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Sammendrag 
Denne oppgaven tar for seg digital ledelse i digitaliseringen av en offentlig 

helseinformasjonsinfrastruktur. Litteraturen om informasjonsinfrastrukturer brukes som 

grunnlag for å forstå casen i studien. Det trekkes frem noen mulige mangler ved 

ledelsesperspektivet i litteraturen som forsøkes å eksemplifiseres ved funn fra studien. For å 

bøte på mulige mangler i litteraturen trekker oppgaven frem digital ledelse som konsept. 

Helsesektoren gjennomgår stadig en digitaliseringsprosess med ulike grader av suksess. Denne 

digitaliseringen fører til et behov for digital ledelse. Oppgaven argumenterer for hvordan bruk 

av digital ledelse kan gi gevinster for ledelsen i offentlig helse. Helsevesenet står overfor stadig 

nye utfordringer. Fra høyere levealder og ny eldrebølge til press fra befolkningen om en høy 

teknologisk standard og økende behov for samhandling og interaksjon. Det er behov for en 

helhetlig tankegang, hvor begrepene om informasjonsinfrastrukturer og digital ledelse kan bidra 

til at sektoren kan utnytte teknologiens gevinster. 

Studien tar for seg systemet Sampal som er i bruk på KAD-avdelingen på Aker sykehus i Oslo. 

Avdelingen er en mellomting mellom legevakt og sykehus, og har primært eldre pasienter. 

Sampal brukes av sykepleierne og legene på sykehuset. Systemet viser en oversikt over 

pasientene med informasjon om behandling og status. Løsningen ble utviklet under et prosjekt 

kalt SamKAD, med en egen prosjektledelse. Ledelsen under prosjektet hadde en annen 

tilnærming enn dagens ledelse, og disse forskjellene gjør seg tydelige i studiens funn. 

Sammenligningen mellom ledelseskultur forsøker å styrke oppgavens argument om behovet for 

digital ledelse i informasjonsinfrastrukturer. 

Funnene fra casen viser en infrastruktur med manglende helthetlig plan og kompetanse for 

digitaliseringen. Studiens funn danner et komplekst bilde av utfordringene avdelingen på Aker 

sykehus møter. Manglende plan hemmer prosessen og sykehuset får ikke utnyttet gevinstene 

teknologien kan gi. Oppgaven bruker begrepet om digital ledelse som linse for å tolke funnene 

i studien. Med dette som bakgrunn presenterer studien tre prinsipper for ledelse av offentlige 

helseinfrastrukturer. Forhåpentligvis kan prinsippene bidra til innsikt om digitaliseringen av 

helsevesenet.  
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1 Introduksjon 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) definerer digitalisering slik: 

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre». Begrepet er i 

dag hyppig brukt for å beskrive store endringer samfunnet gjennomgår. For eksempel 

innføringen av e-resept, hvor pasienten fornyer, legen godkjenner og apotekene henter resepten 

på nett. I tillegg har norske myndigheter innført en sentral kjernejournal for alle, som både 

helsepersoner, sykehus og privatpersoner har tilgang på. I skrivende stund går det norske 

samfunnet gjennom en ekstrem form for digitalisering på grunn av utbruddet av koronaviruset. 

De aller fleste, inkludert meg selv, sitter med hjemmekontor og må kommunisere med andre 

gjennom internett. Møter, både profesjonelle og sosiale, foregår over videosamtaler. Mange 

arbeidsplasser opplever at jobbreiser kan erstattes av nettmøter. Artister og kunstnere finner 

måter å spre glede på og alternative inntektskilder på nett. Teknologi gjennomsyrer samfunnet, 

og listen på prosesser som har blitt digitalisert er endeløs. 

Informasjonsinfrastrukturer handler om hvordan mennesker, arbeidsoppgaver, organisasjonelle 

strukturer og teknologi fungerer i samspill for å dele, lagre og generere informasjon (Aanestad 

mfl., 2018). Infrastrukturene er sosio-tekniske og svært komplekse, uten tydelig avgrensning. 

Dette gjør dem utfordrende å designe, styre og kontrollere (Hanseth og Lyytinen, 2010).  

Litteraturen om informasjonsinfrastrukturer kan brukes til å forstå offentlige helseinstitusjoner 

og hvordan de fungerer. Innsikten gir grunnlag for denne studiens analyse av casen som 

omhandler et norsk sykehus.       

Digitaliseringen gir mulighet til å forbedre betydelige og komplekse infrastrukturer, både 

private og offentlige (Flak, 2019). Det kan argumenteres for at digitaliseringen også har 

transformert disse infrastrukturene totalt. En transformering kan være så omfattende at dette 

krever endringer helt opp til måten man leder infrastrukturene på (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

Den offentlige helsesektoren består av særlig komplekse infrastrukturer (Grisot mfl., 2014). 

Dessuten står helsesektoren i en unik situasjon fordi befolkningen stadig lever lenger. De som 

blir født i dag har muligheter for å bli hele 200 år gamle (Veløy, 2017). Dette vil kreve stadig 

mer av helsevesenet. Befolkningen i dag er generelt vant til høy teknologisk standard i alle deler 

av samfunnet, noe som legger ekstra press på sektoren. Presset fra befolkingen legger press på 

myndighetene som igjen legger press på helsevesenet, med lover og bestemmelser om økt 

digitalisering i helsesektoren (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019).  
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Helsevesenet i Norge består av både desentralisert og sentralisert kontroll (Lægreid mfl., 2006). 

Det vil si at ledelsen for fylker, kommuner og institusjoner får frihet og makt til å styre lokalt, 

men at helsevesenet samtidig skal styres sentralt av staten. Dette gir en fragmentering av 

helsetjenestene, samtidig som det er behov for kommunikasjon og interaksjon på tvers av 

helsevesenet. IT har potensiale til å hjelpe sektoren med flere av disse utfordringene og kan 

muligens redusere fragmenteringen. Teknologien kan bidra med en rekke standarder av 

informasjon som kan forenkle kommunikasjonen og interaksjonen mellom enhetene innen 

helse. For eksempel kan man ved hjelp av teknologi effektivisere kommunikasjonen og 

prosessene som inngår når en pasient flyttes mellom helseinstitusjoner. Derfor krever 

digitalisering innen helse høyere grad av helhetlig tenkning i overordnet strategi og ledelse. Av 

ulike grunner har ikke denne tankegangen vært fremtredende i helsesektoren, noe som har 

skadet digitaliseringen. Disse aspektene kompliserer digitaliseringen, og fører ofte til at 

sektoren ligger noe etter i digitaliseringen av samfunnet. Kravene helsesektoren står overfor i 

dag er tydelig helt nye og unike, og gir derfor ledelsen av sektoren helt nye utfordringer. 

Digitalisering er en prosess som «fundamentalt endrer måten vi jobber på» (Flak, 2019). Den 

griper dypt inn i samfunnet, og det kan argumenteres for at det på mange måter transformerer 

infrastrukturer. En så dypgående endring i arbeidslivet og organisasjonene vil naturligvis skape 

forandring i ledelsen. Helse er et gammelt fagfelt med lange tradisjoner. Helseyrkesgruppene 

er ofte autonome med stor grad av selvstendighet. En mulig utfordring for disse tradisjonelle 

institusjonene er å håndtere endringen digitaliseringen bringer med seg, og bryte med gamle 

vaner. 

1.1 Forskningsspørsmål 
På bakgrunn av kompleksiteten og utfordringene i det offentlige helsevesenet, ønsker studien å 

undersøke hvordan denne endringen ledes i informasjonsinfrastrukturen på et norsk sykehus, 

og hvilke utfordringer nåværende ledelsesform gir. Studien er dessuten interessert i hvordan 

man kan adressere og forbedre dette. Derfor stiller oppgaven to forskningsspørsmål, med 

begrunnelse for spørsmålene under. Første forskningsspørsmål er: 

1. Hvordan ledes digitaliseringen av en informasjonsinfrastruktur innen helsesektoren, 
og hvilke utfordringer fører dette til? 

Som vi har sett består helsesektoren av spesielt komplekse informasjonsinfrastrukturer (Grisot 

mfl., 2014). Utviklingen i samfunnet indikerer at kravene til helsetjenesten stadig kommer til å 
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øke. For eksempel en ny eldrebølge, generelt eldre befolkning, ny teknologi og press fra 

pasienter om en høyere teknologisk standard. Dessuten viser rapporter at sektoren ligger ti-

femten år bak andre bransjer innen digitalisering (Bergland, 2019). Dette stiller spørsmålet om 

grunnen til at helsesektoren ligger så langt etter. Digitaliseringsprosessen er så dyptgående at 

den ikke kan foregå tilfeldig (Flak, 2019). Den må planlegges og ledes. Bygstad og Lanestedt 

(2017) argumenterer for at offentlige ledere mangler digital kompetanse. Flak (2019) forteller 

at det er et stort behov for kompetanse på og kunnskap om digitalisering. Derfor er det relevant 

å undersøke hvordan denne digitaliseringen ledes i en helseinformasjonsinfrastruktur. En 

helsesektor som ligger etter alle andre bransjer tyder på at det ligger utfordringer i måten dagens 

struktur er formet på. Undersøkelser av disse utfordringene vil derfor kunne belyse hvorfor 

sektoren havner på etterskudd i digitaliseringen.    

Andre forskningsspørsmål er: 

2. Hvordan kan man adressere denne mangelen på ledelse i en 
informasjonsinfrastruktur? 

Når man har kunnskap om utfordringene digitaliseringen i helsesektoren møter, så er det 

hensiktsmessig å finne mulige løsninger på problemene. På denne måten kan man se videre enn 

kun det å belyse et problem. Ved å finne måter å adressere utfordringene på løfter man blikket 

utover casen som presenteres i denne oppgaven. Forslag til generelle tiltak for digitalisering i 

offentlig helsesektor kan øke generaliserbarheten til studien. Siden digitaliseringen i 

helsevesenet ligger såpass langt bak tyder det på at det er et behov for metoder for å håndtere 

utfordringene. Digitalisering innen helse kan gi store gevinster (Flak, 2019), og all innsikt i 

hvordan dette kan løses kan være verdifullt.  

1.2 Bakgrunn 
For å undersøke forskningsspørsmålene presentert over ble en avdeling på Aker sykehus i Oslo 

brukt som case. KAD-avdelingen (Kommunal Akutt Døgnenhet) på sykehuset fungerer som en 

mellomting mellom legevakt og vanlig sykehus, for raske behandlinger og korte opphold.  

Avdelingen gjennomførte i 2014 prosjektet SamKAD, hvor det ble utviklet et system med 

oversikt over avdelingens pasienter på datamaskiner, digitale tavler og mobile enheter. Denne 

oversikten var tidligere på manuelle tavler, hvor man måtte skrive for hånd. Dessuten hadde 

systemet en del andre funksjoner, som bestilling av mat og oversikt over renhold. Prosjektet var 
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innovativt, suksessfullt og vant en innovasjonspris for sitt unike bruk av teknologi og 

digitalisering (Norwegian Smart Case Cluster, 2017). I dag er situasjonen en annen. Kun 

oversikten over pasientene gjenstår, og innovasjonen har stoppet opp. Administratorene for 

systemet føler de får lav prioritet og de blir ikke hørt av ledelsen. Ledelsen tar ikke ansvar for 

systemet, noe som fører til at utviklingsprosesser stopper opp. SamKAD-prosjektet hadde en 

ekstern, tydelig og klar ledelse med digitaliseringskompetanse, som ikke har blitt med videre i 

daglig drift. Dette har vært bakgrunnen for videre studier av casen, analysering av funn og for 

å besvare forskningsspørsmålene.  

1.3 Motivasjon 
Helsevesenet er en elementær del av samfunnet, og er avgjørende for befolkningen. Etter hvert 

som samfunnet utvikler seg, får helsetjenesten stadig nye utfordringer. Befolkningen får mer 

kunnskap om teknologi, samtidig som de forventer høy teknologisk standard i alle deler av 

livet. Som nevnt blir vi eldre enn noensinne og en ny eldrebølge er på vei. Utviklingen i 

samfunnet og stadig nye krav fra befolkningen kontinuerlig øker behovet for interaksjon på 

tvers av offentlige institusjoner og befolkningen. Motivasjonen for studien er dermed et ønske 

om å bidra til å forbedre IT-situasjonen i norsk helsesektor. Gjennom flere fag i løpet av 

studietiden har jeg sett hvor stort potensiale teknologi har innen helse, og hvor sjeldent dette 

potensialet blir utnyttet. Velfungerende systemer i det offentlige kan gagne hele befolkningen, 

også innen andre sektorer enn helse. Det er frustrerende å se hvor unødvendig komplisert 

oppgaver utføres og systemer er designet. Dette har vært motivasjonen bak studien, i tillegg til 

et håp om å sette mer fokus på potensialet IT kan ha i helsesektoren.  

Casen om Aker sykehus og SamKAD er dessuten unikt sammenlignet med andre lignende 

prosjekter innen offentlig helse. Som regel blir slike prosjekter i stor grad mislykket, og det 

som utvikles svinner hen og blir ikke brukt. Det er likevel utfordringer i denne casen også, men 

en unik case som dette gir håp om å gjøre spennende funn. Forhåpentligvis kan funnene gi nye 

innsikter og perspektiver til problemstillingen, og dette har gitt ekstra motivasjon til oppgaven. 

 

  



5 
 

1.4 Kapitteloversikt 
Denne oppgaven består av åtte kapitler. I kapittel 1 har jeg introdusert problemstillingen og 

kontekstuelle utfordringer, kort introdusert casen i oppgaven og gjort rede for motivasjonen for 

studien. Andre kapittel tar for seg litteratur innen informasjonsinfrastrukturer, for å ramme inn 

casen. Tredje kapittel handler om digital ledelse og blir brukt som linse for å analysere funnene 

i studien. Videre, i kapittel 4, beskrives forskningsmetodene brukt til å samle inn data, samt 

begrunnelse for valg av metode. Kapittel 5 formulerer casen i studien, med forklaringer og 

bakgrunnsinformasjon. Deretter presenteres studiens funn i kapittel 6. I kapittel 7 diskuteres 

funnene mot teorien og litteraturen presentert i kapittel 2 og 3, samt bidrag studien kommer 

med. Oppgaven avsluttes med en konklusjon i kapittel 8. 
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2 Ledelse i 
informasjonsinfrastrukturer 
Kapittel 1 illustrerer hvordan helsesystemer og institusjoner kan forstås som en 

informasjonsinfrastruktur. I dette kapittelet presenteres sentrale aspekter i litteraturen om 

informasjonsinfrastruktur. Litteraturen brukes for å ramme inn casen og funnene i studien i et 

større perspektiv. Først defineres informasjonsinfrastrukturer og den installerte basen, samt 

utfordringene ved å håndtere dem. Videre beskrives helseinformasjonsinfrastrukturen i 

nærmere grad, og hvordan denne skiller seg fra andre infrastrukturer. Til slutt blir 

informasjonsinfrastrukturer sett på i lys av ledelse, og hvordan ledelsesaspektet passer inn i 

litteraturen.   

Litteraturen innen informasjonsinfrastrukturer har gitt unik innsikt og forståelse for en rekke 

domener og sektorer. Tankegangen har skiftet fra at teknologien opptrer isolert på et avgrenset 

område til at den lever i komplekse, stadig utviklende og heterogene infrastrukturer (Hanseth 

og Lyytinen, 2010). Det er som om infrastrukturen lever sitt eget liv. Skiftet har gitt dypere 

forståelse for hvordan man utvikler bedre og mer vellykket teknologi. Prosjekter innen offentlig 

helsesektor har hatt en tendens til å ha den tradisjonelle tankegangen, noe som har resultert i 

flere mislykkede prosjekter (Grisot mfl., 2014). Litteraturen har gitt kunnskap som har bidratt 

til å gjennomføre store statlige prosjekter, som innføringen av elektronisk resept i Norge 

(Aanestad mfl., 2018) eller bruk av BankID som sikker identifikasjon på nett (Eaton mfl., 

2014). Prosjektene tilpasset seg infrastrukturen og fikk innført teknologi som videre har gitt 

gevinster for selve infrastrukturen og brukerne av teknologien (Aanestad mfl., 2014; Eaton mfl., 

2014). Som nevnt er digitaliseringen så dyptgående at den endrer samfunnet og måten vi lever 

på (Flak, 2019). Infrastrukturlitteraturen har gitt oss nyttig innsikt til å forstå hvordan 

komplekse, sosio-tekniske systemer utvikler seg, og har derfor bidratt til digitaliseringen. 

Litteraturen har gitt oss mulighet til å dra nytte av teknologien i et større perspektiv. Internett 

er et klassisk eksempel på en digital infrastruktur hvor hele verden drar nytte av teknologien 

grunnet internetts oppbygging som infrastruktur (Hanseth og Lyytinen, 2010).  
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2.1 Informasjonsinfrastrukturer og installert base 
Informasjonssystemer lever aldri isolert fra resten av verden eller omgivelsene de fungerer i. 

De utvikles og lever i informasjonsinfrastrukturer, som er «en delt, utviklende, åpen, 

standardisert og heterogen installert base» (Hanseth, 2010). Den installerte basen er «alt som 

allerede er der» (Grisot mfl., 2014), som vil si arbeidsprosesser, arbeidskraft, lover, sosiale 

normer, standarder, teknologi, andre systemer og organisasjonelle strukturer som finnes der 

infrastrukturen lever (Grisot mfl., 2014). Infrastrukturen og systemene arver styrker og 

svakheter fra den installerte basen (Aanestad mfl., 2018). Styrker og svakheter ved systemene 

utgjør en del av den installerte basen og er derfor avgjørende for å tilpasse seg basen man 

opererer i.  

For eksempel lever et sykehus i en informasjonsinfrastruktur som inkluderer ulike typer 

systemer, som pasientjournaler og administrative systemer, samt den generelle driften av 

sykehuset. Sykepleierne og legene er avhengige av disse systemene for å kunne utføre sine 

arbeidsprosesser, og de er dermed instrumentelle i driften på sykehuset. Noen systemer brukes 

kun på enkelte sykehus, mens andre er i bruk på tvers av institusjoner, kommuner og over hele 

landet. Dette gir som regel helsesektoren en bred og heterogen systemportefølje. Videre er et 

sykehus en del av en større helsetjeneste i området den befinner seg i. De må samarbeide og 

kommunisere med fastleger, den nasjonale helseetaten, kommuner og andre sykehus, og 

dermed strekker infrastrukturen seg ut over sykehuset og inkluderer også helsesektoren i landet 

sykehuset ligger. Denne spenningen mellom den lokale infrastrukturen og den globale utfordrer 

kontroll og samarbeid på begge plan (Hanseth og Lyytinen, 2010).  

Infrastrukturene er sosio-tekniske og komplekse. Utfordringen består av at infrastrukturen har 

gått seg til og at praksiser og prosesser har blitt en del av den installerte basen, noe som gjør 

den vanskelig å endre. Samtidig må den installerte basen være fleksibel og stabil nok til å 

håndtere forandring (Aanestad mfl., 2018). Informasjonsinfrastrukturer er heterogene (Hanseth 

og Lyytinen, 2010). Det betyr også at de innehar mange ulike styringspremisser. Kontrollen i 

en infrastruktur er således delt og løst sammenkoblet, og endring kommer aldri ovenfra. Derfor 

kan man ikke designe dem på «den tradisjonelle måten» (Hanseth og Lyytinen, 2010). Hanseth 

og Lyytinen (2010) presenterer to utfordringer når man skal designe i en 

informasjonsinfrastruktur: «bootstrap»-problemet og «adaptability»-problemet. Bootstrap-

problemet handler om at man må designe funksjoner som møter brukernes behov og dermed få 
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dem til å ta i bruk nye funksjoner og systemer (Hanseth og Lyytinen, 2010; Aanestad og Jensen, 

2011). Adaptability-problemet løses ved å forstå infrastrukturens grenseløse skala og 

funksjonelle usikkerhet (Hanseth og Lyytinen, 2010), samt å ta høyde for uforutsette krav, 

muligheter og barrierer (Aanestad og Jensen, 2011). En ledende strategi for å innføre nye 

systemer og elementer i en infrastruktur er kultivering, hvor man erkjenner den installerte basen 

og innfører endring på en inkrementell og gradvis måte (Grisot mfl., 2014).  

2.2 Helseinformasjonsinfrastrukturer 
Utvikling i informasjonsinfrastrukturer innen helse kan være særlig utfordrende. 

Infrastrukturene inkluderer en rekke behandlingspraksiser, informasjonsstandarder, og en 

heterogen mengde IT systemer som har utviklet seg over tiår (Aanestad mfl., 2017). 

Helsesektoren er dessuten særlig politisk, med mange interessenter med ulike behov og 

omfattende økonomiske investeringer (Aanestad og Jensen, 2011). Aanestad og Jensen (2011) 

argumenterer for at Hanseth og Lyytinens (2010) teorier om design og utvikling i 

informasjonsinfrastrukturer ikke helt egner seg for å beskrive utfordringene i helsesektoren. De 

mener den ikke nevner politikk eller hvordan man skal håndtere makten politikken har i 

infrastrukturen. Profesjonsyrker, som lege og sykepleier, opererer ofte mest mulig autonomt, 

og de får som regel lov til å arbeide selvstendig og uavhengig av resten av organisasjonen. 

Sykehusene og helsesektoren har strenge regler, rigide prosesser for ulike helsesituasjoner og 

godt satte normer og arbeidsprosesser. Teori innen informasjonsinfrastrukturer sier derimot at 

man skal tilpasse seg og være fleksibel når man utvikler systemer (Hanseth og Lyytinen, 2010). 

Det er mulig at disse motsetningene gir spesielle utfordringer når helseinfrastrukturer endres. 

Selv om sykehus har protokoller for hvilke handlinger som skal gjennomføres hvis en pasient 

har for eksempel hjerteinfarkt, så er alle mennesker og situasjoner unike. Leger og sykepleiere 

må konstant vurdere forholdene, og arbeide etter denne vurderingen. Dette kan gjøre det 

utfordrende å beskrive og standardisere arbeidsprosesser i den installerte basen. 

Arbeidsprosesser er en viktig del av den installerte basen (Grisot mfl., 2014), og ulike og 

konstant nye arbeidsprosesser kan gi en særlig utfordring i helsesektoren. Spenningen mellom 

standardiserte arbeidsprosesser og endrede arbeidsprosesser øker heterogeniteten i 

helseinfrastrukturen. Innen helse finnes det usedvanlig mange ulike teknologier, som 

pasientjournalsystemer, administrative systemer, kommunikasjonssystemer, registre over 

medisiner, utstyr og personell, omfangsrike databaser og nettverk (Aanestad mfl., 2018). Denne 
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heterogeniteten er definerende for helseinformasjonsinfrastrukturer og utgjør også en spesiell 

utfordring for endring (Aanestad mfl., 2018).   

2.3 Ledelse i informasjonsinfrastrukturer 
Teori og forskning innen informasjonsinfrastrukturer fokuserer i hovedsak på hvordan man skal 

designe i en infrastruktur, hvordan man skal innføre nye systemer og funksjoner og håndtere 

spesielt store og komplekse infrastrukturer. Hanseth og Lyytinen (2010) presenterer sin design-

teori om infrastrukturer med internett som eksempel, kanskje den største og mest komplekse 

infrastrukturen som finnes. Aanestad mfl. (2018) undersøker interorganisasjonelle prosjekter i 

europeisk helsevesen, som innføring av e-resept og pasientplattformer på et nasjonalt plan. 

Fokuset deres er å digitalisere hele helsetjenesten hvor statlige organer har ansvaret for 

utviklingen og håndteringen av infrastrukturen (Aanestad mfl., 2018). Grisot mfl. (2014) 

forsker på betydningen av arkitektur og utviklingen av innovasjon i infrastrukturer. Med 

begreper som prosessorientering, brukermobilisering og læring, argumenterer Grisot mfl. 

(2014) for hvordan man kultiverer og innfører nye systemer i en infrastruktur. Aanestad og 

Jensen (2011) retter også sin forskning mot nasjonale helsesystemer og hvordan slike prosjekter 

skal gjennomføres, med innføring av to ulike elektroniske pasientjournalsystemer i Danmark 

som case.  

Vi har sett at litteraturen innen informasjonsinfrastrukturer er svært opptatt av heterogenitet i 

systemporteføljen, og hvordan dette påvirker implementering av nye systemer. Gjennom 

metoder som bootstrapping og adaptabilitet kan man styre infrastrukturen og ta høyde for den 

installerte basen. Styringsmodellen kan derfor kjennetegnes gjennom en form for kultivering. 

Kultivering handler om at underliggende systemers tilpasningsdyktighet ligger til grunn for 

etablering av helheten. Pasienter skal som regel flyttes mellom flere helseinstitusjoner i et 

sykehusforløp, men ledelsesutfordringene dette medbringer er i liten grad adressert i 

styringsmodellen til litteraturen. Fagfeltet mangler til en viss grad forskning på hva ledelsen 

gjør etter innføring av nye systemer og kultiveringen av infrastrukturen. Litteraturen har i 

mindre grad hatt fokus på lokal håndtering og oppfølgning av endring i infrastrukturer, særlig 

for ledere som har andre ansvarsområder enn IT og derav ikke har deltatt i en 

digitaliseringsprosess. For lederne på Aker sykehus handler det om å vite mer om hvordan de 

på en daglig basis skal forholde seg til Sampal, som allerede er en essensiell del av 

infrastrukturen på sykehuset. Sampal er fundamental for driften på KAD og helt nødvendig for 
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brukerne, altså er bootstrap-problemet ikke lenger en utfordring. Flere studier har blitt 

gjennomført på Aker (Kjos og Østereng, 2017; Tølløfsrud og Såstad, 2017; Øvrelid og 

Halvorsen, 2018). Disse studiene har i hovedsak fokusert på prosessinnovasjon og 

prosjektledelse. Dette åpner derfor et behov for innsikt i hvordan ledelsen daglig skal forvalte 

infrastrukturen, som tidligere forskning i liten grad har fokusert på.   

For å adressere et bestemt ledelsesproblem i litteraturen innen informasjonsinfrastrukturer vil 

jeg i neste kapittel hente noen prinsipper fra digital ledelse. I kapittel 4 beskriver jeg metoder 

brukt for å samle inn data i studien, og hvordan dataanalysen har foregått. Deretter gjør jeg rede 

for funn analysen har gitt i kapittel 5. Videre diskuterer jeg i kapittel 6 hvilke mulige bidrag 

oppgaven gir til institusjoner i samme situasjon som Aker sykehus og til fremtidig forskning. 
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3 Digital ledelse 
Dette kapittelet tar opp litteratur innen digital ledelse, og hvordan det digitale kan ledes slik at 

man kan utnytte alle gevinstene ved digitalisering. Begrepene om digital ledelse som 

presenteres her vil brukes senere for å analysere funnene i studien. Først blir det presentert 

hvordan IT har forandret den tradisjonelle ledelsesformen, og hvordan IT er en unik ressurs på 

lik linje med mennesker og penger. Deretter blir det presentert en rekke styringsmodeller for å 

håndtere og strukturere digitaliseringen i en organisasjon. Til slutt presenteres tre prinsipper 

som studien tar med seg videre for analysering av funn. 

3.1 IT forandrer ledelse 
Et flertall av dagens ledere, særlig innen offentlig sektor, mangler IT-kunnskap og evne til å se 

på IT som en ressurs på samme måte som penger og mennesker (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

De må forstå at digitaliseringen av organisasjonen er deres ansvar, ikke IT-sjefens (Bygstad og 

Iden, 2017). Problemet er ikke nødvendigvis dårlige ledere, men ledelse etter tradisjonelle 

organisasjonsteorier, hvor IT behandles som «et saksfelt som alle andre» (Bygstad og 

Lanestedt, 2017). Tradisjonelt har man hatt to typer ressurser; penger og mennesker. Mennesker 

ledes «gjennom å formulere mål, organisere aktiviteter og prosjekter, motivere og følge opp 

måloppnåelsen» (Bygstad og Lanestedt, 2017), mens penger ledes «gjennom budsjettering, 

delegering og regnskap» (Bygstad og Lanestedt, 2017). Teknologi er ikke lenger et verktøy, 

men en generell ressurs (Bygstad og Lanestedt, 2017). Ressursen defineres av at den er global 

og ikke knyttet til noe spesifikt sted. Den er generell, noe som vil si at den kan brukes til flere 

formål enn det er laget til. I tillegg er teknologi generativ i det at den leder til mer innovasjon 

og mer teknologi. Dessuten er ressursen generøs slik at den kan kopieres og gjenbrukes uten 

kostnad. Ledere forstår at penger og mennesker ikke kan ledes likt, men mangler forståelsen 

for at IT er sin egen ressurs, som krever en annen type ledelse. (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

På grunn av denne manglende kunnskapen blir teknologi sett på som et støttesystem og 

virkemiddel for å effektivisere prosesser og arbeidsrutiner (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

Konsekvensene av dette er at mange organisasjoner sliter med å følge med i digitaliseringen av 

samfunnet, med IT-systemer som fungerer sub-optimalt og kanskje til og med hindrer 

organisasjonen. Teknologien blir mer en plage enn en ressurs, og det oppstår en ond sirkel. En 

betegnende konsekvens er at lederne forsvinner, og gir ansvaret til IT-sjefer eller eksterne 
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konsulenter. De ser på IT som et støttesystem og forstår ikke at det inngår i kjernevirksomheten 

til organisasjonen, derfor overlater de det til noen andre når de mangler egenskapene til å ta 

ansvaret selv. Lederne håndterer IT som engangsoppgaver, som et «business case» med en 

sluttdato (Bygstad og Lanestedt, 2017). Et resultat av dette er at det overfokuseres på prosjekter 

og gevinstrealisering. Digitalisering og IT er en kontinuerlig aktivitet, uten en klar avslutning. 

Fokuset på prosjekter og gevinst indikerer igjen at lederne ikke forstår IT som en egen, generell 

ressurs. Dessuten gir ledernes manglende forståelse konsekvenser for kjernevirksomheten. 

Siden IT blir adskilt fra kjernevirksomheter viser det seg at organisasjonen mister mange 

muligheter for å effektivisere og dra nytte av digitaliseringen. De sliter med å møte brukernes 

egentlige behov, og utnytter ikke data systemene samler inn til analyse for å ta bevisbaserte 

beslutninger. Manglende utnyttelse av dataanalyse bidrar igjen til at lederne ikke ser målbare 

gevinster av teknologien og systemene. (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

3.2 Styringsmodeller 
Bygstad og Iden (2017) presenterer fire styringsmodeller for digitalisering. Her skilles det 

mellom lettvekts-IT og tungvekts-IT. Lettvekts-IT støtter brukernes umiddelbare behov og 

forbedrer arbeidsflyt og prosesser. De er ofte utviklet utenfor IT-avdelingen, og er vanligvis 

eksperimenterende og innovative. Løsningene er billige, mobile og lett tilgjengelige for 

brukerne, som regel gjennom applikasjoner på mobiltelefoner. Dette i motsetning til tungvekts-

IT, som er store, komplekse systemer, som drives av profesjonelle innen IT.  

I den første, bimodale modellen styres IT av en egen IT-avdeling, som er basert på tungvekts-

ITs retningslinjer og standarder. Her er både kontroll av lettvekts-IT og tilrettelegging for 

innovasjon høy. Det vil si at lettvekts-IT blir utviklet i en separat prosess, men er under 

tungvekts-ITs regime når det blir implementert og brukt. Fordelen ved dette er at det styrker 

både lettvekts- og tungvekts-IT. Ulempen er at ledig kapasitet og interne budsjetter hemmer 

innovasjon. Mange mener at denne modellen kan føre til mye interne konflikter. Den andre 

modellen er laissez-faire. Her kan ikke en tungvekts-IT-avdeling ta avgjørelser for lettvekts-IT. 

Hvem som helst kan utvikle løsninger, og teknologien er frittstående løsninger. Her er både 

kontroll og tilrettelegging lav. Det positive her er raskere innovasjon og mer brukersentrerte 

løsninger. Likevel er det vanskelig å skalere løsningene, noe som kan føre til sikkerhets- og 

personvernproblemer. Ikke nødvendigvis veldig passende i offentlig helsesektor. Plattform er 

den tredje modellen, hvor tungvekts-IT bygger en plattform for lettvektsløsninger til å utvikles 
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på gjennom APIer. Her kan tredjeparter skape innovasjonen. Kontrollen er lav, mens 

tilretteleggingen er høy. Fordelene er at ressursene tungvekts-IT tilbyr muliggjør billig og rask 

lettvektsinnovasjon. Svakheten er derimot at sikkerheten i lettvektsløsningene er krevende, de 

krever avanserte metoder for å ta vare på sikkerhet og personvern. Siste modell er sentral 

kontroll, hvor den sentrale tungvektsledelsen bestemmer hvilke lettvekts-IT-prosjekter som 

skal prioriteres. Målet er å holde alle lettvektsløsningen under streng kontroll. Tilretteleggingen 

er lav, mens kontrollen er høy. Modellen gir muligheter for fullstendig integrasjon mellom 

lettvekts- og tungvektsløsninger, med høy sikkerhet. Ulempen er at kostnadene øker og 

innovasjonen minsker. Modellene er bygget på digitaliseringsledelse, og kan brukes til å forstå 

hvorfor nye lettvektsløsninger har fungert eller ikke på bakgrunn av ledelsen i organisasjonen 

den ble implementert i. (Bygstad og Iden, 2017) 

3.3 Tre prinsipper om digital ledelse 
Ut ifra litteraturen om digital ledelse tar jeg med meg tre prinsipper videre: 

IT er ulik tradisjonelle ressurser 

Tradisjonell ledelse har, som nevnt, mennesker og penger som hovedressurser, og god kontroll 

på hvordan man styrer disse ressursene. IT er derimot en unik og egen ressurs som må styres 

ulikt, og tradisjonelle ledere mangler denne kunnskapen.   

IT må styres og inkluderes som kjernevirksomhet 

Organisasjoner som i hovedsak ikke arbeider med teknologi har en tendens til å ikke inkludere 

IT som en del av hovedvirksomheten til bedriften. Denne skjevfordelingen av prioriteringer kan 

skade bedriftens IT, og kan føre til én eller en blanding av styringsmodeller som hindrer IT mer 

enn det løfter det frem i organisasjonen.  

IT må synliggjøres som en økonomisk gevinst 

Mangelen på å se IT som en egen ressurs gjør at IT ikke måles og analyseres på lik linje med 

andre økonomiske gevinster i organisasjonen. Uten tydelig og kvantitative tall på hvilket 

utbytte IT gir for driften blir det utfordrende for ledelsen å forstå hvilken betydning IT har.      
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4 Metode 
I dette kapittelet blir det gjort rede for case-studie, som er studiens fremgangsmåte. I tillegg 

begrunnes det for valg av det interpretative forskningsparadigmet som studien legger seg under.  

Videre beskrives hvordan dokumentasjonsanalyse, intervju og observasjon ble brukt som 

datainnsamlingsmetoder. Dessuten argumenteres det for valg av disse metodene. Deretter blir 

prosessen for dataanalyse gjennomgått og forklart, med en oppsummerende tabell for hvert steg 

i analysen med tilhørende resultat. Studiens validitet og reliabilitet blir diskutert, samt hvilke 

tiltak som har blitt gjennomført for å øke disse faktorene. Til slutt blir relevante etiske 

betraktninger i henhold til datainnsamlingen diskutert. 

4.1 Forskningsmetode 
Studien valgte en interpretativ tilnærming, som er et fortolkende, fenomenologisk 

forskningsparadigme. Tilnærmingen tar utgangspunkt i antakelsen om at tilgang til 

virkeligheten kun kan komme gjennom sosiale midler, som språk, bevissthet og felles 

forståelse, i motsetning til positivisme som ser på verden som objektiv og målbar. Interpretativ 

forskning har som formål å forstå fenomener gjennom meningen mennesker gir til dem. (Myers, 

1997) Uansett hvor funksjonelt og brukervennlig systemet, Sampal, som undersøkes i denne 

studien, er, forsvinner brukbarheten om ikke brukere og aktører på Aker sykehus legger en 

felles verdi og mening til systemet. Derfor er det viktig å undersøke deres individuelle og felles 

forståelse for å analysere Sampal og Aker sykehus. Studien ønsker å undersøke casen uten 

fordommer og forutinntatte antagelser, og tar derfor ikke en kritisk tilnærming. (Myers, 1997) 

Studien er en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning ønsker å forstå, med åpen interaksjon 

mellom forsker og informant, i form av tekst, lyd eller bilde (Tjora, 2017). Denne studien ønsker 

å forstå situasjonen på Aker ut fra et sosio-teknisk perspektiv. En kvantitativ studie, med data i 

form av tall og statistikk, ville ikke vært hensiktsmessig for hva studien ønsker å oppnå. 

Litteraturen innen informasjonsinfrastrukturer legger dessuten stor vekt på brukerens mening 

og forståelse, og hvordan denne er avgjørende for infrastrukturen (Hanseth og Lyytinen, 2010). 

På bakgrunn av dette er det valgt å bruke en kvalitativ forskningsmetode i denne studien. 

Studien har valgt case-studie som fremgangsmåte for å belyse problemstillingen. I en case-

studie går man i dybden på og beskriver en enkelt case, enhet eller et fenomen. Yin (2008) 
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presenterer fire ulike typer case-studier. Her kan det være en enkelt eller flere caser, med én 

eller flere analyseenheter. Casen i denne studien er digitalisering og videreutvikling av 

teknologi og systemet Sampal på KAD-avdelingen på Aker sykehus. All data i studien er hentet 

inn fra KAD-avdelingen, som vil si at studien har en enkelt case med én analyseenhet. 

Yin (2008) presenterer tre aspekter som avgjør hvilken fremgangsmåte man skal velge i en 

studie: typen forskningsspørsmål som stilles, graden av kontroll forskeren krever over 

hendelsene og graden av fokus på nåværende hendelser. Denne studien stiller kun 

forskningsspørsmål av typen «hvordan», som samsvarer med forskningsspørsmål typisk i en 

case-studie (Yin, 2008). Studien er som nevnt tidligere ute etter å forstå fremfor å forklare, og 

derav er forskningsspørsmål med «hvordan» en hensiktsmessig måte å formulere spørsmålet. 

Videre har studien ikke behov for kontroll over hendelsene i casen. Målet er å forstå fenomenet 

som foregår uavhengig av studien, og tilegnelse av kontroll over dette, vil ødelegge funnene og 

validiteten i studien. Dette passer med Yins (2008) beskrivelse av at case-studier ikke skal ha 

kontroll over hendelsene som undersøkes. I siste aspekt forklarer Yin (2008) at case-studier 

ønsker å undersøke nåværende hendelser og fenomener, og har ikke et historisk fokus. Denne 

studien ønsker å forske på det som foregår på Aker nå, og ikke gjøre en historisk evaluering av 

Aker eller helsevesenet i en historisk helhet. Hvordan Aker sykehus har forandret seg fra 1800-

tallet er naturligvis ikke nyttig for denne studien. På bakgrunn av disse tre aspektene kan man 

konkludere med at en case-studie i dette tilfellet er hensiktsmessig å foreta seg. Dessuten har 

studien en relativt klar og avgrenset case med KAD-avdelingen på Aker sykehus som eneste 

bruker av systemet i fokus. Det gir dermed en naturlig case til studien. (Yin, 2008) 

4.2 Datainnsamling 
Grunnlaget for denne studien er gjennomført med intervjuer og observasjon i flere runder. Flere 

ganger ble det gjennomført både intervju og observasjon i samme runde eller dag. Beskrivelsen 

av datainnsamlingen er delt inn i «intervju» og «observasjon», men rundene har fortsatt faste 

numre. Tabell 1, under, viser en kort oversikt over rundene med datainnsamling og hvilke 

datainnsamlingsmetoder hver runde bestod av.   
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Runde en Dokumentanalyse av rapporter og dokumenter om SamKAD og KAD. 

Runde to Omvisning på Aker sykehus. 
Ustrukturert intervju med hovedinformantene. 
Ustrukturerte intervju med to sykepleiere. 
Observasjon av «tavlemøte» mellom leger og sykepleiere. 

Runde tre Semi-strukturert intervju med hovedinformantene. 
Observasjon av møte mellom hovedinformantene og Fagsystemavdelingen. 

Runde fire Semi-strukturert intervju med hovedinformantene. 

Runde fem Semi-strukturert intervju med leder under SamKAD-prosjektet. 

Runde seks  Observasjon ½ dag av sykepleier, med flere ustrukturerte intervjuer med 
sykepleiere.  
Observasjon ½ dag av lege, med flere ustrukturerte intervjuer med leger. 

Tabell 1: Oversikt over runder med datainnsamling 

Informantene har i hovedsak vært ansatte ved Aker sykehus, i tillegg til en leder under 

SamKAD-prosjektet. To informanter ved Aker sykehus har vært spesielt betydningsfulle for 

studien, og vil heretter bli kalt hovedinformanter. Disse to sitter på unik kunnskap om systemet, 

og var begge med i deler av SamKAD-prosjektet. De har en unik driv og har tatt et eget, frivillig 

ansvar for systemet, og har begge dermed blitt en slags ildsjel. 

4.2.1 Dokumentanalyse 

For å ha et utgangspunkt for intervjuene og observasjonen senere ble det gjennomført en 

dokumentanalyse av rapporter og artikler som omhandlet SamKAD-prosjektet og KAD-

avdelingen. Det var behov for å analysere tidligere funn fra casen som grunnlag for å utlede 

intervjuguide, samt sammenligne egne funn med hvordan den tidligere situasjonen i casen 

beskrives. Slik kan man øke studiens historiske følsomhet, og kan dermed gi en mer nyansert 

analyse av studiens funn når de er forstått i en historisk sammenheng (Tjora, 2017). Her ble en 

konkluderende rapport om SamKAD-prosjektet (Ausen mfl., 2017) brukt i dokumentanalysen, 

og forskning fra Øvrelid og Halvorsen (2018) og Bygstad mfl. (2017). Masteroppgaver med 

SamKAD som tema av Kjos og Østereng (2017), og Tølløfsrud og Såstad (2017) ble også 

analysert.  
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4.2.2 Intervjuer 

Første runde var et besøk på Aker sykehus for å møte hovedinformantene. Her ble det utført et 

ustrukturert intervju med hovedinformantene, og ustrukturerte intervjuer med tre sykepleiere. 

Grunnen for dette besøket var å bli kjent med hovedinformantene, sette seg inn i konteksten til 

casen og danne et grunnlagt for hva som var ønskelig å undersøke videre i studien, derav valget 

av ustrukturerte intervjuer. Svar fra intervjuene ble notert under intervjuet, og deretter ble 

notatene skrevet mer utfyllende samme dag. 

På grunnlag av intervjuene og observasjonen nevnt tidligere ble det utarbeidet en intervjuguide 

for andre runde med et semi-strukturert intervju med hovedinformantene. Deretter ble begge 

hovedinformantene intervjuet sammen på deres kontor på Aker sykehus. Grunnen til at de ble 

intervjuet sammen, var at det var ønskelig å se på hvordan de samarbeider og hvordan 

dynamikken dem imellom er, i tillegg gi dem muligheten til å utfylle hverandres svar (Frey og 

Fontana, 1991). 

Ut ifra dette intervjuet ble det utarbeidet en ny intervjuguide for tredje runde med et nytt semi-

strukturert intervju med hovedinformantene. Dette foregikk også på deres kontor på Aker 

sykehus, og intervjuobjektene ble intervjuet sammen. Formålet var å undersøke funn videre, 

stille oppfølgingsspørsmål og stille nye spørsmål det ikke var tid til i forrige runde.    

I fjerde runde ble det holdt et intervju med en av lederne fra prosjektet SamKAD. Målet med 

dette intervjuet var å få perspektivet til en leder og fra en som ikke lenger jobber på Aker 

sykehus. Intervjuobjektet ville derfor gi rik innsikt i hvordan prosjektet hadde foregått slik at 

dette kunne sammenlignes med nåværende situasjon på Aker sykehus. Intervjuet ble holdt på 

intervjuobjektets nåværende arbeidsplass.  

Under observasjonen ble det hold flere intervjuer med både leger og sykepleiere. Fordi 

intervjuobjektene var på jobb var intervjuene ustrukturerte, og noe tilfeldige og sporadiske. 

Svar fra intervjuene ble notert i pauser eller etter observasjonen var fullført.  

Under alle de semi-strukturerte intervjuene ble det brukt diktafon for å ta opp intervjuet, som 

senere ble transkribert. Intervjuobjektene undertegnet også samtykkeskjema. Navn i 

transkriberingen ble anonymisert og opptakene vil bli slettet etter endt studie. Samtlige 

intervjuer ble holdt i rundt en time.  
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Som nevnt tidligere, er et av målene med studien å forstå og undersøke brukernes individuelle 

og felles forståelse av Sampal. Intervju er derfor en effektiv metode for å studere og forstå 

informantens meninger, holdninger og erfaringer, og hvordan de reflekterer over dette (Tjora, 

2017). Semi-strukturerte intervjuer gir dessuten en unik mulighet til å planlegge akkurat hva 

man vil finne ut og samtidig være åpen for uventede funn og vendinger under intervjuet. Innen 

case-studie er intervju en godt brukt metode (Tjora, 2017), som gir innblikk i konteksten casen 

foregår i. Metoden gir også muligheten til å sammenligne hva informantene sier og hva de gjør 

under en observasjon, noe som kan gi unik innsikt i deres forståelse av casen og konteksten 

(Tjora, 2017).  

4.2.3 Observasjon 

Under første runde ble det gjennomført en omvisning på KAD, med en kort observasjon av et 

«tavlemøte» med sykepleierne og legene. Tavlemøte foregår hver dag klokken 11, hvor 

sykepleierne og legene går gjennom «tavlen» med status og progresjon for hver pasient. Tavlen 

i denne konteksten er en stor tv-skjerm med Sampal kjørende på skjermen. Observasjonen ble 

gjennomført for å få en kort innføring i hvordan Sampal har endret seg siden prosjektet. Under 

observasjonen ble det tatt korte notater, som ble skrevet utfyllende samme dag for å sikre at 

observasjoner lå friskt i minne. 

Under andre runde, i tillegg til intervju, ble det gjennomført en observasjon hvor 

hovedinformantene holdt et møte med Fagsystemavdelingen. Observasjonen ga nyttig innsikt i 

hvordan hovedinformantene samarbeider med Fagsystemadelingen. Avdelingen blir nærmere 

forklart i kapittel 5.   

I femte runde ble det observert hvordan en sykepleier og en lege arbeider på KAD-avdelingen 

på Aker sykehus. Fra vaktskifte klokken 7 til lunsj klokken 12 fulgte jeg en sykepleier i sine 

daglige arbeidsrutiner, og fra lunsj til klokken 17 fulgte jeg en lege i arbeid. For å ikke skille 

meg for mye ut hadde jeg på meg sykepleieruniform. Det ble ikke tatt notater under denne 

observasjonen for å ikke stresse syke pasienter unødig om de skulle føle seg overvåket. Notater 

ble ført raskt etter observasjonen var ferdig, eller i pauser. 

Observasjon gir muligheten til å undersøke sosiale situasjoner uten informantenes fortolkninger 

i konteksten casen foregår i (Tjora, 2017; Østbye mfl., 2013). Som nevnt gir dette en unik 

mulighet til å studere hva informantene sier de gjør og hva de faktisk gjør, og supplere data fra 
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intervjuene (Tjora, 2017). Med denne sammenligningen kan man finne unike data om brukernes 

forståelse av Sampal og sette dette inn i konteksten til casen. Under et intervju har informanter 

en tendens til å svare det de tror intervjuer ønsker som svar (Lavrakas, 2008). For eksempel, 

kan en sykepleier under intervju svare at hen bruker Sampal flittig fordi hen vet at det er noe 

de skal på Aker, men deretter kan observasjonene vise at sykepleierne egentlig ikke bruker 

Sampal like mye som de sier. Denne biasen kan man redusere ved å bruke flere metoder, som 

intervju og observasjon. Flere datainnsamlingsmetoder blir kalt triangulering, og kan øke 

dataens validitet (Lazar mfl., 2010). Observatøren inntok en passiv rolle under observasjonen. 

Dette grunnet at observatøren ikke kunne forstyrre sykepleiere og leger under behandling av 

pasienter, og naturligvis heller ikke selv behandle pasienter. Observatørens nærvær var kjent 

for både de som ble observert og for pasienter. 

4.3 Dataanalyse 
Før datainnsamlingen startet ble det gjennomført en dokumentanalyse av tidligere rapporter og 

artikler om SamKAD og løsningen på KAD. Dette var for å sette seg inn i konteksten til casen, 

forstå problemstillingen og forberede spørsmål til intervju. Mellom hvert intervju og hver 

observasjon ble det også gjennomført en kort analyse for å forberede intervjuspørsmål til neste 

gang. Transkriberinger og notater ble lest igjennom, og ble brukt som grunnlag for å utforme 

nye intervjuspørsmål. Dermed kunne man stille oppfølgingsspørsmål man ikke hadde tenkt på 

under selve intervjuet, og utforske nye retninger som kom fram under forrige intervju. 

Etter datainnsamlingen ble det gjennomført åpen koding, hvor man gikk gjennom 

transkriberingen av intervjuene og ga ulike sitater datakoder. Det samme ble gjort med notatene 

fra observasjonene. Poenget med dette er å ha en analyse nær empirien, uten å ta med seg 

fordommer og tanker fra før inn i analysen (Tjora, 2017). Kodene funnet i intervjuene ble 

sammenlignet med kodene fra observasjonene for å finne nye koder og funn som ikke kommer 

frem fra én av datainnsamlingsmetodene alene. Deretter ble disse kodene sortert og organisert 

i fem hovedkategorier etter funn i dataene. Disse hovedfunnene ble utgangspunktet for den 

videre analysen og undersøkelser av litteratur som kunne forklare funnene i studien. Videre ble 

funnene analysert og sammenlignet med litteraturen om informasjonsinfrastrukturer og digital 

ledelse for å strukturere funnene etter teori. Litteraturen setter dataene inn i en større 

sammenheng og gir funnene en dypere mening.  
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Tabell 2 viser en oppsummering av stegene i dataanalysen. Hvert steg har en beskrivelse av 

hvordan analysen ble gjennomført og tilhørende hvilke resultater analysen ga. 

Steg Beskrivelse Resultat 

1 Analysere dataene for å identifisere 
hovedhendelser, unike hendelser og 
sammenhengen mellom hendelsene. 

Kapittel 5: 
SamKAD-prosjektet startet på Aker 
sykehus for å øke KADs kapasitet. 
Det unike systemet, Imatis, ble 
utviklet under prosjektet.  
Nåværende system, Sampal, mangler 
mange av funksjonene Imatis hadde. 
To systemadministratorer har ansvar 
for videreutviklingen av Sampal. 

2 Utføre observasjon for å supplere 
intervjuene og finne flere hendelser.  

3 Sammenligne hendelsene fra 
observasjonen med hendelsene funnet 
under intervjuene. 

4 Analysere casen etter begrepet om digital 
ledelse. 

Kapittel 6:  
Utfordringer: Lav forankring, 
avhengig av ildsjeler, andre systemer i 
bruk hindrer, uklar ledelse og 
manglende IT-kunnskap. 
Løses med: Flytte IT-ansvaret over på 
ledelsen, se på IT som en generell 
ressurs og tydelig ansvar. 

5 Teoretisk og praktisk bidrag til 
informasjonsinfrastrukturer. 

Kapittel 7: Identifisere to bidrag til 
digital ledelse av 
informasjonsinfrastrukturer. 

Tabell 2: Steg i dataanalysen. 

4.4 Validitet 
Validitet handler om hvorvidt man kan konkludere med at dataene fra en studie er gyldige 

(Dahlum, 2018), og om forskningen er designet slik at den gir relevant innsikt i 

problemstillingen (Østbye mfl., 2013). Det finnes en rekke tiltak en forsker kan gjøre for å sikre 

høyest mulig validitet. Triangulering er en velkjent metode, hvor man bruker minst to ulike 

datainnsamlingsmetoder for å kompensere for svakheter ved hver enkelt metode (Østbye mfl., 

2013). I denne studien ble det benyttet dokumentanalyse, intervju og observasjon, og man sikret 

dermed triangulering i datainnsamlingen. Østbye mfl. (2013) trekker særlig fram 

kombinasjonen av intervju og observasjon som en god form for triangulering. De to ulike 

metodene kan ofte gi forskeren tilgang til «taus kunnskap», som er innsikt informantene ikke 
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alltid er klar over eller kan formulere selv. Observasjonene kan derfor gi unik og bredere innsikt 

basert på informasjon som har blitt sagt under et intervju. Denne studien dro særlig nytte av 

disse komplementerende effektene av intervju og observasjon, noe som kan argumenteres for å 

ha styrket studiens validitet. (Østbye mfl., 2013) 

Forskerens tilstedeværelse vil også i stor grad påvirke validiteten til studien. Mennesker 

oppfører seg ofte annerledes når de blir observert, og svarer det de tror intervjueren ønsker at 

de skal svare (Østbye mfl., 2013; Lavrakas, 2008). Det er utfordrende å argumentere for at min 

tilstedeværelse ikke påvirket informantene i denne studien. Likevel ble det gjort noen tiltak for 

å redusere denne effekten. Under observasjonen var jeg innført sykepleieruniform, slik at min 

tilstedeværelse ikke ble for åpenlys. Målet var at de ansatte da skulle føle seg avslappet nok til 

å utføre arbeidsoppgavene sin som normalt. Studiens mål var ikke å dokumentere og analysere 

enkeltpersoners spesifikke oppførsel, og det kan dermed argumenteres for at min 

tilstedeværelse ikke har påvirket validiteten til studien i en avgjørende stor grad. (Østbye mfl., 

2013) 

Tjora (2017) angir at studiens validitet kan styrkes ved å tydeliggjøre studiens prosess og 

redegjøre for valg underveis. Ved å beskrive datainnsamlingsprosessen fra start til slutt, legge 

ved intervjuguide og supplere funn med sitater, har man forsøkt å vise leseren en tydelig og 

logisk prosess i studien. Målet er å kunne bevise at de gjennomførte stegene logisk følger 

hverandre og at konklusjonene i studien er rasjonelle etter prosessen beskrevet. Tidligere i 

kapittelet argumenteres det for valg av datainnsamlingsmetoder for å kunne bevise at metodene 

ble valgt på bakgrunn av validitet, og ikke av praktiske grunner (Tjora, 2017).   

Østbye mfl. (2013) argumenterer dessuten for at lydopptak i mange tilfeller kan øke validiteten 

i en studie. Lydopptakene vil gi muligheter for nytolkninger og analyser etter intervjuet og 

etterhvert som forskerens forståelse av dataene utvikler seg. Intervjuene i denne studien ble tatt 

opp på diktafon. På denne måten var ikke studien avhengig av forskerens hukommelse og 

tolkning der og da. Utsagn og meninger kunne lyttes til om igjen, og dermed gi rom for nye 

tolkninger. Av praktiske og etiske grunner ble det ikke brukt lydopptak under observasjonene 

eller intervjuene under observasjonene. 
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4.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handler om at studien kan etterprøves og lignende datainnsamlingsmetoder av 

samme case kan konkludere likt (Svartdal, 2020). Innen kvalitativ forskning er det ofte 

utfordrende å sikre høy reliabilitet, siden datainnsamlingsmetodene som regel bruker forskeren 

selv om måleinstrument (Østbye mfl., 2013). Forskeren er som regel avgjørende for dataene 

intervjuer og observasjoner genererer. For å løse dette kreves det sosiale ferdigheter og erfaring 

av forskeren. Man er på ingen måte utlært, men egne, tidligere erfaringer med å intervjue og 

observere ulike mennesker i forskjellige kontekster har kommet godt med i studien (Østbye 

mfl., 2013). Mulig bias og motivasjonen for studien har også blitt redegjort for, slik at leseren 

forstår hvilket perspektiv forskeren analyserer funnene med (Tjora, 2017). 

Lydopptak kan også til en viss grad øke reliabiliteten i en studie (Østbye mfl., 2013). Opptakene 

i denne studien vil gi andre forskere innsikt i hvordan data ble samlet, og dermed gi større 

grunnlag for å reprodusere studien. Det vil dessuten gi leseren tilgang på informantens «egen 

stemme» og forståelse av mening skapt mellom informant og intervjuer (Tjora, 2017). Igjen vil 

detaljert beskrivelse av forskningsprosessen og begrunnede valg kunne øke mulighetene for at 

studien kan etterprøves. På den annen side kan konteksten til studien forandre seg og dermed 

svekke reliabiliteten. Dager på sykehus er svært forskjellige og nye observasjoner kan vise 

andre funn. Likevel stemmer funn fra observasjon i stor grad med utsagn fra intervju, analyser 

av dokumenter og litteratur. Dette styrker tilliten til at en gjentagelse av studien vil kunne gi 

relativt like funn og konklusjoner.  

4.6 Etiske betraktninger 
Med enhver forskningsbasert studie medfører det en rekke etiske betraktninger. Dette var særlig 

gjeldende i denne studien siden casen finner sted på et sykehus. Før starten av studien ble det 

holdt et møte med ledelsen på Aker sykehus. Målet var å informere om hensikten med studien 

og få tillatelse til å gjennomføre undersøkelser på sykehuset. Derfor er ledelsen klar over 

studien, og har vært behjelpelige med organisering av observasjon og kontakt med informanter.  

På et sykehus befinner det seg naturligvis pasienter, og dette medfører store mengder sensitive 

personopplysninger. Studien var ikke interessert i pasienters personopplysninger eller annen 

sensitiv data, og derfor ble ikke dette i noen grad lagret eller tatt vare på. Det ble dermed ikke 

tatt bilder, video eller lydopptak under observasjonene på sykehuset. Notatene tatt inneholder 
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heller ingen personopplysninger om hverken pasienter eller informanter. Studien er fokusert på 

teknologien, og alle andre opplysninger vil være irrelevant og unyttig. Som nevnt var jeg iført 

sykepleieruniform under observasjonene slik at pasienter ikke skulle føle seg overvåket eller 

utilpass av mitt nærvær. Alle pasientene ble informert om hvorfor jeg var der og at jeg ikke var 

der for å observere dem.   

Informantene under intervjuene underskrev en samtykkeerklæring (se vedlegg 2). Her fikk de 

oppgitt at de når som helst kan trekke seg og at de i dataen vil forbli anonyme. Lydopptakene 

ble kun lagret ett sted og vil slettes på en sikker måte når studien er avsluttet. Transkriberingen 

av lydfilene har blitt anonymisert slik at dette ikke kan spores tilbake til informantene. Det ble 

ikke samlet inn andre personopplysninger enn navn på informantene da de skrev under på 

samtykkeerklæringen. Tiltak for å sikre personvernet er fulgt etter råd og godkjenning fra Norsk 

senter for forskningsdata.  
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5 Bakgrunn og kontekst til case 
Dette kapittelet tar for seg bakgrunnen og konteksten til casen valgt i studien. Først blir Aker 

sykehus presentert, og KAD-avdelingen på sykehuset som studien undersøker. Her beskrives 

rollen avdelingen har, samt en kort historikk. Videre forklares SamKAD-prosjektet som 

avdelingen gjennomførte, og systemet som ble utviklet, da kalt Imatis. Deretter presenteres 

dagens versjon av systemet, nå kalt Sampal. Systemet og rollen det har i avdelingen er 

utgangspunktet for undersøkelsene av casen i studien. Til slutt fortelles det om en vanlig 

arbeidsdag på KAD-avdelingen, og hvordan Sampal spiller inn i en arbeidsvakt for leger og 

sykepleiere.    

5.1 Aker sykehus og KAD 
Aker sykehus er et av de største sykehusene i Oslo og en del av Oslo universitetssykehus. 

Sykehuset driver vanlig sykehusdrift og har en rekke ulike, medisinske avdelinger, samt 

legevakt og avdeling for Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD). Det ble i 2010 bestemt at 

sykehuset skulle legges ned i sammenheng med en større plan for hvordan Oslo 

universitetssykehus skal struktureres (Jenssen, 2010), men planene ble endret i 2019 da det ble 

bestemt at Aker sykehus beholdes og Ullevål sykehus legges ned istedenfor (Nærø, 2019). 

Sykehuset får nye bygninger og skal stå klar i 2030. Dette fører til store endringer og 

omstruktureringer på sykehuset. (Oslo Universitetssykehus, u.å.) 

I 2014 ble Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) etablert i Oslo Kommune på bakgrunn av en 

ny helse- og omsorgstjenestelov. Målet med etableringen var å gi en helhetlig vurdering, 

behandling og oppfølging med en allmennmedisinsk tilnærming, redusere overutredning og 

overbehandling, forbedre kommunikasjonen mellom kommunens mange enheter, redusere 

pasientforløp mellom legevakt og KAD, og tilby det mest effektive omsorgsnivået. KAD er et 

tilbud for pasienter som trenger behandling, observasjon eller pleie uten innleggelse på sykehus. 

Pasienten får diagnose ved legevakt og akuttmottak, og blir deretter sendt til sykehusets KAD-

avdeling for behandling. I 2016 hadde Aker sykehus 72 senger på sin KAD-avdeling. 

SmartKAD ble etablert i 2014, som etablerings- og utviklingsprogram, med mål om å “sikre 

koordinerte prosjekter for utvikling og etablering av løsninger for opptrapping og rasjonell drift 

mot 72 pasientsenger” (Ausen mfl., 2017). Som en del av SmartKAD ble SamKAD 

(Samhandling og oppgavestøtte for kommunal akutt døgnenhet) dannet. Dette var et 
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innovasjonsprosjekt, som skulle utvikle en felles logistikk- og kommunikasjonsplattform for å 

effektivisere interne prosesser og samhandlingen mellom bydelene i Oslo (Tølløfsrud og 

Såstad, 2017). Prosjektet startet med en grundig analyse av arbeidsflyt, flaskehalser og 

arbeidsprosesser i KAD. Analysen ble gjennomført i samarbeid med de ansatte på KAD Aker. 

Her ble det funnet store avvik i arbeidsrutiner og kommunikasjon, i tillegg til mye stress hos 

helsepersonellet. Videre ble det utviklet en døgnrytmeplan, som kartlegger en pasients reise 

gjennom KAD på 24 timer. (Ausen mfl., 2017; Kjos og Østereng, 2017) 

Figur 1 nedenfor viser pasientflyten inn og ut av KAD. Her ser man hvordan KAD fungerer 

som et andre ledd etter at pasienten har vært hos legevakt, sykehus eller fastlege som første 

ledd. Pasientene kan sendes til første ledd av hjemmetjenester, ambulanseteam, sykehjem, på 

eget initiativ eller av andre. Etter besøk på KAD sendes pasienten hjem, med evt. tilbud som 

hjelp fra bydelen eller hjemmetjenester. KADs pasienter har en gjennomsnittsalder på 

henholdsvis 76,5 år og 73,3 år for kvinner og menn (Ausen mfl., 2017), og dette medfører derfor 

ofte oppfølgning og hjemmetjenester.  

 

Figur 1: Oversikt over pasientflyt inn og ut av KAD (Ausen mfl., 2017) 
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Under viser figur 2 hvordan KAD plasseres i helsetjenesten til Oslo kommune. Det er totalt 56 

sykehjem og fire helsehus i kommunen. Kommunene består av 15 bydeler som alle skal sørge 

for helsetilbud og hjemmetjenester til beboerne. Videre har alle beboerne sin egen fastlege. 

Siden KADs pasienter har en såpass høy alder har avdelingen mye kontakt med fastleger for å 

kartlegge pasientens diagnoser, behandlinger og videre tiltak. Dessuten har Oslo fire sykehus 

som KAD har hyppig kontakt med siden pasientene ofte har tidligere besøk på sykehus. KAD 

skal fungere som et mellomledd mellom legevakt og sykehus, og derfor kommer ofte pasienter 

fra legevakten for videre behandling. Avdelingen må derfor kunne kommunisere raskt med 

legevaktene i Oslo. Figuren illustrerer hvor mange institusjoner og enheter avdelingen må 

kommunisere og samarbeide med, og hvilket komplisert nettverk KAD lever i. (Ausen mfl., 

2017) 

 

Figur 2: KADs plassering i Oslo Kommune (Ausen mfl., 2017) 

5.2 SamKAD 
Ut ifra analysen til SamKAD ble en lettvektsløsning fra Imatis tatt i bruk. Imatis-løsningen 

støtter logistikk prosesser, som å finne ledige rom, holde av rom, skrive ut pasienter og 

registrere at rom har blitt vasket. I tillegg kan man administrere vasking av rom, klesvask og 

måltider. Dette effektiviserer arbeidsoppgavene og er i tråd med pasientforløpet. Løsningen 

bruker mobiler, nettbrett og digitale tavler for å vise en oversiktlig arbeids- og 

kommunikasjonsflyt. Undersøkelser viste også at det var store problemer med 
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kommunikasjonen mellom bydelene i kommunen, og en funksjon for å løse dette ble 

implementert i Imatis. Tidligere sendte man ut en rekke PLO-meldinger (pleie- og 

omsorgsmeldinger) med fritekst, eller så brukte man timer i telefonen for å avklare med andre 

bydeler. Dette gjelder da for eksempel eldre som har vært innlagt på KAD og skal tilbake til 

eldrehjemmet sitt. Løsningen bruker ADL-standarden, som kategoriserer menneskets 

grunnleggende behov og beskriver pasientens fysiske tilstand. Andre enheter eller bydeler kan 

da bruke denne standarden til å vurdere hvilken pleie pasienter trenger når man blir utskrevet 

fra sykehus eller lignende. Evalueringer har vist at Imatis har forbedret effektiviteten og 

samhandlingen, og har blitt en del av arbeidsprosessene i avdelingen. Likevel kan det bli 

utfordringer fordi Imatis ikke er integrert med de to pasienthistorikk-systemene, som gir 

dokumentasjon på behandling. Hovedgrunnen til dette er rett og slett fordi eierne av systemene 

ikke ønsker å integreres. Samhandlingen mellom bydelene derimot har ikke forandret seg like 

mye. Bedre orden på telefonene gjør at det likevel har fungert litt bedre enn før. Flere systemer 

å forholde seg til, i tillegg til dobbeltføring, ble trukket fram som utfordringer i evalueringen. 

Mange så fortsatt på denne kommunikasjonen som en “tidstyv” og en utfordring. Dessuten er 

det fortsatt mye venting på PLO-meldinger, som også fører til misforståelser. Dette gjør at 

kommunikasjonen tar unødvendig lang tid. (Øvrelid og Halvorsen, 2018; Kjos og Østereng, 

2017; Tølløfsrud og Såstad, 2017; Ausen mfl., 2017) 

5.3 Fra SamKAD til Sampal 
I dag har systemet skiftet navn til Sampal, med mindre funksjoner enn løsningen utviklet under 

prosjektet SamKAD. Dagens løsning har kun oversikt over pasienter, med personinformasjon, 

status, diagnoser og romnummer. Systemet kjører på digitale tavler som henger på store tv-

skjermer rundt omkring på avdelingen, i hovedsak på kontorrommene til sykepleierne. I tillegg, 

har sykepleierne og legene tilgang på systemet på enhver datamaskin. Her oppdaterer og 

redigerer de informasjonen etter hvert som den endres. Legene legger til tiltak og behandlinger 

som skal gjøres, og deretter oppdaterer sykepleierne når behandlingen er gjennomført eller nye 

målinger og status. Status på pasientene måles i en standard som heter NEWS (National Early 

Warning Score), som gir en score basert på en rekke målinger av pasienten. Målingene er gjort 

i tidsintervaller ut ifra scoringen NEWS gir. Målet med å systematisk observere er å forutse og 

dermed unngå kritisk syke pasienter (Norsk helseinformatikk, 2019). NEWS-status er 

fargekodet i oversikten på Sampal og med pil som indikerer om statusen har gått opp eller ned, 



 

28 
 

noe som gir sykepleierne og legene tydeligere oversikt over pasienten og hvem som skal følges 

opp. Oversikten gir også informasjon om hvilke pasienter som skal reise hjem og hvilke 

pasienter som er meldt å ankomme, slik at dette kan forberedes.  

KAD og legevakten på Aker sykehus bruker Profdoc som elektrisk pasientjournal, eller EPJ. 

Aker sykehus bruker forøvrig et annet system, og det samme gjør de andre sykehusene i Norge. 

Oslo kommune, hjemmesykepleier og sykehjem bruker derimot Gerica som EPJ. Pasientene 

KAD har som nevnt i gjennomsnitt en alder på rundt 75 år (Ausen mfl., 2017). Det vil si at de 

ansatte har mye kontakt med kommunen, hjemmesykepleier og sykehjem, og derfor brukes 

Gerica også på KAD. Kommer pasienter fra sykehus eller andre institusjoner må journaler bli 

fakset over, om ikke pasienten tar det med selv på papir. Legene må deretter skrive over 

journalen på papir til KADs system. Mellom Gerica og Profdoc er det mulig å sende PLO-

meldinger, men utenom det er ingen integrasjon mellom systemene. PLO-meldingene må leses 

manuelt av en ansatt, og det er ingen muligheter for å hente ut data eller andre integrasjoner fra 

meldingene. PLO-meldinger er standardiserte meldinger som gir relevant informasjon om en 

pasient ved overføring mellom institusjoner og kommuner. Pasienter på KAD kommer ofte 

igjen, og behandlingen må ofte etterbehandles av hjemmesykepleier. Kommunikasjonen her 

foregår da gjennom PLO-meldinger, og delvis fortsatt telefonsamtaler.  

I dag er det to systemadministratorer som videreutvikler og vedlikeholder systemet. Begge er 

utdannet sykepleiere, og jobber fortsatt delvis som det. Under prosjektet var de superbrukere 

av systemet, og deltok på utviklingen av Imatis-løsningen. De undersøker nye behov og samler 

tilbakemeldinger og tanker fra de ansatte. Deretter designer de nye funksjoner i samarbeid med 

to systemforvaltere i Fagavdelingen. Denne avdelingen har som ansvar å forvalte systemet, og 

ligger under Helseetaten. Systemadministratorene er bindeleddet og har koordineringsfunksjon 

mellom lederne, brukerne og Fagavdelingen. Det tekniske blir utviklet av Fagavdelingen, med 

noen private IT-leverandører.  

Aker sykehus og KAD har et komplisert hierarki av ledere og mellomledere. Det finnes en 

avdelingsdirektør for Aker sykehus. I tillegg en seksjonsoverlege for legetjenesten og 

seksjonsleder for sykepleiertjenesten på KAD og Aker legevakt. Avdelingsdirektøren er 

systemadministratorenes nærmeste leder når de jobber administrativt. Direktøren har vært borte 

en god stund fra Aker, og det har derfor vært en rekke vikarer som har tatt over det ansvaret. 

KAD har tre underavdelinger, som hver har sin egen avdelingsleder. Under dem igjen finnes 

teamlederne, hvor det er tre per sengepost. Teamledere har ikke direkte personalansvar, men 
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fungerer som en slags fadderordning og er superbrukere for Sampal-systemet. Figur 3 nedenfor 

illustrerer forenklet hvordan hierarkiet er strukturert på Aker og KAD.   

 

Figur 3: Oversikt over hierarkiet på KAD 

5.4 Arbeidsrutinen på KAD 
Ved vaktskifte om morgenen møtes neste vakt og vaktansvarlig for forrige vakt for å gå 

gjennom status på inneliggende pasienter. Sykepleierne og legene holder disse møtene hver for 

seg. Sampal brukes på store digitale tavler som utgangspunkt for møtet. Deretter får legene og 

sykepleierne tildelt pasienter de har ansvar for under vakten, samt en mappe med informasjon 

om hver pasient. Morgenvakten starter klokken syv. Etter møtet får pasientene frokost. 

Sykepleierne hilser på pasientene de har ansvar for, gir medisiner og gjør de undersøkelsene 

som trengs. Medisinene står klare og fordelt fra forrige skift på et medisinrom. Etter besøk hos 

pasient kan sykepleierne oppdatere Sampal om det er nødvendig på kontoret til sykepleierne. 

Klokken ni kan sykepleierne komme på visitt hos legene. Her diskuterer de pasienten, 

sykdomsforløp og medisiner. Om dose og medisiner skal endres skrives dette opp for hånd i 

mappen sykepleieren har for hver pasient. Legene oppdaterer journaler og Sampal etter samtale 

med sykepleier. I løpet av vakten besøker legen også pasienten minst en gang. Under hvert skift 

har enkelte leger ansvar for å ta imot nye pasienter. Da vil sykepleier ta første sjekk, og 

oppdatere og loggføre pasienten inn i Sampal. Legen besøker pasienten, gjennomfører en 
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kontroll og skriver en journal på pasienten. Her må legen koordinere mellom informasjon fra 

sykepleiere, egne observasjoner, papirjournaler fra andre institusjoner, kjernejournal og det 

pasienten selv sier. Klokken 11 har sykepleiere og leger tavlemøte, hvor de sammen går 

gjennom pasientene ved brukt av Sampal. Her oppdaterer de hverandre, og legene diskuterer 

diagnoser og behandling videre. Deretter begynner kveldsskiftet klokken 16, med ny 

gjennomgang av status på pasienter med forrige vaktansvarlig og de som skal jobbe 

kveldsvakten. Det kan likevel forekomme avvik i rutinene beskrevet over. På sykehus oppstår 

det naturligvis situasjoner som gjør at rutinene må brytes. For eksempel, om en pasient blir 

kritisk syk eller det kommer usedvanlig mange nye pasienter. 
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6 Funn og mangler ved ledelse på 
KAD 
Kapittelet presenterer funnene gjort i analysene av dataen innsamlet under intervjuer og 

observasjoner gjennomført på Aker sykehus. Funnene struktureres i fem hovedfunn som var 

fremtredende under analysen: lav forankring og forståelse hos ansatte, avhengig av ildsjeler, 

annen teknologi i bruk hindrer Sampal, byråkrati og utydelig ledelse og ledelse med manglende 

IT-kunnskap. Underveis vises det til sitater fra intervjuobjektene for å eksemplifisere funnene. 

Deretter oppsummeres funnene, og blir analysert i lys av litteraturen fra Bygstad og Lanestedt 

(2017) og Bygstad og Iden (2017). Basert på denne litteraturen blir det presentert mulige 

løsninger på utfordringene funnet i analysen. Til slutt blir det presentert en tabell over 

hovedfunnene der noen mulige løsninger foreslås.  

6.1 Lav forankring og forståelse hos ansatte 
 Funn viser at Sampal har ulik grad forståelse og forankring hos ansatte. Alle informantene viste 

full støtte til systemet og utrykket eksplisitt hvor nødvendig det var for deres arbeid. Likevel 

var det ulike grader av forståelse og kunnskap om systemet, IT generelt og hvordan 

systemadministratorene arbeider. Enkelte så ingen utfordringer med Sampal og viste mindre 

forståelse for behov for videreutvikling av systemet. Andre fortalte om mange utfordringer og 

virket mer involvert i utfordringene systemadministratorene møter. Både prosjektleder og 

systemadministratorene forteller om ulik grad av kunnskap om IT og systemet. Ulike meninger 

er naturlig, men det vitner om en skeiv forståelse hos ansatte av situasjonen på Aker. Under 

intervju med sykepleiere og under observasjon kom det tydelig frem at legene i mindre grad 

benytter seg av Sampal sammenlignet med sykepleierne. Flere sykepleiere forteller at de ofte 

må mase på legene for at de skal oppdatere informasjon om pasienter i Sampal. De sier også at 

legene ofte har en holdning til at Sampal ikke er så vesentlig i deres arbeid, men om Sampal er 

nede så er det absolutt krise og de får ikke gjort jobben sin. Sykepleierne uttrykker at de helt 

avhengig av Sampal og ønsker mer aktivitet fra legene. Observasjonen viste tydelig og raskt at 

systemet er klart mer forankret hos sykepleierne enn hos legene. Dette viste seg i form av at 

legene benyttet seg av systemet betydelig mindre enn sykepleierne, og når de tok i bruk 

systemet så var dette relatert til sykepleiernes arbeid. For eksempel hvis en sykepleier ba legen 

om å oppdatere i Sampal behandlingene en pasient skal motta, eller på tavlemøte klokken 11 
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hvor sykepleierne går gjennom pasienten i systemet sammen med legene. Her bruker legene 

som regel ikke systemet. Samlet vitner dette om ulik forståelse hos individuelle ansatte og ulike 

grader av forankring mellom yrkesgruppene. Systemadministratorene uttrykker et behov om en 

mer samlet og felles forståelse, og lik forankring hos alle slik at samarbeid blir lettere: 

«Så det er, ja det er litt komplekst, og ikke sant, det er jo det tverrfaglige, hold på å si, 
de representerer jo to ulike behov. For de representerer jo ulike yrkesgrupper, og det er noe 
med å skulle samkjøre og koordinere det fordi hvis du skal klare det så må du på en måte 
binde det sammen i absolutt alle leddene, akkurat sånn at du får det knytt sammen. Og det vi 
opplever er at hvis det på en måte ikke er forankret og man har fått det på en måte forankret i 
begge ledd at man skal begynne å knyte ting sammen så kan man ikke bare tenke at en 
funksjonalitet i Sampal skal mirakuløst gjøre at folk jobber bedre sammen. For det har vi 
testet og det ser vi at det ikke er veien å gå. Du må ha forankring hele fra topp og helt ned til 
de som jobber med det.» 

Denne tverrfagligheten utgjør også en utfordring for Sampal, fordi profesjonsyrker er vant til å 

jobbe fritt og uavhengig. De tenker i liten grad på helheten på tvers av organisasjoner og 

institusjoner, og dette skader Sampal. Legene og sykepleiernes fokus er å behandle pasienten 

de har foran seg der og da. Ledelsen oppfatter ikke IT som en del av sykehusets kjerneaktiviteter 

og har ingen klar visjon for digitaliseringen. Systemadministratorene forteller, for eksempel, at 

de føler seg isolert og som «en øy utenfor», og at mange ikke forstår at det de driver med er 

også en del av kjernevirksomheten til KAD:  

«Jeg føler at noen ganger så skjønner man ikke at vi er en del av kjernevirksomheten. 
Vi føler at vi ofte er en øy utenfor, en bigeskjeft da. Og jeg tror det er så viktig å få den 
integrert inn, da tenker jeg i seksjonene at de skjønner at det vi jobber med, den 
logistikkløsningen, og sånn som for KAD sitt vedkommende så er det jo selve rammen rundt 
driften deres. Og nå med viktigheten av eierskapet til det fordi vi er bare fasilitatorer. Det er 
lederne og de ansatte som skal eie det.» 

Alle ansatte er enig om at Sampal er nødvendig i deres arbeid, men administratorene føler at 

ikke alle forstår at det de gjør for å forbedre og videreutvikle systemet er like viktig for 

sykehusdriften som andres roller. At den jobben de gjør ikke kun forbedrer arbeidsdagen, men 

også pasientens opphold. Systemadministratorene må dekke disse hullene som oppstår på grunn 

av manglende ledelse. De må derfor konstant rettferdiggjøre sin rolle og betydning i 

infrastrukturen. De føler at de ikke får støtte fra lederne, noe som stadig utfordrer deres arbeid. 

Eierskapet til systemet ligger nå i hovedsak hos dem, og de mener man må flytte eierskapet til 

systemet og «det er lederne og de ansatte som må eie det».   
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6.2 Avhengig av ildsjeler 
Selv om SamKAD-prosjektet hadde begrenset forankring, var lederne under prosjektet 

engasjerte og organisert, og hadde forståelse for prosjektstyring og teknologien i bruk, gjengir 

systemadministratorene. De mener sterke ledere med mye kunnskap og godt samarbeid, klare 

mål og en gitt tidsramme var utslagsgivende for at slikt vellykket prosjekt: 

«For i prosjektet så hadde man jo en veldig tydelig og sterk prosjektleder som ... 
ingenting var umulig og vedkommende stod virkelig på barrikadene for å få det til. Altså hver 
stein skulle snus, dette skulle vi få til. Og hadde også da et ganske godt samarbeid med sin 
leder, så de ble jo på mange måter et sånn effektivt tospann som fikk også kommunisert ut 
mål, visjon, strategi, dette skal vi jobbe med, dette skal vi få til, dette er på måte veien vi skal 
gå. Og det gjorde at ansatte altså ... det skapte engasjement da. Fordi du får de pådriverne»   

Prosjektlederen forteller det samme. Etter prosjektet avsluttet har systemadministratorene tatt 

over denne rollen, bortsett fra at de ikke er i lederstillinger med autoritet. De sitter på en unik 

kunnskap om systemet fra å være superbrukere under prosjektet og ha jobbet som 

systemadministratorer siden, og i tillegg har forståelse for drift og arbeidet på et sykehus. Uten 

dem ville det ikke skjedd noe med systemet, noe de også sier selv:  

«Det vil nok være merkbart ja, om vi forsvinner så vil man merke det. Det handler om 
at vi driver mye frem, vi gjør ganske mye som ikke synes så mye, men ikke minst det holde på i 
prosessene ... sitte og purre og mase på alle ... Jeg tror mange tar det som en selvfølge, det 
blir gjort, [systemadministratorene] ser på det ...» 

Ansvaret for systemet bør integreres i strukturen til organisasjonen på slik måte at om 

enkeltmennesker forsvinner så slutter heller ikke arbeidet med systemet. For eksempel vil et 

sykehus være strukturert slik at en pasient får behandling uansett hvilken lege som er på vakt. 

På Aker sykehus er ikke teknologien organisert slik og de er avhengig av at noen frivillige tar 

ansvar for systemet. I denne sammenhengen blir disse kalt ildsjeler, som har en egen driv og 

har frivillig tatt et ansvar over systemet. Selv om det er egne stillinger satt av som 

systemadministrator, så er man avhengig av at denne stillingen fylles av noen med unik 

kunnskap, motivasjon og som tar ansvaret for å løfte systemet frem og videre. 

Systemadministratorene erkjenner at de må kunne erstattes, slik at driften ikke stopper opp om 

de skiftes ut: 

«Litt stygt å si det, men vi skal kunne være erstattelige. Det skal kunne komme noen 
nye inn og de skal kunne forstå visjon, strategien, hvor vi skal være og vite hvordan retning 
skal vi gå i. Og jeg tror kanskje det var det vi, dessverre, ikke fikk til i SamKAD. At vi fikk ikke 
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til å overføre de målene og strategiene og visjonene for fremtiden i overgangen, samtidig som 
det var sentrale personer som forsvant da etter at prosjektet var over.» 

6.3 Annen teknologi i bruk hindrer Sampal 
KAD-avdelingen på Aker sykehus har et eget journalsystem, Profdoc, som ikke resten av Aker 

sykehus eller andre sykehus i Oslo bruker. Sykehjem og hjemmetjenestene i Oslo bruker 

derimot Gerica som journalsystem. Når en ny pasient ankommer KAD kan legene hente 

informasjon og journalen til pasienten fra Profdoc om pasienten har vært innlagt før eller fra 

kjernejournalen alle i Norge har, i tillegg til å snakke med pasienten om tilstand eller tidligere 

sykdom. For å få tilgang til journaler fra andre systemer må pasienten enten ta med dette selv 

på papir eller så må legene be om å få journalen fakset over fra andre sykehus. Deretter må 

legene sitte og skrive av journalen på papir i Profdoc. Under observasjonen kom det tydelig 

fram hvor tidkrevende dette er. Legen fikk tatt imot en pasient løpet av observasjonstiden, med 

to 5-10 minutters besøk hos pasienten. Resten av dagen gikk til å skrive over pasientens 

papirjournal fra andre sykehus og institutter inn i KADs journalsystem, ProfDoc. 

Systemadministratorene forteller at det heller ikke er mulighet for å integrere disse systemene 

slik at denne prosessen kan forenkles. Enten er det sikkerhetsmessige årsaker, fordi det er for 

komplekst eller fordi systemutviklerne av de andre systemene rett og slett ikke er villig til å 

integrere. De har, for eksempel, brukt et halvt år på å få lov å kopiere og lime inn i Sampal fra 

et av de andre systemene. Det har tatt så lang tid simpelthen fordi utviklerne av det andre 

systemet ikke ønsket å gi dem denne funksjonen. En lege forteller at «... Oslo Kommune har 

signert livsavtaler med [noen av disse journalsystemene], som vil si at de ikke har råd til å 

bryte kontrakten og skifte ut systemet». Ifølge systemadministratorene er Oslo Kommune ekstra 

forsiktige med å innføre ny teknologi og krever fem-seks runder med sikkerhetskontroll før 

man kan ta i bruk teknologien: 

«Alt skal risikovurderes, altså flytter du på en binders så skal det risikovurderes ... 
Organisasjonen og IKT-arkitekturen og lovverket generelt var ikke modent for mye av det her 
som vi fikk til, så da blir vi liksom begrenset, igjen dette med de sikre sonene, og ikke kunne 
dele, dette med avtaler, lisenser altså alt sånne avtalemessige ting, budsjetter ...»  

Prosjektleder under SamKAD forteller det samme: 

«Det å si at man skal dobbeltsjekke noe er bare tull for det er bare sånn der trenering, 
noen skaper seg jobber ved å sitte og trenere på en måte. Oslo kommune er jo strengere enn 
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slottet, og det er bra å ha riktig profil, men nå er det sånn at e-helsedirektoratet har noen 
retningslinjer man skal følge så hvis man hadde fulgt de så hadde det egentlig gått bra.» 

Man ser at det mangler helhetlig tenking og det er lite fokus på endring.  

Dette gjelder ikke kun Aker, og er en fremtredende tendens i offentlig helsesektor. Systemene 

er ofte designet isolert som siloer, og uten hensyn til integrasjon med andre systemer. De blir 

oppfattet som selvstendige og uavhengige, og blir derav styrt slik (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

Denne tankegangen viser litteraturen klart at ikke er mulig i dagens informasjonsinfrastrukturer 

(Grisot mfl., 2014). Det er behov for å tenke annerledes, med en mer helhetlig plan for 

teknologien i infrastrukturen. For å oppnå dette må lederne bygge digital kompetanse (Bygstad 

og Lanestedt, 2017)      

6.4 Byråkrati og utydelig ledelse 
Som forklart i kapittel 5 har Aker sykehus et bredt spekter av ledere og mellomledere, og alle 

vil ytre sine meninger om endringer i Sampal. Systemadministratorene uttrykte tydelig at denne 

brede fordelingen av ledelse og ansvar skapte store beslutningsproblemer for dem. De forteller 

at prosjekter de har fått beskjed om å jobbe med blir stoppet av en leder som først ba om 

funksjonen i Sampal, og ledere som protesterer på grønn-fargen på en knapp i systemet: 

«For det er liksom nivået over, som er litt overordnet, har sagt dette her skal bli 
innført, dette her skal vi få i gang, her er bestillingen, gjør det. Så kommer det med 
mellomlederne, som er noen nivå under, som sier «nei vi liker ikke det her og synes ikke noe 
om det» og sånn og sånn, og på en måte stopper opp den prosessen. Og for vår del så endte 
det opp med at vi bare la alt på is» 

Administratorene savner en leder som kan ta ansvar for systemet og beslutningene, håndtere de 

andre lederne og samtidig ha en forståelse for hvordan legene og sykepleierne bruker Sampal: 

«Jeg tror det som er utfordringen vår er at det legges opp til mye brukermedvirkning, 
at alle skal på en måte bli hørt, alle skal på en måte dras inn, alle skal høres. Mens er det noe 
med å tenke at når man sende ut ... det er jo litt sånn i alle miljø da, når du sender ut ting på 
høring så får du innspill, men til syvende og sist så må du ta en avgjørelse. Og vi opplever at 
det er kanskje der utfordringen litt ligger, at man tar en avgjørelse og man står litt i den, men 
at man lar seg kanskje påvirke veldig av alles mening, og da sier det seg selv at da blir det 
veldig mange vi skal forholde oss til. Og da blir kvaliteten på det vi leverer ut dårligere ... 
Ingen av lederne her har vært veldig tydelig på «jeg tar ansvaret, jeg beslutter dette her, dere 
kan fortsette, det er helt greit». Mer sånn at vi skal høre hvis det er noe nytt på KAD så skal 
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det tas med lederen der og så vil lederen der kanskje ta det med teamlederne og så går det 
tilbake til en, kanskje en lege vil ... og så på veien så finner de flere som de tror at må 
inkluderes i den prosessen, og så forsvinner det litt der da» 

Avdelingsdirektøren skal ha vært en slik autoritet som har kunnet slå igjennom og ta ansvar for 

utviklingen av systemet, men, som nevnt tidligere, er vedkommende borte fra stillingen og 

vikarer har ikke hatt den egenskapen eller forståelsen til å ta over samme rolle. Likevel forteller 

systemadministratorene at dette ikke egentlig er direktørens jobb og ansvar, som igjen viser 

avhengigheten av ansatte som tar ansvar og viser engasjement: 

«Det er vel egentlig ikke hennes rolle, de skal jo rapportere til henne. Og når hun 
begynte her så hadde jo ikke hun noen forståelse for Sampal, men når hun satt seg inn i det så 
har hun jo vært veldig på og hjulpet oss veldig mye ... Det er kanskje ikke forventet av henne 
at hun skal trenge å gjøre det, jeg vet ikke. Men helt fantastisk at hun gjør det, og hun har, på 
veldig kort tid, satt seg inn i systemene. Derfor er det veldig synd at vi ikke har henne her, for 
da hadde jeg trodde det ville vært veldig annerledes» 

Det er tydelig at ledelsen og ansvaret er fordelt utover på Aker, og at dette skader Sampals 

muligheter for videreutvikling. Alle skal delta og ytre sin mening, men ingen har klar 

beslutningsmyndighet til å skjære gjennom og styre Sampal dit det trengs. 

Systemadministratorene uttrykker at dette utfordrer deres arbeid i stor grad, og ofte gjør at de 

føler de jobber forgjeves.   

6.5 Ledelse med manglende IT-kunnskap 
Mange av funnene i denne studien kan begrunnes av at ledelsen til en viss grad mangler 

kunnskap om IT og digitalisering. Årsaken er ikke nødvendigvis dårlige ledere, men et behov 

for å øke kompetansen i ledelsen om digitalisering og teknologi (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

Dette gjelder ikke kun Aker sykehus, men er en vanlig tendens i offentlig sektor (Bygstad og 

Lanestedt, 2017). Det er også et såpass komplekst bilde med mange aktører. Ledelsen på Aker 

sykehus står ikke alene med ansvaret her. Avhengigheten av ildsjeler tyder på en struktur og en 

ledelse som ikke ser behovet for videreutvikling og ikke forstår Sampals betydning i driften av 

sykehuset. Som systemadministratorene sier selv, ledelsen mangler eierskap til systemet, og 

man blir derfor avhengig av at frivillige tar dette eierskapet selv. Denne nedprioriteringen av 

Sampal kommer også tydelig fram i systemadministratorenes flere bestilte prosjekter som 

svinner hen i byråkrati og en uklar ledelse. Med et system samtlige ansatte sier er absolutt 

nødvendig for å kunne fullføre arbeidsoppgavene sine så kan dette vise et bilde av en ledelse 
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som ikke fullstendig forstår betydningen av IT-systemene i organisasjonen. 

Systemadministratorene mener ledelsen ikke har tenkt videre etter prosjektet, og ser på 

prosjektet som avsluttet: 

 «Jeg tror man har lent seg mye på at «ja men vi har jo gjort noe stort og bra», og så 
har man ikke fulgt helt med videre på utviklingen og dratt den videre ... SamKAD er jo 
avsluttet, for det handlet jo om å bygge opp en organisasjon, men så har det kanskje ikke vært 
en plan for «okey nå som vi har trappet opp, hva er neste steget, hva skal vi være, hvordan 
skal vi utvikles oss, hvor skal vi være om tre eller fem år»» 

SamKAD-prosjektleder understreker tydelig betydningen og mangelen på IT-kunnskap i 

ledelsen:  

«De som overtok har ikke kompetanse, det er egentlig det det handler om ... Jeg har 
ide om at hvis vi skal få til noe i helse så må ledere i helse forstå prosjektarbeid, forskjellen 
mellom prosjekt og varige løsninger. Det er oppfølgning og det er ledelse ... Det er mange 
grunner til at det ikke virker på Aker. Det mye konflikter der oppe, det er mye personal-
intriger ... Det er ledelsesutfordringer, og det er hovedgrunnen. De ansatte vil jo gjerne at 
dette skal virke, men når du har ledere som ikke greier å følge opp så blir det sånn ... Det er 
det som har sviktet i implementeringer der oppe at ingen har tatt ansvar, og ingen har tatt 
lederansvar» 

6.6 Sammendrag av funn 
Vi ser her at systemadministratorene ikke inkluderes. De føler seg utenfor og mener ledelsen 

ikke forstår at de er en sentral del av kjernevirksomheten på Aker. De inkluderes dermed heller 

ikke i ledelsens prioriteringer når lederne skal bestemme fokus eller veien videre. Dette 

stemmer med Bygstad og Lanestedt (2017) sine funn av at ledelsen ikke ser på IT som en egen 

ressurs og anser Sampal som et sideprosjekt. Lederne må forstå IT som en egen ressurs, og 

skaffe seg en oversikt over de digitale ressursene (Bygstad og Lanestedt, 2017). Mangel på 

forståelse av IT som en kjernevirksomhet hos ledelsen gir ringvirkninger ned til de ansatte. Det 

kan forsterke forankringen ved å visualisere Akers produksjonsdata tydelig der ansatte er 

(Bygstad og Lanestedt, 2017). Sampal er på store skjermer der sykepleierne er, og dette 

gjenspeiler seg i at legene i mindre grad enn sykepleierne forstår verdien av systemet. I tillegg 

vil ledernes fokus og formidling av IT som en egen ressurs gi ringvirkninger hos de ansatte og 

i større grad sikre forankringen.  
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Ledere har naturligvis god kjennskap til data, tall og budsjetter. Både ved å visualisere data og 

styrke analyseringen av data fra og rundt bruken av Sampal kan lederne bedre forstå IT som en 

egen ressurs i former de er kjent med. Dette er krevende, og alle ansatte må kunne delta i 

analyseprosessen. Analysering og bruk av data hos ansatte vil igjen styrke forankringen i 

organisasjonen. Leger og sykepleiere er heller ikke ukjent med å analysere data for å for 

eksempel stille en diagnose hos en pasient. Analysen vil også gi lederne mulighet til mer 

bevisbaserte beslutninger både for drift av sykehus, pasientforløp, videreutvikling av systemene 

og nye strategier. (Bygstad og Lanestedt, 2017) 

SamKAD-prosjektet kan tolkes som å ha hatt en mer laissez-faire styringsmodell, hvor IT-

avdelingen ikke var involvert, eksterne konsulenter utviklet og Sampal ble en frittstående 

løsning. Leder av prosjektet bekrefter at de valgte selv teknologien som skulle brukes, uten at 

IT-avdelingen på Aker eller Fagavdelingen var involvert. Dette førte til innovasjon og 

brukersentrerte løsninger, men dette endret seg da prosjektet avsluttes. I dag kan det se ut som 

Aker sykehus har en styringsmodell blandet av bimodal og sentral kontroll. Sampal utvikles 

delvis av en egen avdeling separert fra den sentrale IT-avdelingen, og de må følge tungvekts-

ITs standarder. Likevel er det en sentral kontroll fra både en overordnet IT-avdeling og ledelse, 

som prioriterer og bestemmer over Sampal. Denne blandingen ødelegger fordelene i de ulike 

modellene og ser ut til å øke interne konflikter. Den bimodale modellen åpner for høy 

innovasjon og kontroll av lettvekts-IT, mens den sentrale kontrollen hemmer innovasjon og 

fjerner kontrollen fra den separate avdelingen på Aker. På grunn av høy sikkerhet og mangel 

på samarbeid fra utviklere av andre systemer, får man heller ikke fordelen av at sentral kontroll 

kan gi god integrasjon mellom systemene. (Bygstad og Iden, 2017) 

En avgjørende faktor er ledelsens syn på IT som sideprosjekter med sluttdato. Istedenfor bør 

det utvikles endringskultur slik at Aker er rustet til stadig endrede krav, behov og teknologi. 

Dette i tillegg til økt digital kompetanse innad, vil øke Akers endringskapasitet. Denne 

kapasiteten handler også om å samarbeide med andre aktører i infrastrukturen, noe det er mange 

av i helsesektoren. Regler og praksiser blir ofte bestemt fra et høyere eller nasjonalt nivå og en 

økt endringskapasitet vil gjøre Aker mer tilpasningsdyktig og forbedre samarbeidet mellom de 

som bestemmer og Aker. Dessuten vil evnen til å samarbeide gagne Aker når det kommer til 

andre systemer i bruk og deres leverandør. I dag er integreringen og samarbeidet nesten ikke-

eksisterende, noe som hindrer utnyttelse av teknologien. Med en bedre forståelse av IT kan 
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Aker i større grad dokumentere behov og stille krav til leverandører av andre systemer. 

(Bygstad og Lanestedt, 2017) 

Systemadministratorene klager på dårlig ansvarsfordeling og bestemmelsesmyndighet. Alle 

lederne og mellomledere vil bestemme over enhver endring, og systemadministratorene vet 

ikke hvem som egentlig har myndighet. Dette fører ofte til at nye funksjoner svinner hen fordi 

ikke én instans har overordnet bestemmelsesmyndighet over systemet. Ledelsen må forstå at de 

skal ha hovedansvaret for IT i organisasjonen (Bygstad og Lanestedt, 2017). Det vil også si 

fordeling av ansvar slik at systemet får én besluttsom og entydig ledelse. Mangel på IT-

kunnskap fører ofte til at ledelsen skyver det over på noen andre (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

På Aker har ledelsen kun skjøvet det bort, uten å gi det til noen andre. Dette fører til at ansvaret 

ligger på frivillige. Ved å fordele et tydelig ansvar og myndighet kan Sampal fungere mer 

optimalt uavhengig av frivillige, hvor ansvaret ligger i organisasjonen og ikke på enkelt 

personer. Da kan man unngå at prosessen stopper opp hvis en av de frivillige slutter, som 

systemadministratorene tro vil skje slik som det er nå. 

Tabell 3 under gir et sammendrag av hovedfunnene ved studien, samt konkrete forslag på 

hvordan dette kan løses. Løsningene er basert på litteraturen innen digital ledelse som har blitt 

presentert i avsnittet over og i kapittel 3. Kapittel 7 vil se nærmere på hvordan digital ledelse 

kan bidra med løsninger på utfordringene som er skissert i dette kapittelet.  
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 Funn Løsning 

6.1 Lav forankring og forståelse hos 
ansatte 

Visualisere Sampals produksjonsdata. 
Videreformidle IT som en ressurs til de 
ansatte. 

6.2 Avhengig av ildsjeler Forstå at IT er ledelsens ansvar. 
Tydelig ansvarsfordeling og 
bestemmelsesmyndighet.  

6.3 Andre systemer i bruk hindrer Bygge endringskapasitet. 

6.4 Byråkrati og utydelig ledelse Tydelig ansvarsfordeling og 
bestemmelsesmyndighet. 

6.5 Ledelse med manglende IT-kunnskap Forstå at IT er en egen, generell ressurs. 

Forstå at IT er ledelsens ansvar. 
Visualisere og bygge opp dataanalyse. 

Bygge endringskapasitet. 

Tabell 3: Sammendrag av funn. 
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7 Diskusjon 
I dette kapittelet vil funnene i studien diskuteres opp imot teorien presentert i kapittel 2 og 3. 

Gjennom studien har vi sett noen ledelsesutfordringer knyttet til digitalisering av 

informasjonsinfrastrukturer, og sett på disse utfordringene i lys av nyere teorier om digital 

ledelse. Kapittelet har som hovedformål å besvare de to forskningsspørsmålene presentert i 

introduksjonen: 

1. Hvordan ledes digitaliseringen av en informasjonsinfrastruktur innen helsesektoren, 
og hvilke utfordringer fører dette til? 

2. Hvordan kan man adressere denne mangelen på ledelse i en 
informasjonsinfrastruktur? 

Ved å besvare disse spørsmålene gis det to bidrag til litteraturen innen 

informasjonsinfrastruktur. I kapittel 7.1 vil det pekes på en del mangler i nåværende litteratur, 

og diskuteres hvordan dette støttes av funnene i studien. Videre i kapittel 7.2 drøftes hvordan 

disse utfordringene kan adresseres med prinsipper fra litteraturen om digital ledelse, med casen 

fra Aker som eksempel. I kapittel 7.3 oppsummeres funnene fra kapittel 7.1 og 7.2. Deretter, i 

kapittel 7.4, presenteres det et par praktiske bidrag fra studien, og til slutt beskrives det i kapittel 

7.5 noen potensielle begrensninger ved oppgaven. 

7.1 Svakheter ved ledelse i offentlige 
informasjonsinfrastrukturer 
Informasjonsinfrastrukturer defineres av Hanseth og Lyytinen (2010) som «delt, åpne, 

heterogene og utviklende». Et sykehus kan per denne definisjonen anses som en 

informasjonsinfrastruktur, som dessuten er en del av en større infrastruktur. En rekke ulike 

yrkesgrupper, som leger, sykepleiere og ledere, pasienter og systemer skal dele samme 

infrastruktur. Sykehuset er stadig åpent for nye pasienter, behandlinger, maskiner, sykdommer, 

systemer og lignende. Alle disse elementene øker heterogeniteten til sykehuset som en 

infrastruktur, samt at sykehuset lever i samspill med resten av helsetjenesten. Et sykehus 

utvikler seg i samspill med helsesituasjonen i samfunnet og kravene fra befolkningen. Det 

kommer alltid nye sykdommer og behandlinger, noe som krever utvikling og endring av ulike 

sjangre. På bakgrunn av dette vil Aker sykehus kunne defineres som en 
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informasjonsinfrastruktur, og vil derfor kunne analyseres i henhold til litteraturen innen samme 

tema. 

7.1.1 Endring nedenfra vs. endring ovenfra 

Grisot mfl. (2014) argumenterer for at endring i en informasjonsinfrastruktur fungerer best om 

den foregår nedenfra og opp. Kontrollen av infrastrukturen kommer ikke ovenfra, og den kan 

heller ikke designes tradisjonelt med en ovenfra-og-ned-strategi (Hanseth og Lyytinen, 2010). 

Med endring nedenfra menes det at brukerne av teknologien i en infrastruktur kjenner hvilke 

behov som trengs. Siden de kjenner behovet er de også best utstyrt til å designe nye funksjoner. 

Målet er at stadig flere brukere tar i bruk funksjonen fordi den er designet for å møte brukerens 

behov, og fordi kollegaer og likemenn benytter seg av funksjonen. På denne måten endres 

infrastrukturen gradvis nedenfra hos brukerne og oppover. Det er tydelig at både Hanseth og 

Lyytinen (2010) og Grisot mfl. (2014) favoriserer nedenfra-og-opp-strategien for å designe og 

gjennomføre endring i en informasjonsinfrastruktur. Grisot mfl. (2014) viser dessuten til 

forskning på norsk helsevesen som ofte gjennomfører den tradisjonelle ovenfra-og-ned-

strategien, og da sjeldent med suksess.  

Likevel kan ting tyde på at endring fra kun én retning ikke alltid er like hensiktsmessig. Egne 

funn og tidligere undersøkelser fra SamKAD-prosjektet illustrerer dette poenget. Prosjektet 

hadde en god og tydelig ledelse, med høy grad av brukerinvolvering (Øvrelid og Halvorsen, 

2018). Det var en balansegang mellom endring nedenfra og fra ledelsen. Problemet oppstod 

imidlertid da endringene ikke ble ordentlig forankret i toppledelsen, og dermed førte de ikke til 

varig endring. Dette ble bekreftet under intervju med prosjektleder. Prosjektledelsen endret i 

liten grad ledelseskulturen på Aker sykehus (Øvrelid og Bygstad, 2019), noe de har et tydelig 

behov for. Forventningene og ansvaret ledelsen legger på de som arbeider på Aker blir 

underkommunisert. Samtidig har de ansatte flere utfordringer enn de kan håndtere, noe som 

ledelsen mangler å se. Derimot bestod den høye graden av brukerinvolvering. Endringer og driv 

kommer stadig nedenfra på Aker, noe engasjerte systemadministratorer og behovet for ildsjeler 

støtter. De ansatte forteller at Sampal er helt nødvendig, og at de føler seg hørt når nye 

funksjoner skal utvikles. Systemet og systemadministratorene får betydelig støtte fra de ansatte, 

og mye av dette kan skyldes administratorenes kontinuerlige og høye brukerinvolvering. Til 

tross for dette foregår ikke nødvendige endringer i infrastrukturen, på grunn av mangel på driv 

fra ledelsen. Systemadministratorene forteller at når de utvikler nye funksjoner, hvor alt er testet 
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med brukere i en reell kontekst, blir prosessen stadig stoppet av ledelsen, og endringene svinner 

hen. På bakgrunn av dette kan man argumentere for at en nedenfra-og-opp-strategi i dette 

tilfellet ikke er effektiv på Aker.  

Et av hovedproblemene ved endring av en informasjonsinfrastruktur med nedenfra-og-opp-

strategien er de såkalte «bootstrap»- og «adaptability»-problemene (Hanseth og Lyytinen, 

2010). Utfordringen er å få brukerne til å benytte seg av systemet, slik at systemet på den måten 

kan løfte seg selv opp og føre til endringer i infrastrukturen. Dette problemet kan løses ved å 

sørge for høy involvering av brukerne, tydelig brukbarhet i systemet og bygge på den installerte 

basen (Hanseth og Lyytinen, 2010). Kjos og Østereng (2017) og egne funn viser at brukerne i 

høy grad har blitt og er involvert i utviklingen av systemet på Aker. Aanestad og Jensen (2011) 

viser også til at en digitalisering av et allerede eksisterende analogt system er en god måte å ta 

høyde for den installerte basen på. Dette ble også gjennomført på Aker ved at tidligere fysiske 

analoge tavler ble omgjort til digitale tavler. Altså ble også den installerte basen tatt høyde for 

under endringen av infrastrukturen. Funn viser også at brukerne ser en tydelig nytte og 

brukbarhet av systemet, særlig sykepleierne. Man kan med dette argumentere for at Sampal har 

gjort alt riktig for å løse «bootstrap»- og «adaptability»-problemene. Likevel ser ikke dette ut 

til å være nok i en infrastruktur som Aker. Forankringen i systemet er likevel ikke godt nok, og 

dette skader den videre utviklingen av systemet. Det mangler en annen faktor, og det er 

forsterkninger ovenfra for å sikre en gjennomgående høyere grad av forankring i hele 

organisasjonen.  

Behovet for støtte om endring fra ledelsen ekskluderer likevel ikke teorien om at endring 

foregår nedenfra. Det setter heller spørsmålstegn ved om denne strategien alene er tilstrekkelig 

i en offentlig helseinfrastruktur, og presenterer en mer balansert strategi hvor endring skjer i 

samspill med ledelsen og brukerne. Litteraturen antar til en viss grad at endring forgår 

automatisk så lenge den skjer nedenfra, men denne studien viser at dette ikke alltid er tilfelle. 

Likevel er informasjonsinfrastrukturer innen offentlig helse særlig komplekse (Aanestad og 

Jensen, 2011), og det kan bety at de skiller seg fra andre typer infrastrukturer. Per definisjon er 

infrastrukturer heterogene, og det er mulig dette inkluderer måten de endres og designes på. 

Behovet for brukerinvolvering og støtte nedenfra er fortsatt like sterkt, men det er mulig 

behovet for ledelsesinvolvering er høyere i en offentlig helseinfrastruktur. Litteraturen har 

behov for mer forskning på hvordan caser som denne kan håndtere endring, og balansen mellom 

kontroll nedenfra og ovenfra. 
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7.1.2 Ledelsesfravær 

I litteraturen om informasjonsinfrastrukturer er det i liten grad diskutert hvor ledelsen befinner 

seg i en endringsprosess. Med ledelsesfravær menes det at ledelsen ikke er til stede i 

endringsprosessene og at deres rolle heller ikke er beskrevet særlig i litteraturen. Det er mulig 

tankegangen om at endring foregår nedenfra til en viss grad ekskluderer fokuset på ledelsens 

rolle i prosessen. Likevel vil man kunne anta at enhver infrastruktur vil inneholde minst én 

ledelse. Derfor vil ledelsen også inngå i den installerte basen og derav påvirke infrastrukturen. 

Litteraturen er svært fokusert på at endring må tilpasses infrastrukturen og den installerte basen 

(Grisot mfl., 2014; Hanseth og Lyytinen, 2010). Derfor ville det vært naturlig å til en viss grad 

inkludere ledelsen i litteraturen og undersøke hvilke konsekvenser en fraværende ledelse gir for 

endring.  

Funn fra denne studien og tidligere undersøkelser belyser behovet for en tilstedeværende 

ledelse. Aanestad mfl. (2018) beskriver hvordan systemene i en infrastruktur arver både 

svakheter og styrker fra den installerte basen systemet lever i, og omvendt. Utsagn fra 

prosjektleder under SamKAD og egne funn viser at det er et tydelig ledelsesfravær på Aker, 

særlig når det kommer til digitaliseringen av avdelingen KAD. Man kan argumentere for at 

både systemet Sampal og infrastrukturen dermed har arvet ledelsesfravær som en svakhet. Som 

nevnt tidligere, hadde SamKAD en klar og tydelig ledelse. Kjos og Østereng (2017) 

argumenterer dessuten for at et av suksesskriteriene til prosjektet var en sterk prosjektledelse 

med riktig kompetanse innen både ledelse og digitalisering. Prosjektledelsen var 

tilstedeværende, men den faste ledelsen på Aker var i mindre grad deltakende under prosjektet. 

Denne ansvarsfraskrivelsen og overfokuseringen på enkeltstående prosjekter innen IT stemmer 

med funn fra Bygstad og Lanestedt (2017). SamKAD illustrerer hvilke konsekvenser en 

tilstedeværende og fraværende ledelse gir. Dessuten mener Bygstad og Lanestedt (2017), 

Bygstad og Iden (2017) og Chaffey (2017) at digitalisering må ledes, noe som støttes av funn i 

studien. Konsekvensene av en fraværende ledelse blir tydeligere når man har sett hvilken effekt 

en tilstedeværende ledelse har. Denne korrelasjonen mellom ledelse og resultater av 

endringsprosesser tydeliggjør et behov for større fokus på ledelse i litteraturen. 

Fravær av ledelsesaspektet i litteraturen kan ha flere konsekvenser. I litteraturens tankegang om 

at endring kommer nedenfra er det mindre tydelig hvordan bestemmelser skal foregå og ansvar 

skal fordeles. Som vi har sett tidligere har digitalisering i helsesektoren et behov for helhetlig 

og langsiktig tenkning. Det kan være utfordrende å planlegge og utføre dette om ikke en ledelse 
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er involvert. Som systemadministratorene på Aker sykehus forteller, arbeides det uten mål og 

mening. Viktige beslutninger blir ikke tatt fordi ledelsen på Aker ikke er til stede, noe som fører 

til at endringene stopper opp. Aker viser et tydelig behov for en ledelse som tar beslutninger og 

ansvar. Dette er et behov informasjonsinfrastrukturlitteraturen i mindre grad har adressert. 

Aanestad mfl. (2018) og Grisot mfl. (2014) presenterer kultivering som en god strategi for 

endring i en infrastruktur. De definerer det som gradvis og inkrementell innføring av endring 

hvor man tar høyde for den installerte basen (Aanestad mfl., 2018; Grisot mfl., 2014). Det er 

naturlig å anta at denne inkrementelle innføringen til en viss må planlegges og prioriteres. 

Studien og funn fra Kjos og Østereng (2017) argumenterer for at ledelsen under SamKAD-

prosjektet forstod dette og brukte kultivering i ulike grader som strategi. Denne kunnskapen ble 

derimot ikke videreført til den nåværende ledelsen. Aanestad mfl. (2018) og Grisot mfl. (2014) 

diskuterer i liten grad hvor ledelsen befinner seg i en strategi som kultivering, men denne 

studien viser hvilken påvirkning ulike former for tilstedeværelse hos ledelsen kan ha på en slik 

strategi. Derfor kan man argumentere for at ledelsesinvolvering har en betydning for endring, 

og at litteraturen i større grad har hatt et fravær av ledelsesperspektivet.       

7.1.3 Ressursknapphet 

Litteraturen innen informasjonsinfrastruktur har et fokus på at endring kommer nedenfra 

(Hanseth og Lyytinen, 2010). Med dette har litteraturen i mindre grad interessert seg for 

ressursbruk, ressurstilgang og ressursanvendelse. Det tyder på at litteraturen antar at slike 

aspekter til en viss grad løser seg selv. Ressursknapphet forstås som en såpass stor mangel på 

ulike typer ressurser at det gir konsekvenser for endringsprosessene. Ressurser kan være 

mennesker, penger, utstyr, kompetanse og teknologien selv. Litteraturen mangler noe diskusjon 

rundt hvilke konsekvenser ressursknapphet har for endring. De ulike ressursene nevnt er per 

litteraturens egen definisjon en del av den installerte basen og vil derfor påvirke infrastrukturen 

(Grisot mfl., 2014). Derfor er det naturlig å anta at mangel på disse ressursene også vil ha 

virkninger på infrastrukturen.    

Mennesker er en av de tradisjonelle ressursene (Bygstad og Lanestedt, 2017), og det er de som 

innehar kompetanse som ressurs. En digitaliseringsprosess krever kompetanse for å 

gjennomføres (Bygstad og Lanestedt, 2017), både innen ledelse og digitalisering. Prosessen 

krever dessuten overordnet planlegging og helhetlig tenking. Ledelsen har ansvar for 

anskaffelse og delegering av ressurser (Bygstad og Lanestedt, 2017). Mennesker med 
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kompetanse er derfor en viktig ressurs, og må inkluderes i en digitaliseringsprosess. 

Anskaffelse og bruk av denne ressursen faller naturlig under ledelsens ansvar. Med dette 

argumentet holder det ikke med endring nedenfra for å gjennomgå en digitaliseringsprosess. 

De ansatte kan i liten grad selv stå ansvarlig for å skaffe slike ressurser og gjennomføre en 

helhetlig plan for en endringsprosess. Dette kan føre til knapphet på ressurser som er helt 

nødvendige for prosessen. Både på Aker sykehus og under SamKAD-prosjektet så man hvordan 

denne ressursknappheten har gitt konsekvenser for digitaliseringen. Prosjektleder forteller om 

hvordan det stadig måtte søkes om økonomisk støtte fra eksterne instanser, fordi ledelsen på 

Aker ikke selv allokerte ressurser til prosjektet. Dette kan vise noe av ledelsens prioriteringer 

når det kommer til digitalisering og teknologi. Ledelsen under prosjektet hadde god kompetanse 

innen endringsledelse og prosesser (Kjos og Østereng, 2017). Ingen av lederne fortsatte etter 

endt prosjekt og kompetansen de satt på forankret seg i mindre grad i ledelseskulturen på Aker. 

Systemadministratorene gir unik innsikt fra brukerperspektivet, men har ingen formell 

utdannelse innen digitalisering eller endringsprosesser. Funn viser at det er lite fokus på 

generering av slik kompetanse, noe som kan tyde på en ledelse som satser for mye på at 

digitaliseringen løses med enkeltstående prosjekter (Bygstad og Lanestedt, 2017). SamKAD-

prosjektet tydeliggjør dermed behovet for ressurser i form av kompetanse i en 

digitaliseringsprosess, og hvilke konsekvenser denne ressursknappheten kan gi. 

Hanseth og Lyytinen (2010) bruker i sin artikkel internett som eksempel på en svært kompleks 

informasjonsinfrastruktur styrt nedenfra og opp. Internett har gitt store økonomiske gevinster 

for mange over hele verden i tiår, og det vil si at utallige private aktører kan investere gigantiske 

beløp på å sikre en infrastruktur som fungerer uten sentral ledelse. Aanestad mfl. (2018) 

undersøker i sin forskning nasjonale prosjekter med store, statlige budsjetter. Funn fra denne 

studien viser at sykehus som Aker sykehus ikke har den ressurskapasiteten som litteraturen ofte 

antar. Aker har strenge budsjetter de må følge, og helsesektoren er ikke basert på profitt. Det er 

denne kontrollen ledelsen må ha, å sørge for at de får utført kjerneaktiviteten innen budsjettene 

de er gitt. Statsbudsjettet gir også stadig mindre ressurser til digitalisering i helsesektoren 

(Wieland, 2018). Prinsippet om at kontrollen over endring skal komme nedenfra blir utfordret 

i en institusjon som Aker, med stramme budsjetter bestemt på nasjonalt nivå. I en ideell verden 

ville muligens de ansatte ha uendelig tid og ressurser til å digitalisere Aker sykehus fullstendig, 

men dette er ikke realistisk i helsesektoren i dag. Prosjektet SamKAD og innføringen av KAD 

ble bestemt på et høyere nivå enn Aker sykehus. Man skulle tro dette førte til høyere budsjetter, 

men prosjektleder forteller om lange prosesser for å sikre finansiering av prosjektet fra andre 
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aktører enn den offentlige helseetaten. Budsjettering og prioriteringer av ressurser må 

naturligvis delegeres ovenfra. Om de ansatte skal allokere ressurser selv er det nærliggende at 

de ønsker å gi mesteparten av ressursene til seg selv. Funn fra studien viser at denne 

ressursknappheten som finnes i det offentlige helsevesenet ofte hindrer digitalisering i høy grad. 

Dermed kommer kontrollen over budsjettet ovenfra i konflikt med litteraturens prinsipper om 

at endring og kontroll skal komme nedenfra. Det er behov for å diskutere aspektet ved ressurser 

i litteraturen slik at infrastrukturer med ressursknapphet kan dra større nytte av funnene fra 

litteraturen.  

7.2 Digital ledelse i informasjonsinfrastrukturer 
På bakgrunn av analysen i kapittel 6.6 «Sammendrag av funn», og litteratur fra Bygstad og Iden 

(2017) og Bygstad og Lanestedt (2017), har jeg generert tre punkter for å adressere mangelen 

på ledelse i en infrastruktur, og med det besvare det andre forskningsspørsmålet: 

Hvordan kan man adressere denne mangelen på ledelse i en 
informasjonsinfrastruktur? 

7.2.1 Balansert endring 

Informasjonsinfrastrukturlitteraturen har stort fokus på at endring foregår nedenfra (Hanseth og 

Lyytinen, 2010). Fokuset i denne litteraturen har spesielt vært på organisasjoner med en særlig 

desentralisert autonomi. Litteraturen har i mindre grad undersøkt mulige svakheter ved denne 

endringsmodellen og hvilke utfordringer det gir for ledelsen. Endringsformen har en viss 

ubalanse mellom endring nedenfra og fra ledelsen. Hovedvekten ligger på at endring kommer 

fra brukerne. På et sykehus er leger og sykepleiere brukere, som ifølge litteraturen skal stå for 

endringen. Ansatte i disse yrkene har studert i årevis og har som hovedmål å behandle pasienter. 

De har ikke tid til å lede IT-prosjekter. De har behov for ledere som fasiliterer og styrer både 

innføring og oppfølgning av en digitaliseringsprosess. Det åpner et behov for en mer balansert 

endring av infrastrukturen, hvor endring får støtte både fra brukerne og ledelsen. En ubalansert 

endring kommer i hovedsak enten nedenfra eller ovenfra. Ubalansen fører til at 

endringsprosessen foregår mindre optimalt og i verste fall foregår det ingen endring i det hele 

tatt. Litteraturen viser til en rekke funn på hvorfor endring ovenfra som regel ikke fungerer 

(Grisot mfl., 2014). I kapittel 7.1.1 så man også at kun endring nedenfra ikke i alle tilfeller er 

hensiktsmessig. En balansert endring vil derimot være et samspill mellom endring nedenfra og 
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fra ledelsen. Denne balansegangen kan bli utfordrende, særlig hvis ledelsen har manglende IT-

kunnskaper. Endringen må baseres på brukernes behov og støttes av ledelsen for å 

gjennomføres. Forhåpentligvis vil dette sikre forankring både hos brukerne og ledelsen.  

Bygstad og Iden (2017) presenterer en rekke styringsmodeller for digitalisering i 

organisasjoner. Modellene kan benyttes av ledelsen til å finne balansen mellom der brukerne 

skal styre og når ledelsen skal påvirke endring. Ulike modeller kan anvendes til ulike tider og 

behov (Bygstad og Iden, 2017), men dette vil kreve analyse av modellenes effekt i bedriften. 

Dette setter krav til økt analysekapasitet i organisasjonen, noe som vil gi et bedre bilde av 

organisasjonens digitale ressurser (Bygstad og Lanestedt, 2017). Styringsmodellene er 

strukturert slik at de sier noe om hvem som har kontrollen under en digitaliseringsprosess. I 

sentral kontroll-modellen bestemmes alt av en sentral IT-ledelse, mens i laissez faire-modellen 

kan hvem som helst i større grad ta kontrollen (Bygstad og Iden, 2017). Analyse av de ulike 

styringsmodellene vil synliggjøre for ledelsen hvor endring i bedriften kommer fra. Slik innsikt 

kan bidra til forståelse for behovet for en balansert endring hos ledelsen, og kan hjelpe dem 

finne balansegangen. Det vil muligens tydeliggjøre behovet for at ledelsen må delta i 

digitaliseringsprosessene og ikke sette all sin lit til enkeltstående prosjekter (Bygstad og 

Lanestedt, 2017)  

7.2.2 Tilstedeværende ledelse 

I denne konteksten forstås en fraværende ledelse som en ledelse som ikke aktivt deltar i IT-

prosessene i organisasjonen. Den vil dermed minne noe om Aker sykehus sin ledelse. De setter 

som regel vekk arbeidet til eksperter og har for stor tro på at problemene kan løses ved 

enkeltstående prosjekter (Bygstad og Lanestedt, 2017). Fokuset deres er på aktivitetene de 

forstår som kjerneaktiviteter, uten å forstå at teknologien inngår i dette (Bygstad og Lanestedt, 

2017). Dette gjør dem nødvendigvis ikke til dårlige ledere, men betyr som regel at de mangler 

IT-kompetanse (Bygstad og Lanestedt, 2017). Beslutninger og ansvar blir ikke tatt, som man 

så på Aker. Tilstedeværende ledelse vil derimot bety en ledelse som deltar og er til stede i 

organisasjonens IT-prosesser. De har ikke nødvendigvis fullstendig IT-kompetanse ennå, men 

mer en forståelse for at det er et behov for kompetanseøkning i ledelsen. Teknologien inngår i 

fokuset på kjerneaktiviteten, og de forstår at beslutninger og ansvar må tas.        

Ledelsesfravær kan være et generelt problem, som blir særlig tydelig ved digitalisering av 

organisasjonen (Bygstad og Lanestedt, 2017). Digitalisering av en bedrift omfatter som regel 



49 
 

kjerneaktivitetene i organisasjonen. Disse kjerneaktivitetene er naturligvis et av ledelsens 

hovedansvar og -fokus. Ved digitalisering kan prosessen og organisasjonen derav ta skade av 

en manglende ledelse. Derfor bør ledelsen ta en mer aktiv tilnærming til digitaliseringen, med 

eller uten IT-kunnskap. Ekskludering fra digitaliseringsprosessen vil derimot ikke bidra til 

ledelsens IT-kunnskaper. En aktiv deltagelse vil i større grad kunne øke ledelsens forståelse av 

IT. Om deltagelsen ikke gir kunnskap, så kan den i hvert fall belyse behovet for økt kunnskap 

hos ledelsen.  

I begrepet om en mer aktiv ledelse ligger det også et behov for en mer synlig og ikke minst 

digital ledelse. Haraldsen (2015) sier at digital ledelse ikke først og fremst innebærer kunnskap 

om IKT, men en evne til å gjennomføre endringsprosesser. SamKAD hadde en ledelse med god 

kunnskap om endringsprosesser og derav en fungerende digital ledelse (Kjos og Østereng, 

2017). Ved å bygge endringskapasitet blir organisasjonen bedre rustet for endringer i fremtiden 

(Bygstad og Lanestedt, 2017). Helsesektoren vil stå overfor en rekke utfordringer etter hvert 

som samfunnet endrer seg. Det er derfor logisk å bygge kompetanse og kapasitet for å kunne 

håndtere disse endringene. En større grad av digital ledelse vil kunne være mer forberedt med 

teknologien til hjelp. Med økt endringskapasitet vil ledelsen forhåpentligvis ha kunnskapen til 

å utnytte teknologien til å løse de utfordringene endringer medfører. 

7.2.3 IT som egen ressurs 

Bygstad og Lanestedt (2017) beskriver ressurser i tradisjonell ledelse som penger og 

mennesker, og argumenterer for at styring av digitalisering må inkludere IT som en egen, 

generell ressurs. IT innehar egenskaper som den sosiale delen av en infrastruktur ikke har. For 

eksempel øyeblikkelig kommunikasjon mellom institusjoner slik at sykehuset vet status 

allerede før pasienten ankommer. Teknologien kan også gi gevinster man i utgangspunktet ikke 

planla. Dagens sensorer og kommunikasjonsteknologi gjør det mulig for eldre å få større grad 

av behandling hjemme og derfor også muligheten til å bo hjemme lenger (Nipen, 2019). Dette 

vil dessuten bidra til å løse helsesektorens utfordring med en stadig eldre befolkning, som 

diskutert tidligere. For å oppnå dette må IT bli sett på som en egen ressurs, som både påvirker 

og utgjør kjerneaktivitetene i infrastrukturen. Synet på IT som en ressurs kan påvirke 

litteraturen innen informasjonsinfrastrukturer. Aspektet om ressurser som diskuteres i kapittel 

7.1.3 har i mindre grav blitt behandlet i litteraturen. Dersom IT i større grad blir definert som 
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en ressurs setter dette krav til et større fokus på ressursene og hvordan de påvirker en 

infrastruktur i litteraturen.  

En konsekvens av ledelsens manglende syn på IT som en egen ressurs, blir naturligvis redusert 

ressurstildeling til IT og digitaliseringsprosesser. Som følge av dette blir digitaliseringen 

hemmet. Dette støttes av funn fra Aker sykehus, hvor IT får reduserte ressurser både i form av 

ansatte og midler. Ledelsen fokuserer tydelig på de tradisjonelle ressursene, og overser IT som 

en egen ressurs. Ubegrensede ressurser vil likevel ikke automatisk framskynde 

digitaliseringsprosessen, de må settes i samspill med punktene nevnt tidligere, samt en økt 

forståelse av IT som ressurs. Pasienter, ansatte og forbruk har i større grad kunnet måles og 

kvantifiseres. Ved å se på IT som en ressurs kan man lettere visualisere ITs betydning i 

organisasjonen (Bygstad og Lanestedt, 2017), og dette kan øke ledelsens forståelse av 

digitalisering som ressurs.  

Digitalisering krever kunnskap og kompetanse (Bygstad og Lanestedt, 2017; Flak, 2019). 

Ledelsen må bruke ressurser for å øke kompetansen i bedriften. Enten i form av egen 

kompetansebygging eller ved å skaffe seg menneskelige ressurser som allerede innehar denne 

kunnskapen. Dette betyr ikke at lederne skal flytte IT-ansvaret over på eksperter eller eksterne 

konsulenter (Bygstad og Lanestedt, 2017). Det handler heller om å bruke og utnytte ulike 

ressurser for å bygge den generelle kompetansen i organisasjonen. En kjerneaktivitet på et 

sykehus er å behandle pasienter. For enhver leder vil det da være naturlig å bruke og skaffe 

ressurser som kan øke organisasjonens kompetanse for at de kan utføre denne kjerneaktiviteten. 

Lederne må videre forstå at IT inngår i bedriftens kjerneaktivitet (Bygstad og Lanestedt, 2017). 

På lik linje bør det da falle like naturlig å utnytte ressursene slik at man bygger IT-kompetansen.    

7.3 Oppsummering 
I kapittel 7.1 har jeg belyst tre svakheter ved ledelse i interaksjonsinfrastrukturen. Innen 

offentlige helseinfrastrukturer ser jeg tegn på at det er behov for et mer nyansert bilde av 

endring, hvor ledelsen inkluderes mer. Litteraturen har til tider fravær av ledelsesperspektivet 

og hvilke utfordringer en fraværende ledelse kan gi. Dessuten diskuterer litteraturen i mindre 

grad ressursknapphet og hvilke konsekvenser dette kan gi for endring. 
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Videre har jeg i kapittel 7.2 reflektert rundt tre mulige løsninger for disse svakhetene, og i sum 

bidrar jeg med tre prinsipper for ledelse i informasjonsinfrastrukturer i helsesektoren: 

1. Balansert endring fra ledelsen og brukerne 

2. Tilstedeværende ledelse 

3. IT som en egen ressurs 

7.4 Praktiske bidrag ved studien 
I tillegg til de teoretiske bidragene gitt tidligere, kan studien komme med en rekke praktiske 

bidrag. Fremtidige prosjekter i det offentlige må sørge for at prosjekter ikke blir sett på som 

isolert fra resten av organisasjonen. Det må planlegges for hvordan det skal styres etter 

prosjektet er slutt, slik at resultatene av prosjektet gir varig endring. Her må teknologien og 

prosjektet settes i en større sammenheng og implementeres helhetlig, med forankring på alle 

nivåer. Studien kan dermed belyse problemer ved en prosjekt-strategi i IT innen helsesektoren 

både på nasjonalt plan og innad på Aker sykehus, som svekker forståelsen av at IT er en 

kontinuerlig prosess.  

Funnene fra studien gir også oppmerksomhet til hva slags praktiske konsekvenser mangelfull 

ledelse kan ha, og den kan bidra til en fokusendring hos ledelsen i det offentlige. Dessuten gis 

det innsikt til digitaliseringsledelse innen det offentlige, noe som er særlig aktuelt. Som nevnt 

tidligere står det offentlige foran en stor utfordring ved å digitalisere samfunnet, og all kunnskap 

som kan bidra til å forenkle prosessen i ulike grader kan sees på som verdifull. Med dette og 

funn i studien gis forslag til hvordan IT prosjekter i det offentlige kan ledes bedre i fremtiden. 

Med Aker som eksempel kan dette gi konkrete råd for institusjoner i lignende situasjoner. 

Bygstad og Lanestedt (2017) mener myndighetenes budskap er for tvetydig med for få konkrete 

råd til offentlige ledere. Studien kan føre til videre utvikling av et sett konkrete råd til ledelsen 

i offentlig helsesektor. Om konklusjonen fra studien ikke når et nasjonalt nivå, så kan den 

muligens få ringvirkninger innad på Aker. 

 

 



 

52 
 

7.5 Begrensninger ved studien 
En potensiell begrensning ved studien kan være at den kun undersøker én case og dermed kan 

være mer utfordrende å generalisere. Likevel er Aker sykehus en helt unik case, som dermed 

kan gi unik innsikt i IT-prosjekter og endring i offentlig helsesektor. Kontekstavhengig 

kunnskap har høy verdi og kan gi godt grunnlag for læring (Flyvbjerg, 2016). Akers utfordring 

ved digitalisering er dessuten en generell utfordring både i helsesektoren og i samfunnet, noe 

som kan bidra til å øke generaliserbarheten.    

Antall informanter er også en mulig begrensning. I denne casen satt to hovedinformanter på 

unik og viktig informasjon for studien, og det var derfor ikke mulig å intervju flere angående 

temaer hovedinformantene ble intervjuet om. Utover det ble det forsøkt å intervjue så mange 

som tid og situasjon tillot. Informantene har krevende arbeid, noe som begrenser mulighetene 

for lange dybdeintervjuer. Løsningen ble derfor å tilpasse seg dem slik at det i større grad var 

mulig å samle inn data. Likevel ble det oppnådd en viss metning i funnene, noe som indikerer 

at de viktigste og mest avgjørende elementene er oppdaget. Flere intervjuer og observasjoner 

kunne resultert i flere funn, men studiens omfang setter også en naturlig tidsramme som 

begrenser antall informanter.   

Et av studiens ønsker var å finne informantenes felles forståelse av situasjonen. Individuelle 

oppfatninger og misforståelser kan oppstå, og sette en begrensning ved studien. Enkeltes 

meninger kan skille seg drastisk ut fra resten, og gi en skjevhet i funnene. Utsagnet kan dermed 

gi et feil fokus i analysen og påvirke konklusjonen til studien. I tillegg kan intervjuer misforstå 

utsagn og meninger, noe som kan gi samme effekt. For å motvirke dette har det blitt stilt 

oppfølgingsspørsmål og gjennomført observasjoner for å oppnå triangulering.  

Under datainnsamlingen kom det fram at deler av ledelsen på Aker sykehus har vært under 

utskiftning. Dette kan utfordre studiens argumenter om ledelsens rolle i casen. Likevel ble 

funnene vurdert til å være gyldige på bakgrunn av teori og utsagn fra informantene om tidligere 

og nåværende ledelse. Utfordringene handler i større grad om en problematisk ledelseskultur 

enn individuelle ledere.  

Samlet har studien noen begrensinger, men disse har man aktivt forsøkt å redusere ved en rekke 

tiltak. Begrensningene vurderes til såpass minimale at jeg med tillit kan konkludere med at 

studien har avdekket en rekke viktige aspekter, som kan generaliseres utover casen her.  
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8 Konklusjon 
Studien har forsøkt å besvare sine to forskningsspørsmål med casen fra Aker sykehus som 

empirisk grunnlag. Informasjonsinfrastrukturer innen helsesektoren møter en rekke 

utfordringer i måten den blir ledet på. Det virker som litteraturen om 

informasjonsinfrastrukturer i mindre grad fokuserer på ledelsesperspektivet. Dette kommer 

fram ved at fokuset i hovedsak er på at endring foregår nedenfra og ledelsens rolle i dette 

beskrives lite. Funn fra studien viser at en overvekt av endring nedenfra ikke er tilstrekkelig når 

endringen ikke har støtte fra ledelsen. Det samme gjelder en fraværende ledelse. Litteraturens 

fokus på at endring foregår uten styring fra ledelsen tilsier at en fraværende ledelse ikke burde 

påvirke digitaliseringsprosessen. Likevel viser funn fra casen at fravær av ledelse og 

beslutningsmyndighet hemmer utviklingen av teknologien på sykehuset. Endringer stopper opp 

og svinner hen grunnet en lite tilstedeværende ledelse. Videre viser funn en ressursknapphet 

når det kommer til IT og digitalisering i offentlig helsesektor. Allokering av ulike typer 

ressurser blir i mindre grad diskutert i litteraturen. Ressurser er ledelsens ansvar og et naturlig 

behov ved endring og digitalisering. Derfor blir det utfordrende å skape endring nedenfra når 

brukerne ikke har tilgang til og ansvar for ressursene i bedriften. Ved å inkludere ledelsen i 

endringsprosessen kan man sørge for at nok ressurser blir tildelt til å kunne gjennomføre.  

Studien trekker frem tre prinsipper for hvordan ledelsen kan adressere utfordringene de har. 

Først finne en prosess hvor endringen hensiktsmessig er balansert mellom brukerne og ledelsen. 

Funn viste at endring ikke isolert kunne komme nedenfra. Det var behov for støtte fra ledelsen. 

Balansegangen må gå mellom å støtte endringer, men fortsatt beholde høy grad av 

brukerinvolvering. Andre prinsipp handler om å ha en mer tilstedeværende ledelse. Fravær av 

ledelse viste seg ikke produktivt i casen og det var behov for en mer tilstedeværende ledelse. 

Høyere grad av aktiv deltagelse vil forhåpentligvis også øke ledelsens kompetanse på IT. Siste 

prinsipp er IT som egen ressurs. Ledelsen må se på teknologi som en generell ressurs og forstå 

at det inngår i kjerneaktiviteten til organisasjonen. Som nevnt krever digitaliseringen ressurser 

for å gjennomføres, og disse må fordeles på ledelsesnivå. Samlet vil forhåpentligvis disse 

prinsippene bidra positivt til digitaliseringsprosesser i helsesektoren og heve kompetansen 

sektoren sårt trenger.   
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 
Intervjuguide nr. 1: Første intervju på KAD 

1. Hva er ProfDoc? 

2. Hvordan fungerer systemet? Har alle sykehus det? Hvor lenge har man brukt det? 

Hvordan er integrasjonen mellom det og SamPal/andre systemer? 

3. Hva er Gerica? 

4. Hva er Stratify? 

5. Kan dere forklare hierarkiet en gang til? Hvem er det som faktisk bestemmer 

beslutningene i systemet? 

6. Er det sånn kun på Aker? 

7. Hvordan er (vanligvis) prosessen fra forslag til ny funksjon til den er implementert? 

8. Utfordringer på veien? Hvorfor? Hvorfor tar det lang tid? 

9. Ansatte har gitt inntrykk om at det tar lang tid, men synes det er ok. Hvorfor tror dere 

det er sånn? 

10. Hvordan var overgangen akkurat da SamKAD ble avsluttet? 

11. Brå avslutning? Hvem hadde ansvar for systemet da?  

12. Hva tror dere gjorde SamKAD til en så «suksesshistorie»? 

13. Hvordan tror dere det hadde vært om det ikke startet som et prosjekt? 

14. Virker som ansatte har individuelle mønstre, hvorfor tror dere det er sånn? Gir det 

utfordringer? Er det sånn overalt? 

15. Følger folk «lover og regler»? Som «En dag på KAD»? 
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16. Hvordan er KAD og systemene sammenlignet med andre steder? 

17. Det er funksjoner og deler som ikke er i bruk fra Imatis, hvorfor? 

18. Utfordringer? Hvorfor? 

19. Er det funksjoner dere har prøvd å innføre som ikke har vært brukbare likevel? 

Hvorfor? Kommer det langt før dere oppdager at det ikke er brukbart? 

20. Det er mye endringer på Aker, hvordan har dette påvirket systemet? 

21. Hvordan gjøres ting likt eller annerledes her i motsetning til andre 

sykehus/avdelinger? Hvorfor? 

22. Sykehus er en gammel institusjon med gamle yrker, opplever dere at enkelte 

arbeidsoppgaver gjøres på grunn av tradisjon? Og ikke fordi det er nyttig?  

23. Hvordan føler dere den generelle holdningen til teknologi og nye systemer er her? 

Hvordan har det påvirket? 

24. Hvordan er legenes holdning? Hvordan er sykepleiernes holdning? Hvorfor tror dere 

det er sånn? Hvordan påvirker det systemet? 

25. Virker som ingen tar ansvar, hvorfor? Føler dere at dere er avhengig av ildsjeler? 

26. Bruker andre sykehus lignende system? Hvorfor (ikke)? 

27. Hvordan ser fremtiden til systemet ut? 
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Intervjuguide nr. 2: Andre intervju på KAD 

Noen av spørsmålene gjentas fra første intervju på KAD fordi det ikke var tid til å stille 

spørsmålene da.  

28. Hva tror dere gjorde SamKAD til en så «suksesshistorie»? 

29. Hvordan tror dere det hadde vært om det ikke startet som et prosjekt? 

30. Virker som ansatte har individuelle mønstre, hvorfor tror dere det er sånn? Gir det 

utfordringer? Er det sånn overalt? 

31. Følger folk «lover og regler»? Som «En dag på KAD»? 

32. Hvordan er KAD og systemene sammenlignet med andre steder? 

33. Er det funksjoner dere har prøvd å innføre som ikke har vært brukbare likevel? 

Hvorfor? Kommer det så langt? 

34. Utfordringer? Hvorfor? 

35. Er det funksjoner dere har prøvd å innføre som ikke har vært brukbare likevel? 

Hvorfor? Kommer det langt før dere oppdager at det ikke er brukbart? 

36. Det er mye endringer på Aker, hvordan har dette påvirket systemet? 

37. Hvordan gjøres ting likt/annerledes her i motsetning til andre sykehus/avdelinger? 

Hvorfor? 

38. Sykehus er gammel institusjon med gamle yrker, opplever dere at enkelte 

arbeidsoppgaver gjøres på grunn av tradisjon? Og ikke fordi det er nyttig?  

39. Hvordan føler dere den generelle holdningen til teknologi og nye systemer er her? 

Hvordan har det påvirket? 

40. Hvordan er legenes holdning? Hvordan er sykepleiernes holdning? Hvorfor tror dere 

det er sånn? Hvordan påvirker det systemet? 

41. Virker som ingen tar ansvar, hvorfor? Føler dere at dere er avhengig av ildsjeler? 
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42. Bruker andre sykehus lignende system? Hvorfor (ikke)? 

43. Hvordan ser fremtiden til systemet ut? 
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Intervjuguide nr. 3: Prosjektleder under SamKAD 

44. Kan du fortelle litt om din rolle og stilling i SamKAD? 

45. Har du jobbet med et slikt prosjekt før? Var det unikt, hvordan? 

46. Hva tror du gjorde prosjektet så vellykket? 

47. Hva var utfordrende med prosjektet? 

48. Hvilke aktører/mennesker var viktige under prosjektet? 

49. Hva tror du må til for å få det suksessfylt over fra prosjekt til daglig drift? 

50. Systemadministratorene nå, var superbrukere da. Hva slags rolle hadde de under 

prosjektet? 

51. Hvilken betydning hadde superbrukerne? Hvordan jobbet de? 

52. Hvordan jobbet dere sammen med superbrukerne? 

53. Hva gikk bra? Hva var utfordrende?  

54. Var noen superbrukere viktigere enn andre? Hva var forskjellen på dem? 

55. Hvordan tror du det hadde gått uten superbrukerne? 

56. [Medarbeider under prosjektet] – hva slags rolle hadde han og hvilken betydning hadde 

det? 

57. Behovet for ildsjeler – hva tenker du om det? 

58. Nå må alt sikkerhetssjekkes 3-4 ganger, hvordan løste dere dette under prosjektet? 

59. Hva mener du er helsesektorens største utfordringer når det kommer til teknologi? 

60. Har du sett hvordan systemet har videreutviklet seg nå fra prosjektet? 

61. Andre kommentarer? 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 
Formål 

Dett er en masteroppgave som baserer seg på den Kommunal Akutt Døgnenhets-avdelingen 

ved Aker Sykehus. Denne oppgaven skal ta for seg hvordan systemet og bruken har utviklet 

seg siden innføring av systemet. Studien fokuserer på hvordan teknologi kan forbedre prosesser 

i helsetjenesten. Dessuten hvordan ulik teknologi, fra tunge databaser til mobile enheter, kan 

tas i bruk for å lette pasientforløpet og arbeidsoppgaver. Målet med studien er å opparbeide 

bedre kunnskap om hvordan man kan utvikle og integrere mer vellykkede systemer i 

helsetjenesten, og unngå at så mange offentlige IT-prosjekter mislykkes. 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir intervjuet om systemene i bruk på 

Aker Sykehus, arbeidsprosesser og teknologien i bruk. Intervjuet blir tatt opp og senere 

transkribert. 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke 

tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke 

ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun jeg og 

veileder for oppgaven, Egil Øvrelid, vil ha tilgang på opplysningene. Navn og 

kontaktopplysninger vil erstattes med en kode som lagres adskilt fra øvrige data, og all dataen 

vil lagres på universitetets egne servere kryptert. 
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Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30. juni 2020. Da vil alle personopplysninger slettes, hvor 

kobling mellom kode og personopplysninger fra intervjuene slettes. Lydopptakene slettes.   

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Instituttet for Informatikk har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert 

at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

- Masterstudent Anniken Granberg, annikgr@ifi.uio.no  

- Institutt for Informatikk på Universitet i Oslo ved Egil Øvrelid, postdoktor, 

egilov@ifi.uio.no.  

- NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 
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Med vennlig hilsen 

Anniken Granberg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille spørsmål. 

Jeg samtykker til å delta på intervju. 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 30. juni 

2020. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 


