utvikling. Standardene må 

utvikle seg fra å være uforanderlige til foranderlige (Hanseth, 2018). I følge Braa et al. (2007) 

er det vanskelig å forstå systemer av teknisk kompleksitet uten å utforske de i praksis. Dette 

viser det sosio-tekniske perspektivets relevans og at det er behov for å utforske sosio-aspektet 

ved systemene, så vel som det tekniske (Mumford, 2006). For å håndtere kompleksitet som 

følge av de sosio-tekniske aspektene ved en standard kan det opprettes uavhengige standarder 

for ulike bruksområder og begrense standardenes funksjonelle areal (Braa et al., 2007).  

 

Braa et al. (2007) introduserer to hovedkomponenter for en suksessfull standardisering. Den 

ene er en attraktor, en ny standard, som vil vokse til et system av standarder. Den andre går ut 

på at de individuelle standardene utformes slik at standardene i et komplekst system kan 

tilpasses de lokale behovene (Braa et al., 2007). Strategien kan realiseres ved å ta 

utgangspunkt i to prinsipper: prinsippet med integrert uavhengighet og prinsippet med 

fleksible standarder. Disse prinsippene blir i denne oppgaven fusjonert, som følge av at 

elementene i hvert prinsipp omhandler samme tematikken. Ved å følge prinsippet med 

integrert uavhengighet vil det resultere i at prinsippet med fleksible standarder blir oppnådd. 

For struktur blir det tatt utgangpunkt i prinsippet med integrert uavhengighet. Prinsippet med 

integrert uavhengighet går ut på å tilby ulike aktører mulighet til å ta egne valg (Braa et al., 

2007). Det er tre elementer som bidrar til integrert uavhengighet: rikelig med informasjon fra 

minimal data, radikale endringer gjennom små trinn, og skalering av informasjonssystemer. 
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3.3.1 Rikelig med informasjon fra et minimalt datasett 

Braa et al. (2007) presenterer behovet ved å få rikelig med informasjon fra et minimalt 

datasett. Dette er rettet mot en tilnærming hvor det fokuseres på hva som trengs å vite, 

fremfor hva som er fint å vite (Braa et al., 2007). Informasjon som kategoriseres som trengs å 

vite anses som nødvendig informasjon. Hanseth et al. (1996) viser til at en standard må ha 

evnen til å brukes i forskjellige miljøer eller til andre formål. Den minimale dataen anvendes 

til å generere nye kombinasjoner for å løse andre utfordringer fremfor å legge til ny 

informasjon.   

3.3.2 Radikale endringer gjennom små trinn 

Radikale endringer gjennom små trinn går ut på å bygge endringer rundt allerede eksisterende 

løsninger (Braa et al., 2007). Det blir brukt gateways (grensesnitt) som bindeledd mellom 

gammelt system og nye integrasjoner. Gateways kan være en av de viktigste måtene for å 

overvinne de negative effektene av låsing og ineffektivitet på (Hanseth & Monteiro, 1998).  

 

Endringsfleksibilitet baserer seg på modularisering der fokuset er å dele opp systemet i 

mindre og enklere standarder (Hanseth et al., 1996). Dette er en tilnærming som gjør det 

mulig å gjøre radikale endringer gjennom små trinn. I følge Hanseth et al. (1996) er 

dekomponering og modularisering, i form av nedbrytning eller black-boxing, det primære 

prinsippet for å muliggjøre fleksibilitet. I følge Sahay og Walsham (2006) er det lettere å 

endre komponenter som er små og enkle, enn store og komplekse. Ved å bruke black-boxing 

forholder en seg til grensesnittet som er på utsiden, slik at innsiden kan endres uten å forstyrre 

hele systemet (Hanseth et al., 1996). I følge Hanseth et al. (1996) er modularisering den 

eneste måten å håndtere et komplekst og omfattende fysisk nettverk av sammenkoblede 

moduler på. Modulariseringen realiseres ved å koble de mindre standardene sammen ved 

hjelp av gateways, noe som resulterer i at systemet blir mindre komplekst (Braa et al., 2007).  

 

En studie som undersøkte implementeringen av to prosjekter i helsesektoren i Danmark viser 

to ulike fremgangsmåter som ga to ulike utfall (Aanestad & Jensen, 2011). Forfatterne 

poengerter at prosjekter i helsesektoren ofte mislykkes med å nå sine mål om å lage nasjonale 
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IIer. Prosjektet som opplevde suksess, SEP, bygde rundt allerede eksisterende løsninger ved 

hjelp av modularisering. Prosjektet viser at det å skape nytte med en gang, fremfor i 

fremtiden, gjør både brukergruppen og interessenter fornøyde. I følge Aanestad og Jensen 

(2011) gjør modularisering det mulig å dele opp implementeringen i flere steg slik at aktørene 

kan innføre løsningen stegvis og mest mulig uavhengig av andre løsninger. Det andre 

prosjektet, B-EPR, hadde som mål å lage et nytt system som skulle erstatte daværende 

systemer. Implementeringen skulle foregå i ett stort steg og var avhengig av at aktuelle 

leverandører utviklet EPR systemer som samarbeidet med løsningen. Prosjektet viste seg å 

ikke bli realisert. SEP sin fremgang derimot tilbydde hyppige leveringer som bidro til at 

prosjektet skapte nytte med en gang for brukergruppen, i motsetning til det andre systemet. På 

denne måten var det mulig å gjøre endringer ut i fra hva brukerne ønsket, som var danske 

sykehus. Studien viser at det å utvikle en løsning som en tilleggsfunksjon på eksisterende 

løsninger, fremfor å erstatte nåværende systemer, er å foretrekke. Å bygge på eksisterende 

systemer er kostnadsbesparende og av lav risiko. Aanestad og Jensen (2011) argumenterer for 

at modulære løsninger er avgjørende for realiseringen av en II ved at de tillater modulære 

strategier for implementeringen.  

3.3.3 Skalering av informasjonssystemer  

I følge Braa et al. (2007) tar skalering av informasjonssystemer utgangspunkt i hvordan 

skalering muliggjøres i land bestående av mange heterogene systemer, med fokus på 

utviklingsland (Braa et al., 2007). Sahay og Walsham (2006) mener skalering bidrar til 

utvidelse av systemet i omfang og størrelse, eksempelvis ved å gjøre systemet tilgjengelig for 

flere brukere eller øke funksjonaliteten. Tilstanden til helsesektoren er preget av forandring og 

ustabilitet, noe som utgjør et problem for skaleringen (Sahay & Walsham, 2006). Et annet 

potensielt skaleringsproblem som Sahay og Walsham (2006) identifiserer er krysninger av 

interessene til donorer, leverandører, politiske ledere og byråkrater. I konseptet med flytende 

standarder av Hanseth (2018) kan dette bli sett på som flere identiteter der hver identitet har 

egne grenser, og endrer seg over tid. Det opereres følgelig med ingen tydelige og 

forhåndsdefinerte grenser, men at grensene blir konstruert av elementene som får systemet til 

å fungere. Systemets suksess eller nederlag blir et resultat av grensene som skapes av de ulike 

identitetene som styrer systemet (Hanseth, 2018). Følgelig skaper dette en blanding av ulike 
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samarbeidende elementer som kan være flytende, fleksible og tilpasningsdyktige. Elementene 

flyter sammen, og danner det Hanseth (2018) kaller for flytende standarder.  

 

Braa et al. (2007) har to strategier for skalering. Den første går ut på å rette fokuset mot 

standarder for data- og informasjonsflyt, fremfor tekniske standarder. Den andre går ut på å 

akseptere at det alltid vil være subsystemer som det teknisk ikke er mulig å koble med andre 

løsninger. En løsning er å innføre gateways mellom systemene (Braa et al., 2007). I følge 

Sahay og Walsham (2006) må skalering gjennomføres med fokus på de menneskelige 

faktorene på minst to nivåer. Når helseinformasjonssystemer (HIS) blir teknisk komplekse, 

krever det at brukerne har et høyere nivå av teknisk kompetanse for å anvende systemene på 

en effektiv måte. Det andre nivået omhandler å øke den tekniske og organisatoriske 

bemanningen for å gi bedre brukerstøtte etter hvert som systemene blir mer avanserte. Sahay 

og Walsham (2006) identifiserer en rekke potensielle problemer forbundet med skalering. 

Disse problemene angår standardisering og lokal tilpasning, top-down tilnærming og 

kultivering.  

 

Braa et al. (2007) foreslår et løsningsdesign for hvordan standarder kan bli modularisert både 

horisontalt og vertikalt som formes i en pyramidestruktur, se figur 2.  

 

Figur 2: Hierarki av datastandarder brukt i Sør-Afrika med pasientnivå (Braa et al., 2007). 
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Den vertikale modulariseringen kobler de ulike nivåene sammen ved at hvert lag tilbyr 

tjenester til laget over. På hvert nivå blir det konstruert individuelle standarder (Braa et al., 

2007). Den horisontale modulariseringen innebærer at det lages flere standarder for ulike 

domener som kobles sammen via brukergrensesnitt. OSI –og internett standarder, 

eksempelvis, er standarder som er organisert lagvis i et hierarki (Hanseth et al., 1996). Hvert 

lag fungerer som svarte bokser med laginndelinger som forholder seg til hva laget skal oppnå, 

fremfor hvordan oppgavene skal bli utført.  

3.4 Retningslinjer for digitaliseringsprosjekter   
Det er av interesse å se om teoriene presentert så langt samsvarer eller avviker fra Kommunal- 

og moderinseringsdepartementet (2016) sine retningslinjer for digitaliseringsprosjekter. 

Teorien presentert ovenfor undersøker andre land enn Norge, stort sett u-land med forskjellige 

infrastrukturer og som er på andre stadier i utviklingen enn velferdsstaten. Dermed vil 

retningslinjene med opphav i norske utviklingsprosjekter kunne være en pekepinn på hvor 

relevant disse teoriene er for informasjonsstøtte for fastleger i Norge. Eller kanskje indikerer 

teoriene at retningslinjene bør revideres? 

 

Rapporten av Kommunal- og moderinseringsdepartementet (2016) viser at det er behov for å 

tenke nytt når det kommer til offentlig sektor og virksomhetsutvikling. Dette kommer som et 

resultat av at flere digitaliseringsprosjekter må lykkes, med andre ord så er det en for høy 

andel prosjekter som feiler. At et prosjekt lykkes defineres som når prosjektet holder seg 

innenfor rammene for tid og kostnader, samt at det oppnår planlagt kvalitet og kan realisere 

gevinstene. Målet er å få ned kompleksiteten og lage bedre løsninger som er mer 

brukervennlige. Det blir presentert fem prinsipper for utviklingen av digitale prosjekter: 1) 

start med behov, 2) tenk stort – start smått, 3) velg riktig samarbeidspartner, 4) sørg for riktig 

kompetanse og god lederforståelse og 5) lever hyppig – skap nytte hele veien. For denne 

studien vil oppmerksomheten rettes mot prinsipp 1, 2 og 5. Prinsipp 1 fokuserer på å finne ut 

av hva brukergruppen trenger. Dette gjøres ved å involvere brukerne i prosessen tidligst 

mulig. Prinsipp 2 går ut på å sette fremtidige, ambisiøse mål og ha et helhetlig overblikk over 

prosjektet. Følgelig kan de fremtidige målene bli nådd ved å dele opp og redusere 
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prosjektstørrelsen. Prinsipp 5 omhandler å gi leveranser underveis i utviklingsprosessen. Dette 

gjør det mulig å endre og gjøre tilpasninger basert på tilbakemeldinger fra brukergruppen. 
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4 Metode 
I dette kapittelet presenteres en plan for datainnsamling, analyse og tolkning. Studiens 

filosofiske paradigme og metode blir begrunnet, samt en evaluering av studiens 

forskningsdesign og etiske problemstillinger. Dette kapittelet beskriver valg av paradigme i 

kapittel 4.1, og valg av metodologi i kapittel 4.2. Deretter presenteres metode for 

datainnsamling i 4.3. Kapittel 4.4. forklarer gjennomføringen av studiet. Metodevalg for 

dataanalyse presenteres i kapittel 4.5, og evaluering av studiens forskningsdesign forklares i 

kapittel 4.6. Til slutt forklares studiens etiske hensyn i kapittel 4.7.  

 

Valg av metode avhenger av problemstilling og studiens formål (Myers, 1997). Formålet med 

denne studien var å gå i dybden og generere ny innsikt i et tema med begrenset tidligere 

forskning. Denne studien tar derfor utgangspunkt i en kvalitativ forskningsmetode for 

innsamling av data. Kvalitativ forskning er designet for å hjelpe forskere å forstå mennesker, 

sosiale og kulturelle kontekster i deres miljø (Myers, 1997). I følge Myers (1997) vil 

gjennomføringen av et kvalitativt studie gi en dypere innsikt og forståelse for hva, hvordan, 

og hvorfor fenomener er som de er. Kvalitativ forskning har et mindre utvalg og arbeider som 

regel i dybden (Tjora, 2017) , mens kvantitativ tar for seg flere tilfeller for å se resultatene i et 

større bilde. I mitt tilfelle ønsket jeg spesifikk fremfor generaliserende innsikt, og en 

kvalitativ tilnærming ga meg muligheten til å gå dypere inn i temaet.  

4.1 Paradigme  
All forsking er basert på noen underliggende antakelser om hva som er “gyldig” forskning, 

kalt den underliggende epistemologien, og hvilke forskningsmetoder som er passende (Myers, 

1997). Myers refererer til Orlikowski og Baroudi (1991) og Chua (1986) og deres tre 

filosofiske antakelser (paradigmer): positivistisk, fortolkende og kritisk. Det er mange 

gråsoner som gjør at forskning kan ha trekk fra flere paradigmer samtidig noe som gjør det 

vanskelig å skille mellom dem. Denne studien tar utgangspunkt i det fortolkende paradigmet 

hvor forskeren antar at tilgang til virkeligheten er gjennom sosiale konstruksjoner som språk, 

bevissthet og felles betydninger (Myers, 1997).  
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4.2 Metodologi 
I denne studien har metodologien vært av typen casestudie. En casestudie kan defineres som 

en empirisk undersøkelse som går i dybden på et midlertidig fenomen i dets ekte kontekst, og 

benyttes spesielt når grensene mellom fenomenet og konteksten ikke er tydelig gitt (Yin, 2002 

i Myers, 1997). Casen for denne oppgaven ser på fastleger og deres rolle innenfor 

velferdsteknologi. Ved at denne studien har et eksplorativt forskningsdesign er det derfor 

hensiktsmessig å anvende en casestudie da målet er å studere informasjonssystemer i en 

organisatorisk kontekst (Myers, 1997). En casestudie fokuserer på aktiviteter, funksjoner og 

lokale meninger innenfor tilfeller i et spesifikt, unik og bundet system (Stake 2005). Denne 

metodologien blir gjennomført for å oppnå detaljert kunnskap – ikke for å bevise (Flyvbjerg, 

2006).  

4.2.1 Type casestudie 

Stake (2005) presenterer tre typer casestudier: for å få oppnå forståelse (intrinsic), skape 

innsikt (instrumental) og forklaring (multiple). En intrinsic casestudie karakteriseres ved at 

forskeren ønsker å oppnå dypere forståelse for et spesifikt tilfelle. En instrumental casestudie 

kjennetegnes ved at forskeren ønsker å oppnå innsikt i et problem og generalisere et fenomen. 

En multiple casestudie karakteriseres ved at en eller flere forskere er interessert i å undersøke 

noe større enn et bestemt tilfelle, som i instrumental. Basert på de ulike casestudiene kan 

forskere se overordnet på fenomener, populasjoner eller generelle forhold for å få en bedre 

forståelse og generere teorier. I denne studien var det tenkt å bruke en instrumental casestudie 

fordi jeg ønsket bedre innsikt og å generalisere. Utvalget er imidlertid for lite, ikke 

representativt, og gir dermed ikke et godt nok grunnlag for generalisering. En konsekvens av 

dette er at studien blir av intrinsic casestudie, fremfor instrumental. Formålet med oppgaven 

er å gi innsikt i hvordan ting er i dag, hva som kan bli gjort annerledes og hva menneskene i 

casen ønsker.  
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4.3 Datainnsamling 
Stake (2005) presenterer ulike metoder for å tilegne seg nødvendig informasjon som 

intervjuer, dokumenter, observasjoner, koding og datahåndtering. I denne studien har jeg 

brukt intervjuer som hovedmetode for datainnsamling, og koding for analyse. Intervjuer kan 

gjennomføres via grupper, eksperimenter, undersøkelser og spørreundersøkelser (Silverman, 

1998). Madden (2010) viser til at et intervju kan være strukturert, semistrukturert eller 

ustrukturert. Denne studien samlet inn data gjennom semistrukturerte intervjuer. Et 

semistrukturert intervju består av færre spørsmål, enn ved strukturerte intervju, med fokus på 

å få besvart en sjekkliste fremfor hvilken rekkefølge spørsmålene blir stilt i (Madden, 2010). 

Dette åpnet opp for flyt i samtalen og intervjuobjektene kunne snakke friere om temaer de 

mente var relevant for studien (Tjora, 2017). Tjora (2017) sammenligner denne måten for 

intervjuer med en samtale over en kopp kaffe. Jeg fikk mulighet til å stille 

oppfølgingsspørsmål ved behov, og det oppstod en uhøytidelig dialog mellom informantene 

og meg. Intervjuformen tillot digresjon fra informantene slik at de kunne dele informasjon 

som intervjuguiden ikke nødvendigvis dekket (Tjora, 2017). Dette regnes som en av styrkene 

ved semistrukturerte intervjuer. Se vedlegg 1 for intervjuguide. De første, innledende 

intervjuene ble brukt til å avgrense og tilpasse forskningen (Tjora, 2017).  

4.3.1 Intervju 

I denne studien har møter, intervjuer og uformelle samtaler vært viktig for innhenting av 

nøkkelinformasjon. Arbeidet i forkant av oppgaven har vært sentralt for avgrensning og 

aktualisering av oppgavens problemstilling. Gjennom åpne møter med en leverandør, en 

kommunal etat og to overleger har jeg tilegnet meg innsikt og perspektiver på temaet 

velferdsteknologi. Møtene fungerte som forberedelse til hovedintervjuene og åpnet opp for 

diskusjon av potensiell problemstilling, noe som jeg i ettertid har ansett som svært verdifullt 

for å kunne definere klart og tydelig hva oppgaven skal svare på. Problemstillingen begynte å 

ta form i denne perioden og vi kom frem til at det beste startpunktet for dokumentutveksling 

var å fokusere på fastlegene. Det er også gjennom disse møtene brukerscenarioene har blitt 

utarbeidet og testet.  
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Utvalg 

I kvalitative studier er ikke informantene tilfeldig utvalgt, men strategisk eller teoretisk valgt 

på bakgrunn av at de vil kunne forklare og uttale seg om et tema (Tjora, 2017). Fastleger er 

brukergruppen av rapportløsningen denne studien utforsker. Det er derfor viktig å vite hva de 

ønsker slik at løsningen blir anvendt. Utgangspunktet for studien var å intervjue fastleger med 

lite eller ingen kunnskaper om velferdsteknologi, samt fastleger med kunnskaper. Dette skulle 

bidra til et variert utvalg ved å innhente et bredt spekter av tanker, meninger og ideer. En 

kombinasjon ville til en viss grad gitt frie og upåvirkede tanker, samt meninger fra fastleger 

som vet hvordan avstandsoppfølgning fungerer og er innforstått med muligheter og 

begrensinger. Dette kunne bidratt til å løfte nivået, tatt studien ett steg nærmere en 

generalisering, samt økt sannsynligheten for at rapporten blir anvendt i praksis ved at det 

lages en løsning for alle fastleger, og ikke bare de som er en del av 

velferdsteknologiprogrammet. Sluttgruppen har bestått av fastleger som er involvert i 

velferdsteknologi. Utvalget har bestått av 6 fastleger som er blitt intervjuet ved hjelp av 

semistrukturerte intervjuer. Dette kan synes å være et minimum. Det vil være mulig å bygge 

videre på dette i fremtidige studier. Utvalget jeg sitter igjen med er ikke et godt nok grunnlag 

til å generalisere. Dette er både på grunn av at utvalget kun tar for seg den ene gruppen, som 

er koblet til velferdsteknologi, og fordi antall informanter bør økes for å kunne være 

representabelt for fastleger generelt.    

Brukerscenarioer 

Et intervju forekommer ikke naturlig, men er derimot konstruert av forskere og gir derfor ikke 

direkte tilgang til erfaringene til informantene (Silverman, 1998). På bakgrunn av dette har 

jeg valgt å hjelpe intervjuobjektene for denne studien, med og få i gang tankeprosessen ved å 

utforme ulike brukerhistorier som tar utgangspunkt i deres praksis. Dette skal gjøre det lettere 

å relatere seg til problemstillingen. En fastlege er vant til at en pasient oppsøker han/hun ved 

sykdom, lidelse eller lignende og nettopp derfor er brukerhistoriene basert på fiktive pasienter 

med ulike behov som de må ta stilling til. I tillegg til dette har jeg laget en enkel, overordnet 

arkitekturtegning av systemet. Dette ble gjort for at informantene skulle kunne forstå hvor jeg 

refererte til, noe som er viktig med tanke på at systemene rundt i kommunene er forskjellige.  
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4.4 Gjennomføring 
Gjennomføringen for datainnsamlingen kan deles inn i to faser. Fase 1 bestod av innledende 

møter og intervjuer som strakte seg fra starten av september 2017 til slutten av november 

2017. Fase 2 bestod av hovedintervjuer som pågikk fra midten av januar 2018 til midten av 

februar 2018. 

4.4.1 Fase 1 og fase 2 

Tabellen nedenfor presenterer en oversikt over intervjuer i fase 1. 

Når Hvem Hva 

04.09.17 Kommunal etat Åpent møte. 

11.09.17 Leverandør  Avklaringer for masteroppgave og videre 

arbeid. 

02.10.17 Kommunal etat Avklare og planlegge følgeforskning 

04.10.17 Overlege 1 Åpent intervju 

12.10.17 Leverandør Statusmøte. IHE standarder og diskusjon 

rundt masteroppgave og mulige 

brukerscenarioer 

02.11.17 Leverandør  Presentasjon av brukerscenarioer og fokus 

for masteroppgaven 

22.11.17 Overlege 2  Presentere brukerscenarioer og spørsmål for 

tilpasninger. 

28.11.17 Responssenter Se hvordan et responssenter opererer. 

Tabell 2: Innledende intervjuer. 

 

I løpet av fase 1 ble det utarbeidet tre brukerscenarioer; en pasient med overvekt, en med 

diabetes og en pasient som var multisyk. Scenariet med multisyk pasient ble senere erstattet 
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med en pasient med kreft etter møte med overlege 2. Det ble utarbeidet ulike illustrasjoner 

som skulle være til hjelp i de fordypende intervjuene. En av illustrasjonene viste et potensielt 

forhold mellom bruker, responssenter og fastlege slik at informantene lettere skulle kunne 

sette seg inn i kontekst. Dette bildet ble ikke brukt under intervjuene da alle informantene var 

kjent med velferdsteknologi. Det ble tatt med to bilder fra andre systemer som viste 

informantene mulige fremstillinger av målinger. Dette var tenkt som en inspirasjon og 

fungerte godt i noen tilfeller hvor informanten stod fast i tankeprosessen. I noen tilfeller ble 

ikke tegningen vist på grunn av at informanten hadde mange klare formeninger om hvordan 

informasjonen skulle bli fremstilt og på grunn av tidsbruken. Et tredje eksempel var  

skjermbilder fra en responssenter-løsning som fungerte som eksempler på spørsmål som i dag 

blir sendt til pasienter som blir avstandsoppfulgt. Dette ble også brukt i tilfeller hvor 

informanten trengte inspirasjon og hvis det var tid til det, se vedlegg 2. 

 

I løpet av fase 1 kontaktet jeg to medisinske sentre med fastleger hvor jeg spurte om de ville 

stille til intervju. Et responderte før jul med at forespørselen skulle bli tatt opp på et 

fellesmøte og at jeg ville bli kontaktet. Jeg fikk ingen tilbakemelding på forespørselen, og jeg 

tok ikke kontakt med senteret i etterkant fordi jeg på dette tidspunktet fikk bekreftet intervjuer 

med andre fastleger. Det andre medisinske senteret stilte seg positive til stille til intervju, men 

i prosessen hvor vi skulle avtale tidspunkt ble kontakten avbrutt. Dette kunne jeg også fulgt 

opp, men på grunn av at jeg fikk respons andre steder valgte jeg å prioritere disse og heller 

gjenoppta kontakten hvis det var tid og behov for det.  

 

Fase 2 bestod av hovedintervjuene som var fordypende og semistrukturerte. Intervjuenes 

varighet varierte fra 25 minutter til ca. 1 time. På grunn av informantenes geografiske 

lokasjon ble tre av intervjuene gjennomført via Skype, og tre som fysiske møter. Dette skapte 

større rom for misforståelser da kroppsspråk og gestikuleringer var fraværende. I hvert 

intervju ble brukerscenarioene presentert for informantene og intervjuene ble transkribert. En 

prosess som begynte i fase 1 og som har strekt seg til fase 2 har vært prosessen ved å komme i 

kontakt med informanter tilhørende et pilotprosjekt med overlege 1 som kontaktperson. Etter 

jul åpnet muligheten seg for å søke informanter i et annet pilotprosjekt som resulterte i at 

prosessene forgikk parallelt. Dette var et tilbud fra leverandør 2 som fungerte som et godt 
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bidrag til informanter. Intervjuguiden ble raffinert etter hvert som intervjuene ble utført. Dette 

ble gjort på bakgrunn av ny kunnskap og erfaringer fra intervjuene. Det som skilte seg ut var 

fastlegenes oppfatning av spørsmålene som ble stilt og svarene jeg fikk. Jeg ble mer erfaren i 

forhold til å stille spørsmål og ble mer bevisst på situasjoner som tidligere hadde blitt 

misforstått.  

4.4.2 Samarbeid 

Intervjuene med informanter innhentet i regi av leverandøren ble gjennomført sammen med 

en stipendiat som var involvert i et tilhørende prosjekt. Dette kunne bidra til potensielt mer 

informasjon og innsikt. Samtidig det ble et kompromiss ved at intervjuet måtte deles mellom 

to personer. Stipendiaten og jeg ble enige om å få ca. 30 minutter hver til å stille de 

spørsmålene vi hadde. Med tanke på den knappe tiden fastlegene har, kombinert med egne 

erfaringer ved å nå ut til de aktuelle kandidatene var det gunstig å samarbeide. 

4.4.3 Transkribering 

Det ble tatt lydopptak av alle intervjuene som senere ble transkribert. Transkripsjonene er på 

bokmål for å normalisere. Lydopptak hjelper forskere å være til stede under 

intervjusituasjonen og gir intervjueren mulighet til å hente frem informasjonen ved en senere 

anledning (Tjora, 2017). Pauser, tonefall o.l. er ikke tatt med ettersom fokuset ikke er rettet 

mot tekstanalyse, men innholdet i det informantene sier. 

4.5 Dataanalyse 
I dette delkapittelet presenteres metoder og prosesser som er blitt brukt for å komme frem til 

empirien i kapittel 6, og som bidrar til å besvare oppgavens forskningsspørsmål “hvordan 

designe og innføre informasjonsstøtte for fastleger”. Det har blitt gjennomført to prosesser 

under analyseringen av datainnsamlingen. Den første tilnærmingen har vært av mer 

kvantitativ art ved at informasjonen har systematisk blitt kategorisert og det har vært fokus på 

forekomster av opplysningene. På denne måten er det mulig å vise hva slags informasjon 

fastlegene ønsker, og hvor mange som er enige eller uenige i dette. Disse opplysningene 

bidrar til å svare på hvordan designe informasjonsstøtte for fastleger. Den andre kvalitative 

tilnærmingen har fokusert på meningene ved datainnsamlingen, tolket kategoriseringen og 
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informert om motstridende meninger o.l. Dette gjør det mulig å få en dypere forståelse av 

datainnsamlingen og finne ut av hvorfor de sier det de sier, ikke nødvendigvis bare hva de 

ønsker. Fokuset har bidratt til å svare på hvordan innføre informasjonsstøtte for fastleger. 

4.5.1 SDI-metoden 

I denne oppgaven er det brukt stegvis-deduktiv induksjon (SDI) i forskningsprosessen. 

Metoden går ut på at forskeren arbeider iterativt ved å veksle mellom induktiv og deduktiv 

tilnærming, og jobber seg mellom tre hovedstadier; rådata, konsepter og teori (Tjora, 2017). 

Det jobbes induktivt mot å finne en teori fra dataene, og deduktivt ved at sjekker teorien opp 

mot dataene og det empiriske. Dette fungerer som en kvalitetssikring ved at endringer og 

resultater hele tiden sjekkes ved hjelp av ulike tester. SDI-metoden egner seg godt for denne 

studien fordi den er systematisk og ligger nærme en abduktiv tilnærming. I følge Tjora (2017) 

er det ingen garantier for at funnene er sannheter fordi studien er systematisk, men det gjør 

det mulig å kvalitetssikre prosessen og arbeidet. Det er blitt brukt en nærliggende variant av 

abduktiv tilnærming ved at denne studien har vært eksplorerende og følgelig har det vært 

behov for å tilegne seg kunnskaper både før, underveis og etter datainnsamlingen. Et resultat 

av en slik tilnærming har vært at metoder for analyse av datainnsamlingen har blitt valgt 

underveis i intervjuprosessen med utgangspunkt i dataene. Følgelig har også teorigrunnlaget 

for diskusjonskapittelet blitt revidert basert på funnene og analysen fra datainnsamlingen. 

Tjora (2017) erkjenner at til tross for at SDI-modellen skal begrense tilbakekoblinger, så vil 

det i praksis ofte være flere prosesser parallelt ved at forskeren, og studien, er på forskjellige 

stadier i modellen på samme tid. Det har vært behov for å gå tilbake til empirien for å 

kontrollere og finne opplysninger underveis som analysen tok form.   

Koding 

Det er blitt anvendt Tjora (2017) sin versjon for koding for å finne ut av hva informanten sier, 

fremfor hva informanten snakker om. Dette er blitt utført med et ønske om å bevare mest 

mulig detaljer fra intervjuene i kodingen og samtidig redusere teksten (Tjora, 2017). 

Kodingen av transkriberingene ble i første omgang fylt inn i en ferdig oppsatt tabell som ble 

lagd under utviklingen av intervjuguiden, se vedlegg 3. Denne tabellen skulle fungere som en 

oversikt over konkret informasjon informantene ønsket og hva de ville ha i en rapport. 

Resultatet ble at jeg hadde både opplysninger av den sorten, men også meningen bak disse 
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opplysningene. Tabellen viste seg følgelig å bli uoversiktlig fordi det ble utfordrende å skille 

informasjonen fra hverandre. 

 

Det ble utarbeidet et nytt dokument, se vedlegg 4, med opplysninger fra alle intervjuene som 

tok utgangspunkt i de individuelle tabellene. Her ble opplysningene tydelig filtrert ved at det 

ble satt opp kodegrupper og temaer som beskrev informasjonen i større grad en tidligere. 

Dette gjorde det mulig å finne ut av hva intervjuene handlet om, se hvor informantene var 

enige og uenige og få en oversikt over det brede spekteret av meninger. Opplysningene ble 

markert med datoen for hver intervju hvor informasjonen ble nevnt for kvalitetssikring. På 

denne måten er det mulig å finne opplysningene i de individuelle sammendragene, men også i 

transkriberingen. I utarbeidelsen av analysen ble informasjon filtrert fra dokumentet med 

opplysninger om alle sykdommene, se vedlegg 5, 6 og 7. Opplysningene ble nå delt inn etter 

sykdom som var nødvendig for å strukturere og fremstille opplysningene.  

4.6 Evaluering av studiens forskningsdesign 
For å vurdere studiens kvalitet er det viktig å adressere tre kriterier for kvalitativ forskning; 

pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet (Tjora, 2017). Det finnes andre tilnærminger til 

evalueringskriterier for kvalitativ forskning som benytter seg av blant annet troverdighet, 

overførbarhet, pålitelighet og bekreftbarhet (Lincoln & Guba, 1985). I følge Tjora (2017) er 

troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet beslektet med pålitelighet, gyldighet og 

generaliserbarhet. Denne studien utgangspunkt i Tjora (2017) sine kriterier på bakgrunn av at 

disse også blir brukt for å kvalitetssikre SDI-metoden som er fulgt i denne oppgaven.  

4.6.1 Pålitelighet 

Studiens pålitelighet handler om hvorvidt det er mulig å reprodusere studien og få de samme 

resultatene (Yin, 2009). For å underbygge oppgavens pålitelighet er det blitt anvendt SDI-

metoden som gjennom sin veksling mellom induktiv og deduktiv tilbyr sjekker underveis i 

prosessen. Metodens systematiske fremgang bidrar til innsyn og gjør det lettere for andre å 

repetere studien og få de samme resultatene. Innsyn bidrar til økt pålitelighet (Robson, 1993). 
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Innsyn 

Innsyn handler om at forskeren skal ha oversikt over aktivitetene som blir gjort underveis i 

studien (Robson, 1993). I følge Robson (1993) inkluderer dette rådata, forskningsdagbok og 

detaljer om koding og dataanalyse. Innsyn bidrar dermed også til studiens gyldighet. I denne 

studien er fremgangsmåten, kodingen og dataanalysen forklart, samt aktivitetene underveis 

blir presentert. Dette gir leserne muligheten til å se i hvilken grad jeg som forsker, og valg 

som har blitt tatt, har påvirket studien. Samtidig vil det være mulig å gjenskape studien. 

Eksempelvis, ved å bruke SDI-metoden var forskningen en iterativ prosess. Datainnsamlingen 

ble sjekket opp mot spørsmålene i intervjuguiden underveis. Dette gjorde det mulig å 

kontrollere hvorvidt spørsmålene var formulert slik at jeg fikk informasjon om det jeg ønsket. 

Etter hvert som jeg tilegnet meg kunnskap ble spørsmålene omformulert, noen ble fjernet og 

det ble lagt til nye.  

Rolle 

Min rolle som intervjuer har ikke vært av fullstendig nøytralitet, ettersom dette ikke kan 

eksistere Tjora (2017). For å tilegne meg forkunnskaper leste jeg dokumenter, deltok på 

møter, og grovskissen for bakgrunnskapittelet ble utformet i denne prosessen. Dette gjorde 

meg godt forberedt på det velferdsteknologiske området for studiet. Derimot hadde jeg ikke 

lest meg opp på fastlegens arbeidsoppgaver. Dette var ingen hindring, men en utfordring da 

de brukte medisinske termer, forklarte ulike medikamenter og detaljer rundt diagnoser. En 

følge av dette gjorde meg automatisk mindre aktiv i starten, enn da vi snakket om temaer og 

problemstillinger jeg forstod eller hadde hørt før fra tidligere intervjuer. I følge Tjora (2017) 

kan det være en ulempe å ha for mye kunnskaper omkring konteksten og temaet som 

utforskes. Dette kan skape forutinntatte tanker og meninger om forskningen, samtidig som det 

kan bidra til å stille mer presise spørsmål under intervjuene. Videre forklarer Tjora (2017, s. 

237) “en mer gjennomsnittlig personlig interesse for “egne” forskningstema er regelen heller 

enn unntaket, både for studenter og forskere, og skal ikke gjøres til et problem.” Personlig vil 

jeg si at jeg er intet unntak da jeg har en interesse for dette studiet, men er dog preget av 

teknisk bakgrunn.  

 

Kontaktpersonene for leverandøren, den kommunale etaten, samt overlegene ble innhentet fra 

forskningsprosjekter som samarbeider med instituttet. Utfordringene var derimot å gå videre 
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til intervjuprosessen og rekruttere et utvalg. Utvalget ble påvirket av kontaktpersonene jeg 

hadde gjennom instituttet ved at de var involvert i velferdsteknologi på en eller annen måte. 

Hvem som skulle representere utvalget ble bestemt gjennom møter og utformingen av 

problemstillingen. Behovet for dokumentutveksling i fremtiden ble diskutert. Hvorvidt studiet 

skulle fokusere på fastleger, pårørende eller frivillige ble avgjort på møtene. På møtene var 

deltakerne enige om at fastlegene var utvalget å satse på da de, og pasientene, trolig vil ha 

størst effekt av løsningen. Den etablerte relasjonen var relativt god på alle intervjuene, til tross 

for at vi ikke kjente hverandre. En naturlig konsekvens av forskjellige personligheter gjorde at 

noen intervjuer fløt litt bedre enn andre. For å styrke påliteligheten er det blitt brukt sitater i 

kapittel 6 hvor empirien blir fremstilt. Det blir brukt sitater for å fremme informantenes 

stemme (Tjora, 2017) og sitatene er valgt ut for å underbygge eller fremme et poeng. Det kan 

eksempelvis være motsigende uttalelser eller et sitat som forklarer et felles ståsted, syn eller 

mening på en god måte.   

4.6.2 Gyldighet 

Studiens gyldighet handler om at det skal være en logisk sammenheng mellom 

forskningsspørsmålene og studiets funn og utarbeidelse (Tjora, 2017). Robson (1993) 

introduserer Lincoln og Guba (1985) sine mulige trusler for gyldighet: reaktivitet, 

respondentenes bias og forskerens bias. Reaktivitet er hvordan forskerens tilstedeværelse 

forstyrrer eller påvirker omgivelsene, samt informantenes oppførsel (Robson, 1993). Den 

kvalitative forskningsmetodikken tar utgangspunkt i at virkeligheten er sosialt konstruert og 

slik deltakerne oppfatter den (Creswell & Miller, 2000). Følgelig må respondentenes og 

forskerens bias bli vurdert for å si noe om studiens gyldighet. Det blir presentert tilhørende 

strategier som kan påvirke studiens gyldighet: triangulering, gruppegjennomgang og støtte, og 

kontrollering av medlemmer. 

Triangulering 

Triangulering handler om å bruke flere kilder for å øke forskningens nøyaktighet (Robson, 

1993). Bruk av triangulering reduserer potensielle trusler for reaktivitet, forskerens bias og 

informantens bias. Robson (1993) anvender Denzin (1988) sin inndeling av triangulering for: 

data, observatør, metode og teori. I følge Denzin (1988), gjengitt av Robson (1993), bør det 

bli utført mer enn en metode for å oppnå datatriangulering. I denne studien er det blitt brukt 
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møter og intervjuer for datainnsamling. Triangulering av observatør handler om å bruke mer 

enn en observatør i studien. Dette punktet er ikke relevant for denne studien, og kan bli sett på 

som en potensiell svakhet. Metodisk triangulering går ut på å kombinere kvalitative og 

kvantitative tilnærminger (Robson, 1993). I følge Tjora (2017) bør det vektlegges hvorvidt 

studien treffer metodologisk på problemstillinger og forskningsspørsmål.  

 

Denne studien har en grunnleggende kvalitativ tilnærming til forskningen, men det har vært 

behov for kvantitative elementer underveis i tolkningen av empirien. Triangulering av teori 

baserer seg på å anvende flere teorier og perspektiver. I følge Tjora (2017) er den viktigste 

kilden til høy gyldighet at forskningen pågår innenfor rammene av faglighet, forankret i 

relevant annen forsking. Denne studien tar utgangspunkt i flere teorier, samt opplyser om 

andre forskeres meninger og perspektiver om lignende temaer. En konsekvens ved bruk av 

triangulering er at strategien kan skape logiske og praktiske problemer når meninger og 

konsepter har store avvik (Robson, 1993). Dette har forekommet i studien og blitt forklart der 

dette har vært tilfelle.   

Gruppegjennomgang og støtte 

Arbeid i grupper kan bidra med verdifulle funksjoner som å minske forskerens bias (Robson, 

1993). Underveis i studiet har nye opplysninger og innspill fra møter og intervjuer blitt 

diskutert med veileder, en stipendiat og leverandører. Transkripsjonen, individuelle tabeller 

fra hvert intervju og en felles oversikt over alle intervjuene ble presentert for veileder og en 

stipendiat koblet til C3 etter endt datainnsamling. Her forklarte jeg valgt fremgangsmåte, 

hvordan jeg tolket datagrunnlaget, hva jeg hadde kommet frem til og videre planer for 

studien. På denne måten ble det gjort en vurdering av datainnsamlingen som kan bidra til 

kvalitetssikring. I tillegg åpnet dette opp for nye meninger og andre tolkninger, som reduserer 

forskerens bias.  

Kontrollering av medlemmer 

Kontrollering av medlemmer handler om å presentere det innsamlede materialet, som 

transkripsjoner, for respondentene (Robson, 1993). Dette kan redusere forskerens bias ved at 

respondentene får mulighet til å kontrollere det som ble sagt og tolket. Det kan oppstå 
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problemer under en slik kontrollering ved at respondenten ønsker å trekke seg fra forskningen 

eller ønsker å fjerne materiale (Robson, 1993). I denne studien ble ikke datainnsamlingen 

kontrollert av informantene, derimot har de blitt lovet å motta oppgaven når den er ferdigstilt. 

Dette ville beriket informasjonsgrunnlaget i forhold til forklaring til medisinske termer og 

begreper. Derimot har transkripsjonene og spørsmål blitt diskutert med veileder.  

 

I følge Creswell og Miller (2000) kan personer uten tilknytning til studiet hjelpe til med å 

underbygge gyldigheten. Generelle medisinske konsepter har blitt diskutert med bekjente med 

medisinsk bakgrunn. Dette har blitt gjort for å få en dypere innsikt i hva informantene fortalte, 

og for å kunne kategorisere og vurdere datainnsamlingen. Det faktum at transkripsjonene ikke 

ble sendt til informantene kan ses på som en svakhet ved studien, ettersom informantene ikke 

hadde mulighet til å potensielt endre og forklare uttalelser. Dette kunne redusert reaktivitet, 

forskerens bias og informantenes bias. Likevel har opplysninger og usikkerheter blitt 

kontrollert på andre måter.  

4.7 Etikk 
Tjora (2017, s. 46) mener at “aspekter som tillit, konfidensialitet, respekt og gjensidighet må 

prege kontrakten vi har med våre deltakere i prosjekter og eventuelle kontaktpersoner for 

aktuelle caser”. Dette gjennomføres for å unngå at informanten skal komme til skade. 

Nedenfor viser jeg til hvordan denne studien tar hensyn til de etiske aspektene ved 

forskningen.  

4.7.1 Samtykke 

Det er blitt samlet inn skriftlig samtykke fra informantene. Informantene ble opplyst om 

studien på forhånd ved at mine kontaktpersoner videresendte et informasjonsskriv. 

Samtykkeskjemaet bestod av samme informasjon, i tillegg til et felt for underskrift. Følgelig 

representerer samtykkeskjemaet også informasjonsskrivet, se vedlegg 8. Informantene ble 

opplyst om at det var frivillig å delta i studien og at de senere kunne trekke samtykket. 

Deltakerne samtykket til at intervjuene ble tatt opp.  
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4.7.2 Anonymisering 

Studien er knyttet til Institutt for Informatikk sin NSD godkjennelse for forskningsprosjektet 

Senter for Fremtidig Helse (C3). Opptakene vil bli slettet når tillatelsen opphører hos NSD.  

Deltakere 

I denne studien har det blitt tatt valg som beskytter anonymiteten til deltakerne. Det er viktig 

at anonymitet blir utført på en slik måte at forskningsresultatene ikke blir påvirket (Tjora, 

2017). Det har ikke vært relevant for studien å samle inn personopplysninger av 

informantene, ettersom fokuset ikke har vært rettet mot enkeltindividene. Aktuelle personer 

har blitt forespurt om de vil forholde seg anonyme eller ikke i oppgaven. Dermed har de som 

blir omtalt med navn samtykket til dette. 

4.7.3 Taushetserklæring 

På et av møtene med en kommunal etat skrev jeg under en taushetserklæring. Den gikk ut på å 

ikke dele kunnskap om noens personlige forhold, tekniske innretninger og fremgangsmåter, 

drifts-eller forretningsforhold som kunne være av konkurransemessig betydning, forbudt mot 

å fotografere/filme i og/eller utenfor etatens lokaler, samt forbud mot å dele 

personopplysninger. 
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5 Presentasjon av case 
Dette kapittelet tilbyr en introduksjon av caset og studiens avgrensninger. 

5.1 Informasjonsstøtte til fastleger 
For å kunne besvare forskningsspørsmålet, “hvordan designe og innføre informasjonsstøtte 

for fastleger”, ser denne studien nærmere på behovet for et grensesnitt som tar for seg 

“dokumentutveksling mot andre systemer i helsevesenet utover de rene velferdsteknologiske 

løsningene, ved bruk av XDS-teknologi” (Helsedirektoratet, 2015a, s. 14). Følgelig vil dette 

anvende et allerede eksisterende grensesnitt som handler om “videre distribusjon av data til 

helseapplikasjoner som støtter det aktuelle behandlingsforløpet” (Helsedirektoratet, 2015a, s. 

14). XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) er en standard for å håndtere delingen av 

dokumenter mellom helsesystemer. I rapporten til Direktoratet for e-helse (2016b) er XDS-

teknologien som det blir referert til i grensesnitt av typen IHE XDS.b. Denne studien utvikler 

ikke et teknisk grensesnitt, men utforsker behovet med utgangspunkt i en rapportløsning som 

fremstiller pasientopplysninger. XDS er ikke en forutsetning for denne oppgaven, men det ble 

utforsket i startfasen av studiet som førte til potensielle XDS-løsninger for 

dokumentutveksling, se vedlegg 9.  

 

Det fremkommer i rapporten av Helsedirektoratet (2015a) at de velferdsteknologiske 

tjenestene etterhvert må kunne involvere pårørende, frivillige og aktuelle aktører i helse –og 

omsorgstjenesten i større grad. Denne oppgaven tar for seg aktuelle aktører i helse –og 

omsorgstjenesten, nærmere bestemt fastleger. Grunnlaget for avgjørelsen tok utgangspunkt i 

hvem som ville ha størst utbytte av dokumentutveksling. Løsningen vil kunne fungere som en 

beslutningsstøtte for fastleger som kan føre til bedre konsultasjoner, medisineringer, 

diagnostisering og nærmere oppfølgning ved behov. Løsningen vil være fordelaktig fra 

pasienten sin side ved at fastlegen er godt informert om sykdomsbildet, og hvordan dette har 

potensielt endret seg over tid. I tillegg vil dette kunne øke pasientens trygghetsfølelse ved at 

de blir passet på, og mestringsfølelse ved at de får mer ansvar og hjelpemidler til å håndtere 

sykdommen. Et annet argument for å velge fastleger som kandidat er at de vil trenge mer 

omfattende informasjon. Ved å ta utgangspunkt i deres komplekse informasjonsbehov, vil 
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pårørende, frivillige og brukeren kunne få en redusert versjon. En slik løsning forutsetter at 

velferdsteknologien må kunne kommunisere med andre systemer i helsevesenet. Denne 

studien har tatt utgangspunkt i avstandsoppfølgning, en allerede eksisterende 

velferdsteknologisk løsning. Dette betyr at spørsmålene til intervjuguiden har tatt 

utgangspunkt i at responssentre opererer med verdimålinger, spørsmål med ja/nei svar og 

spørsmål hvor brukeren kan svare på en skala fra 1-10. I tillegg er dette en god kandidat for 

videresending av opplysninger til en rapportløsning slik at fastleger har tilgang til 

informasjonen.  

5.2 Pasientgrupper 
Denne studien tar utgangspunkt i pasienter med kreft, diabetes og overvekt. Diabetes er en 

kronisk sykdom som i dag blir avstandsoppfulgt, sammen med kols og hjerte- og 

karsykdommer. Gjennom møter med en leverandør, en kommunal etat og to overleger kom vi 

frem til at kreftpasienter og overvektige pasienter kunne være gode kandidater for 

avstandsoppfølgning. Følgelig ble to av tre sykdomsgrupper i denne studien av mer 

utforskende art for å se om det er et behov for avstandsoppfølgning av disse pasientene. For å 

kunne sammenligne, og potensielt koble en brukergruppe til løsningen, ble diabetikere utpekt 

som en god kandidat for dette. Det kom frem på møtet, samt gjennom intervjuer og rapporter, 

at dette er en brukergruppe av avstandsoppfølgning som har hatt store gevinster av 

velferdsteknologien.  

 

I følge Johannessen, Omenaas, Bakke, og Gulsvik (2005) er røyking årsaken til KOLS i to av 

tre tilfeller. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stadig færre røyker, med størst nedgang i 

aldersgruppen 16-24 år. Forbruket av røyk hos personer over 44 år er større og øker sjansen 

for KOLS. Det er derfor sannsynlig at antall KOLS pasienter øker etter hvert som gruppen 

over 44 år blir eldre. Deretter vil vi trolig oppleve en nedgang i antall KOLS-pasienter da den 

yngre generasjonen røyker mindre. Jeg har derfor valgt å ikke fokusere på KOLS-pasienter. 

Videre gjennom møter med overlegene kom det frem at pasienter med hjerte –og 

karsykdommer er en relativt omfattende brukergruppe med kompleks sykdom. På bakgrunn 

av dette ble denne sykdomsgruppen utelukket. 
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5.2.1 Pasienter med kreft 

I møtene kom det frem at avstandsoppfølgning vil kunne gi økt livskvalitet for kreftsyke 

pasienter. Dette ble begrunnet med at pasienter med dårlige prognoser trolig ikke ønsker å 

bruke mesteparten av resterende tid på sykehus og legebesøk. Det fremkommer i rapporten av 

Helsedirektoratet (2017) at avstandsoppfølgning hadde størst effekt hos brukere som var 

relativt dårlige. Det ble foreslått å ta utgangspunkt i en kreftpasient som hadde behov for 

blodoverføring. Følgelig ble det sett muligheten og gevinsten ved å flytte noen av prøvene 

som hemoglobin og CRP til pasientens hjem. Dette vil kunne redusere sykebesøk og 

muligheten for å få infeksjoner på sykehuset, samt gi en indikasjon på når det er behov for 

blodoverføring, og samtidig redusere antall sykehusbesøk og utgifter som følger.  

5.2.2 Pasienter med diabetes  

Gjennom de innledende møtene var alle positive til at diabetes er en sykdomsgruppe som kan 

ha nytte av en rapportløsning. En studie viser utviklingen av diabetes over hele verden fra 

1980 til 2014. I tidsrommet har antall voksne med diabetes økt fra 108 millioner til 422 

millioner, med størst økning i land med lavere inntekt (NCD Risk Factor Collaboration, 

2016). Et studie utført av Strom et al. (2014) viser at antall nye personer med diabetes i Norge 

har flatet ut enn så lenge, men at flere lever med sykdommen. På bakgrunn av dette vil 

fokuset på diabetes være noe som er vanskeligere å forutsi og kontrollere, og det er derfor mer 

fremtidsrettet å fokusere på denne pasientgruppen i det lange løp.  

5.2.3 Pasienter med overvekt 

Det kommer frem i rapporten av Helsedirektoratet (2015a) at mestringsteknologi kan bidra til 

oppfølgning og motivasjon til atferdsendring. Videre står det at det kan være av folks 

interesse å følge opp egen helse. Overvektige pasienter vil være en brukergruppe som ved 

hjelp av avstandsoppfølgning kan forebygge sykdommer som diabetes, få råd til trening og 

kosthold, og spore utviklingen. En av artiklene publisert på SSB sine sider viser utviklingen i 

fem BMI kategorier fra 1998 til 2015 (Wettergreen, 2017). Studien viser at kategoriene fedme 

for menn og fedme for kvinner har nesten doblet seg i løpet av tidsperioden. Til tross for at 

personer i gruppen 16-24 år i Norge har størst andel normalvektige, er det fortsatt personer 

med overvekt og fedme som har behov for oppfølgning og hjelp til å håndtere sykdommen. 

Dette var en brukergruppe som leverandører og overleger så et potensiale hos.  
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6 Empiri 
Empirikapittelet beskriver funn fra datamaterialet. Relevante funn trekkes ut i relasjon til 

studiens problemstilling – “hvordan designe og innføre informasjonsstøtte for fastleger”. 

Beskrivelse av funnene, samt analyse ved hjelp av det teoretiske rammeverket, blir presentert 

i kapittel 7.  

 

Kapittel 6.1 kartlegger fastlegenes informasjonsbehov. Kapittel 6.1.1 tar for seg pasienter med 

kreft, kapittel 6.1.2 tar for seg pasienter med diabetes, mens kapittel 6.1.3 tar for seg pasienter 

med overvekt. Disse tre delkapitlene illustrerer til sammen fastlegenes informasjonsbehov for 

de tre ulike brukerscenarioene. Kapittel 6.2 ser på fastlegens rolle i forhold til utfordringer 

knyttet til økt involvering i pasientens sykdomsløp som følge av hyppigere 

informasjonsutveksling. Det fremkommer av kapittel 6.3 at det bør legges til rette for 

fleksibilitet ved utforming av rapporten. Delkapittel 6.3.1 kommer inn på fremstilling av data 

i rapporten, delkapittel 6.3.2 redegjør for fastlegenes meninger ved forhåndsdefinert vs. 

skreddersydd rapport, delkapittel 6.3.3 ser på tilgjengelighet og hyppighet av 

informasjonsutveksling mellom pasient og fastlege, mens delkapittel 6.3.4 tar for seg 

fastlegenes holdninger til bruk av spørreskjema. Til slutt oppsummeres funnene i kapittel 6.4. 

6.1. Informasjonsbehov  

6.1.1 Brukerscenario 1 – pasient med kreft  

Majoriteten av fastlegene var positive til velferdsteknologi, og hvordan avstandsoppfølging 

kan forbedre kreftpasientens hverdag. Mer spesifikt påpekte samtlige av fastlegene 

gevinstene; muligheten til å kunne justere smertebehandling og avklare blodtransplantasjon 

hjemme hos pasienten. Samtidig var det noe varierende holdninger hva gjelder 

avstandsoppfølging av kreftpasienter. En av informantene kommenterte at kreft er en sykdom 

som ikke har noen effekt av avstandsoppfølgning. I motsetning til avstandsoppfølgning av 

kroniske syke vil funksjonaliteten for kreftpasienter være tidlig varsling ved eventuelle 

sykdomsforverringer. Pasienten er ikke en kontorpasient dersom vedkommende er 

sengeliggende med infeksjoner og følgelig bør bli fulgt opp av palliativavdelingen på 
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sykehuset. Videre ble det poengtert at dagens tilstand til pasienten er irrelevant om en måned 

fordi det ikke lenger er samme sykdom. Ytterligere kommentarer fra en av informantene var 

at avstandsoppfølgning av kreftpasienter er mer interessant enn med overvektige.  

 

Figur 3 illustrerer sammenhengen mellom ønsket informasjon om kreftpasientens 

helsetilstand og antall fastleger. X-aksen lister opp de ulike kategoriene som beskriver en 

pasients helsetilstand, mens Y-aksen viser antall informanter som ønsker denne 

informasjonen tilgjengelig gjennom velferdsteknologiske løsninger. Det er kun kategorier 

med tre eller mer i antall respons fra fastlegene som vil bli forklart ytterligere da disse anses 

for å være av størst betydning for informasjonsutveksling om kreftpasientens helsetilstand. Se 

vedlegg 5 for nærmere beskrivelse av de elleve ulike kategoriene.  

 

Figur 3: Ønsket informasjon av kreftpasienter. 

 

Allmenntilstanden til en kreftpasient var den kategorien som fikk størst oppslutning blant 

fastlegene, og var noe alle fastlegene ønsket informasjon om. På grunn av sykdomsbildet til 

pasienten fra brukerscenarioet, var dette utslagsgivende for hvorfor fastlegene ønsket 
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allmenntilstanden til kreftpasienten. Det ble ved gjentatte ganger nevnt at 

avstandsoppfølgningen vil bli brukt på en måte for å hjelpe pasienten palliativt. Dermed ble 

fokuset rettet mot hva fastlegen kan gjøre for å gjøre prosessen best mulig for pasienten. En 

informant kommenterte at hovedfokuset for en slik pasient er smerte og smertelindring. Dette 

går innunder kategorien allmenntilstand, hvorav halvparten av informantene i denne 

kategorien har spesifikt nevnt smerte og smertelindring som opplysninger de ønsker å få. 

Kreft, og tilhørende behandlinger, påvirker allmenntilstanden i stor grad, og det er derfor 

viktig å kunne se forverringer eller forbedringer hos pasienten. Ved å få påvist kreft og 

gjennomføre kreftbehandlinger, vil dette kunne påvirke den psykiske helsen til pasienten. 

Både ernæring og psykisk helse er eksempler på faktorer som kan endre seg hos en pasient 

som gjennomgår kreftbehandling eller som må leve med kreft. De kan miste matlyst, ikke få i 

seg nok næring og ikke drikke nok som ikke er gunstig for kroppen. Spesielt for en pasient 

med langkommet kreftsykdom kan det være viktig å følge opp den psykiske helsen så vel som 

den fysiske. Avstandsoppfølging på psykisk helse og ernæring, så vel som fysisk helse, er 

derfor ønskelig blant fastlegene.  

 

Blodtrykk og laboratorieverdier er to kategorier som blir vektet høyt hos informantene. På 

bakgrunn av at en kreftpasient har behov for blodoverføring og opplever gjentatte infeksjoner, 

er det hemoglobin og CRP målinger i kategorien laboratorieverdier som har utpekt seg. Fem 

av informantene ønsker hemoglobin målinger, hvorav fire av disse også ønsker CRP 

målinger. Det er blitt nevnt gjentatte ganger at CRP er en måling som kan være utfordrende 

for pasienten å utføre, samtidig som at det ble informert om at det finnes en pakkeløsning som 

pasienten kan kjøpe selv.  

 

Fire av seks informanter ønsket informasjon om infeksjoner, mens tre av seks ønsket 

informasjon om medisiner. Det er viktig å være påpasselig når det kommer til infeksjoner og 

symptomer på infeksjoner i luftveier, urinveier, huden etc. hos pasientene. Ifølge fastlegene 

vil kroppen til en kreftpasient kunne være på et stadiet hvor en infeksjon kan gi alvorlige 

konsekvenser, spesielt etter cellegift og andre behandlinger hvor immunforsvaret er svekket. 

Tre av seks informanter ønsker informasjon om bruk av smertelindrende medisiner. Dette kan 

ses i sammenheng med at halvparten av informantene i kategorien allmenntilstand ønsket 
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informasjon om dette. Ved å vite hvorvidt pasienten har større eller mindre smerter kombinert 

med medisinbruken, har de mulighet til å gjøre en vurdering av doseringen på 

smertelindrende medisiner.  

 

Hittil har dette delkapittelet om kreftpasienter fokusert på hvilken informasjon fastlegene 

ønsker å få samlet inn gjennom avstandsoppfølging. Heretter vil dette delkapittelet ta for seg 

hvilke spørsmål fastlegene ønsker å stille pasienter, altså muligheten til å kommunisere med 

pasientene gjennom velferdsteknologiske løsninger. Basert på figuren nevnt i forrige 

delkapittel, er det ønskelig å filtrere hvilken informasjon som kan innhentes i form av 

tallverdier, som eksempelvis blodtrykk og puls. Det er derimot mer utfordrende å vite hvilke 

spørsmål informantene ønsker å stille vedrørende pasientens allmenntilstand og infeksjoner. 

Spørsmålene som fastleger ønsker mer utdypende informasjon om er derfor kategorisert og 

fremstilt i stolpediagrammet nedenfor: 

 

Figur 4: Ønskede spørsmål til kreftpasienter. 

 

Figur 4 viser at alle informantene ønsker å få besvart spørsmål vedrørende pasientens 

allmenntilstand. Det er et type spørsmål som skiller seg ut, og som omhandler pasientens 
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dagligdagse velvære. Fire av seks informanter ønsker å stille pasienten spørsmålet “hvordan 

har du det i dag?” Flere av fastlegene påpeker viktigheten av å ta pasientens velvære, psykiske 

helse og selvfølelse med i beregningen i tillegg til de konkrete, målbare verdiene.  

 

En av utfordringene for kreftpasienter er behovet for et laboratorium, m.a.o. spesialtilpasset 

utstyr som brukes for å analysere kreftpasientens prøver. Alle fastlegene kommenterte at det 

var ønskelig med målinger som krever et laboratorium. Den andre utfordringen som ble 

presentert i intervjuene var at kreftpasienter ble nøytropen på grunn av behandlingene. Dette 

gjør pasienten over en lengre periode blir mer tilgjengelig for bakterier og sykdommer, noe 

som betyr at de ikke nødvendigvis merker at de blir syke. Eksempelvis i noen tilfeller kan 

temperaturmålinger være avgjørende for å bekrefte eller avkrefte om kreftpasienter har 

infeksjoner. På bakgrunn av dette kan det være vanskelig for pasienten å besvare spørsmål i 

forhold til allmenntilstand, sykdomsfølelse etc.  

 

En av informantene fokuserte mye på informasjonsbehovet fra brukerscenarioet, og mente at 

en kreftpasient kun kan følges opp hjemme til et visst nivå. For å følge opp disse pasientene 

etter dette nivået, er det behov for laboratorieprøver og spesiell oppfølgning. I dag blir 

palliative kreftpasienter fulgt opp av palliativavdelingen på sykehuset. Informanten mente at 

palliativ avstandsoppfølgning ikke var en jobb for fastleger. Samtidig mente samtlige av 

fastlegene at det vil være en fordel for kreftpasienter å være mest mulig hjemme under slike 

omstendigheter. Smerte er viktig å måle hos en kreftpasient da hovedfokuset mot slutten av en 

pasients liv vil være smerte og næring. Det er i spesielt denne perioden, hvor det ofte er 

tendenser til at kreftpasienten ønsker å være mest mulig hjemme, at fastlegene ser potensiale 

for avstandsoppfølgning av palliative kreftpasienter. 

 

Fastlegene har behov for tilgjengelig og oppdatert informasjon om kreftpasienters tilstand for 

å kunne gi korrekt behandling til enhver tid. Informasjonen trenger å være oppdatert 

tilstrekkelig slik at nødvendige opplysninger er tilgjengelig, men også slik at systemene 

sender og oppdaterer informasjonen hvis det er behov for det. Det har vært et dilemma rundt 

behovet for tilgjengelig informasjon og oppdatert informasjon, noe som flere av fastlegene 
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har vanskeligheter for å relatere seg til. Noen av grunnene til dette kan være at det blir en 

teknisk problemstilling som de ikke trenger å forholde seg til på daglig basis. Opplysninger de 

har tilgang til i dag blir trolig oppdatert automatisk eller ved at annet helsepersonell gjør dette 

ved hendelser og behov. Følgelig er ikke dette noe de har et forhold til med mindre de merker 

mangler ved eksisterende løsninger i forhold til at opplysningene er utdaterte. Alle 

informantene ønsker at informasjon oppdateres effektivt. Innad blant informantgruppen 

varierer det mellom fortløpende oppdateringer og ned til timenivå ved palliasjon, til en til to 

ganger i døgnet. Uansett viser resultatene at fastlegene ønsker relativt hyppig oppdatering av 

informasjon til tross for at svarene varierer noe. I tillegg påpekes det hyppighet av 

informasjonsdeling vil også avhenge av pasientens situasjon.  

6.1.2 Brukerscenario 2 – pasient med diabetes 

Alle fastlegene er enige om at pasienter med diabetes er en godt egnet gruppe for 

avstandsoppfølging. Dette forklarer mye av hvorfor pasienter med diabetes blir 

avstandsoppfulgt gjennom responssentertjenesten i dag. Diabetes er en kronisk sykdom hvor 

kroppen mangler insulin eller ikke har følelse for insulinet som allerede finnes i kroppen. 

Diabetikere ser ut til å være blant de som har størst nytte av avstandsoppfølging og den 

interaktive måten å jobbe på. En informant begrunner dette med at det er livsstil som er selve 

behandlingen. Fastlegene kan gi bedre doseringer og motivere pasienten til å være mer i 

aktivitet.  

 

Figur 5 illustrerer sammenhengen mellom ønsket informasjon om diabetespasienters 

helsetilstand og antall fastleger. X-aksen lister opp de ulike kategoriene som beskriver en 

pasients helsetilstand, mens Y-aksen viser antall informanter som ønsker denne 

informasjonen tilgjengelig gjennom velferdsteknologiske løsninger. 
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Figur 5: Ønsket informasjon av pasienter med diabetes. 

 

Figuren viser at kategorien blodsukker er en viktig informasjonskilde og måleverktøy for 

diabetikere; pasienten får høyt blodsukker ved for lite insulin, og lavt blodsukker ved for mye 

insulin. Ved å måle blodsukkeret vil fastlegene kunne regulere insulindoseringene, og se på 

blodsukkeret over lenger og kortere tid avhengig av hvilken type diabetes pasienten har. 

Relativt stabile diabetespasienter, ofte diabetes type 2, har stort sett lite svingninger i 

blodsukkeret sitt og noen av fastlegene sa at det derfor holdt å måle langtidsblodsukker på 

kontoret. Diabetes type 1 og nyoppdaget diabetes derimot er det behov for å overvåke 

hyppigere ettersom svingningene i blodsukkeret er større. Til tross for at alle informantene 

ønsker informasjon om blodsukker, kommenterer flere at det har begrenset bruksverdi. Dette 

begrunnes ved at det kun gir et øyeblikksbilde og at behovet for disse målingene avhenger av 

om pasientens sykdom er relativt stabil eller ei. En diabetespasient med et stabilt blodsukker 

trenger ikke å måle blodsukkeret så ofte. I slike tilfeller kan det være nok å ta en test hos 

fastlegen som gir langtidsblodsukker. Hvis det da foreligger endringer kan det være 

interessant å måle blodsukkeret hyppigere i en kort periode. 
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Aktivitet og allmenntilstand er kategorier som fem av seks informanter ønsker informasjon 

om. Under kategorien allmenntilstand blir det nevnt kosthold, temperatur, urin, infeksjoner, 

sår og psykisk helse som noen av opplysningene fastlegene vil ha kunnskap om. Av disse er 

det informasjon rundt kosthold som blir nevnt blant samtlige av fastlegene. Under aktivitet er 

det opplysninger om aktivitetsråd og trening, hvor alle informantene never sistnevnte. 

 

Informasjon rundt insulin og følinger er også noe informantene ser på som relevant å få 

opplysninger om. Følinger er en konsekvens av for lavt blodsukker og oppleves som 

ubehagelig for pasienten. Eksempler på symptomer på føling er hjertebank, skjelving, 

synsproblemer etc. Informantene var klare på at pasientene vet om de har hatt følinger eller 

ikke, og pasienten vil derfor kunne oppgi informasjon om det. Følinger har ulike 

alvorlighetsgrader og på grunn av at noen av symptomene påvirker funksjonsevnen vil det 

kunne få store konsekvenser for pasienten. Blodtrykk og vekt er kategorier som halvparten av 

informantene ønsker å ha informasjon om. Vekt eller kroppsvekten til pasienten er 

informasjon noen av fastlegene ønsker. Dette kan ses i sammenheng med diabetes type 2 hvor 

pasienten kan ha fått sykdommen som et resultat av dårlig kosthold. I slike tilfeller er det 

interessant å se på vekten til pasienten.  

 

Hittil har delkapittelet fokusert på hvilken informasjon informantene ønsker å få samlet inn 

gjennom avstandsoppfølging. Heretter vil delkapittelet ta for seg hvilke spørsmål fastlegene 

ønsker å stille pasienter med diabetes. Spørsmålene som fastleger ønsker mer utdypende 

informasjon om er kategorisert og fremstilt i stolpediagrammet nedenfor: 
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Figur 6: Ønskede spørsmål til pasienter med diabetes. 

 

Figuren viser at kategoriene aktivitet og allmenntilstand er noe informantene ønsker å få 

informasjon om. Når det kommer til aktivitet har et par informanter gitt eksempler på 

spørsmål som “hvor mye aktivitet har du vært i?” og “har du gått noe?”. Aktivitet er bra for 

begge typer diabetes pasienter, men spesielt for de som har fått sykdommen gjennom blant 

annet dårlig kosthold og lite mosjon.   

 

Innenfor kategorien allmenntilstand er det spørsmål rundt kosthold og ernæring som får mest 

oppmerksomhet. Dette henger i tråd med kategorien aktivitet hvor dette er noe som er gunstig 

for begge diabetestyper, men spesielt de med type 2 som et resultat av overvekt og kost. I 

kategorien insulin ønsker informantene å få informasjon om følinger. Spørsmål informantene 

oppga var “opplever du føling?” og “opplever du perioder med følinger?” Disse spørsmålene 

kan være relevant for begge diabetestypene, men følinger er mer vanlig hos pasienter med 

diabetes type 1.   

 

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

Aktivitet Allmenntilstand Insulin Vekt Blodtrykk 

In
fo

rm
an

te
r 

Ønskede spørsmål til pasienter med diabetes 



 
 
60 

Hvor ofte informasjonen fra diabetespasienter skal oppdateres og være tilgjengelig for 

fastleger, avhenger av om pasienten har diabetes type 1 eller 2. Dersom pasienten har 

nyoppstartet diabetes eller diabetes type 1, som ofte er mindre stabil, er det behov for 

hyppigere oppdateringer. Generelt er det sammenfallende holdninger rundt hyppigheten av 

informasjonsutveksling blant fastlegene. Noen fastleger ønsker daglige oppdateringer og kan 

se på gårsdagens data, men ikke noe senere. Samtidig påpekes det at ved ustabil diabetes bør 

informasjon oppdateres hyppigere. På generell basis bør blodsukkermålinger foregå så ofte 

som mulig. Det blir derimot reflektert rundt dette om hvorvidt det er mulig med tanke på at 

pasienten må stikke seg selv i fingeren. Følgelig kom de frem til at det begrenser seg selv, 

men at de gjerne skulle hatt informasjonen ofte. For en pasient med stabil diabetes påpeker to 

informanter at blodsukkermålingene bør blir gjort en gang i uken. Det er med andre ord ingen 

tvil om at fastlegene ønsker informasjon om blodsukker da det har kommet frem i intervjuene 

at opplysninger som aktivitet, sår, urin, blodtrykk, vekt, følinger og medisiner er informasjon 

som det holder å oppdatere en gang i uken. 

6.1.3 Brukerscenario 3 – pasient med overvekt 

På lik linje med kreftpasienter er det delte meninger om overvektige pasienter er en gruppe 

som kvalifiserer seg for avstandsoppfølgning. En fastlege mener det er lite produktivt å 

avstandsoppfølge denne gruppen. Fastlegen poengterer at overvektige pasienter trenger 

nærhet, trøst, støtte og fysiske ansikt-til-ansikt møter med fastlegen i stor grad. Samtidig 

påpekes det at avstandsoppfølging kan være spennende ettersom pasientene er vanskelige å få 

på kontoret. En ny løsning kan bidra til å forhindre overvekt og hjelpe pasienten med 

progresjonen. En informant forteller at overvektsscenarioet kan ses i sammenheng med 

metabolsk syndrom. Dette tolkes dit hen at et overvektscenario med målinger for blodtrykk, 

midjemål, blodsukker, skritteller og vekt skal kunne hjelpe fastlegen med å forebygge at 

pasienten utvikler metabolsk syndrom eller diabetes.  

 

I figur 7 på neste side presenteres informasjonen som informantene ønsker å motta fra 

overvektige pasienter.  
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Figur 7: Ønsket informasjon av overvektige pasienter. 

 

Figur 7 viser at allmenntilstand, aktivitet og antropometri er kategorier som informantene 

ønsker å få informasjon om. Det er viktig å merke seg at en av informantene avskrev 

overvektige pasienter som en potensiell gruppe for avstandsoppfølgning. På denne måten har 

antall informanter med forslag til opplysninger blitt redusert. Av de som kunne tenke seg å 

følge opp overvektige pasienter så er alle enige om at allmenntilstand, aktivitet og 

antropometri er nødvendige opplysninger. Innen kategorien allmenntilstand er det ernæring 

som er mest fremtredende ved at fire av fem informanter ønsker opplysninger om kosthold. 

En informant nevner at det er ønskelig med informasjon fra en eventuell dagbok. Hvorvidt 

informanten har tenkt på dagbokens funksjonalitet er usikkert så den har ikke blitt regnet med 

i ernæring eller vekt som jeg anser som to mulige varianter av relevante dagbøker i forhold til 

overvektige pasienter. Denne er derfor ført opp som et eget punkt under allmenntilstand.  

 

Informantene ønsker å få informasjon om pasientens aktivitet, hvor mye og hvor ofte. Fire av 

fem ønsker denne noe mer generelle betegnelsen aktivitet, mens to nevner konkret at de 

ønsker skritt, i form av skritteller. En informant stilte spørsmålet om hva aktivitet er i denne 

sammenhengen, og hva som er forskjell på aktivitet og trening. Dette er noe som krever 

nærmere undersøkelse før det kan tilbys en standard på hvilken informasjon som skal samles 
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inn og ikke. Jeg tolker det dit at de andre informantene ikke har vært konsekvente ved bruk av 

aktivitet og trening og brukt disse om hverandre. Likevel er det et godt poeng i forhold til å 

registrere data. Det å svømme versus og gå en tur vil gi ulikt informasjonsgrunnlag og det må 

derfor konstrueres en felles måleenhet for ulike aktiviteter og treningsformer eller gi mulighet 

for å samle inn ulik informasjon. Antropometri er målinger av vekt og midjemål, hvor alle 

informantene ønsker informasjon om vekt og to ønsker midjemål i tillegg. En av informantene 

sier at det ikke er så interessant å vite om en person har gått opp 3 hektogram i løpet av en 

uke, men ønsker å se vekten i en større sammenheng.   

 

Dette avsnittet tar for seg hvilke spørsmål fastlegene ønsker å stille pasienter som er 

overvektige. Spørsmålene som fastleger ønsker mer utdypende informasjon om er derfor 

kategorisert og fremstilt i stolpediagrammet nedenfor. 

 

 

Figur 8: Ønskede spørsmål til overvektige. 

 

Figur 8 har færre kategorier og antall svar sammenlignet med figurerer fra tidligere 

delkapitler. Informantene hadde færre konkrete temaer eller spørsmål de ønsket svar på.  
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Dette begrunnes med at pasienter med overvekt har et stort behov for direkte kommunikasjon 

da dette i stor grad behandles på et psykologisk plan så vel som fysisk. Figuren viser at 

spørsmål rundt allmenntilstand er viktig, hvorav motivasjon fikk mest oppmerksomhet. Tre av 

informantene ønsker også å få besvart spørsmål rundt aktivitet, derimot kommenterer en 

annen informant at det ikke er vits i å lage spørsmål som omhandler aktivitet.   

 

Alle fastlegene er samstemte på at overvekt er en stabil sykdom. Som følge av dette trenger 

ikke opplysningene å være like oppdaterte som ved de to andre brukerscenarioene. En 

informant sier at en månedlig oppsummering er passe, mens en annen informant mener at det 

bør være en gang i uken. En informant presiserer behovsforskjellen mellom to 

brukerscenarioer; “En kreftpasient må man være oppdatert hver dag, mens med overvekt 

haster ikke i like stor grad.” Samtidig kommenterer en annen informant: “Dersom de går opp 

3 hekto på en uke så er ikke det så interessant.” Sitatene underbygger det faktum at 

overvektige pasienter er en relativt stabil pasientgruppe som ikke endrer seg raskt, og følgelig 

kan informasjonen oppdateres sjeldnere enn ved kreft –og diabetespasienter.  

6.1.4 Fastlegens rolle 

En problemstilling som stadig kom opp under intervjuene var fastlegenes rolle i et scenario 

hvor pasienten avstandsoppfølges og de får tilgang til en rapport. Spesielt knyttet til 

kreftpasienter kommer det frem at informantene er usikre på hva som forventes av de som 

fastleger. I et kreftscenario kan det være alt fra enkel behandling hjemme hvor pasienten er 

kvalm etter cellegift, til en full palliativ dø-hjemme situasjon. Kreftpasienter er innom mange 

instanser gjennom sykdomsforløpet og har følgelig mange involvert. En kreftpasient kan blant 

annet få oppfølging av sykehuset, fastlegen og få besøk av hjemmesykepleien. Det har blitt 

ytret ønsker om å få tilbakemeldinger når pasienten har vært på sykehuset, med planlagt 

behandling og medisinliste. Fastlegene påpeker at det er relevant å skille mellom 

arbeidsoppgaver og hvilket samarbeid de ulike instansene skal ha slik at det ikke blir 

misforståelser. Dette kan i verste fall kan være kritisk for pasienten. En fastlege uttrykte at 

“avstandsoppfølgning av en kreftpasient avhenger av hva fastlegen skal tilby av diagnostikk 

ut i fra innsamlet informasjon”. Med andre ord, hva kan de få ut av informasjonen og er dette 
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nyttig for å bedre kunne diagnostisere pasienter. Samtidig fortalte en annen informant at 

tilstanden til en pasient er lettere å vurdere desto mer informasjon som foreligger.  

 

En av fastlegene påpeker at fastleger ikke ønsker ansvar for det som skjer ute, hvor ute er 

hjemme hos pasienten og når pasienten får hjelp av annet helsepersonell, men at 

informasjonen er tilgjengelig når de trenger det og ser behov for å få oppdatert informasjon. 

Litt av utfordringene ved å legge til nye oppgaver hos fastleger er at de allerede har fulle 

arbeidsdager, og vel så det. Det dukker opp akutte arbeidsoppgaver som de må prioritere og 

derfor er det mer en forutsetning at informasjonen er tilgjengelig ved behov, og ikke blir sendt 

direkte til fastlegen. En informant poengterte at fastleger ikke skal fungere som noen 

alarmsentral for pasientene. Dersom dette ses i sammenheng med avstandsoppfølgning på 

responssentrene så er de ingen alarmsentral, men en tjeneste som ser på sykdomsforløpet til 

en pasient over tid. Et par informanter påpeker også at pasienter kan underdrive målinger og 

at det er nødvendig at hjemmesykepleien tar egne målinger for å gjennomføre 

kontrollmålinger. Hemoglobin er en måling som blir nevnt konkret som noe 

hjemmesykepleien bør ta kontrollprøver av.  

6.2 Utforming av rapport 
I dette delkapittelet blir funn som omhandler struktureringen og utformingen av rapporter 

presentert. Fastlegene uttrykker at det er viktig at informasjonen er filtrert og strukturert for å 

gi de et best mulig utgangspunkt, og legge til rette for å gjøre en best mulig jobb. Dersom ikke 

informasjonen blir godt fremstilt, kan dette resultere i forvirring eller at informasjonen ikke 

blir brukt til noe meningsfylt. Dette er noe av hovedproblemet med mange enkeltmålinger. 

Informantene er samstemte når det kommer til fremstillingen og utformingen av rapporter 

generelt, samt spørreskjemaer. Spørsmålene knyttet til utforming og strukturering av 

rapporten vil være gjeldende for alle tre brukerscenarioene som ble presentert i foregående 

kapitler, med mindre annet er spesifisert. 

 

 



 
 

65 

6.2.1 Fremstilling av data 

 

Figur 9: Fremstilling av opplysninger. 

 

Datainnsamlingen viser at alle fastlegene ønsker å få de innsamlede opplysningene fremstilt i 

form av diagrammer hvor de kan se endringer over tid. Diagrammene som ble nevnt var 

kurvediagram, graf diagram, søylediagram og figurer. En informant foreslo muligheten til å 

kunne klikke på et punkt på kurvediagrammet for så å få presentert annen tilleggsinformasjon 

på det bestemte tidspunktet. Eksempelvis for en kreftpasient kunne tilleggsinformasjonen 

være tredelt; pasientens opplevelse av hvordan han/hun har det, hva det er gitt av 

næringstilskudd og smertestillende. Et tema som er blitt tatt opp på en del av intervjuene er 

behovet for å koble dataene til kontekst. Fastleger opererer i dag med fysiske møter hvor de 

kan stille spørsmål til laboratoriemålinger og opplysninger pasienten måtte gi. Det er derfor 

nødvendig at rapporten kobler dataene til kontekst gjennom en fullstendig beskrivelse av 

andre målinger på samme tidspunkt. 

 

Kategorien tid omhandler hvordan informantene ønsker dataene fremstilt i forhold til 

tidsintervaller. Fem av informantene ønsker å ha mulighet til å zoome inn og ut på kurve –og 

grafdiagrammer. Eksempelvis zoome inn på en spesifikk time, dag og måned. Dette forklares 

med at sykdommene har ulike egenskaper og det vil være ulikt behov for hvor abstrahert 
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sykdomsbilde fastlegene ønsker. Dersom det foreligger store endringer i målingene, ønsker de 

muligheten til å se nærmere på dette og kunne ha funksjonen for å zoome inn på dagen eller 

uken det gjelder. Funksjonen avhenger også av hvilke målinger de er interessert i, og hvorvidt 

dette gir et best bilde ved å se på en måned, en uke eller en dag varierer. En informant fortalte 

at det hadde vært en fordel med hendelsesbasert x-akse. Dette betyr at x-aksen blir dynamisk 

tilpasset ved spesifikke hendelser, for eksempel avvik. Det var derfor ønskelig å kunne se hvis 

noe utenfor normalen inntraff og at det da var mulighet til å få tilhørende kontekst til 

opplysningene, som nevnt ovenfor.    

 

Over halvparten av informantene ønsket et sammendrag av den innsamlede informasjonen i 

tillegg til diagrammer. Alle disse ønsket å se trender som gjennomsnitt, minimum og 

maksimum på målingene og gjennomsnitt historisk sett. Et eksempel på kurvediagram ble vist 

for en av informantene hvor det var en statisk verdi gjennom figuren som representerte 

gjennomsnittet for den måneden. Dette var informanten veldig positiv til. Utover dette gir 

mange av informantene uttrykk for at slik informasjon skal bli plassert under det tilhørende 

diagrammet.  

 

Kategorien layout omhandler informasjon omkring hvordan fastlegene vil at opplysningene 

skal se ut. En informant fortalte at fastleger, og sykehus, operer med røde tall og følgelig 

reagerer hvis de får en rapport med røde tall. Dette vil typisk være avvik fra normalen hvor 

normalen er individuell og må avklares med pasienten på forhånd. Responssentrene operer 

også med fargekoder noe som potensielt kan overføres til rapporten. En fastlege kommenterte 

at “det som springer en i øynene er det som er viktig”. En informant opplyser også om at 

fastleger bruker latinske termer for å uttrykke seg i rapporter og oppsummeringer. Dersom det 

er mulig eller behov for forkortning av en pasients beskrivelse, så vil latinske termer være 

nyttig. Alle informantene var tydelige på at de ulike målingene måtte være hver for seg i ulike 

diagrammer. Det ble begrunnet med at det ble uoversiktlig og lite praktisk dersom alle 

målinger skulle innunder ett diagram.  
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6.2.2 Forhåndsdefinert vs. skreddersydd rapport 

Informantene fikk spørsmålet om de ser muligheten for å lage en standard rapport eller om det 

må lages en for hver brukerscenario. Alle informantene var klare på at det måtte lages en for 

hver brukerscenario. Det er forskjell på hvor ofte det er nyttig å få informasjon. Hos en 

kreftpasient er det behov for å vite noe hver dag, mens hos en overvektig pasient haster det 

ikke. Rapportene bør bli bygd opp og fremstilt likt for de ulike sykdommene. En informant 

poengterer at det er nødvendig å ha et felles design slik at fastlegene lettere kan navigere seg 

rundt, og finne informasjonen de leter etter. En annen informant ser behovet for å ha en ferdig 

utformet rapport for hvert tilfelle for å kvalitetssikre rapportene. Ved at alle fastlegene må 

forholde seg til en standard vil det være forhåndsbestemt hvilke opplysninger den skal 

inneholde slik at ikke alle operer på sin egen måte. Informantene uttrykker at det er ønskelig 

med en standard for hvert brukerscenario, men at det er ønskelig å kunne gjøre tilpasninger.  

 

Når det kommer til behovet for å lage en spesialtilpasset rapport er det fire av informantene 

som har ytret meninger omkring denne tematikken. På den ene siden ønsker to av 

informantene en standard rapport som de kan forholde seg til, men at de har mulighet til å 

legge til ekstra hvis det er behov for det. En av informantene sier det vil forhindre at alle 

fastleger lager sin egen variant av rapporten ved at det er en minimumsgrense for hva 

rapporten må inneholde. Dette vil gjøre rapporten enkel å lese for andre fastleger og instanser 

som har behov for den samme rapporten. Det poengteres at ikke alle fastleger er like flinke 

når det kommer til datamaskiner, og at en standard rapport vil derfor kunne hjelpe de som ser 

på dette som en utfordring. Samtidig ser to informanter gevinsten ved å kunne spesialtilpasse 

rapporter. En informant argumenter for viktigheten i at den som skal anvende rapporten også 

er den som bestiller den, slik at det som er i rapporten er nyttig informasjon for den fastlegen. 

Dette kan tolkes som at fastlegene omtaler en lignende løsning, men at de vektlegger ulike 

ting. De to førstnevnte vektlegger at en rapport som kan skape et rammeverk å forholde seg 

til, mens de to andre fokuserer på behovet for fleksibilitet. Det ene trenger ikke utelukke det 

andre, men at en kombinasjon trolig kan være en god løsning. Utover dette bør rapporten og 

datainnsamlingen kunne tilpasses fra pasient til pasienten som følge av individuelle behov. En 

informant beskriver dette som en “hva-kan-vi-sjekke-hjemme-liste” hvor det vil være mulig å 

krysse av for hvilken informasjon, og hvor ofte denne informasjonen skal forekomme. 
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Opplysningene og hyppigheten blir listet opp i et bestillingsbilde som er generelt for alle 

sykdommer. Deretter kan fastlegen velge basert på behovet, gjerne ut i fra en meny.  

6.2.3 Tilgjengelighet 

Informantene er samstemte om at rapporten må være tilgjengelig og følgelig integreres i EPJ. 

En av fastlegene spesifiserer at det kan være en plug-in i kjernejournalen. En plug-in er 

programvare som blir koblet på et system, og anses for å være et godt alternativ for å realisere 

integrasjonen av en rapport i EPJ. Det er ulike forslag til hvor i EPJ rapporten skal ligge. En 

informant ønsker at EPJ skal hente og trekke ut informasjon om pasienten, og at dette baserer 

seg på pasientens sykdom. Systemet skal vite at pasienten er koblet til velferdsteknologiske 

løsninger og at systemet selv skal velge informasjon for fastlegene ut i fra opplysningene om 

pasienten som er lagret i EPJ. To andre informanter er interessert i at rapporten ligger 

tilgjengelig når du er inne i pasientbildet i EPJ. Samlet sett virker det som at det er ønskelig 

med en knappe-funksjon. Det å ha rapporten i pasientbildet kan være en god løsning ettersom 

det blir tungvint å logge inn i et annet system for å hente rapporten. En konsekvens av å bruke 

flere systemer er at rapporten ikke blir brukt. Med andre ord; tilgjengelighet anses for å være 

en viktig bidragsyter for å ta i bruk rapporten. Fastlegene ønsker at løsningen skal være enkel 

å bruke for at rapporten skal tjene sitt formål. Dersom fastlegene må bruke tid på å logge inn i 

andre systemer og navigere seg frem til pasienten vil løsningen fort bli nedprioritert. 

Rapporten bør fungere som et hjelpemiddel som er lett tilgjengelig slik at det ikke blir noen 

terskel for å anvende den i praksis.  

6.2.4 Spørreskjema 

Den kvalitative datainnsamlingen har tatt utgangspunkt i at pasienten svarer i form av et 

spørreskjema, slik det gjøres med avstandsoppfølgning. Informantenes indikerer at dette er et 

godt utgangspunkt for å stille pasienten spørsmål hvor svaralternativene er “ja” eller “nei”, 

eller svar rangeres på en skala fra 1-10. Informantene opplyser om at svarene må struktureres 

og fremstilles for fastlegene, og det vil derfor gjøre informasjonsutvekslingen enklere ved 

bruk av gitte verdier som pasienten kan velge mellom. Dersom pasienten har mulighet til å 

svare fritt med tekst, vil det kunne komme mengder av unødvendig informasjon som anses 

både som tidkrevende og resulterer i lite effektiv bruk av ressurser. Åpne felt hvor pasienten 

kan svare på spørsmål uten at skjemaet kontrollerer hvilken informasjon pasienten oppgir, 
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oppfattes av en del av fastlegene som tungvint. Samtidig påpeker en annen informant at det 

vil være nyttig å ha et felt som gir pasienten mulighet til å oppgi årsak eller tallverdier. 

Dersom pasienten svarer 2 på en skala fra 1-10 på trygghetsfølelse, hvor 10 er trygg og 1 er 

utrygg, mener informanten at det er nyttig å gi pasienten mulighet til å oppgi grunn. En 

løsning vil derfor være å ha en tekstboks med begrensinger på antall ord. Det kan være 

vanskelig for pasientene å forstå ulike spørsmål, og de bør konkretiseres så mye som mulig 

slik at det ikke blir tvetydighet. Avslutningsvis poengterer fastlegene viktigheten med at 

spørreskjemaet ikke må være for omfattende for pasienten. I tilfeller hvor disse 

spørreskjemaene kommer hver dag må spørsmålene begrenses. Som en informant uttrykte: 

“…blir det for omfattende disse spørreskjemaene, så sitter jo pasienten og føler at han skal ta 

eksamen, og må svare noe ordentlig..” 

6.3 Oppsummering av funn 
Ut i fra funnene fra datainnsamlingen fremkommer det et behov for fleksibilitet i forbindelse 

med utforming av rapporter for fastleger. For hver enkelt brukerscenario er det store 

variasjoner i hvilken informasjon som er ønskelig og fastlegene uttrykker også behovet for å 

kunne tilpasse rapporten til en viss grad. Hvor ofte det er behov for at informasjonen 

oppdateres avhenger av pasientens sykdom. Oppsummert kan funnene tolkes slik at det er 

behov for en interaktiv løsning for å oppfylle ønskene til informantene.  

 

Det er viktig å merke seg at i denne masteroppgaven er det tatt utgangspunkt i 

enkeltsykdommer, men det er mange pasienter som er multisyke dvs. at de har flere 

sykdommer som skaper et mer komplekst sykdomsbilde. Ved realisering av slik type 

løsningen er dette informasjon som er viktig å ta med i beregningen. Når det er sagt så kan en 

stille seg spørsmålet i hvilken grad rapporten skal gi mulighet for personalisering. Hvor 

mange tilpasninger skal det tas hensyn til og hvor går grensen? 

 

På neste side oppsummeres informantenes informasjonsbehov i en tabell.  
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 Pasienter med kreft Pasienter med diabetes Pasienter med 
overvekt 

 

Ønsket 
informasjon 

gjennom 
målbare verdier 

Allmenntilstand 

Blodtrykk 

Laboratorieverdier 

Infeksjoner 

Medisiner 

Aktivitet 

Behandling 

Puls 

Respirasjon 

Blodsukker  

Vekt 

Blodsukker 

Aktivitet 

Allmenntilstand 

Insulin 

Blodtrykk 

Vekt 

Medisiner 

Aktivitet 

Allmenntilstand 

Antropometri 

Puls 

Blodsukker 

Blodtrykk 

 

Ønsket 
informasjon 

gjennom 
spørsmål 

Allmenntilstand 

Aktivitet 

Behandling 

Infeksjoner 

Respirasjon 

Aktivitet 

Allmenntilstand 

Insulin 

Vekt  

Blodtrykk 

Allmenntilstand 

Aktivitet 

Antropometri 

Hyppighet av 
Informasjons-

utveksling 

Hyppig: timenivå, 
fortløpende eller en til to 
ganger i døgnet 

Type 1/ nyoppstartet 
diabetes: oppdateres 
hyppig, hver dag. Type 2/ 
stabil: en gang i uken 

Sjeldent: en gang i 
måneden eller en gang i 
uken 

Tabell 3: Oppsummering av informantenes informasjonsbehov. 
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7 Diskusjon  
Formålet med dette kapittelet er å besvare problemstillingen “hvordan designe og innføre 

informasjonsstøtte for fastleger.” Kapittel 7.1 presenterer forslag til design av 

informasjonsstøtte for fastleger, og kapittel 7.2 fokuserer på hvordan informasjonsstøtten kan 

bli innført. De empiriske funnene presentert i kapittel 6, informasjon om velferdsteknologi fra 

kapittel 2 og teorien presentert i kapittel 3 er utgangspunktet for diskusjonen.  

 

I takt med samfunnets teknologiske utvikling opplever helse –og omsorgsektoren utfordringer 

knyttet til brukergruppenes krav og forventninger til teknologien. (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2011). Det er derfor blitt utformet digitale helsetjenester og en 

infrastruktur som skal avlaste helsepersonell og effektivisere arbeidsprosesser, samt gi et 

bedre tilbud til innbyggerne. Det fremkommer at helsetjenester med tiden må inkludere 

pårørende, frivillige og aktuelle aktører i helse –og omsorgstjenesten i større grad 

(Helsedirektoratet, 2015a). Studien tar utgangspunkt i behovet for dokumentutveksling mot 

andre systemer i helsevesenet utover de velferdsteknologiske løsningene. Nærmere bestemt 

ser oppgaven på fastlegers behov ved en rapportløsning. Informantene generelt virker positive 

til rapportløsningen. Noen informanter har opplyst om dette direkte, mens andre har indirekte 

uttrykt at det er et behov ved å besvare intervjuspørsmålene. Disse funnene er i samsvar med 

en studie gjennomført i Irland (Morrissey et al., 2017). Studien konkluderer med at fastleger 

kan se nytten i å bruke teknologiene som blir presentert ved at de får mer nøyaktige 

blodtrykksdata og at de kan motivere pasientene sine. For å kunne utvikle en løsning som 

genererer rapporter til fastleger på et teknisk nivå, bør det først bli utviklet et design som tar 

hensyn til behovene og kravene fra brukergruppen. Følgelig vil dette kapittelet utforske et 

design for en rapportløsning for fastleger med et variabelt informasjonsbehov og deretter 

diskutere innføring av løsningen.  
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7.1 Design av informasjonsstøtte for fastleger 
Funnene fra datainnsamlingen viser et behov for standardisering og fleksibilitet ved 

konstruering av rapporter. Det må kunne gjøres tilpasninger ut i fra pasientens sykdomsbilde, 

fastlegens informasjonsbehov og praksis.  

Behov for standardisering 

For å utvikle en felles rapportløsning for alle fastleger er det behov for å standardisere. I følge 

Hanseth et al. (1996) er standarder nødvendig for at en II (Hanseth & Lyytinen, 2010) skal 

eksistere. Standardisering gjøres for å integrere, ordne og kontrollere en fragmentert verden, 

for å redusere dens kompleksitet og skape orden ut av kaos (Hanseth et al., 2006). Det vil med 

andre ord kunne oppstå kaos hvis det ikke konstrueres rammer som fastlegene kan forholde 

seg til. For at løsningen skal kunne kobles mot andre systemer må det tas høyde for 

systemenes standarder og grensesnitt. Standarder bidrar dermed med regler som skaper orden 

og kontroll. I følge (Leonardi, 2012); Star og Bowker (2006) trenger vi standarder både på 

tekniske og sosiale nivåer uten noen garanti for at det beste settet med standarder vinner. For 

å kunne kommunisere må aktører bruke en felles standard, et språk, eller mer teknisk, en 

protokoll (Hanseth et al., 1996). I kontekst av en rapportløsning er det behov for en felles 

standard med et felles språk, hvor det som kommuniseres er pasientrapporter. I følge Hanseth 

(2018) må standardene endre seg fra å være uforanderlige til foranderlige. For å lage en 

standard for fastleger som det er mulig å forandre er det behov for fleksibilitet.  

Behov for fleksibilitet 

Empirien viser at løsningen må ta høyde for blant annet pasientens sykdomsbilde, fastlegens 

informasjonsbehov, samt ulik praksis. Informasjonsbehovet varierer fra pasienter med kreft, 

diabetes og overvekt. De ønsker i tillegg ulik informasjon innenfor de gitte sykdomsgruppene 

som viser et behov for fleksibilitet. I følge Braa et al. (2007) bør det jobbes mot et 

tilpasningsdyktig system hvor de interne standardene kan justeres og formes etter hverandre i 

et miljø under utvikling. På denne måten er det mulig å utforme en standard som samtidig er 

fleksibel og kan ta høyde for behovene fra empirien. Underveis i en II sin livssyklus vil det 

være behov for å gjøre endringer. Dette stiller krav til at systemet er fleksibelt og i stand til å 

gjennomføre disse endringene. Hvis systemet derimot ikke kan utføre endringene vil det 

kunne hindre innovasjon og videreutvikling. I følge Hanseth et al. (1996) blir standardisering 
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ofte avbrutt ved at det oppstår hendelser som krever at standardene er fleksible slik at de er 

enkle å forandre. En II kan i slike situasjoner oppleve låsing. I følge Arthur (1990) er låsing 

“når tilfeldige økonomiske hendelser velger en bestemt retning, blir valget låst uavhengig av 

fordelene ved alternativene”. For å redusere risikoen for låsing av individuelle standarder, og 

andre negative hendelser, er det behov for fleksible standarder (Braa et al., 2007). 

Fleksibel standardisering 

Braa et al. (2007) mener at det er to hovedkomponenter for en suksessfull standardisering. 

Den ene går ut på å lage en attraktor, en ny standard, som vil vokse til et system av 

standarder, se figur 10. En attraktor er i følge Braa et al. (2007) et begrenset utvalg av mulige 

tilstander der systemet stabiliseres. Med andre ord, for å utvikle fleksible standarder må disse 

ta utgangspunkt i utvalget. Dette gjøres ved å fokusere på effektiv bruk av informasjon fra 

minimale datasett. Den andre komponenten går ut på at de individuelle standardene utformes 

slik at standardene i et komplekst system kan tilpasses de lokale behovene. Empirien viser 

behovet for å kunne tilpasse rapportene fra pasient til pasient på bakgrunn av individuell 

behandling. Standarden for rapportløsningen må dermed kunne tilpasses til de lokale 

behovene (Braa et al., 2007) på flere nivåer: kommunalt, legesenter og fastlege nivå.  

 

Figur 10: Fremtidig rapportløsning: et system av standarder. 
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7.1.1 Effektiv bruk av minimale datasett 

Et skritt mot en fleksibel standard er i følge Braa et al. (2007) å få rikelig med informasjon fra 

et minimalt datasett under utviklingen. Dette betyr å bruke et minimalt datasett på en effektiv 

måte. Hanseth et al. (1996) viser til at en standard må ha evnen til å brukes i forskjellige 

miljøer eller til andre formål. Ved å utforme en rapportløsning for fastleger med utgangspunkt 

i et minimalt datasett vil den kunne bli implementert i ulike kommuner, ved flere 

fastlegesentre og av flere fastleger. Fastlegene vil kunne tilpasse standarden basert på egen 

praksis, uten å endre standarden. Dette omtales som bruksfleksibilitet av Hanseth et al. 

(1996). 

 

Opplysningene fastlegene ønsker å motta fra pasientene tar utgangspunkt i kategoriene 

presentert i kapittel 6. I følge Hanseth et al. (1996) oppnås rikelig med informasjon fra 

minimale datasett ved å skille mellom hva som trengs å vite, og hva som er fint å vite. Braa et 

al. (2007, s. 387) brukte denne tilnærmingen da det var uenigheter rundt hva en standard 

skulle inneholde: “it is not possible to agree on everything, we should agree on a basic 

minimum”. Kategoriene som tre eller flere informanter ønsker opplysninger om regnes som 

det som trengs å vite. Utover dette kan informasjon som er fint å ha legges til ved behov. 

Dette gjør at informasjon som ble nevnt av færre informanter ikke blir utelukket, men vil ikke 

bli prioritert i det minimale datasettet for standarden. I tabellen nedenfor er opplysningene 

inndelt i hva som trengs å vite og fint å ha, hvor nødvendig informasjon defineres som trengs 

å vite og representerer det minimale datasettet for denne oppgaven. Det minimale datasettet 

kan ses på som et utgangspunkt for informasjonsgrunnlaget i rapporter til fastleger.  

Informasjon Pasienter med kreft Pasienter med diabetes Pasienter med overvekt 

 

Trengs å vite  

Allmenntilstand, 
blodtrykk, 

laboratorieverdier, 
infeksjoner, medisiner 

Blodsukker, aktivitet, 
allmenntilstand, 

blodtrykk, insulin, vekt 

Aktivitet, 
allmenntilstand, 

antropometri 

 

Fint å ha 

Aktivitet, behandling, 
puls, respirasjon, 
blodsukker, vekt 

Medisiner Puls, blodsukker, 
blodtrykk 

Tabell 4: Oversikt over rapportens minimale datasettet for informasjonsbehov. 
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En utfordring ved å samle inn store mengder opplysninger er risikoen med å få uhåndterlige 

datasett. Informantene uttrykker viktigheten av å ha filtrert og strukturert informasjon slik at 

informasjonen tilbyr noe meningsfylt, og ikke skaper forvirring. Dette samsvarer med 

funnene i studien fra Irland hvor fastlegene uttrykte bekymringer ved å få en potensiell 

uhåndterlig mengde med informasjon (Morrissey et al., 2017). Disse problemene kan bli løst 

ved hjelp av en fleksibel standard. Fleksibiliteten gjør at fastleger kan sette egne grenser for 

hvor mye og hva slags opplysninger som blir samlet inn. Standarden vil bidra til å stille krav 

til løsningen slik at informasjonen som samles inn struktureres og filtreres. Informantene har 

delte meninger i forhold til om rapporten skal basere seg på en standard hvor de kan legge til 

ønskelig informasjon, eller om de skal kunne velge informasjon på egen hånd fra en liste. Det 

ene trenger ikke å utelukke det andre, og det er mulig å ha et minimalt datasett (Braa et al., 

2007) som muliggjør begge ønskene. Ved å ha en fleksibel standard kan fastlegene få 

muligheten til å velge nødvendige tilleggsopplysninger fra en gitt liste, samt valgmuligheter 

for utformingen.  

 

Rapporten bør i følge informantene ha et felles design og fremstilles grafisk i form av 

diagrammer. De uttrykker også et behov for å se dataene i forskjellige tidsperspektiv, og de 

ønsker et sammendrag av opplysningene over en gitt periode. Eksempelvis er det ønskelig å 

se en pasients målinger i et diagram hvor tidsaksen viser en uke av gangen, mens hos en 

annen kan det være ønskelig at tidsaksen viser en hel måned. På bakgrunn av de ulike 

sykdomsgruppene kom det frem at dette er faktorer som varierer fra pasient til pasient. 

Rapporten må derfor kunne ta høyde for dette. Samtidig ønsker over halvparten av 

informantene sammendrag i rapporten. Til tross for at de var enige om de fleste variablene, 

var det noen forskjeller som viser at løsningen må kunne tilpasses når det kommer til 

utforming og fremstilling. Behovene er delt inn i hva som trengs å ha og fint å ha. Fint å ha 

representerer ønsker fra en eller to informanter og er følgelig ikke en del av det minimale 

datasettet.  
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Utforming Diagrammer Tid Sammendrag Layout 

Trengs å ha Kontekst til 

opplysningene 

Zoome-funksjon 

på diagrammer 

Gjennomsnitt, 

minimum og 

maksimum på 

målinger historisk 

Målinger hver for 

seg i ulike 

diagrammer 

Fint å ha Klikke på et punkt 

og få 

tilleggsinformasjon 

Hendelsesbasert 

x-akse 

- Fargekoder: røde 

tall 

Latinske termer 

Tabell 5: Oversikt over rapportens minimale datasett for utforming. 

 

7.1.2 Effektiv bruk av minimale datasett for nasjonal standardisering og 
lokal fleksibilitet   

Så langt viser empirien et behov for en fleksibel standard. For å sette konseptet med en 

fleksibel standard i en større kontekst skal vi nå se på hvordan løsningen kan designes på et 

nasjonalt nivå og samtidig ta høyde for lokale tilpasninger. Samlet uttrykker informantene at 

de trenger muligheten til å gjøre individuelle tilpasninger når det kommer til valg av 

informasjon, samt fremstillingen av denne. Ved å anvende Braa et al. (2007) sitt design for 

fleksible standarder vil det være mulig for fastleger å gjøre individuelle tilpasninger fra 

pasient til pasient. Figur 11 viser et hierarki av datastandarder som strekker seg fra fastlege 

nivå til et nasjonalt nivå, med utgangspunkt i Braa et al. (2007) sin figur over Sør Afrika. 

Rikelig med informasjon fra minimale datasett er et av tre elementer som bidrar til 

fleksibilitet og integrert uavhengighet (Braa et al., 2007). Med andre ord vil en fleksibel 

standard gjøre det mulig for aktører å ta egne valg.  

 

Figur 11 viser et hierarkisk bilde av hvilke retningslinjer og tilpasninger som arves gjennom 

et fleksibelt design fra nasjonalt nivå og ned til fastlege nivå. På hvert nivå blir det konstruert 

individuelle standarder (Braa et al., 2007) som kobles sammen ved hjelp av gateways, og 

bidrar til endringsfleksibilitet (Hanseth et al., 1996). I en II oppnås det fleksibilitet ved at 

andre elementer må endre seg for å opprettholde en komponent standardisert (Hanseth & 
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Monteiro, 1998). En slik fleksibilitet kan også diskuteres i forhold til plattformer hvor det 

samme prinsippet er overførbart. For å skape fleksibilitet anvender Tiwana (2014) en 

plattform, som fungerer som en standardisert komponent. De tilhørende applikasjonene 

opererer som fleksible elementer. I figur 11 er det minimale datasettet en standardisert 

komponent, mens tilpasningene på hvert nivå vil endre seg. Ved å anvende konseptet med 

svarte bokser forholder elementene seg til grensesnittet som er på utsiden, slik at innsiden kan 

endres uten å forstyrre hele systemet (Hanseth et al., 1996). Hvert hierarkisk nivå fungerer 

som svarte bokser som forholder seg til hva laget skal oppnå, fremfor hvordan oppgavene skal 

bli utført.  

 

Figur 11: Standardisering på nasjonalt nivå med lokal fleksibilitet. 

 

Sirkelen for nasjonalt nivå representerer det minimale datasettet som vil være tilgjengelig på 

alle nivåene. Dette er minimumskravet til informasjonen i rapportene, samt muligheter for 

utforming. Ved å ha et minimumskrav i en standard bidrar det til at alle fastleger må følge 

visse retningslinjer. Dette er en fordel hvis det er behov for dokumentutveksling mellom 

fastlegene eller pasienten har behov for å ta med seg opplysninger videre til andre instanser. 

En slik anvendelse av en fleksibel standard bidrar også til å følge visjonen om at “det som kan 

bli løst nasjonalt, skal bli løst nasjonalt” (Direktoratet for e-helse, 2017b, s. 5).  
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Kommunene har forskjellige systemporteføljer som gjør at løsningen må kunne tilpasses til 

hver kommune. Braa et al. (2007) identifiserte fragmenterte systemer og organisatorisk 

kompleksitet som potensielle utfordringer i en standardiseringsprosess. Ved å anvende deres 

fleksible standard vil risikoen for at det oppstår problemer reduseres ettersom det tas høyde 

for endringer og lokale behov. På legesenter nivå er det også behov for fleksibilitet og lokale 

tilpasninger. Legesentre omkring i landet kan ha behov for organisatoriske tilpasninger som 

tar utgangspunkt i deres praksiser, ansatte og pasienter. Det siste nivået omhandler fastlegene, 

og er nivået hvor tilpasninger av opplysninger og utforming av rapporten blir utført. 

Rapporten tar utgangspunkt i det minimale datasettet presentert på nasjonalt nivå, samt 

tilpasninger gjort på kommunalt, legesenter og fastlegenivå.  

 

Figur 11 tar utgangspunkt i geografiske tilpasninger, på kommunalt, fastlegesenter og 

fastlegenivå. En annen tilnærming vil være å se på et felles datasett for flere aktører, hvor de 

hierarkiske inndelingene legger til informasjon for hvert lag. Det nederste laget vil arve 

informasjon fra de tidligere lagene og følgelig tilhøre en aktør som har behov for mange 

opplysninger. Dette kan eksempelvis være helsepersonell som har nær kontakt med 

pasientene og trenger tilgang til mer detaljerte opplysninger, eller andre lignende instanser. 

7.2 Innføring av informasjonsstøtte for fastleger 
For å innføre informasjonsstøtte for fastleger og øke sjansene for at løsningen blir en suksess 

bør potensielle utfordringer adresseres tidlig i utviklingsprosessen. Potensielle utfordringer 

ved rapportløsningen er av både teknisk og sosial art, som er en konsekvens av at det arbeides 

med et sosio-teknisk system. Systemets design bør dermed ta hensyn til både sosiale og 

tekniske faktorer som påvirker funksjonaliteten og bruken av systemet (Baxter & 

Sommerville, 2011). Mennesker og teknologi bør vurderes i en helhet, og ikke som 

enkeltstående komponenter (Hanseth & Lyytinen, 2010; Nielsen & Aanestad, 2006).  

 

Det fremkommer i empirien at informantene har noen bekymringer og kriterier for 

rapportløsningen. Disse omhandler hvordan de kan få tilgang til løsningen, samt hva som 

kreves av dem som fastleger. I følge Kommunal- og moderinseringsdepartementet (2016) sine 
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prinsipper for utviklingen av digitale prosjekter må det først fokuseres på hva brukergruppen 

trenger. Ved å involvere fastlegene tidlig i prosessen vil det være mulig å bygge ut i fra deres 

krav og meninger som er avgjørende for at sluttproduktet løser deres behov og ikke bare 

organisasjonens. Dette kan være essensielt for hvorvidt løsningen blir en suksess eller ei. 

7.2.1 Integrasjon 

De empiriske funnene viser at informantene var samstemte om at løsningen må integreres i 

EPJ. Løsningen bør være enkel å bruke og lett tilgjengelig for at rapporten skal tjene sitt 

formål. Funnene viser at fastlegene ikke ønsker lignende ordning for informasjonsflyt som de 

har i dag. Informasjonen dukker blant annet opp i innboksen eller andre steder som push-

varsler. De vil selv kunne styre når de skal lese informasjonen og ønsker ikke å bli overveldet 

av et stort antall meldinger. Dermed er det en forutsetning at informasjonen er tilgjengelig ved 

behov. Informantene foretrekker dermed en pull-funksjonalitet hvor de kan hente ut 

informasjon når de selv ønsker, fremfor at den blir dyttet på de i form av push-funksjonalitet. 

Lignende problemstillinger fremkommer også i den tidligere nevnte studien fra Irland hvor 

fastlegene uttrykte bekymringer til økt arbeidsmengde (Morrissey et al., 2017). For å unngå et 

potensielt problem og redusere terskelen for å anvende løsningen bør løsningen integreres i 

EPJ hvor fastlegene kan oppsøke informasjonen ved behov. 

Minimale fordeler av nettverkseffekten  

Nettverkseffekten skal i følge Tiwana (2014) gjøre løsningen mer attraktiv ved at andre 

fastleger anvender det samme systemet. I denne studien vil effekten tilby indirekte gevinster 

for fastlegene ved at kollegaer bruker det samme systemet. I følge Farrell og Klemperer 

(2007) oppstår nettverkseffekter når brukere ønsker kompatibilitet, og muligheten til å 

kommunisere med andre brukere ved at de, i dette tilfellet, bruker samme system. Det er ikke 

tenkt at fastlegene skal bruke rapportløsningen som et kommunikasjonsverktøy og det 

fremkommer dermed ingen åpenbare direkte goder fra nettverkseffekten. Likevel vil flere 

brukere gjøre det mulig å diskutere positive og negative effekter av løsningen, samt gjøre det 

enklere å vikariere og hjelpe hverandres pasienter da de kan sjekke pasientrapporten. Ved at 

de er kjent med designet og utformingen blir det i tillegg lettere å finne nødvendige 

opplysninger. Løsningen får dermed indirekte fordeler av nettverkseffekten, men ingen 

direkte. 
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Som følge av at løsningen ikke vil oppleve fordelene ved nettverkseffekten, vil den heller 

ikke oppnå tipping (Tiwana, 2014). Dette er tidspunktet hvor nettverkseffekten tar av som et 

resultat av mange brukere. Likevel vil utfordringene ved et stort antall brukere appellere til 

rapportløsningen. En konsekvens av en økning i antall brukere og variasjon i brukergruppen 

gjør det vanskeligere å bli enige om endringer (Steinberg, 1995). Empirien viser at seks 

fastleger har ulikt syn på hvilken informasjon og utforming det er behov for. Ved å utvide 

utvalget til alle fastleger i landet vil det sannsynligvis bli en enda større variasjon. Et minimalt 

datasett som diskutert i kapittel 7.1 vil kunne tilby en løsning på problemet.   

Nytteverdi fremfor antall brukere  

I følge (Shapiro & Varian, 1999) får en II sin verdi ved å ha et stort antall brukere, som krever 

en rask vekst i brukergruppen. Det at ingen ønsker å være en tidlig bruker kan være en 

utfordring i å oppnå ønsket brukergruppe (Hanseth & Aanestad, 2003; Steinberg, 1995; 

Tiwana, 2014), også kalt bootstrapping-problemet (Hanseth & Lyytinen, 2010). Det er derfor 

ofte behov for en god løsning som kan lokke brukere, til tross for få eller ingen brukere 

(Hanseth & Lyytinen, 2010). Hanseth og Lyytinen (2010) foreslår videre å begynne med og 

designe ut i fra brukbarhet for å håndtere bootstrapping-problemet. Løsningen er ikke et 

system som skal tilby tjenester hvor nytten øker i tråd med flere brukere, som Facebook. 

Dermed vil ikke bootstrapping-problemet være en avgjørende faktor for denne løsningen, men 

det er likevel nødvendig å designe ut i fra brukbarhet. Løsningen må være attraktiv på andre 

måter enn ved å tilby mange brukere, fastlegene må se gevinsten ved å bruke løsningen 

individuelt. Hvis fastlegene, brukergruppen, ikke ser nytten og anvender løsningen, vil den 

være ubrukelig (Sahay & Walsham, 2006).  

Fleksibilitet for å beholde brukergruppen 

I følge Tiwana (2014) er det viktig at brukerne fortsetter å anvende løsningen lenge etter 

oppstartsfasen. Dette vil innebære at fastlegene opplever fordelene ved løsningen slik at de 

ønsker å bruke den videre. For å beholde fastlegene må løsningen ta høyde for 

tilpasningsproblemet (Hanseth & Lyytinen, 2010). Dette går ut på å gjøre tilpasninger og 

endringer for å gjøre løsningen bedre og opprettholde brukergruppen, og dermed unngå 

problemet. Tilpasninger kan blant annet være nye brukerbehov som oppstår underveis i 

utviklingen og endringer på eksiterende funksjonalitet. I følge Hanseth og Lyytinen (2010) er 
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det avgjørende at en at en II er fleksibel slik at det er mulig å videreutvikle den installerte 

basen basert på uventede krav av teknisk og sosial art. Systemet må dermed være 

tilpasningsdyktig slik at det er mulig å legge til ny funksjonalitet, og endre eventuelle feil ved 

leveransene. Ved å tilby brukergruppen hyppige leveringer og gjøre systemet fleksibelt vil 

risikoen for tilpasningsproblemet reduseres.  

 

En studie som undersøkte implementeringen av to prosjekter i helsesektoren i Danmark viser 

at det suksessfulle prosjektet, SEP, tilbydde brukergruppen hyppige leveringer (Aanestad & 

Jensen, 2011). Dette bidro til at prosjektet skapte nytte med en gang for brukergruppen, i 

motsetning til det andre systemet, B-EPR. På denne måten var det mulig å gjøre endringer ut i 

fra hva brukerne ønsket. B-EPR prioriterte ikke hyppige leveranser og tilbakemeldinger fra 

brukergruppen, men fokuserte på å levere hele løsningen i en leveranse. Ved å ikke prøve ut 

deler av et prosjekt skaper det stor usikkerhet om en løsning lar seg realisere og om den tilbyr 

ønsket funksjonalitet. Prosjektet leverte aldri noen potensiell løsning til sykehusene.   

Fleksibilitet for å gjøre raske tilpasninger 

En utfordring ved IIer er at systemet kan vokse mot å bli irreversibelt (Hanseth et al., 1996). 

Dette er en konsekvens av justeringer og tilpasninger foretatt av et stadig økende antall 

aktører og relasjonen mellom disse. Likevel er det nødvendig med endringer for å holde tritt 

med den teknologiske utviklingen i samfunnet, samt brukergruppens forventninger. Tiwana 

(2014) omtaler denne utfordringen som Red Queen effekten hvor plattformer må tilpasse seg 

raskt for å ikke bli byttet ut eller miste verdi. Dette er et resultat av et stadig voksende miljø 

med konkurrenter som leverer lignende løsninger i et raskt tempo. Med andre ord, vil det 

være nødvendig å stadig tilpasse løsningen for å fortsatt være attraktiv for brukergruppen og 

ikke bli byttet ut med konkurrenter. Konseptet er relevant for denne studien, men en vesentlig 

forskjell, foruten at Tiwana (2014) omtaler plattformteori, er markedet løsningene sikter seg 

mot. Tiwana (2014) retter seg mot det private markedet som er åpent for konkurranse. I helse 

–og omsorgssektoren tyder forskning på at det å bytte ut en leverandør eller løsning er en 

større prosess enn i det private teknologimarkedet. Informasjonsinfrastrukturen er av høy 

kompleksitet som gjør det utfordrende, i noen tilfeller umulig, å foreta store endringer. Det vil 

derfor være en høyere terskel for å foreta store endringer og bytte ut store løsninger. Derimot 

vil mindre tjenester, som rapportløsningen, være lettere å erstatte og vil følgelig være mer 
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utsatt for konkurranse. I tritt med samfunnets teknologiske utvikling kan det hende at sektoren 

ser et behov for et mer konkurransedyktig miljø som vil aktualisere Red Queen effekten i 

større grad.   

7.2.2 Kartlegging av arbeidsoppgaver og ansvar 

Rapportløsningen er en fremtidig løsning som ikke er blitt realisert. Som følge av dette 

uttrykte informantene at de var usikre på deres rolle i oppfølgning av pasienter som registrerer 

informasjon hjemme. Det er spesielt usikkerhet knyttet til kreftpasienter og hva som forventes 

av fastlegene. Hvis fastlegene ikke vet hvilket ansvar de har ovenfor pasienter som blir 

avstandsoppfulgt, kan det bli utfordrende å se nytten i anvende rapportløsningen. 

Informantene ytret ønsker om å få informasjon om planlagt behandling og medisinliste fra 

pasienter som har vært på sykehuset. Spesielt kreftpasienter er innom mange instanser 

gjennom sykdomsforløpet. En informant påpekte at et utgangspunkt for 

avstandsoppfølgningen er at fastleger ikke ønsker ansvar for det som skjer utenfor kontoret. 

Flere informanter opplyste også om at det er relevant å avklare arbeidsoppgaver, samarbeid 

og ansvar mellom de ulike instansene. Det vil kunne kreve nye arbeidsprosesser fra et 

menneskelig aspekt, og potensielt nye løsninger eller overføring av informasjon når det 

kommer til det tekniske. Følgelig vil dette påvirke samspillet mellom de menneskelige, 

teknologiske og organisatoriske faktorene (Sommerville et al., 2012) i helse- og 

omsorgssektoren. Som nevnt, vil systemer i helsesektoren være ubrukelige med mindre de 

oppnår ønsket brukergruppe (Sahay & Walsham, 2006). Det er derfor nødvendig å avklare 

arbeidsoppgaver og ansvar mellom fastleger, sykehus, responssentre og andre relevante 

instanser tidlig i utviklingsprosessen. På denne måten er det mulig å finne fastlegenes 

brukerbehov og utforme løsningen ut i fra disse. Ved å utvikle løsningen før arbeidsoppgaver, 

samarbeid og ansvar er avklart, vil det være en risiko for å ikke innfri brukerbehovene og 

løsningens formål. 

7.2.3 Kompleksitet hemmer skalering 

For å se denne studien i en større kontekst vil radikale endringer gjennom små trinn og 

skalering av IIer bli diskutert. Disse elementene, sammen med rikelig med informasjon fra 

minimale datasett, bidrar til å skape en fleksibel standard (Braa et al., 2007). Dette kan anses 

som steg nummer to i utviklingen av en fleksibel standard, etter å ha kartlagt brukergruppens 
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krav og behov. Elementene i steg nummer to regnes som nødvendige for at fleksible 

standarder skal muliggjøres og fortsette å vokse. I følge Aanestad og Jensen (2011) mislykkes 

ofte prosjekter i helsesektoren med å nå sine mål om og lage nasjonale IIer. Forfatterne viser 

til B-EPR prosjektet hvor realiseringen skulle forekomme i en stor leveranse. Dette viste seg å 

skape mange problemer, blant annet at kompleksiteten på løsningen ble for stor. Derimot ble 

SEP prosjektet en suksess ved at de brukte modularisering og unngikk at prosjektet ble for 

komplekst. Med andre ord bør det tenkes stort, men starte smått (Kommunal- og 

moderinseringsdepartementet, 2016). En slik tilnærming gir et overblikk som gjør det lettere å 

styre prosjektet i riktig retning. Dette gjøres ved å redusere og dele opp målet i mindre delmål, 

kalt modularisering (Braa et al., 2007; Hanseth et al., 1996). Modularisering bidrar til å 

redusere risikoen for høy kompleksitet som regnes som en av hovedutfordringene ved store 

IT-systemer (Sommerville et al., 2012). Utfordringer ved at systemer blir av høy kompleksitet 

er mange og blir diskutert i dette delkapittelet.  

 

I følge Sommerville et al. (2012) er systemkompleksitet en av hovedutfordringene ved store, 

komplekse IT-systemer. Forfatteren forklarer at koalisjoner av systemer som blir av høy 

kompleksitet skaper store utfordringer. Koalisjoner av systemer er et system av systemer hvor 

disse er uavhengige av hverandre, men samarbeider for å oppnå et felles mål. Braa et al. 

(2007) omtaler et lignende konsept som et system av standarder, se figur 10. Ved å se på 

standardene som egne systemer vil disse også samarbeide for å oppnå et felles mål. Systemets 

kompleksitet stammer av antall forhold og hvilket type forhold det er mellom systemets 

komponenter, og mellom systemet og dets miljø (Sommerville et al., 2012). Helse- og 

omsorgssektoren er et godt eksempel på en infrastruktur bestående av systemer av høy 

kompleksitet. Hvordan infrastrukturen vokser avhenger av den installerte basen som er 

eksisterende systemer og rutiner (Hanseth & Lyytinen, 2010). Det vil dermed eksistere 

begrensninger som et resultat av kompleksiteten til den installerte basen i sektoren. Etter hvert 

som systemer vokser er det avgjørende at den installerte basen unngår dynamisk, iboende og 

epistemisk kompleksitet (Sommerville et al., 2012). Dette er utfordringer rapportløsningen må 

unngå for å opprettholde fleksibiliteten. 
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Dynamisk, iboende og epistemisk kompleksitet 

Dynamisk kompleksitet omhandler relasjonen mellom komponenter. Relasjonen påvirkes av 

hvilke tester og regler som gjelder, maktfordeling og hvordan de kommuniserer. En 

komponent kan teste en annen komponents sikkerhet ved å gjennomføre slike tester. Ut i fra 

resultatet vil det være behov for strengere eller mildere regler mellom komponentene. Desto 

flere slike forhold, desto større sannsynlighet for dynamisk kompleksitet. I en rapportløsning 

vil det være behov for å ha relativt høy sikkerhet ettersom det blir sendt personopplysninger. 

Løsningen må dermed ta høyde for dette og redusere slike forhold så langt det lar seg gjøre.  

 

Iboende kompleksitet er en konsekvens av at systemer er koblet sammen og dermed blir 

avhengige av hverandre. Slik kompleksitet gjør det utfordrende å oppnå fleksibilitet gjennom 

modularisering (Hanseth et al., 1996). Endringer og redusering av funksjonalitet vil kunne 

skape ringvirkninger og påvirke andre komponenter som er koblet til den du prøver å endre. 

En konsekvens er derfor at det er problematisk å trekke ut funksjonalitet og modularisere for å 

redusere kompleksiteten. Dermed bør en forutsetning for å utvikle en fleksibel standard være 

å modularisere for og unngå iboende kompleksitet.  

 

Epistemisk kompleksitet gjør systemets oppførsel uforutsigbar, noe som gjør det vanskelig å 

håndtere (Sommerville et al., 2012). Store systemer opplever ofte epistemisk kompleksitet 

ved at flere elementer og prosesser innad påvirker systemets totale oppførsel. Det er derfor 

utfordrende å vite hvordan systemet kan kobles med andre systemer. Ved å benytte seg av 

Braa et al. (2007) sitt design for lokale tilpasninger, vil hvert nivå fokusere på å tilby forventet 

funksjonalitet til de andre nivåene, som vist i figur 11. På lik linje vil hver standard i et system 

av standarder (Braa et al., 2007) fungere som en selvstendig komponent som tilbyr 

funksjonalitet. Designet som bygger på modularisering vil derfor kunne forhindre epistemisk 

kompleksitet. 

Økt kompleksitet stiller krav til teknisk forståelse  

Empirien viser et sprik i informantenes tekniske forståelse. Det ble poengtert av informanter 

at fastleger har et varierende forhold til datasystemer og teknologi. I følge Sahay og Walsham 
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(2006) må skalering gjennomføres med fokus på de menneskelige faktorene på minst to 

nivåer. I takt med at helseinformasjonsystemene blir av stadig større teknisk kompleksitet og 

tilbyr mer omfattende tjenester, stiller dette også et krav til at brukergruppen har større 

teknisk forståelse for å kunne utnytte ressursene på en effektiv måte. Dersom løsningen blir 

teknisk komplisert vil dette kunne gjøre at fastleger med mindre teknisk kompetanse ikke kan 

eller ønsker å anvende systemet (Sahay & Walsham, 2006). Ved å anvende en fleksibel 

standard med et minimalt datasett (Braa et al., 2007) vil dette potensielt kunne tilby fastleger 

med mindre teknisk kompetanse en ferdig rapport basert på hva som trengs å ha. På denne 

måten vil løsningen kunne ta hensyn til ulike nivåer av fastlegenes tekniske forståelse og 

interesse, samt kontrollere at nødvendig informasjon er inkludert.  

 

Informantene ønsker en effektiv og tidsbesparende løsning. Ved å utforme en teknisk 

kompleks løsning vil dette kunne svekke formålet. En konsekvens kan være at brukergruppen 

ikke ønsker å anvende løsningen. Sahay og Walsham (2006) identifiserte på det andre nivået 

et voksende behov for støtte på teknisk og organisatorisk nivå etter hvert som et system blir 

av høy teknisk kompleksitet. En teknisk krevende løsning må tilby fastlegene brukerstøtte og 

opplæring slik at de kan anvende løsningen, og bistå med hjelp når det oppstår problemer. En 

fleksibel standard vil bidra med å redusere kompleksiteten slik at brukergruppens ønsker blir 

ivaretatt, og ressursene kan investeres i mer betydningsfulle formål.  

Kontroll over den installerte basen  

Eksisterende praksiser, konvensjoner, verktøy og systemer, samt den installerte basen regnes 

som fundamentalt for IIer (Aanestad et al., 2017). Rapportløsningen må derfor utvikles slik at 

den er kompatibel med nødvendige systemer i den installerte basen, samt tar hensyn til 

praksiser, konvensjoner og verktøy som kan ha innvirkning på løsningen. Tekniske løsninger 

blir utviklet av mennesker for å løse et problem, effektivisere eller mer generelt gjøre ulike 

aspekter ved livene våres enklere. De blir utformet med et ønske om å tilby noe for og gjøre 

noe enklere. Med dette kan det sies at de menneskelige faktorene bestemmer og setter grenser 

for teknologien i startfasen. Hanseth (2018) mener at kombinasjonen og krysninger av ulike 

interesser bidrar til å konstruere underliggende grenser for systemet. I følge Sahay og 

Walsham (2006) er det ingen grenser for hvor mange brukere og aktører en II kan ha. Det kan 

derfor ikke lages forhåndsdefinerte grenser (Sahay & Walsham, 2006), men at disse utformes 
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over tid som et resultat av flere identiteter (Hanseth, 2018). Grensene som skapes av de ulike 

identitetene vil derfor avgjøre systemets suksess eller nederlag (Hanseth, 2018) ved at de 

bidrar til å forme den installerte basen.  

 

De kollektive behovene fra identitetene vil lede systemet i en retning. Hvorvidt retningen 

begrenser eller baner vei for systemets skaleringsmuligheter avhenger blant annet av 

identitetene, samt utviklingsteamets faglige vurderinger og prosessmodell. Ved å lede 

systemet i feil retning, slik at det blir av høy kompleksitet, vil rollene gradvis skiftes og 

teknologien vil i større grad ta over kontrollen. En konsekvens av høy kompleksitet vil 

dermed være at mennesker må ta hensyn til teknologien, og ikke omvendt. Komponenter i 

Helse- og omsorgssektoren er et godt eksempel på et slikt rolleskifte. Sektoren består av IIer 

hvor deler av IIen ikke kan reduseres og brukes uavhengig av andre komponenter (Hanseth & 

Lyytinen, 2010). B-EPR prosjektet i Danmark (Aanestad & Jensen, 2011) er et eksempel på 

en slik løsning. Prosjektet var avhengig av at leverandørene utviklet EPR systemer tilpasset 

løsningen for at prosjektet kunne skape nytteverdi. Avhengigheten bidro til å gjøre den 

potensielle løsningen og realiseringen mer kompleks, som gjorde at prosjektet forble et 

prosjekt.  

 

Slike løsninger resulterer i at andre komponenter vil bli påvirket og kan potensielt miste 

funksjonalitet hvis en komponent blir fjernet eller endret. Endringer vil derfor påvirke en 

større brukergruppe som gjør det omfattende og utfordrende å foreta endringer. Konsekvensen 

er økt kompleksitet ved at IIen må forholde seg til mange heterogene komponenter, deres 

relasjoner og dynamiske og uventede interaksjoner (Hanseth & Lyytinen, 2010). Følgelig må 

de sosiale behovene justeres og potensielt begrenses ut i fra de teknologiske forutsetningene 

fremfor vice versa. For å redusere risikoen for at den installerte basen vokser ut av kontroll er 

modularisering en god strategi. Rapportløsningen kan innføre modularisering tidlig i 

utviklingen for å lage en fleksibel base. På denne måten kan nye løsninger forholde seg til 

nødvendige komponenter for deres formål, fremfor mange andre systemer som et resultat av 

høy kompleksitet. Et utgangspunkt for rapportløsningen vil dermed være å tenke stort, men 

starte smått (Kommunal- og moderinseringsdepartementet, 2016). 
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7.2.4 Modularisering fremmer skalering 

De nevnte utfordringene i forrige delkapittel viser at det å gjøre endringer gjennom små trinn, 

og bygge på allerede eksisterende løsninger (Braa et al., 2007), er en god måte å forebygge 

kompleksitet på. I følge Hanseth og Lyytinen (2010) vil en slik tilnærming bidra til å unngå 

bootstrapping-problemet. Som diskutert tidligere vil ikke problemet være aktuelt for 

løsningen, men det er nødvending å gjøre den attraktiv slik at fastlegene ser nytten. Strategien 

til Braa et al. (2007) baserer seg på modularisering hvor systemet brytes ned til mindre 

komponenter som muliggjør endringsfleksibilitet (Hanseth et al., 1996). Disse mindre 

komponentene kobles sammen ved hjelp av gateways som fungerer som et bindeledd (Braa et 

al., 2007). En II vokser inkrementelt, gjennom små trinn, som et resultat av at den er delt og 

åpen (Hanseth & Lyytinen, 2010). I følge Sahay og Walsham (2006) er det lettere å endre 

komponenter som er små og enkle, enn store og komplekse. En fleksibel standard (Braa et al., 

2007) lar de separate standardene vokse inkrementelt, åpner opp for variasjon i komponentene 

og gjør rapportløsningen tilpasningsdyktig (Hanseth & Lyytinen, 2010). Designet for en 

fleksibel standard presentert i forrige kapittel er ikke fullstendig, og det vil derfor behov for 

skalering av løsningen. Skalering bidrar til at systemet kan vokse i størrelse og omfang 

(Sahay & Walsham, 2006). En fremgangsmåte som tenker stort, men starter smått 

(Kommunal- og moderinseringsdepartementet, 2016) gjør det enklere å utvikle en løsning for 

fastleger, for deretter og videreutvikle løsningen til andre brukergrupper.  

 

For rapportløsningen foregår modularisering på to nivåer. Som vist, tilbyr figur 11 et design 

for hvordan løsningen kan ta hensyn til en felles standard, samt lokale behov. Designet 

baserer seg på modularisering, hvor det opereres med komponenter som kobles sammen ved 

hjelp av gateways. Dette gjør det enklere å bygge på løsningen for fastleger, legge til ny 

funksjonalitet og skalere. Det andre nivået er at løsningen også er en potensiell komponent i et 

større system av flere standarder (Braa et al., 2007), som vist i figur 10. Dermed vil 

rapportløsningen benytte seg av modularisering hvor fastleger får en komponent i et større 

system. Begge nivåene gjør det mulig å foreta endringer på den enkelte komponenten, 

avhengig av abstraksjonsnivå, uten å påvirke resten av systemet. I tillegg vil skalering være 

mulig på begge nivåene ved at nye komponenter kan kobles til og tilby mer funksjonalitet. 

Designet for den fleksible standarden i oppgaven tar utgangspunkt i geografiske tilpasninger, 

på kommunalt, fastlegesenter og fastlegenivå. En annen tilnærming vil være å se på et felles 
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datasett for flere aktører, hvor de hierarkiske inndelingene legger til informasjon for hvert lag. 

Eksempelvis vil det nederste laget arve informasjon fra de tidligere lagene og følgelig tilhøre 

en aktør som har behov for mange opplysninger. Dette vil kunne være helsepersonell som har 

nær kontakt med pasientene og trenger tilgang til mer detaljerte opplysninger, eller andre 

lignende instanser. 

Hyppige leveranser 

Modularisering anvendes i utviklingsprosesser hvor det arbeides med inkrementer og 

iterasjoner, kjent som smidig utvikling. Ved å benytte seg av modularisering er det mulig å 

tilby hyppige leveranser slik at løsningen kan bli tatt i bruk av fastleger relativt tidlig og skape 

nytte i utviklingsperioden. Strategien kan med andre ord overføres til utviklingsprosessen av 

et system. Aanestad og Jensen (2011) argumenterer for at modulære løsninger er avgjørende 

for realiseringen av en II ved at de tillater modulære strategier for implementeringen. Ved at 

utviklingsteamet fokuserer på å utvikle og levere litt funksjonalitet av gangen vil fastlegene 

kunne anvende deler av løsningen. Et mulig utgangspunkt er å begynne med 

hovedfunksjonaliteten, for så og bygge på funksjonalitet rundt den. Dette kan ses i 

sammenheng med Hanseth og Monteiro (1998) som mener at fleksibilitet oppnås ved at andre 

elementer må endre seg for å opprettholde en komponent standardisert. 

Hovedfunksjonaliteten kan fungere som en grunnmur, en standard, som ofte ikke blir utsatt 

for store endringer. Derimot vil ny funksjonalitet måtte tilpasse seg hovedfunksjonaliteten og 

bygge videre på den. Ved å tilby minimal, men nødvendig funksjonalitet, vil annen 

funksjonalitet kunne legges til etter hvert som den blir ferdigstilt. Hva som anses som 

nødvendig funksjonalitet kan avgjøres på lignende måte som i 7.1, hvor det ble delt inn etter 

hva som trengs å ha, og hva som er fint å ha (Braa et al., 2007). Kriteriene for inndelingene 

må tilpasses ut i fra konteksten. Ved å tilby litt funksjonalitet av gangen vil nødvendige 

endringer kunne bli gjort ut i fra fastlegenes tilbakemeldinger på leveransene. Involvering av 

fastleger tidlig i utviklingsprosessen vil dermed gjøre det lettere å kontrollere at løsningen 

tilbyr det brukergruppen ønsker.  

 

I følge Kommunal- og moderinseringsdepartementet (2016) er det å skape nytte hele veien et 

nødvendig prinsipp for å redusere risiko og øke nytten i utviklingen av 

digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Denne tilnærmingen gjør at løsningen blir basert på 
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hva brukergruppen ønsker, fremfor hva teknologien kan tilby. SEP prosjektet i Danmark 

(Aanestad & Jensen, 2011) viser at det å skape nytte med en gang, fremfor i fremtiden, gjør 

både brukergruppen og interessenter fornøyde, og kan være en avgjørende suksessfaktor. 

Brukergruppen vil kunne oppleve fordelene av løsningen tidlig som rettferdiggjør 

investeringene, i tillegg til at kunden sitter igjen med en løsning. Ved å eventuelt ha deler av 

en løsning vil det være mulig og bygge videre på den hvis uforutsette problemer oppstår, 

eksempelvis komplikasjoner med leverandøren.  

 

Braa et al. (2007) mener fokuset bør rettes mot datastandarder og informasjonen som skal bli 

utvekslet, fremfor tekniske standarder. En av årsakene til at IKT-løsninger ikke gir avkastning 

er på grunn av at prosjektets mål ikke samsvarer med brukergruppens faktiske behov 

(Kommunal- og moderinseringsdepartementet, 2016). For å redusere risikoen og øke nytten 

bør det fokusers på hyppige leveranser som gir konstruktive tilbakemeldinger og skaper en 

iterativ prosess, samt åpner opp for skalering. Modularisering gjør det mulig å dele opp 

implementeringen i flere steg slik at aktørene kan innføre løsningen stegvis, og mest mulig 

uavhengig av andre løsninger (Aanestad & Jensen, 2011).  

Bygge på eksisterende løsning  

I dag registreres og behandles opplysninger fra pasienter som blir avstandsoppfulgt hos 

responssentre. Denne tjenesten samler allerede inn en god del av opplysningene som 

informantene ønsker å ha fra blant annet diabetikere. Noen responssentre prøver ut 

oppfølgning av andre pasientgrupper som overvekt. En mulig løsning er derfor å bygge på 

responssenterløsningen ved å videresende opplysninger. Dette kan gjøres ved å utforme en 

sentral database mellom det aktuelle responssentret og løsningen for fastlegene, som vist i 

figur 12. Dermed vil være mulig å hente ut nødvendig informasjon fra pasienter som allerede 

har registrert informasjonen hos responssentrene. Dette bidrar til at pasienten slipper å 

dobbelregistrere opplysninger, samtidig som det bygger på en eksisterende løsning (Braa et 

al., 2007). Aanestad og Jensen (2011) viser at det å utvikle en løsning som en tilleggsfunksjon 

på eksisterende løsninger, fremfor å erstatte nåværende systemer, er å foretrekke. Å bygge på 

eksisterende systemer er kostnadsbesparende og av lav risiko (Aanestad & Jensen, 2011), 

samt tidsbesparende.  
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Figur 12: Mulig løsning steg 1.  

 

De pasientene som ikke blir avstandsoppfulgt gjennom en responssentertjeneste må kunne 

dele opplysninger med fastlegen. I kontekst av studiet er det overvekt og kreft som ikke er en 

offisiell del av tilbudet. Det at rapportløsningen skal samle inn opplysninger fra 

pasientgrupper som ikke blir avstandsoppfulgt i dag, skaper et behov for å kunne registrere 

andre opplysninger enn det som blir innhentet. Det må derfor være fleksibilitet for å samle inn 

informasjon fra flere kilder, eksempelvis direkte fra pasienten, se figur 13.  

 

Figur 13: Mulig løsning steg 2. 
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En mulig løsning for realiseringen av rapportløsningen vil derfor kunne 1) starte med deling 

av opplysninger som allerede blir samlet inn gjennom et responssenter, og 2) lage et 

grensesnitt som kobler seg på en allerede etablert løsning og lar pasienten sende andre 

opplysninger til databasen. Ved å involvere færrest mulig komponenter i informasjonsflyten 

vil også risikoen for dynamisk kompleksitet kunne reduseres (Sommerville et al., 2012). En 

utfordring ved denne løsningen er at pasienter som blir fulgt opp av et responssenter kan ende 

opp med å registrere opplysninger to steder. Dette kan trolig virke tungvint for brukerne som 

trolig må gjøre dette hver dag, eller et par ganger i uken. Det vil også være nødvendig å 

avklare ansvar og roller i oppfølgning av pasientene. I hvor stor grad ønsker responssentrene å 

involvere seg i en slik type løsning? Er det eventuelt mulig å utvide responssentertjenesten til 

å samle inn all informasjonen, for så å lagre dette i en database? På denne måten vil 

pasientene måtte forholde seg til en løsning. Likevel operer responssentrene med løsninger fra 

forskjellige leverandører, som kan skape utfordringer ved at de kan ha ulike grader av 

fleksibilitet. Dette er spørsmål som ikke denne studien besvarer, men som er viktig å avklare.  

 

Det tredje steget i en mulig løsning vil være å bygge på løsningen fra steg 2 ved å inkludere 

andre instanser, se figur 14. Dette gjør det mulig for andre instanser å hente nødvendige 

opplysninger. 

 

Figur 14: Mulig løsning steg 3. 
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Det er i en slik kontekst at det ville vært interessant å se på mulighetene for en fleksibel 

standard for ulike instanser med forskjellig informasjonsbehov. Denne studien har ikke gått 

dypere inn i dette, men det er noe som kan utforskes nærmere. En realisering av en lignende 

løsning vil måtte avklare om databasen skal fungere som et sentralt punkt mellom 

komponentene, og potensielt andre løsninger. Dette vil kunne gjøre databasen attraktiv for 

andre løsninger ved å ha en arkitektur som inviterer til skalering. Figur 14 viser imidlertid 

også at rapportløsningen er modularisert ved den tar høyde for at andre instanser med tiden 

kan utvikle egne komponenter, standarder, og benytte seg av løsningen. Fastlegenes 

funksjonalitet vil dermed bli en av flere standarder i et system av standarder (Braa et al., 

2007) som er uavhengige av hverandre og forhindrer iboende kompleksitet (Sommerville et 

al., 2012).  
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8 Konklusjon, bidrag og videre arbeid 
Dette kapittelet tilbyr oppgavens konklusjon, bidrag og videre arbeid. Formålet med denne 

studien var å finne ut av “hvordan designe og innføre informasjonsstøtte for fastleger”.   

8.1 Konklusjon 
Forskningsspørsmålet er blitt besvart i to deler i diskusjonskapittelet, forholdsvis “hvordan 

designe informasjonsstøtte for fastleger?” og “hvordan innføre informasjonsstøtte for 

fastleger?”. Konklusjonen deles dermed også inn i to deler.  

8.1.1 Hvordan designe informasjonsstøtte for fastleger? 

For å ta hensyn til fastlegenes bekymringer vedrørende store mengder data, og et ulikt 

informasjonsbehov fra pasientgruppene samt utformingen, er det behov for en fleksibel 

standard. Standarden bør utvikles ut i fra en tilnærming hvor det fokuseres på hva som trengs 

å vite, fremfor hva som er fint å vite. Ved å følge et slik design blir de individuelle behovene 

ivaretatt, samtidig som standardens minimale datasett forholder seg til opplysninger som 

anses som nødvendige.  

 

Det minimale datasettet som ble funnet i empirien er et utgangspunkt for hva standarden må 

kategorisere som nødvendige opplysninger. Det ble også konstruert et minimalt datasett for 

rapportens utforming, da empirien viste et behov for ytterligere tilpasninger. Tabellene er 

presentert nedenfor: 

Informasjon Pasienter med kreft Pasienter med diabetes Pasienter med overvekt 

 

Trengs å vite  

Allmenntilstand, 
blodtrykk, 

laboratorieverdier, 
infeksjoner, medisiner 

Blodsukker, aktivitet, 
allmenntilstand, 

blodtrykk, insulin, vekt 

Aktivitet, 
allmenntilstand, 

antropometri 

Tabell 6: Det minimale datasettet for opplysninger. 
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Utforming Diagrammer Tid Sammendrag Layout 

Trengs å ha Kontekst til 

opplysningene 

Zoome-funksjon 

på diagrammer 

Gjennomsnitt, 

minimum og 

maksimum på 

målinger historisk 

Målinger hver for 

seg i ulike 

diagrammer 

Tabell 7: Det minimale datasettet for utforming av rapporten. 

 

Datasettene ovenfor viser ønsker fra seks fastleger og må utvides til et større utvalg for 

nasjonal realisering. En fleksibel standard vil legge til rette for effektiv bruk av minimale 

datasett for nasjonal standardisering og lokal tilpasning.  

8.1.2 Hvordan innføre informasjonsstøtte for fastleger? 

For å innføre informasjonsstøtte for fastleger må potensielle utfordringer av teknisk og sosial 

art adresseres. Det fremkommer i empirien at fastlegene har krav og bekymringer til 

rapportløsningen som må avklares. Disse omhandler integrasjonen av rapportløsningen samt 

kartlegging av arbeidsoppgaver og ansvar. Basert på informantene må løsningen integreres i 

EPJ slik at de kan oppsøke informasjonen ved behov og unngå økt arbeidsmengde. For å 

unngå usikkerhet rundt fastlegens arbeidsoppgaver i en avstandsoppfølgningskontekst vil det 

være nødvendig å avklare deres rolle, samt eventuelle samarbeid med andre instanser, 

eksempelvis responssentre.  

 

Det er nødvendig for at fastlegene ser fordelene ved å anvende løsningen for at prosjektet skal 

bli en suksess. For å oppnå suksess vil systemets tilpasningsevne og integrasjon være 

avgjørende, mens bootstrapping og nettverkseffekten vil ha mindre påvirkningskraft på 

brukergruppen. De mer tekniske aspektene ved løsningen viser at modularisering er en godt 

egnet strategi å følge under utviklingen av en fleksibel standard. Modularisering vil forebygge 

at systemet blir av høy kompleksitet som hemmer mulighetene for skalering. Skalering er 

nødvendig for at standarden skal bli den beste mulige versjonen av seg selv og vokse. I tillegg 

vil modularisering gjøre det mulig å tilby hyppige leveranser slik at løsningen gir nytte 

relativt tidlig. Det vil være fordelaktig å bygge rapportløsningen på responssentre til å bygge 
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med. På denne måten vil modulariseringen bidra til å gi hyppige leveranser som kan gi nytte 

underveis. Løsningen kan skalere videre ved å legge til en ny informasjonskanal direkte fra 

brukerne.  

 

Rapportløsningen vil dermed følge prinsippene for å redusere risiko og øke nytten ved 

digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor: 1) start med behov, 2) tenk stort, start smått og 5) 

lever hyppig, skap nytte hele veien (Kommunal- og moderinseringsdepartementet, 2016).  

8.2 Studiens bidrag 
Denne studien bidrar med innsikt på tre nivåer: direkte bidrag, samfunnsbidrag og 

forskningsbidrag. Det er viktig å påpeke at konkrete forslag og mulige løsninger som er blitt 

presentert ikke er generaliserbare som et resultat av utvalget. Likevel belyser studien viktige 

aspekter ved innføring av informasjonsstøtte for fastleger, som kan være aktuelt i flere 

kontekster.  

Direkte bidrag  

Denne studien viser hvordan informasjonsstøtte for fastleger, i form av en rapportløsning, kan 

designes for å ta hensyn til et varierende behov for informasjon og utforming. Studien belyser 

også potensielle utfordringer ved innføringen, og tilbyr mulige løsninger på disse. Funnene 

viser blant annet hva slags informasjon fastlegene ønsker fra pasienter med kreft, diabetes og 

overvekt, som kan være nyttig for andre studier. Empirien viser også hvilke bekymringer 

fastlegene har ved innføring av en rapportløsning, som kan ses i sammenheng med innføring 

av andre teknologiske tjenester.  

Samfunnsbidrag 

Oppgaven er et bidrag i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Studien tilbyr forslag 

til hvordan en rapportløsning kan designes og innføres for å passe inn i en velferdsteknologisk 

kontekst. En rapportløsning er en mulig døråpner for å involvere pårørende, frivillige og 

aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren i større grad i de velferdsteknologiske tjenestene 

(Helsedirektoratet, 2015a). Studien viser også at det er et behov for et grensesnitt, eller en 
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løsning, som håndterer dokumentutveksling mot andre systemer i helsevesenet utover de rene 

velferdsteknologiske løsningene (Helsedirektoratet, 2015a). Oppgaven viser i tillegg at 

retningslinjene for digitaliseringsprosjekter av Kommunal- og moderinseringsdepartementet 

(2016) er forenelig med studiens konklusjon og dermed bidrar til økt kredibilitet.  

Forskningsbidrag 

Denne studien viser hvordan Braa et al. (2007) sitt design for fleksible standarder kan 

anvendes i industriland. Den belyser også hvordan teorier fra privat sektor kan eller ikke kan 

overføres til offentlig sektor. Oppgaven underbygger i tillegg teorier fra globale 

infrastrukturer, samt viser hvordan teorien samsvarer med retningslinjer for 

digitaliseringsprosjekter (Kommunal- og moderinseringsdepartementet, 2016). 

8.3 Videre arbeid 
Et forslag til videre arbeid er å gjennomføre brukerundersøkelser for å avklare behov fra en 

større brukergruppe som er representativ. Et annet forslag er å avklare grensene for hvor 

ansvaret til fastlegene starter og stopper, samt andre aktuelle instanser, ved 

avstandsoppfølgning av pasienter. Videre er det interessant å undersøke integreringen av 

rapportløsningen, hvorvidt det lar seg gjøre i EPJ eller om det må utvikles en ny 

tilleggstjeneste. For å realisere løsningen ved og bygge på eksisterende løsninger må det 

avklares om det er mulig med et samarbeid eller informasjonsutveksling med responssentre. 

Videre arbeid kan også være å undersøke en fleksibel standard for flere aktører. Et siste 

forslag til videre arbeid vil være å undersøke behovet for utvidelse til sekundær databruk for 

andre aktører, som forskere og administrerende roller i organisasjonen.  

 



 
 

97 

Litteraturliste 
Arthur, W. B. (1990). Positive feedbacks in the economy. Scientific american, 262(2), 92-99.  

Baxter, G., & Sommerville, I. (2011). Socio-technical systems: From design methods to 

systems engineering. Interacting with Computers, 23(1), 4-17. 

doi:10.1016/j.intcom.2010.07.003 

Braa, J., Hanseth, O., Heywood, A., Mohammed, W., & Shaw, V. (2007). Developing health 

information systems in developing countries: The flexible standards strategy. Mis 

Quarterly, 31(2), 381-402.  

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory 

into practice, 39(3), 124-130.  

Direktoratet for e-helse. (2016a). Anbefalinger knyttet til tekniske krav for trygghetsskapende 

teknologi. Lastet ned fra https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534 

Anbefalinger knyttet til tekniske krav - ver 1.0.pdf 

Direktoratet for e-helse. (2016b). HIS 1169:2016 IHE XDS metadata Norsk profil for IHE 

XDS.b. Lastet ned fra https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS 1169_2016 IHE 

XDS metadata.pdf 

Direktoratet for e-helse. (2017a). Leverandørmøte - Velferdsteknologiprosjektet.   Lastet ned 

fra https://www.youtube.com/watch?v=mF81_p66byo 

Direktoratet for e-helse. (2017b). Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022. Lastet ned fra 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan/Nasjonal e-

helsestrategi og m%C3%A5l 2017-2022.pdf 

Direktoratet for e-helse. (2017c). Status planer for realisering av en nasjonal plattform og 

infrastruktur for velferdsteknologi. Lastet ned fra 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonale utvalg/4.1 Velferdsteknologi.pdf 

Farrell, J., & Klemperer, P. (2007). Coordination and lock-in: Competition with switching 

costs and network effects. Handbook of industrial organization, 3, 1967-2072.  

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 

12(2), 219-245. doi:10.1177/1077800405284363 

Hanseth, O. (2018). Fluid Standards: A Conseptualization of the Changing World of 

Standards Based on a Case Study of an m-Commerce platform (pp. 44). 

Hanseth, O., Jacucci, E., Grisot, M., & Aanestad, M. (2006). Reflexive standardization: side 

effects and complexity in standard making. Mis Quarterly, 563-581.  



 
 
98 

Hanseth, O., & Lyytinen, K. (2010). Design theory for dynamic complexity in information 

infrastructures: the case of building internet. Journal of information technology, 25(1), 

1-19.  

Hanseth, O., & Monteiro, E. (1998). Understanding Information Infrastructure  Lastet ned fra 

http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/bok.pdf  

Hanseth, O., Monteiro, E., & Hatling, M. (1996). Developing information infrastructure: The 

tension between standardization and flexibility. Science Technology & Human 

Values, 21(4), 407-426. doi:Doi 10.1177/016224399602100402 

Hanseth, O., & Aanestad, M. (2003). Design as bootstrapping. On the evolution of ICT 

networks in health care. Methods of information in medicine, 42(4), 384-391.  

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). Innovasjon i omsorg. (NOU 2011:11). Oslo Lastet 

ned fra https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0 

 938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf.  

Helse- og omsorgsdepartementet. (2012). Én innbyger, én journal. Lastet ned fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/33a159683925472aa15ad74f27ad04cc/no/p

dfs/stm201220130009000dddpdfs.pdf 

Helsedirektoratet. (2014). Helsedirektoratets anbefalinger på et velferdsteknologiske området. 

Lastet ned fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/120/ 

 Helsedirektoratets-anbefalinger-pa-det-velferdsteknologiske-omradet-IS-2225.pdf 

Helsedirektoratet. (2015a). Arkitektur for velferdsteknologi - anbefaling for utprøving og 

faser for realisering. Lastet ned fra https://ehelse.no/Documents/Velferdsteknologi/ 

 2015-12 Rapport anbefalinger arkitektur velferdsteknologi v1.0.pdf 

Helsedirektoratet. (2015b). Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo. Lastet 

ned fra Oslo: https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/ 

 Velferdsteksnologi i sentrum_delleveranse 1 av 2.pdf 

Helsedirektoratet. (2016). Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo. Lastet 

ned fra Oslo: https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/ 

 Velferdsteksnologi i sentrum_delleveranse 2 av 2.pdf 

Helsedirektoratet. (2017). Avstandsoppfølging delrapport 1. Lastet ned fra 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Avstandsoppf%C3%B8lgin

g -Delrapport 1 - Intro International AS.pdf 



 
 

99 

Johannessen, A., Omenaas, E. R., Bakke, P. S., & Gulsvik, A. (2005). Implications of 

reversibility testing on prevalence and risk factors for chronic obstructive pulmonary 

disease: a community study. Thorax, 60(10), 842-847. doi:10.1136/thx.2005.043943 

Kommunal- og moderinseringsdepartementet. (2016). Digital agenda for Norge. Lastet ned 

fra https://www.regjeringen.no/contentassets/fe3e34b866034b82b9c623c5cec39823/ 

 no/pdfs/stm201520160027000dddpdfs.pdf 

KS. (2017). Nasjonalt program for velferdsteknologi. Lastet ned fra 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/nasjonalt-

program-for-velferdsteknologi 

Kåss, E. (2018). Kronisk. Lastet ned fra https://sml.snl.no/kronisk 

Leonardi, P. M. (2012). Materiality, sociomateriality, and socio-technical systems: What do 

these terms mean? How are they different? Do we need them. Materiality and 

organizing: Social interaction in a technological world, 25.  

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75): Sage. 

Madden, R. (2010). Being ethnographic : a guide to the theory and practice of ethnography. 

London: Sage. 

Morrissey, E. C., Glynn, L. G., Casey, M., Walsh, J. C., & Molloy, G. J. (2017). New self-

management technologies for the treatment of hypertension: general practitioners’ 

perspectives. Family practice.  

Mumford, E. (2006). The story of socio‐technical design: Reflections on its successes, failures 

and potential. Information Systems Journal, 16(4), 317-342.  

Myers, M. D. (1997). Qualitative research in information systems. Mis Quarterly, 21(2), 241-

242. doi:Doi 10.2307/249422 

NCD Risk Factor Collaboration. (2016). Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled 

analysis of 751 population-based studies with 4· 4 million participants. The Lancet, 

387(10027), 1513-1530.  

Nielsen, P., & Aanestad, M. (2006). Control devolution as information infrastructure design 

strategy: A case study of a content service platform for mobile phones in Norway. 

Journal of information technology, 21(3), 185-194. doi:10.1057/palgrave.jit.2000064 

Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial practices: Exploring technology at work. 

Organization studies, 28(9), 1435-1448.  



 
 
100 

Orlikowski, W. J., & Baroudi, J. J. (1991). Studying Information Technology in 

Organizations: Research Approaches and Assumptions. Information Systems 

Research, 2(1), 1-28. doi:10.1287/isre.2.1.29 

Orlikowski, W. J., & Scott, S. V. (2008). Sociomateriality: Challenging the Separation of 

Technology, Work and Organization. Academy of Management Annals, 2, 433-474. 

doi:10.1080/19416520802211644 

Robson, C. (1993). Real world research: A resource for social scientists and practitioners-

researchers. Massachusetts: Blackwell Pushers.  

Sahay, S., & Walsham, G. (2006). Scaling of health information systems in India: Challenges 

and approaches. Information Technology for development, 12(3), 185-200.  

Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). Information Rules.  

Silverman, D. (1998). Qualitative research: meanings or practices? Information Systems 

Journal, 8(1), 3-20. doi:DOI 10.1046/j.1365-2575.1998.00002.x 

Sommerville, I., Cliff, D., Calinescu, R., Keen, J., Kelly, T., Kwiatkowska, M., . . . Paige, R. 

(2012). Large-scale complex IT systems. Communications of the ACM, 55(7), 71-77.  

Stake, R. (2005). Qualitative case studies. Denzin, Norman, K., Lincoln, Yvonna, S. 

Qualitative research, 3rd edn. Sage publications, pp 443-466.  

Star, S. L., & Bowker, G. C. (2006). How to infrastructure. Handbook of new media: Social 

shaping and social consequences of ICTs, 230-245.  

Steinberg, S. G. (1995). Addressing the Future of the Net. WIRED, 3(5), 141-144.  

Strom, H., Selmer, R., Birkeland, K. I., Schirmer, H., Berg, T. J., Jenum, A. K., . . . Stene, L. 

C. (2014). No increase in new users of blood glucose-lowering drugs in Norway 2006-

2011: a nationwide prescription database study. Bmc Public Health, 14. doi:Artn 520 

10.1186/1471-2458-14-520 

Tiwana, A. (2014). Platform ecosystems : aligning architecture, governance, and strategy.   

Tjora, A. H. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal 

akademisk. 

Wettergreen, J. (2017). Vi er kanskje ikke så overvektige likevel? Lastet ned fra 

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/vi-er-kanskje-ikke-sa-overvektige-

likevel 

Yin, R. K. (2009). Case Study Research, Design & Methods 4th ed. 

Aanestad, M., Grisot, M., Hanseth, O., & Vassilakopoulou, P. (2017). Information 

Infrastructures and the Challenge of the Installed Base. In M. Aanestad, M. Grisot, O. 



 
 

101 

Hanseth, & P. Vassilakopoulou (Eds.), Information Infrastructures within European 

Health Care: Working with the Installed Base (pp. 25-33). Cham: Springer 

International Publishing. 

Aanestad, M., & Jensen, T. B. (2011). Building nation-wide information infrastructures in 

healthcare through modular implementation strategies. The Journal of Strategic 

Information Systems, 20(2), 161-176.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
102 

 



 
 

103 

Vedlegg 1 

 

1	

Intervjuguide	

	
Innhenting	av	data	(hyppighet,	variasjon)	

I	dette	studiet	er	fokuset	på	konsultasjoner.	Hva	kan	bidra	til	et	bedre	

informasjonsgrunnlag	for	fastlegen	og	hvordan	kan	fastlegen	forberede	seg	til	møtet.	

Det	er	tenkt	at	dette	er	pasienter	som	har	faste	besøk	hos	fastlegen	over	lenger	tid.		

		

Brukerscenario	1:	pasient	med	kreft	(Connect	2.0)	

- Hvilken	informasjon	trenger	du	for	å	behandle	denne	pasienten?	

- Fra	hvor	kommer	informasjonen?	Pasientmøter,	devices,	registreringer	(journal	

eller	devices)	

- Hvilke	målinger/prøver	kan	pasienten	gjøre	selv?	

- I	responssentre	så	er	det	spørsmål	rundt	dagsform	osv.	Hvilke	spørsmål	vil	være	

nyttig	å	få	besvart	av	pasienten?		

- Er	det	behov	for	sanntidsdata	eller	ikke?	

o Hvor	ofte,	og	hvor	nye	data?	

§ Ukentlig,	månedlig,	ved	hendelser?			

	

Brukerscenario	2:	pasient	med	diabetes	

- Hvilken	informasjon	trenger	du	for	å	behandle	denne	pasienten?	

- Fra	hvor	kommer	informasjonen?	Pasientmøter,	devices,	registreringer	(journal	

eller	devices)	

- Hvilke	målinger/prøver	kan	pasienten	gjøre	selv?	

- I	responssentre	så	er	det	spørsmål	rundt	dagsform	osv.	Hvilke	spørsmål	vil	være	

nyttig	å	få	besvart	av	pasienten?		

- Er	det	behov	for	sanntidsdata	eller	ikke?	

o Hvor	ofte,	og	hvor	nye	data?	

§ Ukentlig,	månedlig,	ved	hendelser?			
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2	

Brukerscenario	3:	overvektig	pasient	

- Hvilken	informasjon	trenger	du	for	å	behandle	denne	pasienten?	

- Fra	hvor	kommer	informasjonen?	Pasientmøter,	devices,	registreringer	(journal	

eller	devices)	

- Hvilke	målinger/prøver	kan	pasienten	gjøre	selv?	

- I	responssentre	så	er	det	spørsmål	rundt	dagsform	osv.	Hvilke	spørsmål	vil	være	

nyttig	å	få	besvart	av	pasienten?		

- Er	det	behov	for	sanntidsdata	eller	ikke?	

o Hvor	ofte,	og	hvor	nye	data?	

§ Ukentlig,	månedlig,	ved	hendelser?			

	

Det	er	tatt	utgangspunkt	i	at	det	automatisk	genereres	en	rapport	av	rådataene	som	blir	

samlet	inn	fra	avstandsoppfølgingen.	Rapporten	er	tilgjengelig	for	fastleger.	

Design	(utseende,	knapper,	valgmeny)	

- Er	det	behov	for	en	rapport	for	de	tre	ulike	scenariene?	

§ Hvilken	informasjon	bør	være	med?	

§ Hvordan	bør	den	se	ut?	

§ Er	det	mulig	å	lage	en	standard	rapport	for	alle	sykdommene	eller	

må	man	lage	en	for	hvert	brukstilfelle?		

- Spørsmål	ut	i	fra	de	ulike	parameterne	

o Tabeller?	

o Diagrammer?		

o Sammendrag?	

o Trender?		

- Ser	du	et	behov	for	å	i	tillegg	til	standard	rapporter	kunne	bestille	en	mer	

skreddersydd	rapport?		

	

Det	er	viktig	at	nye	løsninger	blir	brukt,	at	det	gir	en	positiv	opplevelse	og	at	det	er	lett	

tilgjengelig.			

Tilgjengelighet	

- Hvor	ser	du	for	deg	at	rapporten	ligger,	i	EPJ	eller	som	en	egen	løsning?		
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Brukerscenario 1: pasient med kreft 
 

 

 
(Bilde: https://forskning.no/helse/kreft/2017/03/uflaks-kan-vaere-hovedarsaken-til-kreft) 

 

 

Kari er 47 år og har kreft. Hun har hatt gjentatte infeksjoner og har behov for 

blodoverføring. Ved å gjennomføre målinger hjemme reduseres sjansene for å få 

infeksjoner fra sykehuset. Hjemme måler hun blodtrykket, hemoglobin og CRP.  
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Brukerscenario 2: pasient med diabetes 
 

 

 
(Bilde: velferdsteknologi i sentrum 1 av 2 s.19) 

 

Trond er 74 år og har diabetes type 2. Han har vært innlagt på sykehuset 

tidligere og har nå bodd hjemme i 4 måneder utstyrt med et nettbrett. Trond 

bruker Pilly, måler blodsukkeret, blodtrykket og vekten. Pilly gir varsel 3 ganger 

om dagen for å minne han på å ta medisinene sine. 
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Brukerscenario 3: overvektig pasient 
 

 

 
(Bilde: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2013/06/14/175430/dette-

gjor-overvekt-med-kroppen)  

 

Helene er 56 år og tilhører gruppen for ekstrem fedme. For å gå ned i vekt har 

hun fått en kostholdsplan og tilhørende treningsplan som hun må følge. Ut over 

dette besøker hun legen en gang i halvåret eller når hun selv avtaler time. 

Foreløpig registrerer hun aktiviteten sin ved å bruke en aktivitetsmåler. Hun sier 

at hun gjerne vil dele denne informasjonen med fastlegen sin, eventuelt 

registrere dataene fra en aktivtetsmåler over i et skjema/dokument. 
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https://www.lommelegen.no/annet/%C3%A5-v%C3%A6re-pasient/artikkel/de-vanligste-klagene-pa-fastleger/69027770	
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

 

3	

Bruker
scenari
o	

Hvilken	
informasjon	

Hvor	
kommer	
informasjone
n	fra	

Hvilke	
målinger	kan	
pasienten	
gjøre	selv	

Hvilke	
spørsmål	vil	
være	nyttig	å	
få	besvart	av	
pasienten	

Er	det	behov	
for	
sanntidsdata	
eller	ikke	

Hvor	ofte,	og	
hvor	nye	data	

1:	
pasient	
med	
kreft	

	 	 	 	 	 	

2:	
pasient	
med	
diabete
s	

	 	 	 	 	 	

3:	
overve
ktig	
pasient	
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4	

	

Bruker
scenari
o	

Rapport:	
hvilken	
informasjon	

Rapport:	
hvordan	bør	
den	se	ut	

Standard	
eller	en	for	
hvert	tilfelle	

Bør	det	være	
tabeller,	
diagrammer	
etc.	

Rapport:	
behov	for	å	
skreddersy	
en	egen		

Hvor	bør	
rapporten	
ligge/integre
res	

1.	
Pasient	
med	
kreft	

	 	 	 	
	

	 	

2.	
Pasient	
med	
diabete
s	

	 	 	 	 	 	

3.	
Pasient	
med	
overve
kt	
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Vedlegg 4 

 

Motstridende	meninger	
CRP	 • Ikke	CRP,	keitete.	(17.01)	

• CRP	på	grensen	(19.02)	
Hovedfokus	pasient	med	kreft	 • Når	det	er	på	slutten	så	er	det	ernæring	

og	smerte.	Hovedfokus	på	smerte	
(17.01)	

Pasient	med	overvekt	 • Unødvendig	brukerscenario	(26.01,	)	
• Ikke	så	flinke	med	overvektige,	så	det	

her	er	noe	av	det	mest	spennende	
(13.02)	

• De	er	ikke	så	lette	å	få	på	kontoret	
(13.02)	

• Tror	ikke	det	er	vits	i	å	lage	spørsmål	
rundt	aktivitet	osv.	(19.02)	

Pasient	med	kreft	 • Ikke	noen	langtidsoppfølgningseffekt.	
Ikke	en	kontorpasient	(26.01,	)	

• Mer	interessant	med	kreftpasienter	enn	
overvektige	(13.02)	

• Ikke	så	viktig	med	blodtrykket.	Faller	
når	hun	blir	kritisk	syk	(20.02)	

Pasient	med	diabetes	 • Kun	relevant	med	blodsukker,	men	det	
har	begrenset	bruksverdi	og	gir	kun	et	
øyeblikksbilde.	Bruker	vanligvis	en	test	
som	gir	blodsukker	over	lenger	tid	
(26.01)	

• Diabetikere	ser	ut	til	å	være	blant	de	
som	har	størst	nytte	av	avstandsmåling	
og	den	interaktive	måten	å	jobbe	på.	
For	det	er	livsstil	som	er	behandlingen	
(26.01)	

• Blodtrykk	og	vekt	betyr	lite	(26.01)	
• Ikke	vits	med	å	veie	vekta	(20.02)	
• De	merker	ikke	at	de	har	høyt	

blodsukker,	så	spm	rundt	det	er	ikke	
hensiktsmessig	(20.02)	

	
Diverse	

Kunstig	intelligens	 • Bruke	AI	for	å	finne	informasjonen	i	EPJ	
(17.01)	

Administrativt	 • Hvertfall	sånn	at	opplæringen	ikke	
skjer	hos	meg	(08.02)	

Rapportens	funksjonalitet	 • Koble	dataene	med	historien	(kontekst)	
(17.01)	

• Verdiene	trigger	e-konsultasjon	(17.01)	
• Event-based:	popper	opp	hva	som	har	

skjedd	(26.01)	
• Opptatt	av	at	det	skal	gå	fort	og	enkelt.	

Hvis	ikke	blir	det	ikke	brukt	(08.02)	
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• Integrasjonen	er	veldig	viktig,	det	må	
inkluderes	i	tankegangen.	For	hvis	det	
ikke	kan	integreres	med	noe	så	blir	det	
enda	en	ting	man	må	gjøre.	(20.02)	

• EPJ	systemet	skal	avgjøre	hvilken	
rådata	og	kombinasjoner	av	data	jeg	vil	
ha	for	å	hente	en	rapport.	Jeg	tenker	at	
vi	er	i	2018	nå	skal	journalsystemene	
slev	basert	på	hva	du	klikker	på,	gi	
resultatene.	Sømløst	i	EPJen	(17.01)	

Gevinster	ved	avstandsoppfølgning	av	
kreft	

• Avklare	om	pasienten	trenger	
blodtransplantasjon	i	hjemmet	(17.01)	

• Oppfølgning	etter	at	en	
smertebehandling	justeres	(08.02)	

• Mest	aktuelt	med	relativt	dårlig	pasient	
(langkommet	kreftsykdom)	(08.02)	

• Kan	avklare	blodtransplantasjon	
hjemme	i	stedet	for	å	dra	på	sykehus	
(17.01)	

• Palliativ	pasient;	se	smerte	på	timenivå	
og	endre	medisinforbruket	(17.01,	
13.02)	

Gevinster	ved	avstandsoppfølgning	av	
diabetes	

• Motivere	pasienten	til	å	være	aktiv	
(17.01)	

• Diabetikere	har	størst	nytte	av	
avstandsoppfølgning	(26.01)	

• Gi	bedre	dosering	for	diabetikere	og	
doseringstiltak	(20.02)	

Gevinster	ved	avstandsoppfølgning	av	
overvektige	

• Forhindre	diabetes	(17.01)	
• Progresjon	ved	at	andre	ser	verdiene	

(17.01)	
• Ikke	så	flinke	med	behandling	av	

overvektige	(13.02)	
• Overvektig	og	litt	sånn	

abdominal/metabolssyndrom.	Stadiet	
før	man	får	blodtrykkstabletter	osv.	
Sånn	at	man	kan	bygge	på	et	
overvektsscenario;	blodtrykk,	
midjemål,	blodsukker,	skritteller	og	
vekt.	Det	tenker	jeg	kan	være	veldig	
relevant	(17.01)	

Velferdsteknologi	 • Kan	aldri	overta	den	personlige	
relasjonen	(17.01)	

• Vil	avlaste	hjemmesykepleiere	en	god	
del	(17.01)	

Utfordringer	knyttet	til	pasient	med	
kreft	

• Ikke	annen	oppfølgning	som	med	
kroniske.	Kreft	er	bare	tidlig	varsling	
(26.01)	
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• Forskjell	på	oppfølgning	av	truende	
infeksjoner	og	synkende	HB	og	palliativ	
(26.01)	

• Dagens	tilstand	er	irrelevant	om	en	
måned,	ikke	samme	sykdom.	Leter	etter	
infeksjoner	og	anemier	(26.01)	

• Trenger	et	laboratorium	hos	pasienten	
(26.01,	13.02)	

• Kroppen	er	ikke	i	stand	til	å	reagere	på	
blodtrykk,	HB	og	CRP	(26.01,	)	

• Cellegift	kan	gjøre	pasienten	nøytropen.	
Fanges	opp	av	temperatur	(20.02)	

• Har	ofte	kunstig	CRP,	trenger	derfor	
trender	(20.02)	

• Kommer	an	på	hvor	pasienten	er	i	
sykdomsforløpet	(08.02)	

• Fremstille	informasjon	grafisk	(08.02)	
• Hvite	blodlegemer	er	litt	styr	å	gjøre	

hjemme	(20.02)	
• Vanskelig	å	måle	egen	pustefrekvens	

(20.02)	
Utfordringer	knyttet	til	pasient	med	

overvekt	
• Metabolssyndrom;	litt	høyt	blodtrykk,	

er	overvekt	og	småresistent	til	insulin	
(17.01)	

• De	skiver	ikke	hva	de	spiser.	Utfordring	
å	følge	opp	kostholdet	(08.02,	19.02)	

Utfordringer	knyttet	til	pasient	med	
diabetes	

• Skille	mellom	diabetes	1	og	2,	men	at	
det	finnes	mange	kombinasjoner	og	
mellomting	(17.01)	

• Diabetes	2	kan	bli	bedt	om	å	måle	
blodsukker	en	periode	hvis	
langtidssukkeret	har	blitt	høyere	
(17.01)	

• Grenser	for	hvor	mange	ganger	man	vil	
stikke	seg	i	fingeren	(20.02)	

• Vanskelig	å	måle	kosthold	hvis	de	ikke	
registrerer	hva	de	spiser	(08.02)	

Responssenter	 • Viktig	å	skille	mellom	pleie	og	medisin.	
Responssentret	har	eliminasjon,	
ernæring	og	temperatur.	Ikke	skrevet	
intervjuet	under	disse	(26.01)	

• Responssenteret	er	bedre	til	pleie	
(26.01,	)	

Fastlegens	rolle	 • Kreft:	kan	bare	følge	opp	hjemme	til	et	
visst	nivå	(26.01)	

• Opererer	mye	med	røde	tall	(20.02)	
• Bruker	mange	latinske	termer	(20.02)	
• Hvilken	rolle	skal	fastlegen	ha	i	det	som	
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kan	være	alt	fra	enkel	behandling	
hjemme	som	blir	kvalme	etter	cellegift,	
til	full	palliative,	dø-hjemme	situasjon	
(17.01)	

• Det	kommer	an	på	hva	man	forventer	at	
jeg	skal	tilby	av	diagnostikk	på	
avstandsmåling	(26.01)	

• Skal	ikke	være	noen	alarmsentral	som	
følger	med	på	alle	pasienter	om	
hvordan	det	er	med	vekten	deres	og	
sånne	ting	(17.01)	

• Utgangspunkt	i	at	fastlegene	ikke	vil	ha	
noe	ansvar	for	det	som	skjer	ute,	men	at	
de	får	tak	i	det	når	de	trenger	det	
(17.01)	

• Viktig	at	pasienten	får	kontakt	hvis	det	
er	behov	for	det	(13.02)	

• Hente	frem	rapporten	når	pasienten	
kommer	til	legen	(17.01,	26.01)	

• Dukker	opp	akutte	arbeidsoppgaver	
(17.01)	

• Fastlegene	blir	utfordret	av	online	
leger.	Det	er	snapchat	generasjonen	
som	kommer	nå	(17.01)	

• Lettere	å	vurdere	jo	mer	informasjon	
man	har,	men	ikke	for	mye	(13.02)	

• Fastlegeordningen	er	for	dårlig	(17.01)	
• Opererer	med	deduktiv	tilnærming	til	

spørsmål	(20.02)	
Sykehuset	 • (Kreft):	jobb	for	sykehuslege	på	

palliasjons-avdelingen	(26.01,	20.02)	
• Viktig	med	tilbakemeldinger	når	

pasienten	har	vært	på	sykehuset.	
Planlagt	behandling	og	medisinliste	
(kreft)	(08.02)	

• Forskjell	på	en	pasient	som	ikke	har	
vært	innlagt	(20.02)	

• Vi	har	en	flott	kreftavdeling	som	på	en	
måte	styrer	disse	forløpene,	som	hadde	
tatt	styringen	her	(20.02)	

Hjemmesykepleien	 • Pasienter	kan	underdrive	målingene.	
Viktig	at	hjemmesykepleien	er	med	i	
bildet	også.	Kreft	(13.02)	

• Har	flinke	pallative	sykepleiere	som	kan	
håndtere	hjemmedøende	pasienter	
(17.01)	

• Kreft:	sjekker	at	veneflonen	er	i	orden	
(08.02)	
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• Gunstig	at	hjemmesykepleien	tar	

kontrollprøver	av	HB.	Noen	kan	

underdrive	(13.02)	

• Ofte	opptatt	av	funksjonsnivået	og	

allmenntilstand	(20.02)	

Systemer	 • Bruker	tre	gamle	systemer;	InfoDoc,	

CGM	og	System	X.	Kommer	PreDoc	

(20.02)	

Hjelpemidler	 • Automatiske	blodtrykksmåler	teller	

puls	(20.02)	

• MIT:	kameraløsning.	Fargeendring	i	

ansiktet	(20.02)	

• Apparat	til	200kr	måler	O2	og	puls	

(20.02)	

• Trigge	en	e-konsultasjon		

• Arketyper.no/archetyper.no	open-

source	prosjekt	for	å	kartlegge	

biometri.	Definerer	blodtrykk	osv.	

(20.02)	

• CRP:	kan	få	tak	i	kit	(19.02)	

	
	

Enig	(direkte/indirekte)	
Rapportens	tilgjengelighet	 • Skal	ligge	i	EPJ.	(17.01,	26.01,	08.02)	

• Eller	på	responssenterets	side,	logger	

inn	med	buypass	(26.01,	)	

• Journalsystemet	skal	hente	og	generere	

de	rapportene	jeg	vil	ha.	Så	blir	det	opp	

til	EPJen	og	trekke	ut	den	

informasjonen	jeg	vil	ha	(17.01)		

Seleksjon	 • Viktig	å	filtrere	og	strukturere	

informasjonen	(17.01)	

• Mye	informasjon	man	ikke	vet	hva	skal	

brukes	til	,	det	er	hovedproblemet	med	

mange	enkeltmålinger	(08.02)		

Spørreskjema	 • Kan	bli	overveldende	med	for	

kompliserte	spm	(17.01)	

• Alltid	spennende	å	se	at	det	pasienten	

opplever	stemmer	med	laben	da.	

(17.01)	

Pasient	med	diabetes	 • Forskjell	på	diabetes	1	og	2.	Hyppigere	

på	de	med	store	svingninger	(17.01)	

Datamengde	 • Vil	ikke	uhemmet	få	inn	masse	data	

(17.01)	

• Selektere	ut	relevant	informasjon	

(17.01)	

• Silingsfunksjonen	av	data	kan	bli	en	

utfordring	(08.02)	
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• Selv	om	det	er	teknisk	mulig,	så	er	det	
ikke	fornuftig	å	gjøre	det	(08.02)	

• Det	er	veldig	mange	inn-kanaler	og	da	
blir	det	fort	uoversiktlig.	Da	
konkurrerer	det	med	alt	annet	av	input	
ila.	dagen	(08.02)	

	 	
Informasjon	fra	alle	intervjuene	

Hvilken	informasjon	-	kreft	 • Allmenntilstand	(13.02,	19.02)	
• Avføring	(17.01)	
• Blodtrykksverdier	(17.01,	26.01,	13.02,	

19.02,	20.02)	
• Blodsukker	(08.02)		
• CRP	(26.01,	13.02,	19.02,	20.02)	
• Drikkeliste	(17.01)	
• Dobesøk	(17.01,	)	
• Ernæring	(17.01,	)	
• Hvite	blodlegemer	(19.02,	20.02)	

Leukocytter	(type	hvite	blodceller)	
(19.02)		

• Hoste	(13.02)	
• Hemoglobin	(17.01,	26.01,	08.02,	

13.02,	19.02,	20.02)		
• Infeksjoner	(26.01,	13.02)	
• Kvalme	(17.01)	
• Laboratorieverdier	(19.02)	
• Medisinbruk	(17.01,	08.02)		
• Matlyst	(17.01)	
• Mat	(08.02)	
• Næringstilskudd	(17.01)	
• Puls/	SBO2	(19.02,	20.02)	
• Psykisk	helse	(17.01)	
• Planlagt	behandling	(08.02)	
• Respirasjon/	respirasjonsrate	(13.02,	

20.02).	O2	metning	(ikke	nødvendig	
13.02)	(13.02,	20.02)	

• Sykdomsfølelse	(19.02)	
• Smerter	(17.01,	08.02,	13.02)	
• Sjekke	at	alle	formaliteter	er	i	orden	

(13.02)	
• Smertelindrende	(13.03)	
• Symptomer	(luftveier,	urinveier	eller	

hud	19.02)	(20.02)	
• Temperatur/feber	(17.01,	13.02,	

19.02,	20.02)	
• Tilbakemeldinger	fra	sykehuset	

(08.02)	
• Trygghet	(13.02)	
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• Vektutvikling	(17.01	)	
Hvilke	spm	er	nyttig	å	få	besvart	av	

pasienten	(kreft)	
• Matlyst.	Hvordan	de	har	spist/	har	du	

fått	spist?	(17.01,	08.02)	
• Avføring	(17.01)	
• Psykisk	helse,	depresjoner	(17.01)	
• Hvordan	jeg	har	det	(17.01,	)	
• Depresjoner	(17.01,	)	
• Spm	lagd	fra	egen	behandlingsplan	

utarbeidet	med	pasienten.	Generell	
basis	(26.01,	)	

• Aktivitet	(08.02)	
• Hvordan	dagen	har	vært	(08.02)	
• Hvor	mye	de	er	oppe	(08.02)	
• Hvor	mye	de	har	ligget	i	sengen	

(08.02)	
• Om	det	er	noe	de	opplever	som	

vanskelig	(08.02)	
• Har	du	det	bra?	Ja/nei	13.02)	
• Hoster	du?	(26.01)	
• Hvordan	ting	går	(08.02)	
• Hvordan	ting	utvikler	seg	(08.02)	
• Har	du	mer	vondt	enn	vanlig?	13.02)	
• Går	det	greit	å	puste?	(respirator)	

13.02)	
• Føler	du	deg	svimmel?	(17.01)	
• En	score	på	smerter	13.02)–	(17.01	

snakker	mye	om	smerter)	
• Allmenntilstand:	hvordan	har	du	det	i	

dag?	(26.01,	13.02,	19.02,	20.02)	
• Trygghet	kontra	utrygghet	
• Tegn	til	eventuelle	infeksjoner;	

luftveier,	urinveier	eller	hud	(19.02)	
• Sykdomsfølelse	(19.02)	
• Funksjonsnivå	(20.02)	

Hvilken	informasjon	-	diabetes	 • Aktivitetsråd	(26.01)	
• Blodtrykk	(08.02,	13.02,	20.02)	
• Blodsukkermålinger	(17.01,	26.01,	

08.02,	13.02,	19.02,	20.02)		
• Følinger	(17.01,	08.02)	
• Insulin	(13.02)		
• Kost	(26.01,	08.02)	
• Kveldsgrenseverdi	(19.02)	
• Pilly	(17.01,	08.02)	
• Temperatur	(13.02)	
• Urin	(13.02)	
• Vekt	(08.02,	13.02,	19.02)	
• Glukosemålinger	(20.02)	
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Hvilke	spm	er	nyttig	å	få	besvart	av	
pasienten	(diabetes)	

• Trening/Hvor	mye	aktivitet	har	du	
vært	i?	(17.01,	26.01,	13.02,	19.02,	
20.02)	Har	du	gått	noe?	(17.01)	

• Opplever	du	føling	j/n?	(17.01,	08.02,	
13.02,	20.02)	Opplever	du	perioder	
med	føling	(nattlige)?	(17.01)	

• Samme	spm	fra	responssenter	(26.01)	
• Kosthold	(26.01,	08.02)	Har	du	spist	

sunt?	(20.02)	
• Ernæring	(26.01,	)	
• Problemer	de	opplever	(08.02)	
• Urinprøve	(13.02)	
• Blodtrykk	(13.02)	
• Vekt	(13.02,	20.02)	
• Sjekker	du	bena	for	sår	osv.	(13.02)	
• Er	du	mer	trøtt	i	dag	enn	til	vanlig?	

(13.02)	
• Infeksjonssymptomer	(19.02)	
• Type	2:	livsstilstiltak	(20.02)	
• Har	du	gjort	dine	plikter?	(20.02)	
	
Fra	eksempler	vist	i	ppt:	
• Tørster	du	mer	i	dag?	(13.02)	
• Har	du	munntørrhet	i	dag?	(13.02)	
• Har	du	hyppigere	vannlatning	i	dag?	

(13.02)	
• Føler	du	deg	mer	kortpustet	i	dag?	

(13.02)	
• Hvor	mange	måltider	har	du	spist	i	

dag?	(13.02)	
• Hvor	mange	mellommåltider	har	du	

spist	i	dag?	(13.02)	
• Har	du	vært	i	aktivitet	i	dag?	(13.02)	
• Er	formen	generelt	dårligere	i	dag?	

(13.02)	
• Er	du	kvalm	eller	har	vondt	i	magen?	

(13.02)	
Hvilken	informasjon	-	overvekt	 • Vekt	(17.01,	08.02,	13.02,	19.02,	20.02)	

• Næring/kosthold	(17.01,	08.02,	13.02)	
Kalorier:	inntak	og	forbruk	(17.01,	
13.02,	19.02)	Er	du	såpass	motivert	at	
du	skriver	ned	hva	du	spiser,	spiser	du	
mindre	(26.01)	

• Aktivitet/trening.	Hvor	mye	og	hvor	
ofte	(17.01,	08.02,	13.02,	20.02)	

• Midjemål	(17.01,	13.02	)	
• Blodsukkermålinger,	fare	for	den	type	

ting	(diabetes?)	(17.01)	
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• Blodtrykk	(17.01,	)	
• Drikke	(13.02)	
• Pulsklokke	(20.02)	
• Dagbok	(20.02)	
• Skritteller/	skritt	(13.02,	19.02)	
• Pulsutvikling	(ikke	så	viktig)	(13.02,	

20.02)	
• Motivasjon	(13.02,	20.02)	

Hvilke	spm	er	nyttig	å	få	besvart	av	
pasienten	(overvekt)	

• Har	du	vært	aktiv?	(17.01)	
• Hvor	mye	har	du	gått?	(17.01,	20.02	)	
• Hvordan	synes	du	det	går?	(08.02)	
• Hvordan	de	følger	det	opp	(08.02,	

19.02)	
• Hva	er	midjemålet	ditt	nå?	(17.01)	
• Motivasjon	(13.02)	
• Aktivitet:	hvor	mange	km.	Fylle	inn	

med	tall	(13.02)	
• Føler	du	deg	sulten?	(13.02)	
• Hvor	sulten	føler	du	deg?	(13.02)	
• Matinntak	(20.02)	
	

Hvor	ofte	og	hvor	ferske	data	
Pasient	med	kreft	 • Ha	real-time	informasjon	når	man	

søker	det	(17.01)	
• Pasienten	måler	data	3	ganger	om	

dagen	(13.02)	
• Relativt	stabil:	registrere	data	tre	

ganger	daglig	(13.02)	
• Relativt	stabil:	trenger	ikke	

informasjon	så	ofte.	Det	som	er	nyttig	
er	å	se	at	ting	ikke	endrer	seg(08.02)	

• Målingene	må	være	relativt	ferske	
(spesielt	mtp.	Blodoverføring	og	
infeksjoner)	(13.02)	

• Minimum	en	gang	i	døgnet	(13.02)	
• Smerte:	løpende/	noen	ganger	i	døgnet	

(08.02)	
• Event-based	(26.01)	
• Ved	palliasjon:	se	smerter	på	timenivå	

(17.01)	
• Pasienten	kommer	rett	fra	sykehuset	

eller	har	store	smerter	trengs	det	
oftere	informasjon.	En	eller	to	ganger	i	
døgnet/dag	til	dag	(08.02)	

Pasient	med	diabetes	 • Hyppigere	målinger	hvis	de	nylig	har	
startet	med	insulin.	Daglig,	senest	fra	i	
går	(13.02)	

• Blodsukker	ideelt	sett	3	ganger	om	
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dagen	(13.02)	
• En	gang	i	uka	hvis	ikke	annet	er	

spesifisert	(13.02)	
• Stabil	diabetes:	tre	ganger	daglig	hver	

3.dag	(13.02)	
• Stabil	diabetes:	en	gang	i	uka	(08.02,	

13.02)	
• Oftere	målinger	med	ustabil	diabetes	

(08.02)	
• Urinprøve	en	gang	i	uken	(13.02)	
• Blodtrykk	en	gang	i	uken	(13.02)	
• Vekt	en	gang	i	uken	(13.02,	20.02)	
• Følinger	en	gang	i	uken	(20.02)	
• Blodsukker	så	ofte	som	mulig	(17.01,	

20.02)	
• Sjekke	for	sår	osv.	en	gang	i	uken	

(13.02)	
• Event-based	(26.01)	

Pasient	med	overvekt	 • Få	en	månedlig	oppsummering	(08.02)	
• En	gang	i	uken	(13.02)	
• Pasienten	veier	seg	hver	dag,	men	

fastlegen	kan	se	vekten	en	gang	i	uken	
(13.02)	

• Midjemål	en	gang	i	uken	(13.02)	
	

Rapport	
Fremstilling	(bør	det	være	tabeller,	

diagrammer	etc.	Hvordan	bør	den	se	ut)	
• Ulike	views:	zoome	inn	og	ut	på	time,	

dag,	måned	(17.01,	26.01,	08.02,	13.02,	
19.02)	

• Diagrammer	(17.01,	26.01)	
• Event-based	x-akse	i	graf.	Poppe	opp	

hva	som	har	skjedd	(26.01,	08.02)	
• Kurver	(26,01,	08.02,	13.02,	19.02)	
• Graf	(26.01,	08.02,	13.02,	19.02,	20.02)	
• Søylediagram	(13.02)	
• Tabeller	(17.01,	08.02)	
• Klassering	av	symptomer	på	toppen	og	

lagt	med	laboratoriesvar,	blodtrykk	og	
temperatur	i	bunnen	av	dette	(19.02)	

• Tidsintervaller	(19.02)	
• Trender	som	gjennomsnitt,	min	og	

maks,	gjennomsnitt	historisk	(08.02,	
13.02,	19.02,	20.02)	

• Røde	tall	(20.02)	
• Komprimert	

sammendrag/oppsummering/tolkning
/	abstrakt	(08.02,	20.02)	

• (Diabetes)	Vise	24	timer	som	et	
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resume	også	bla	time	for	time	(08.02)	
• En	liten	tabell	under	grafen	med	

hovedtall;	antall	målinger	+	trender.	
Sammenligne	med	forrige	måned	
(08.02)	

• Muligheten	til	en	liten	kommentar	
etter	å	ha	svart	1-10.	Skrive	hvor	de	
har	vondt	osv.	Fint	å	vite	hvorfor	
(08.02,	13.02)	

• Laboratoriesvar,	blodtrykk	og	
temperatur	i	bunnen	(19.02)	

• Forklaring	på	dataene,	kontekst	
(17.01,		26.01,	08.02,	13.02,	19.02)	

• Punkt	som	popper	opp	fra	grafpunktet	
med	tilleggsinformasjon	fra	det	
aktuelle	punktet(er	tredelt;	pasientens	
opplevelse	på	hvordan	han	har	det,	hva	
det	er	gitt	av	næringstilskudd	og	
smertestillende)	(17.01,	08.02,	13.02)	

• Beslutningsstøtte	for	medisinering	
(20.02)	

• Graf	for	motivasjon	og	aktivitet	(leiker-
skala)	(20.02)	

• Det	som	springer	en	i	øynene	er	det	
som	er	viktig	(08.02)	

• Vise	målingene	hver	for	seg	i	egne	
diagrammer	(08.02,	13.02)	

Tilgjengelighet	(hvor	bør	rapporten	
ligge)	

• I	journalsystemet	(17.01,	08.02,	13.02,	
19.02,	20.02)	

• Plug-in	som	kjernejournal	(20.02)	
• Sende	det	som	XML	(20.02)	
• EPJ	velger	informasjon	basert	på	

pasientens	sykdom	(17.01)	
• Er	en	funksjon	når	du	er	inne	i	

pasientbildet	(08.02,	13.02)	
• Hvis	man	skal	gå	ut	av	journalsystemet	

og	inn	i	et	annet	system	er	jeg	redd	det	
blir	for	tungvint	til	at	vi	orker	å	bruke	
det	(13.02)	

Individuelle	rapporter	for	hver	sykdom	
(en	standard	eller	en	for	hvert	tilfelle)	

• Forskjell	på	hvor	ofte	det	er	nyttig	å	få	
info	(08.02)	

• Lage	litt	forskjellige	(08.02,	13.02,	
19.02,	20.02)	

• Forskjell	på	hvor	ofte	det	er	nyttig	å	få	
informasjon,	hyppigheten	(08.02)	

• En	kreftpasient	må	man	vite	noe	hver	
dag,	mens	en	med	overvekt	haster	jo	
ikke.	(08.02)	
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• Hvordan	det	blir	fremstilt	og	bygd	opp	
er	ikke	annerledes	(08.02)	

• En	for	hvert	tilfelle,	kan	kvalitetssikres	
(20.02)	

Spesialtilpasset	
(behov	for	å	skreddersy	en	egen?)	

• Viktig	at	den	som	skal	ha	
informasjonen	er	den	som	bestiller	
den,	så	man	bestiller	noe	nyttig	(08.02)	

• Må	kunne	skreddersy	fra	pasient	til	
pasient	(08.02)	

• Har	en	”hva-kan-vi-sjekke-hjemme-
liste”	og	krysser	av	hvor	ofte	(08.02)	

• Utvalg	av	ting	pasienten	kan	registrere	
og	hvor	ofte	jeg	vil	ha	beskjed	

• Elegant	hvis	man	kunne	velge	fra	en	
meny	(19.02)	

• Enkelt	bestillingsbilde.	Generelt	for	
alle	sykdommer	også	huker	av	(08.02)	

• Ikke	skreddersy	egen,	ha	en	standard,	
men	kunne	legge	til	ekstra.	Forhindre	
at	alle	gjør	sin	greie	(13.02,	20.02)	

	
Kommentarer	

Pasient	med	kreft	 • Er	det	sånt	(ernæring,	tilskudd)	
avstandsmåling	egentlig	skal	brukes	
til?	(26.01)	

• Er	det	kreftoppfølgning	eller	overvåker	
man	menneskets	helse	for	å	unngå	og	
snuble	over	kritiske	farer?	(26.01,	)	

• Trenger	ikke	så	mye	informasjon	fra	
stabile	pasienter,	men	nyttig	å	se	at	
ting	ikke	endrer	seg.	(08.02)	

• Har	ikke	et	laboratorium	hjemme	
(26.01,	19.02)	

• CRP:	kan	få	tak	i	kit	(19.02)	
Pasient	med	diabetes	 • Kun	relevant	med	blodsukker,	men	det	

har	begrenset	bruksverdi	og	gir	kun	et	
øyeblikksbilde	(26.01)	

• Livsstil	er	behandlingen	(26.01)	
• Forskjell	på	diabetes	1	og	2	(20.02)	

Pasient	med	overvekt	 • Viktig	med	nærhet	og	face-to-face.	
Overvekt	er	med	pasienten	24	timer	i	
døgnet.	Trenger	noen	ganger	trøst.	Må	
være	relasjon	med	pasienten.	Klarer	
ikke	behandle	overvekt	med	
avstandsoppfølgning,	lite	produktivt.	
(26.01)	

• Godt	marked	for	leverandører	(26.01)	
• Se	når	brukeren	har	lite	motivasjon	og	
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når	den	er	høy.	Se	etter	mønster	

(13.02)	

• Litt	det	der	pekefinger	uten	at	det	er	en	

pekefinger	(13.02)	

• Underrapporterer	(19.02)	

• Om	de	går	opp	3	hekta	på	en	uke	så	er	

ikke	det	så	interessant	(19.02)	

• Hva	er	aktivitet	her?	(20.02)	

Spørreskjema	 • Skjematiske	spørsmål.	Ja/nei,	hvor	

mange	timer	osv.	(17.01)	

• Skala	1-10/	ja	eller	nei	spm	(17.01)	

• Ikke	åpne	felt	(17.01)	
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Hvilken	informasjon	informantene	ønsker	fra	pasienter	med	kreft	
Allmenntilstand	def:	https://sml.snl.no/allmenntilstand		

Kategori	 Ord	med	tilhørende	synonymer	
oppgitt	av	informantene	

Intervjuer	med	
informasjon	om	
kategorien	

Allmenntilstand	
	

• Allmenntilstand.	26.01,	13.02	og	
19.02	

• Avføring	(dobesøk).	17.01	
• Ernæring	(matlyst,	mat,	

næringstilskudd,	drikkeliste)	
17.01,	08.02	

• Hoste.	13.02	
• Svimmelhet	17.01	
• Kvalme.	17.01	
• Smerte.	17.01,	08.02	og	13.02	
• Sykdomsfølelse.	19.02		
• Psykisk	helse	(trygghet).	17.01	

og	13.02	

17.01	
26.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Medisiner	 • Medisinbruk	(smertelindrende)	 17.01	
08.02	
13.02	

Blodtrykk	 • Blodtrykksverdier	(blodtrykk)	 17.01	
26.01	
13.02	
19.02	
20.02	

Blodsukker	 • Blodsukkermålinger		 08.02	
Laboratorieverdier	 • Laboratorieverdier.	19.02	

• CRP.	26.01,	13.02,	19.02	og	20.02	
• Hemoglobin	(HB).	17.01,	26.01,	

13.02,	19.02	og	20.02	
• Hvite	blodlegemer	(leukocytter).	

19.02	og	20.02	

17.01	
26.01	
13.02	
19.02	
20.02	

Puls	 • Puls	(SBO2)	 19.02	
20.02	

Infeksjoner		 • Infeksjoner	(symptomer;	
luftveier,	urinveier	eller	hud)	

26.01	
13.02	
19.02	
20.02	

Behandling	 • Planlagt	behandling	
(informasjon	fra	sykehuset).	
08.02	

• Sjekke	at	alle	formaliteter	er	i	
orden.	13.02	

08.02	
13.02	

Respirasjon	 • Respirasjon	(respirator,	O2	
metning,	respirasjonsrate)		

13.02	
20.02	

Vekt	 • Vektutvikling	 17.01	
Aktivitet	 • Aktivitet	(funksjonsnivå)		 08.02	
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20.02	
	
Spørsmål	til	pasienten	
	

Kategori	 Spørsmål	 Intervjuer	som	
oppga	spørsmål	
tilhørende	
kategorien	

Allmenntilstand	 • Ernæring:	
- Hvordan	har	du	spist	i	dag?	

17.01	
- Har	du	fått	spist?	08.02	

• Avføring.	17.01	
• Psykisk	helse	(depresjoner)		

- Om	det	er	noe	de	opplever	
som	vanskelig.	08.02	

- Trygget	kontra	utrygghet.	
13.02	

• Hoste:	
- Hoster	du?	26.01	

• Smerte:	
- Har	du	mer	vondt	enn	

vanlig?	13.02	
• Svimmelhet:	

- Føler	du	deg	mer	svimmel?	
17.01	

• Sykdomsfølelse.	19.02	
• Generelle	spørsmål:		

- Har	du	det	bra?	13.02	
- Hvordan	har	dagen	vært?	

08.02	
- Hvordan	jeg	har	det.	17.02	
- Hvordan	ting	går	08.02	
- Hvordan	ting	utvikler	seg.	

08.02	
- Hvordan	har	du	det	i	dag?	

26.01,	13.02,	19.02	og	20.02	

17.01	
26.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Behandling	 • Spørsmål	fra	egen	
behandlingsplan	utarbeidet	med	
pasienten	

26.01	

Aktivitet	 • Hvor	mye	de	er	oppe.	08.02	
• Hvor	mye	de	har	ligget	i	sengen.	

08.02	
• Funksjonsnivå.	20.02	

08.02	
20.02	

Respirasjon	 • Går	det	greit	å	puste?		 13.02	
Infeksjoner	 • Tegn	til	eventuelle	infeksjoner;	

luftveier,	urinveier	eller	hud.		
19.02	
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Hvilken	informasjon	informantene	ønsker	fra	pasienter	med	diabetes	
	

Kategori	 Ord	med	tilhørende	
synonymer	oppgitt	av	

informantene	

Intervjuer	med	
informasjon	om	
kategorien	

Allmenntilstand	
	

• Kosthold.	26.01	og	
08.02	

• Temperatur.	13.02	
• Urin.	13.02	
• Infeksjoner/sår	
• Psykisk	helse.	08.02	
• Livsstilstiltak	for	

diabetes	2.	20.02	

26.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Aktivitet	 • Aktivitetsråd	
• Trening	

17.01	
26.01	
13.02	
19.02	
20.02	

Blodtrykk	 • Blodtrykk	 08.02	
13.02	
20.02	

Blodsukker	 • Blodsukkermålinger	
(glukosemålinger).	
17.01,	26.01,	08.02,	
13.02,	19.02	og	20.02	

• Kveldsgrenseverdi.	
19.02	

17.01	
26.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Insulin	 • Insulin.	13.02	
• Følinger.	17.01	og	08.02	

17.01	
08.02	
13.02	
20.02	

Medisiner	 • Pilly	 17.01	
08.02	

Vekt	 • Vekt	 08.02	
13.02	
19.02	

	
	
	
Spørsmål	til	pasienten	

Kategori	 Spørsmål	 Intervjuer	som	oppga	
spørsmål	tilhørende	

kategorien	
Allmenntilstand	 • Kost:	

o Kosthold.	26.01	og	
08.02	

o Har	du	spist	sunt?	
20.02	

26.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	
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o Ernæring.	26.01	
• Psykisk	helse:	

o Problemer	de	
opplever.	08.02	

• Urin:	
o Urinprøve.	13.02	

• Infeksjoner/sår:	
o Sjekker	du	bena	for	

sår	osv.?	13.02	
o Infeksjons-

symptomer.	19.02	
• Generelt:	

o Har	du	gjort	dine	
plikter?	20.02	

• Spørsmål	fra	responssenter	
(generelt).	26.01	og	13.02:	

1. Tørster	du	mer	i	dag?	
2. Har	du	munntørrhet	i	

dag?	
3. Har	du	hyppigere	

vannlatning	i	dag?	
4. Føler	du	deg	mer	

kortpustet	i	dag?	
5. Hvor	mange	måltider	

har	du	spist	i	dag?	
6. Hvor	mange	

mellommåltider	har	
du	spist	i	dag?	

7. Er	formen	generelt	
dårligere	i	dag?	

• Er	du	kvalm	eller	har	vondt	i	
magen?	

Aktivitet	 • Trening	
• Hvor	mye	aktivitet	har	du	

vært	i?		
• Har	du	gått	noe?	17.01	
• Spørsmål	fra	responssenter:	

Har	du	vært	i	aktivitet	i	dag?	
26.01	og	13.02	

17.01	
26.01	
13.02	
19.02	
20.02	

Blodtrykk	 • Blodtrykk	 13.02	
Insulin	 • Opplever	du	føling?		

• Opplever	du	perioder	med	
følinger	(nattlige)?	17.01	

17.01	
08.02	
13.02	
20.02	

Vekt	 • Vekt	 13.02	
20.02	
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Hvilken	informasjon	informantene	ønsker	fra	pasienter	med	overvekt	
	

Kategori	 Ord	med	tilhørende	synonymer	
oppgitt	av	informantene	

Intervjuer	med	
informasjon	om	
kategorien	

Allmenntilstand	 • Ernæring:	
o Næring.		
o Kosthold.	17.01,	

08.02	og	13.02	
o Kalorier:	inntak	og	

forbruk).	17.01,	
13.02	og	19.02	

o Drikke.	13.02	
• Dagbok.	20.02	
• Motivasjon.	13.02	og	20.02	

17.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Aktivitet	 • Trening,	hvor	mye	og	hvor	
ofte.	17.01,	08.02,	13.02	og	
20.02	

• Skritt/skritteller.	13.02	og	
19.02	

17.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Antropometri/	
Kroppsmålinger	

• Vekt.	17.01,	08.02,	13.02,	
19.02	og	20.02	

• Midjemål.	17.01	og	13.02	

17.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	

Blodsukker	 • Blodsukker	 17.01	
Blodtrykk	 • Blodtrykk	 17.01	
Puls	 • Pulsklokke.	20.02	

• Pulsutvikling.	13.02	og	
20.02	

20.02	
13.02	

	
	
Spørsmål	til	pasienten	
	

Kategori	 Spørsmål	 Intervjuer	som	oppga	
spørsmål	tilhørende	

kategorien	
Allmenntilstand	 • Generelt:	

o Hvordan	synes	du	det	
går?	08.02	

• Motivasjon:	
o Motivasjon.	13.02	
o Hvordan	de	følger	det	

opp.	08.02	og	19.02	
• Næring/kosthold:	

o Føler	du	deg	sulten?	
13.02	

o Hvor	sulten	føler	du	

17.01	
08.02	
13.02	
19.02	
20.02	
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deg?	13.02		
o Matinntak.	20.02	

Aktivitet	 • Har	du	vært	aktiv?	17.01	
• Hvor	mye	har	du	gått?	17.01	

og	20.02	
• Hvor	mange	kilometer?	

13.02	

17.01	
13.02	
20.02	

Kroppsmålinger	 • Hva	er	midjemålet	ditt	nå?	
17.01	

17.01	
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1/2 

DELTAKELSE I STUDIE OM DOKUMENTUTVEKSLING TIL FASTLEGER 
 
Litt om meg og studien min 
Jeg heter Hanna Rognerud og er en 24 år gammel masterstudent ved Universitetet i Oslo. Jeg 
skriver en masteroppgave hvor fokuset mitt er å finne ut av hvilke informasjonsbehov 
fastleger har når det gjelder kronisk syke pasienter som følges opp av kommunal helse- og 
omsorgstjeneste ved bruk av velferdsteknologi. Motivasjonen min for dette studiet kommer 
fra min tidligere arbeidserfaring fra sykehjem og det å kunne bidra med noe som er 
samfunnsnyttig og fremtidsrettet. Jeg ønsker å samle inn data ved og intervjue 5-10 fastleger 
både med og uten forkunnskaper om velferdsteknologi for å dekke et bredere spekter av 
tanker og meninger.  
 
Bakgrunn og formål 
Studien er tilknyttet mitt masterprosjekt ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og 
inngår UiOs deltakelse i C3 (Center for Connected Care). Studiet omhandler 
velferdsteknologi, mer spesifisert avstandsoppfølging. Mer spesifikt vil jeg finne ut hvordan 
en eventuell rapport fra avstandsoppfølgingen (f.eks. fra informasjonssystemene i et 
responssenter) bør lages for å være nyttig for fastleger, og jeg vil deretter diskutere hvordan 
den foreslåtte IKT-arkitekturen (nasjonal referansearkitektur) bør ta hensyn til dette.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Studien innebærer at fastlegen blir intervjuet av meg i inntil en time. Intervjuet skal bidra til å 
finne ut av hvordan en rapport kan konstrueres. Spørsmålene kan deles inn i følgende 
kategorier: innhenting av data, design, presentasjonsformat, tilgjengelighet, og jeg vil bruke 
tre ulike brukerhistorier og en arkitekturtegning som hjelpemidler under intervjuene. På grunn 
av avstand og hensyn til fastlegens hektiske hverdag foreslår jeg å ta intervjuene via Skype.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Studien er meldt til NSD, Norsk senter for forskningsdata, og det er blitt gitt godkjennelse til 
behandling av personopplysninger (ref.nr 51059). Studien faller ikke inn under REKs 
myndighetsområde. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det er kun 
forskere med tilhørighet til prosjektet som vil kunne få tilgang. Prosjektet som denne 
masteroppgaven er en del av har sin avslutning 31.12.2019. På dette tidspunktet vil alle 
personopplysninger slettes, slik at dataene er anonyme. På grunn av studiet er det ikke av 
interesse å oppgi direkte/indirekte personopplysninger(f.eks. navn, bosted/arbeidssted, kjønn 
og alder). 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
grunn. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 
 
Med vennlig hilsen 
Hanna Rognerud | Tlf: +47 992 74 223 | E-post: hannrog@ifi.uio.no 
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Samtykkeerklæring: 
Jeg har mottatt informasjon om studien som omhandler dokumentutveksling til fastleger, og 
gir mitt samtykke til å delta i intervjuet. 
 
Dato:___________                 Signatur:______________________________________ 
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Karlegging	av	standarder	og	profiler	innen	IHE-miljøet	
Informasjon	hentet	fra	http://wiki.ihe.net/index.php/Main_Page		

PCD	–	Patient	Care	Device	
• Data	fra	pasientsentrisk	utstyr	som	gir	data	til	annet	utstyr	eller	

informasjonssystemer.	Domenet	tar	for	seg	use	cases	hvor	minst	en	aktør	er	
regulert	pasient-sentrisk	point-of-care	medisin	enhet	som	kommuniserer	med	
minst	en	annen	aktør	som	en	medisin	enhet	eller	informasjons	system	

• PCIM	–	Point-of-Care	Identity	Management	
o Demografier	til	og	fra	PCD	enheter	

• DPI	–	Device	Point-of-Care	Integration	
o Brukerhistorier	som	involverer	interoperabilitet	av	utstyr	

	

PCC	–	Patient	Care	Coordination	
• Ble	etablert	for	å	håndtere	problemer	som	kryss	leverandører,	pasientproblemer	

eller	tid.	Håndterer	generelle	kliniske	aspekter	innen	omsorg	som	
dokumentutveksling,	ordre	prosessering,	og	koordinering	med	andre	spesialist	
domener.	PCC	adresserer	også	felles	arbeidsflyt	mellom	flere	spesialist	områder	
og	nødvendig	integrasjon	for	disse	områdene	som	ikke	har	et	separat	domene	i	
IHE	

	

XDS-MS	–	Cross	Enterprise	Sharing	of	Medical	Summaries	
• Beskriver	innholdet	og	formatet	på	Discharge	Summaries	og	Referral	Notes.	

Tilbyr	en	mekanisme	for	automatisering	av	å	dele	prosess	mellom	aktører	av	
Medical	Summaries,	en	klasse	av	kliniske	dokumenter	som	inneholder	det	mest	
relevante	om	en	pasient	for	en	spesifikk	tilbyder	eller	et	bredt	spekter	av	
potensielle	aktører	i	forskjellige	scenarioer	

	

	

	

EDR:	Emergency	Department	Referral	
• Kommuniserer	medisinske	sammendrag	fra	et	EHR	system	til	et	EDIS	system.	

Leger	bestemmer	om	pasienter	på	stedet,	eller	som	ringer	inn,	bør	gå	direkte	til	
en	akutt	avdeling	eller	ei.	Legen	sitter	på	verdifull	data	som	kan	informere	ED	
(Emergency	Department)	aktører,	som	historien	til	pasientens	nåværende	
problem,	tidligere	medisinske	problemer,	medisiner,	allergier	osv.	Når	en	pasient	
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ankommer	Emergency	Department	er	pasienten	identifisert	som	”referral”	
(henvisning),	og	overføringsdokumentene	ligger	i	EDIS	

	

	

	

XPHR	–	Exchange	of	Personal	Health	Record	
• Beskriver	innholdet	og	formatet	på	sammendraget	hentet	fra	et	PHR	system	for	å	

importere	til	et	EHR	system,	og	motsatt.	Formålet	med	denne	profilen	er	for	å	
støtte	interoperabilitet	mellom	PHR-systemer	som	brukes	av	pasienter	og	EHR-
systemer	som	brukes	av	helsepersonell.	Status:	trial	implementation.	

	

	

PMDT	–	Patient-of-Care	Medical	Device	Tracking	
• Registrerer	informasjon	fra	medisinske	enheter.	Profilen	lukker	loopen	av	

datainnsamling	og	støtte	for	rapportering	av	data	fra	(implantable)	medisinske	
enheter	(e.g.	Pacemaker,	titanium	plates)	og	medisinke	enheter	(e.g.	Pulse	
oximeters,	blood	glucose	monitoirs)	gjennom	en	prosedyre	(e.g.	Insertion	
Pacemaker,	Continuous	Pulse	Oximetry).	Status:	trial	implementation	

RECON		-	Reconciliation	of	Clincial	Content	and	Care	Providers	
• Kommuniserer	lister	av	kliniske	data	som	har	blitt	slått	sammen(reconciled),	

hvem	som	gjorde	dette	og	når.	
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ROL:	Referral	Order	Linking	
• Kommuniserer	og	linker	henvisningen(refferal)	og/eller	ordrenummer	i	

dokumentasjon	og	metadata	assosiert	med	forespurte	tjenester	av	en	ordre	
plassering	(order	placer).	Dokumenterer	spesifikke	lokasjoner	og	formater,	som	
vil	legge	til	rette	for	programmatisk	matching	og/eller	sammenkobling	av	
relaterte	dokumenter	for	både	utgående	og	inngående	transaksjoner	for	samme	
pasient	og/eller	fra	samme	tilbyder	

	

	

QEDm	–	Query	for	Existing	Data	for	Mobile	
• Spørringer	(queries)	for	kliniske	data	elementer,	inkludert	observasjoner,	

allergier	og	intoleranser,	tilstander,	diagnostiske	resultater,	medisiner,	
immuniseringer,	prosedyrer,	møter	og	herkomst.	Status:	trial	implementation.	

RPM	–	Remote	Patient	Monitoring	
• Denne	profilen	er	under	utvikling.	Sammendraget	osv.	er	skrevet	opp	som	use	

cases.	Basert	på	dette	ser	det	ut	til	at	RPM	skal	vise	grafiske	sammendrag.	Det	
virker	som	om	det	foreløpig	er	i	testfasen	da	det	står	hvordan	man	skal	
kvalitetssikre	ulike	ting,	for	eksempel	visualiseringer.		


