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Sammendrag  
I denne masteroppgaven blir det presentert en beskrivelse av hvordan Kjernejournal systemet 

har blitt utviklet, implementert og tatt i bruk og hvordan komplekse nettverk med 

menneskelige og ikke-menneskelig aktører former og påvirker styring og kontroll av slike 

sosio-tekniske nettverk. Det er gjennomført intervjuer med personer som har vært involvert i 

utvikling, innføring og oppfølging av kjernejournal. Relevante dokumenter tilknyttet 

Kjernejournal er også gjennomgått. Konsepter fra aktør-nettverksteori blir brukt for å beskrive 

kompleksiteten til en inter-organisatorisk løsning og hva som påvirker styring. Det er også 

brukt organisasjonsteori for å konkretisere hvordan nettverket er opprettet og styres.  
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1 Introduksjon 

I denne masteroppgaven brukes Kjernejournal som case for å se på hvilke styringsmessige 

utfordringer som finnes i komplekse nettverk som består av flere juridiske organisasjoner. 

Kjernejournal er en løsning som brukes på tvers av behandlingssteder og implementeres i en 

installert base med mange aktører, systemer og arbeidsprosesser. Ved utvikling av en 

teknologisk løsning blir det tatt valg som påvirker hvordan teknologien blir implementert og 

tatt i bruk av brukerne. Når teknologien også skal implementeres i et komplekst nettverk med 

heterogene arbeidsprosesser, systemer, aktører, juridiske krav og standarder må alle disse 

menneskelige- og ikke menneskelige elementene bli forsonet gjennom designprosessen slik at 

det dannes et stabilt nettverk. Når løsningene skal brukes av ulike organisasjoner dannes inter-

organisatoriske nettverk. Om systemet skal brukes for å styrke samarbeid mellom 

organisasjonene er det også viktig at deltakerne ønsker å delta i det overordnede målet med 

bruk av systemet. Det er en vanskelig oppgave å lage et system som skal fungere godt for alle 

organisasjoner og brukere, og det må ofte gjøres kompromisser der noen av deltakerne i 

nettverket ikke får dekket sine ønsker og behov.  

 

Kjernejournal kan ses på som et slikt inter-organisatorisk nettverk. Hvert helseforetak og 

fastlegekontor er autonome rettsubjekter som hovedsakelig har kjøpt inn egne IKT-systemer 

ut fra egne behov. Hvert behandlingssted forholder seg hovedsakelig til egne lokale systemer. 

Informasjon om pasient er i utgangspunktet kun informasjon som er generert innenfor 

virksomheten de jobber i. Om pasient blir lagt inn på nytt sted er man avhengig av å få 

tilsendt opplysninger eller at pasient kan redegjøre for egen sykdomshistorie. Det har blitt 

arbeidet for å integrere de ulike systemene. Å få til integrasjon mellom systemene har vært 

krevende og har ført til tungvint informasjonsflyt. Dette gjør at det er kompliserte kjeder for 

kommunikasjon både innad på et behandlingssted og på tvers av behandlingsstedene. De ulike 

aktørene forholder seg til ulike styringslinjer, noe som kompliserer Helse- og 

omsorgsdepartementets ønske om en sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-

utviklingen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). I 2012 kom stortingsmeldingen «En 

innbygger – en journal» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012) som beskrev mål for videre 

utvikling av IKT i Helse-Norge. Regjeringen ønsket å satse på å utrede en journal som skulle 

være tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor pasient ble møtt i behandlingsløpet. 

Det skulle også være en sterkere styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og 

omsorgssektoren. Igangsatte tiltak for å nå dette målet var blant annet utvikling av e-resept og 
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etablering av en nasjonal kjernejournal. Kjernejournal prosjektet skulle utvikle en felles 

nasjonal portal for viktige opplysninger og kritisk informasjon om pasient. Portalen skulle 

være tilgjengelig for helsepersonell på de ulike behandlingsstedene, slik at viktig informasjon 

om pasient , spesielt kritisk informasjon som endrer behandling, skal være tilgjengelig 

uavhengig av hvor pasient har vært i kontakt med helsevesenet før. Direktoratet for e-helse 

ble opprettet i 2016 på bakgrunn av antatt behov for sterkere nasjonal styring og bedre 

organisering av IKT-feltet i Helse-Norge. De fikk ansvar for nasjonale e-helse løsninger som 

e-resept, kjernejournal og helsenorge.no (Direktoratet for e-helse, udatertb).  

 

Det er også mange lokale initiativer som arbeider for å nå målet om en innbygger – en 

journal. I spesialisthelsetjenestene arbeider Helse Sør-Øst etter en strategi som omhandler å 

integrere de gamle silosystemene som er i bruk. I Helse-Midt arbeides det for å utvikle en helt 

ny løsning, Helseplattformen, som skal erstatte de gamle silosystemene. For 

primærhelsetjenesten har Direktoratet for e-helse ansvar for å utvikle Akson som skal være en 

felles nasjonal journalløsning for alle helsetjenestene i kommunene (Direktoratet for e-helse, 

udaterta). Det er mange debatter knyttet til initiativene satt igang for å nå visjonen om «En 

innbygger – en journal» og Samhandlingsreformen. Dette har ført til spenninger og konflikter 

knyttet til blant annet ansvarsfordeling og merarbeid. For eksempel har det vært en stor debatt 

knyttet til den såkalte «fastlegekrisen» som omhandler at fastlegene har fått flere oppgaver og 

færre ønsker å arbeide som fastleger (EY & Vista Analyse, 2019). Det er også spenninger 

knyttet til hvordan leger og helsepersonell stadig må forholde seg til flere teknologiske 

systemer som opptar mye tid i behandlingssituasjonen. Det har også våren 2020 vært debatt 

knyttet til planlegging av journalsystemet Akson (Storvik, 2020). Dette går ut på at det er 

planlagt å kjøpe inn et stort nytt system og det har blitt uttrykt skepsis med tanke på risikoen 

som ligger i et så stort prosjekt. Det anbefales at man heller bør bruke plattformteknologi for å 

bygge nasjonalt journalsystem med eksisterende løsninger(Steen, 2020) og at man først bør se 

på samhandlingsbiten og deretter bygge systemet bit for bit (M. Aanestad, 2020). Det har 

også vært kritiske høringsuttalelser til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-

standarder (Vestreng, 2020). Den nye loven og endringene vil føre til at virksomhetene som 

utøver helse- og omsorgstjenestene må gjøre de nasjonale løsningene som Kjernejournal 

tilgjengelige i sin virksomhet og pliktige til å betale for disse løsningene (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2019).  
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Ved innføring av nye nasjonale løsninger som skal brukes på tvers av behandlingsstedene 

dannes det også nye inter-organisatoriske nettverk med mennesker og teknologi. Slike 

nettverk er komplekse og består av mange aktører. På bakgrunn av en komplisert 

styringsstruktur er det også vanskelig å definere hvem som har ansvar og mandat til å 

bestemme hvordan disse løsningene skal tas i bruk. I denne masteroppgaven benyttes 

kjernejournal som case for å studere et slikt nettverk. Det som gjør kjernejournal unikt er at 

det er et av de første nasjonale systemene som brukes av både spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten i hele landet. Det er et relativt enkelt system som er løst koblet til det 

lokale journalsystemet. Systemet blir også implementert i Pleie- og omsorgssektoren i disse 

dager. Det er også et prøveprosjekt for å dele journaldokumenter via Kjernejournal som gjør 

at Helsepersonell kan aksessere andre behandlingssteders journaldokumenter om pasient.  

 

1.1 Relatert forskning 
For å finne relatert forskning har det blant annet blitt gjennomgått litteraturstudier på emnet, 

der spesielt Provan et al (2007) har vært relevant for å få oversikt over nettverk og styring. 

Denne litteraturstudien har også blitt brukt i forkant av Provan og Kenis (2008) artikkel som 

brukes i teoretisk rammeverk. Et annet relevant litteraturstudie som er brukt som grunnlag er 

Cunningham et al (2012) som har laget en litteraturoversikt over hvordan det er forsket på 

nettverk innen helseforskning. Det har også blitt søkt i google scholar og andre 

siteringsdatabaser. Mesteparten av relevant litteratur har blitt funnet ved å se på siteringer i 

artikler som har vært relevante for oppgaven.  

 

Forskning på inter-organisatoriske nettverk har blitt utført innen mange ulike forskningsfelt 

som blant annet sosiologi, informasjonsteknologi, organisasjonsteori, strategisk ledelse og 

helsetjenester (K. Provan et al., 2007). Det er forsket mye på nettverk i helseforskning for å 

beskrive samarbeid og relasjoner mellom mennesker, grupper og organisasjoner (Cunningham 

et al., 2012). Nettverk kan bli definert på ulike måter som for eksempel relasjon mellom 

organisasjoner eller mer sosiale nettverk som beskriver relasjoner mellom mennesker. 

Uavhengig av vinkling på nettverk omhandler de fleste definisjoner sosial interaksjon 

(mellom mennesker, grupper eller organisasjoner) , relasjoner , collective action, tillit og 

samarbeid (K. Provan et al., 2007). Man kan dele fokus på nettverket inn i to vinklinger. Den 

ene vinklingen er på enkeltstående organisasjoner som er del av nettverk og den andre er på 

hele nettverk. Det er forsket mer på deler av nettverk, enn på hele nettverk (K. Provan et al., 

2007). Det er ikke forsket mye på hvordan hele nettverk styres. Dette forskningsgapet har 
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Provan og Kenis (K. G. Provan & Kenis, 2008) forsøkt å legge til rette for videre forskning på 

ved å lage et rammeverk for styring av nettverk og hvilke implikasjoner ulik styring har på 

spenninger og evolvering av nettverket.  

 

Nettverk kan ses på som løst koblede systemer med autonome organisasjoner (Dhanaraj & 

Parkhe, 2006). Det kan også ses på som en struktur som består av mange ulike aktører med 

både tekniske og menneskelige elementer (Latour, 2005; Law, 1992). Viktige aspekter knyttet 

til å oppnå et stabilt nettverk er at de ulike deltakerne i nettverket arbeider mot et felles mål 

(Callon, 1984) og har tillit til hverandre slik at de ønsker å samarbeide (K. G. Provan & 

Kenis, 2008). Den løse strukturen til et nettverk fører også til at styring ikke kan bli sett på 

som en statisk og enkelstående konstruksjon. Det må bli studert hvordan menneskelige valg 

blir formet av den dynamiske strukturen (Grant & Tan, 2013).  

 

Felles mål er viktig for å oppnå samarbeid i et nettverk (Constantinides & Barrett, 2015; K. G. 

Provan & Kenis, 2008). For å kunne samarbeide er det enklere om man har samarbeidet før 

og man må ha forståelse for hvordan de andre partene tenker for å kunne samarbeide (Ostrom, 

2010). For å få bedre stabilitet i et nettverk kan det gis et tydelig framtidsbilde som kan føre 

til at deltakerne tydeligere ser deres rolle i nettverket og arbeider mot et felles mål (Uzzi ; 

Wasseman og Galaskiewicz gjengitt av Dhanaraj & Parkhe, 2006). Andre studier viser til at 

selvom deltakerne deler et felles mål er det ikke sikkert de har de samme interessene (Kollock 

gjengitt av Nikayin et al., 2013). For å få til en styringsmekanisme som tar hensyn til de ulike 

deltakernes mål og interesser viser tidligere forskning at det bør etableres styringsmekanismer 

bottom-up ved at man først lar de ulike organisasjonene styre seg selv og deretter etablerer 

styringsmekanismer når alle er representert i nettverket (Constantinides & Barrett, 2015).   

 

«Collective action” problemer kan oppstå i et nettverk når de ulike aktørene er avhengige av 

hverandre for å oppnå et felles større mål, men en deltaker velger strategier som gir vinning 

kun for seg selv på kort sikt (Lichbach gjengitt av Ostrom, 2010). «Collective action» 

problemet har blitt studert mye i forbindelse med naturressurser for eksempel i forbindelse 

med hvordan man skal ta vare på kollektive goder som skoger og sjøer. I motsetning til 

naturresurser er informasjonssystemer mer sosio-teknisk avhengig av å håndtere deltakerne i 

nettverket sine ulike interesser og alle ressursene i en distribuert brukerbase. Heterogeniteten 

til deltakerne er et viktig aspekt som må håndteres i utvikling av informasjonssystemer 

(Markus et al., 2006). Nettverkets størrelse påvirker også hvor effektivt det er, da relasjonene 
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blir mer komplekse når størrelse øker (K. G. Provan & Kenis, 2008). Når antall deltakere i 

nettverket øker er det enklere å forsvinne i mengden, og dermed også tenke at det er liten 

sjanse for at den ene deltakerens innsats har noe å si for felleskapet (Ostrom, 2010). Det er 

også vanskeligere å få kontakt med de andre deltakerne i nettverket og dermed komme til 

enighet om koordinerende strategier. Det har også vært studier som viser at gruppestørrelsen 

må være «moderat» da veldig små grupper vil føre til at det ikke er nok ressurser for å oppnå 

et stort mål (Ostrom, 2010). Andre studier har vist til at når et eller flere individer har en 

sterkere interresse i goden, altså at de ulike individene i gruppen er heterogene og har ulik 

belønning, vil sannsynligheten for at gruppen får et offentlig gode øke selvom goden ikke blir 

tatt hånd om av hele nettverket (Olson gjengitt av Ostrom, 2010). Dette fordi det vil være 

noen deltakere som sørger for å ta hånd om goden (Nikayin et al., 2013; Ostrom, 2010). 

 

Det finnes derimot andre studier som viser til at heterogeniteten i gruppen er en hindring for 

samarbeid (Bardhan ; Hardin ; Isaac og Walker ; Johnson og Libecap; Kanbur; Seabright 

gjengitt av Ostrom, 2010). Dette fordi det er større sjanse for at det oppnår konflikter og det er 

vanskeligere å samarbeide når man har ulike mål. Tidligere forskning innen «Collective 

action» litteraturen har også vist at hvordan de ulike elementene er linket sammen påvirker 

hvordan man overkommer sosiale dilemmaer(Cook og Hardin ; Granovetter gjengitt av 

Ostrom, 2010) Individer som er linket i et nettverk der A gir verdi til B og B gir verdi videre 

til C og C igjen gir verdi videre til A (eller lignende enveis link) gir større sannsynlighet for at 

man ønsker å gi verdi til hverandre enn om man skal gi verdi til et generelt nav der  alle 

individer skal få en verdi (Cook and Hardin ; Granovetter gjengitt av Ostrom, 2010).   

 

Kommunikasjon kan hjelpe en gruppe med å få tillit til hverandre og øker sannsynligheten for 

at individer vil holde det de lover (Kerr og Kaufman-Gilliland gjengitt av Ostrom, 2010). 

Informasjon om tidligere aktiviteter påvirker samarbeid. Informasjon vedrørende hvordan 

andre individer har reagert tidligere kan føre til at man velger annerledes neste gang man 

kommer i en lignende situasjon. Der interaksjonene blir repetert kan tillit bli bygget over tid 

ved at man vet hvordan andre deltakere opptrer i gruppen. Samarbeid vokser dermed over tid i 

slike situasjoner. I store grupper er dette vanskeligere fordi det er vanskeligere å monitorere 

hva andre i gruppen gjør (Ostrom, 2010).  

 

I nettverk som er knyttet til et teknologisk system kan det være satt overordnede mål av en 

gruppe, der dette målet ikke samsvarer med oppgaven som skal utføres i en arbeidskontekst 



 
7 
 

for en annen gruppe. De ulike gruppene kan ha ulik oppfatning av hvilke funksjoner som 

dekker et behov og gjør at man kan utføre oppgaver på en effektiv måte med god kvalitet. 

Kvalitet kan oppleves ulikt for ulike grupper (Rolland & Monteiro, 2002). Store IT-systemer 

som skal fungere i mange ulike kontekster må være åpne for endringer og design må hele 

tiden bli forhandlet slik at det er tilpasset både overordnede mål og lokale behov (Rolland & 

Monteiro, 2002). I samhandlingssystemer som er avhengig av at alle deltakere tar det i bruk 

vil det som regel være noen som må gjøre ekstra arbeid som andre skal dra nytte av (Grudin, 

1988). Ved implementasjon av nye systemer må også arbeidspraksis endres for å tilpasse en 

ny måte å utføre oppgave på. Ved innføring av større systemer i en organisasjon vil man 

bruke store kostnader på å implementere systemet og vil dermed bruke ressurser på å 

reorganisere arbeidet for at systemet skal fungere i arbeidskontekst, men i slike systemer vil 

man alltid ha en kost nytte analyse. Om systemet er kritisk for at selskapet lykkes vil man 

innføre nye arbeidsoppgaver i stillingsbeskrivelser for å sikre at systemet blir oppdatert. Med 

mindre kritiske samhandlingsløsninger er dette mindre sannsynligvis at vil skje basert på kost 

nytte analysen (Grudin, 1988).  

 

Om deltakerne i et nettverk er avhengig av de andre deltakerne for å se nytte av å bruke 

systemet må nettverket få en kritisk masse med brukere. For å få til at alle bruker systemet 

kan man legge inn funksjoner som er nyttige for alle typer brukere slik at man minimerer 

følelsen av «ekstra arbeid» eller at man gir brukerne en belønning for å bruke systemet 

(Grisot et al., 2014; Grudin, 1988). En strategi kan være å lage et enkelt system som gir 

brukerne nytteverdi med en gang og utvikle andre elementer senere (Hanseth & Lyytinen, 

2010). Denne strategien kan refereres til som «Bootstrapping» (Hanseth & Aanestad, 2003). 

Ved å starte med et lite system og få brukere er også kompleksiteten lavere. Ved at brukerne 

ser nytteverdi av systemet er det også større sjanse for at de vil få med seg flere brukere i 

nettverket. Dette kan føre til nettverkseffekter der deltakerne tar i bruk systemet av seg selv 

slik at systemet får generiske mekanismer,  der det vokser av seg selv (Grisot et al., 2014; 

Hanseth & Aanestad, 2003; Henfridsson & Bygstad, 2013). Ved å ha en modulær arkitektur 

der det er teknisk tilrettelagt for å utføre endringer og bygge videre kan man også tilpasse seg 

disse brukerbehovene underveis når de oppstår (Grisot et al., 2014) .  

 

Det er tidligere forsket på Kjernejournal der det er sett på innføring og bruk fra prosjektleder 

og legers ståsted (Dyb & Warth, 2016, 2018; Warth & Dyb, 2017). Innføring ble sett på som 

vellykket av prosjektlederne fordi de oppnådde målsetning om å få systemet implementert og 
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få brukere til å gjennomføre en godkjenningsprøve. De hadde derimot ikke ansvar for om 

systemet ble tatt i bruk, og man så på tallene at ikke alle som tok godkjenningsprøven tok 

systemet i bruk (Warth & Dyb, 2019) Bruk skulle deretter følges opp av hvert enkelt sted, og 

var da avhengig av at lokal styring var engasjert i å følge opp bruk av systemet (Dyb & 

Warth, 2016). Prosjektlederne trekker også frem hvordan det var mye fokus på Kritisk 

informasjon, og at de endret taktikk underveis når de så at bruk var lavt. De informerte da mer 

om andre funksjoner som var nyttig med systemet også utenfor akutt-setting som for 

eksempel informasjon om pasient (Dyb & Warth, 2016) Når det gjelder studier av bruk viser 

det seg at legene stoler mest på informasjon som er hentet fra registre og mindre på 

informasjon som er lagt inn manuelt i systemet. Det er legemiddeloversikten de bruker mest i 

sin arbeidshverdag. Om det ikke er oppgitt kritisk informasjon på en pasient stoler de ikke 

nødvendigvis på at pasient ikke har kritisk informasjon, men tenker da at det kan være at 

denne informasjonen ikke er lagt inn (Dyb & Warth, 2018).  

 

Det er også gjennomført en studie av den engelske varianten av kjernejournal som så på det 

sosio-tekniske nettverket knyttet til systemet (Greenhalgh et al., 2010). Dette systemet skiller 

seg fra Kjernejournal i Norge ved at informasjon blir ekstrahert fra pasientens journal hos 

fastlegen. Det måtte legges til rette teknisk for at informasjonen skulle bli overført fra 

fastlegejournal til kjernejournalen. For å få tilgang måtte de ansatte ta i bruk et smartkort.  

Systemet ble lite brukt, noe av grunnene til dette var blant annet at det ikke var behov for 

informasjonen i klinisk setting, det var tekniske problemer eller helsepersonell synes det var 

tungvint å logge inn i systemet med eget kort. Det var også ikke alle som hadde fått overført 

data til kjernejournal, og dette førte til at det i start var mange pasienter som ikke hadde 

informasjon i kjernejournalen. Det ble beskrevet hvordan myndigheter, leverandører og 

helsepersonell som var involvert i utvikling og bruk av systemet så på systemet ulikt på 

bakgrunn av normer, verdier, prioriteringer og forventninger. Dette førte til ustabilitet i det 

sosio-tekniske nettverket (Greenhalgh et al., 2010).  

Det er forsket på innføring av Kjernejournal systemet og bruk i starten av prosjektet. 

Implementasjon og innføring var nasjonalt styrt, men det var videre opp til hvert enkelt 

behandlingssted å følge opp bruk. Det vil derfor være interessant å studere hvordan nettverket 

til Kjernejournal styres og hva som påvirker styring. Tidligere forskning på styring av 

nettverk viser også til at det mangler forskning på styring av hele nettverk. I nettverk som blir 

dannet ved innføring av et informasjonssystem er det også mange aspekter som påvirker 

hvordan nettverket kan vokse og bli stabilt. Dette kan være påvirket av blant annet størrelse 
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på nettverk og heterogenitet til deltakerne i nettverket som beskrevet i tidligere forskning. 

Som beskrevet kan ikke nettverk styres som hierarkiske organisasjoner. De har en løs struktur 

som også gjør at det er mange elementer som påvirker styring. Det kan derfor være nyttig å se 

på hvordan nettverk styres med en sosio-teknisk tilnærming.  

 

1.2 Problemstilling 
 

For å beskrive styring av nettverket til Kjernejournal og hvordan det sosio-tekniske påvirker 

dette er det ønskelig å svare på følgende problemstilling:  

 

Hvilke styringsmessige utfordringer har man i utvikling og bruk av systemer som 

inneholder mange ulike organisasjoner og deltakere?  

 

Masteroppgaven fokuserer på helsepersonell og organisering av helse-og omsorgssektoren i 

Norge. Det blir ikke fokusert på pasientperspektivet.  Kjernejournal brukes som case da dette 

er en av de første løsningene som brukes på tvers av behandlingsstedene. I motsetning til 

andre nasjonale systemer som e-resept erstatter det ikke en papirbasert praksis men det må 

lages nye arbeidsrutiner. Det er opp til hvert enkelt behandlingssted hvordan de ønsker å 

innføre Kjernejournal i eksisterende arbeidsprosesser, og informasjon kan også finnes i andre 

systemer. Systemet har mange informasjonselementer som henter informasjon fra registre, 

men det er også avhengig av å ha en brukermasse som legger inn kritisk informasjon. 

Direktoratet for e-helse trekker frem at kjernejournalprosjektet «er et godt eksempel på hva 

som kreves for å innføre relativt små frivillige løsninger til en sektor med mangelfulle 

styringslinjer, kortsiktige finansieringsmodeller, og en distribuert og til dels utdatert 

infrastruktur» (Direktoratet for e-helse, 2018b, s. 4). Kjernejournal er også en del av et 

overordnet bilde om bedre standardisering og styring av IKT i helsesektoren i Norge med et 

overordnet målbilde om «en innbygger – en journal». Det er derfor et godt case for å se på 

styringsmessige utfordringer i nasjonale løsninger.    
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2 Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet presenteres det teoretiske rammeverket som blir brukt for å belyse de 

empiriske dataene. Det er valgt å bruke teori knyttet til informasjonsinfrastrukturer og 

installert base konseptet for å beskrive konteksten til Kjernejournal systemet. Dette er en måte 

å beskrive hvordan det finnes en underliggende infrastruktur til et system som påvirker 

hvordan systemet blir utviklet og brukt, og hvordan denne er vanskelig å kontrollere. For å 

beskrive hvordan Kjernejournal er tilknyttet mange organisasjoner blir disse strukturene 

konseptualisert som et nettverk. Det blir brukt to teorier knyttet til å studere nettverk. Provan 

og Kenis (2008) sitt rammeverk ser på styring av nettverk med organisasjoner. Dette blir 

brukt for å beskrive de formelle styringsmekanismene og hvordan nettverk blir opprettet. Den 

andre måten å studere nettverk som blir brukt Aktør-nettverksteori (ANT). ANT brukes for å 

beskrive kompleksiteten til nettverket og relasjonene mellom elementene i nettverket. Den er 

også en god teoretisk linse for å beskrive hvordan nettverket formes av både menneskelige og 

ikke-menneskelige aktører. Disse to ulike måtene å se på nettverk fører til at man både får 

beskrevet formell organisering av nettverket med styringsmekanismer og også får fram den 

sosio-tekniske kompleksiteten i nettverket som påvirker hvordan det blir styrt.  Videre blir det 

beskrevet hvilke spenninger det er vanlig å finne i nettverk og hvordan disse kan håndteres ut 

fra hvordan nettverket blir styrt. Her brukes det også litteratur knyttet til nettverkseffekter og 

hvilke utfordringer man har i inter-organisatoriske nettverk som bindes sammen av en frivillig 

løsning.  

 

2.1 Informasjonssystemer og sosio-teknisk tilnærming 

Denne studien er gjennomført innen en sosio-teknisk forskningstradisjon og ønsker å bidra 

innen informasjonssystemer (IS) forskningsfeltet. I motsetning til mer «tradisjonell» 

forskning på systemutvikling er man i en sosio-teknisk tilnærming mer opptatt av menneskets 

behov ved bruk av IT systemer (Bansler, 1989). En definisjon av IS feltet er at det er: 

 

Research in the information systems field examines more than just the technological system, 

or just the social system, or even the two systems side by side; in addition , it investigates the 

phenomena that emerge when the two interact (Lee gjengitt av Hanseth et al., 2004) 

 

Denne tilnærmingen til forskning startet ved at man begynte å forske på teknologi på 

arbeidsplasser. Man så at ved å fokusere på både det sosiale og det tekniske, og involvere 
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brukerne i utvikling oppnådde man bedre tilfredshet på arbeidsplassen som førte til høyere 

effektivitet (Bansler, 1989). I 1980 årene så forskning innen IS feltet hovedsakelig på bruk av 

datamaskiner i private- og offentlige organisasjoner. Watson (2014) diskuterer hvordan IS 

feltet har handlet om informasjonssystemer, og hvordan informasjonssystemer ikke bare 

handler om teknologi men om hvordan mennesker i århundrer har delt informasjon. Han 

definerer et informasjonssystem som «a set of entities, shared patterns, and information 

processing capabilities that support goal attainment” (2014, s. 520). I denne definisjonen 

ligger det at et entiteter kan være enkeltmennesker, grupper eller organisasjoner som deler 

noen felles mønstre. Disse felles mønstrene kan være for eksempel standarder, språk eller 

lover og normer. Ifølge Watson (2014) sin definisjon er formålet med et informasjonssystem 

rettet mot å oppnå et mål gjennom å prosessere informasjon. Denne informasjonen kan 

prosesseres av både hjerne og datamaskin.  Internett og plattformer har ført til at 

informasjonssystemer som består av tjenester og mennesker blir del av komplekse strukturer i 

nettverk. Det har derfor blitt økt fokus på å studere kompleksitet og nettverksstrukturer i IS-

litteraturen (Merali, 2006). At IKT har blitt så altomfattende i de fleste prosesser har også ført 

til at IKT har blitt en viktig del av forskningen i de fleste fagfelt. Man kan si at IS feltet derfor 

er tverrfaglig, men sentrerer seg innen fagfeltene teknologi , sosiologi og organisasjonsstudier 

(G. Walsham, 2012)  

 

2.2 Informasjonsinfrastrukturer 
 

Ordet «infrastruktur» har blitt brukt på ulike måter gjennom historien. Det har opphav i det 

19.århundre i fransk jernbane der man beskrev infrastrukturen som grunnstrukturen som la til 

rette for skinner, stasjonsbygning og tog (Walsham, 2012). 

På 1970-tallet endret ordets betydning seg til å beskrive sosio-tekniske systemer og hvordan 

disse har mange bestanddeler og påvirkningsfaktorer (C. Lee & Schmidt, 2018; G. Walsham, 

2012). For eksempel ville man da snakke om infrastrukturen til jernbanen som en tjeneste 

bestående av skinner, stasjoner, andre systemer, administrasjon av dette, brukere av tjenesten 

og lignende (C. Lee & Schmidt, 2018) Ordet «informasjon» ble vanlig å sette foran 

«infrastruktur» på starten av 90-tallet. Med det ønsket man å vise at man ikke bare snakket 

om fysiske enheter som en del av en infrastruktur, men også informasjon som lagres i en 

infrastruktur og menneskene som bruker og produserer denne informasjonen (C. Lee & 

Schmidt, 2018).  
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En informasjonsinfrastruktur(II) kan beskrives som et delt, åpent, heterogent og evolverende  

sosio-teknisk system (Hanseth & Lyytinen, 2010). En II er delt ved at den er en del av ulike 

grupper og ofte kan dette være på ulike måter man ikke har full kontroll over. Den er åpen 

ved at nye komponenter kan bli lagt til og integrert med den på ulike måter og i ulike 

kontekster. En II blir mer og mer heterogen når nye komponenter blir lagt til og fordi 

komponentene er av ulik karakter som eksempelvis nye brukergrupper, standardisering og 

styringskrav (Hanseth & Lyytinen, 2010). Fordi IIen er åpen vil den evolvere og endre seg til 

nye former.  En II vil alltid bygge på en installert base. Det vil si det som allerede er der av 

teknologiske og sosiale faktorer, og som et system må passe inn i. IIen vil arve styrker og 

svakheter fra denne basen(Star & Ruhleder, 1996). Installert base er ikke en «ting», men et 

konseptuelt verktøy som kan hjelpe oss med å undersøke og reflektere rundt hvilke 

utfordringer man møter i utvikling av infrastrukturer (M. Aanestad et al., 2017). Man bør se 

på hvordan og når noen elementer i den installerte basen har betydning, og for hvem og med 

hvilken effekt (Hanseth & Bygstad, 2017). 

 

Fordi det ikke er en klar grense på hvem eller hva som blir en del av IIen, er det heller ikke 

noen klar grense på hvem som er med på å forme designet av en II (Hanseth & Lyytinen, 

2010). Man kan beskrive dette som at teknologien blir kultivert , og ikke bygget som i 

tradisjonell systemutvikling (Grisot et al., 2014). Kontroll over IIen er distribuert på tvers av 

nettverket og blir til ved at man kommer til enighet eller at det oppstår en stabilitet (Hanseth 

& Lyytinen, 2010). Det må oppstå en enighet mellom de lokale praksisene og de overordnede 

«globale» interessene til nettverket som en helhet (Rolland & Monteiro, 2002; Star & 

Ruhleder, 1996). Dette kan ses på som en umulig oppgave, men en måte å møte denne 

utfordringen kan være å kartlegge de lokale interessene og hva som kan være problematiske 

elementer (Rolland & Monteiro, 2002).  Samtidig kan en II aldri bli fullstendig kontrollert 

fordi den alltid vil være i endring og vil vokse i kompleksitet. Motstand fra brukere, nye 

teknologiske løsninger og endring i markeder kan føre til at på grunn av en II sin åpenhet vil 

planer og design endre seg kontinuerlig. Ciborra (2000) argumenterer derfor for at man bør gå 

vekk fra å lage planer for kontroll over teknologien til at man legger til rette for at teknologien 

driver. Et slikt syn på teknologi der man fokuserer på åpenheten og endring vil føre til at man 

fasiliteter for innovasjon og kultivering av teknologien istedet for å planlegge og designe den. 

 

IT-systemer som blir implementert innen helsevesenet er ofte utviklet med den hensikt at de 

skal binde sammen ulike behandlingssteder. En slik distribuert informasjonsinfrastruktur vil 
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ha ulike aktører som kan ha ulike behov og interesser (Hanseth & Bygstad, 2017, s. 26). For 

at IIen skal fungere må man bli enige om noen felles interesser slik at systemet dekker 

nettverkets felles behov (Star and Ruhleder gjengitt av Hanseth & Bygstad, 2017, s. 26) 

 

2.3 Nettverk  

Ifølge Provan og Kenis (2008) er et nettverk en gruppe med tre eller flere juridisk autonome 

organisasjoner som arbeider sammen for å oppnå ikke bare deres egne mål men også et 

kollektivt mål. Denne definisjonen fokuserer på at nettverket består av organisasjoner som er 

målstyrt i motsetning til mer tilfeldige nettverk. Nettverk kan bli sett på som et sett med 

aktører eller noder som har en relasjon til hverandre (K. G. Provan & Kenis, 2008). I denne 

definisjonen er det inter-organisatoriske et viktig aspekt og ifølge Provan og Kenis (2008) 

kreves det kollektive aktiviteter og styring av disse aktivitetene for at nettverkene skal bli 

vellykkede. Nettverk kan oppstå av seg selv, av nettverksmedlemmer eller kan ha en sterkere 

styring. Når nettverkene består av flere ulike grupperinger kan de bli komplekse entiteter som 

går forbi beskrivelser som tradisjonelt har blitt brukt i organisasjonsteori (K. G. Provan & 

Kenis, 2008). Nettverk kan ikke styres på samme måte som en hierarkisk organisasjon og det 

er vanlig å snakke om hvordan man kan orkestrere nettverket (Dhanaraj & Parkhe, 2006). 

Nettverksorganisering påvirker også hvordan organisasjoner innoverer (Dhanaraj & Parkhe, 

2006). Ved at man har ikke-hierarkiske,og løst koblede elementer og organisasjoner, fører 

dette til at hvert element kan bidra i evolvering av nettverket.   

 

Om man ser på nettverk med en mer sosio-teknisk tilnærming består nettverket av både 

menneskelige og ikke-menneskelige elementer. Disse elementene påvirker hverandre og 

hvordan nettverket evolverer. Videre vil Aktør-nettverksteori bli presentert. Dette er en sosio-

teknisk tilnærming for å studere nettverk og hvordan nettverket kan oppnå stabilitet ved at de 

ulike deltakerne i nettverket innfinner seg med sine roller og nettverkets felles overordnede 

mål. Deretter vil det diskuteres mer hvordan man kan analysere styring av nettverk og hvilke 

spenninger og relasjonelle aspekter som er innad i et nettverk og påvirker dets stabilitet.   

 

2.3.1 ANT for å se på nettverk og spenninger  

Som beskrevet over er nettverk grupperinger av mennesker og organisasjoner. Om man ser på 

nettverk med en sosio-teknisk tilnærming spiller også det tekniske og materielle en viktig 

rolle i slike nettverk. Nettverkene er ikke faste strukturer, men viser til flyt, sirkulering, 
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allianser og forandring heller enn en fast entitet (Bussular et al., 2019). Aktør-nettverksteori 

(ANT) er en teori som kan brukes for å beskrive slike sosio-tekniske nettverk. En motivasjon 

for å bruke ANT er å studere konstruksjon av ting som normalt blir tatt for gitt (Hanseth et al., 

2004). Dette kan være skillet mellom det sosiale og det tekniske eller skillet mellom design og 

bruk. Det blir med ANT påstått at disse skillene er konstruert (Hanseth et al., 2004, s. 119). 

Den filosofiske basisen til ANT er sosialkonstruktivisme der det ligger til grunn at det ikke er 

mulig å forstå verden separat fra hvordan mennesker oppfatter den (Mitev & Howcroft, 

2011).  

Sosialkonstruktivisme er et perspektiv, spesielt innen sosiologi, der menneskers 

virkelighetsforståelse er kontinuerlig formet av «opplevelser de har, situasjoner de befinner 

seg i og knyttet til hvem de kommuniserer med»(Tjora, 2019). Dette synet legger til grunn at 

et objekt, menneskelig eller ikke-menneskelig, ikke innehar egenskaper før det blir brukt. Det 

vil si at objektet må ha en relasjon til noe for å ha en egenskap, og uten dette eksisterer det 

ikke. Det vil også bli formet av hvordan omverdenen ser på det. Det som skiller ANT fra 

andre konstruktivistiske metoder er dens beskrivelse av hvordan det sosiale og samfunnet hele 

tiden endres og omstruktureres, der teknologi spiller en viktig rolle (Callon, 2001).  

 

2.3.1.1 Heterogene nettverk og sosial orden  
ANT avviser teknisk eller menneskelig determinisme, og legger til grunn at det sosiale er 

nettverk av heterogene materialer (Law, 1992). Dette vil si at nettverket består av mennesker, 

maskiner, arkitekturer, tekst, penger og alle andre materialer som er verdt å nevne for å 

beskrive nettverket. For å eksemplifisere dette kan man se på interaksjoner et menneske gjør. 

Nesten alle våre interaksjoner med andre mennesker skjer via ulike objekter som for eksempel 

tekst eller datamaskin. Videre er også alle organisasjoner påvirkere og blir påvirket av 

objektene som brukes. Disse materialene er med på å forme interaksjonen og disse 

nettverkene bidrar til å skape det sosiale (Law, 1992). Et viktig konsept i ANT er dette, at det 

a priori er hverken objekter eller mennesker som driver og bestemmer sosial endring eller 

sosial orden/stabilitet. For å få kontroll på nettverket må den som ønsker å ha kontroll 

overbevise de andre elementene i nettverket. Man har da etablert et aktør-nettverk (Law, 

1992). Elementene går da over til å betegnes som en aktør. En aktør er i ANT et nettverk av 

heterogene relasjoner eller en effekt produsert av et slikt nettverk (Law, 1992). Som beskrevet 

tidligere om heterogene nettverk kan man ikke beskrive et menneske eller objekt uten at et 

nettverk er knyttet til det og en aktør er dermed også alltid et nettverk.  Latour (2005) bruker 
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en analogi som beskriver en skuespiller på en scene for å beskrive ordet aktør (eng: actor) : 

«To use the word “actor” means that it´s never clear who and what is acting when we act 

since an actor on stage is never alone in acting”(Latour, 2005, s. 46). En aktør er altså et 

element med en påvirkningskraft. Det kan både være menneskelig eller ikke-menneskelig, og 

det må ha en relasjon og gjøre en forskjell for et annet menneskelig eller ikke-menneskelig 

element (Latour, 2005).  

 

2.3.1.2 Translasjon 
Translasjon (eng: translation) er en prosess som fører til en ny eller endret relasjon mellom 

elementene. Det viser til at man man går mot et felles mål og enighet mellom aktørene. 

Translasjon kan først være et mål, deretter kan det bli oppfylt. Mål med et aktør-nettverk kan 

først bli definert av en av aktørene, for eksempel aktøren som ønsker kontroll som vi heretter 

kan kalle hoved-aktør.  Et annet element kan velge å gå imot dette og definere et annet mål 

(Callon, 1986). Hoved-aktør må da forsøke å overbevise elementet, og innrullere (eng: enrol) 

dette elementet slik at den blir en aktør i nettverket.  Man oppnår translasjon når aktørene er 

enige og det blir et stabilt aktør-nettverk. Translasjon er alltid flyktig og en av aktørene kan 

når som helst velge å gå ut av nettverket ved å følge et annet mål.  For at en hoved-aktør skal 

få kontroll over nettverket, mener Law (1992) at de må utvikle ulike strategier for å få andre 

til å spille ulike roller. Om aktørene ikke ønsker å spille denne rollen vil den kontrollerende 

aktøren feile i å opprette et suksessfullt aktør-nettverk.  

 

Callon (1984) beskriver hvordan deltakerne i nettverket går igjennom en translasjon-prosess. 

Først blir interessene og målene aktørene har for å være med i nettverket identifisert. «Hoved-

aktør» må overbevise de andre aktørene om at de vil oppnå sitt mål om de blir del av 

nettverket. Å bygge nettverket kan føre til kompromisser. Hver entitet som er listet som 

aktuelle aktører kan velge å bli integrert i den opprinnelige planen, eller det motsatte, avslå 

dette ved å definere en egen identitet, mål, prosjekter, motivasjon og interesser på en annen 

måte (Callon, 1984, s. 207). Aktørene går igjennom en forhandlingsprosess som kan føre til 

Innrullering (eng: enrolment). I denne prosessen definerer man og koordinerer rollene til 

deltakerne i nettverket. Elementene kan velge å akseptere mål og rolle, og har da blitt 

innrullert i aktør-nettverket.  Om alliansene skal fungere er det nødvendig å definere rollene 

til disse og forhandle med alle aktørene, og spesielt de som potensielt kan true nettverk 

stabiliteten. Et aktør-nettverk oppstår når alle elementene i et nettverk har gjennomgått en 

translasjon-prosess der de (frivillig eller ufrivillig) har blitt enige om mål med nettverket og 
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innfunnet seg de ulike rollene man må spille for å oppnå dette målet. Elementene har da blitt 

aktører i et aktør-nettverk (Law, 1992). Når man tar disse ordningene eller nettverkene for 

gitt, og man ikke kan se relasjonene mellom de ulike aktørene som er en del av nettverket kan 

man si at nettverket er simplifisert. Dette er det Law(1992) kaller «punctalization» og 

Latour(Kilde) kaller «Black-boxed» og oppstår når nettverket er stabilt og gjennomgått 

translasjon-prosess. Men stabilitet eller sosial orden er ikke fastsatt i definerte strukturer, men 

er en effekt av relasjonen mellom de heterogene materialene(Law, 1992) Denne stabiliteten er 

dermed flyktig og aktør-nettverket kan bli ødelagt om noen av aktørene endrer mål og 

relasjonene mellom aktørene blir svekket. Hoved-aktør må altså få alle aktørene til å være 

med på målet for nettverket for å danne et stabilt aktør-nettverk. Alle må da være enige om å 

følge dette kollektive målet og rollene de er satt til i nettverket. 

 

2.3.1.3 Kritikk mot Aktør-nettverksteori 
Det er rettet kritikk mot at man ved å bruke ANT ender opp med lange beskrivelser, for å 

kunne beskrive nettverket i detalj (G. Walsham, 1997). Det er også rettet kritikk mot at det er 

tid- og arbeidskrevende og samle inn informasjonen man trenger. Det er også vanskelig å 

definere hvor et nettverk starter og slutter, hvor det er overlappende nettverk og når man bør 

stoppe med datainnsamling (Mitev & Howcroft, 2011).  Det er også rettet kritikk mot at det er 

vanskelig å ha en konstruktivistisk tilnærming. Det er da ikke nok å bare ha en 

interpretivistisk tilnærming der man samler menneskers oppfatning, men man må også 

beskrive hvordan det sosiale er konstruert (Mitev & Howcroft, 2011). Dette er vanskelig å få 

grep om , og fører også til at studien kan gå mot å bli kritisk ved at man setter spørsmålstegn 

med hva som er virkelighet. De fleste studier innen ANT beskriver også mikro-nivåer. Det er 

rettet kritikk mot at tilnærmingen på grunn av konstruktivismen ikke tar hensyn til 

overordnede politiske føringer som gjør at aktører handler som de gjør (Winner gjengitt av 

Mitev & Howcroft, 2011). Callon og Latour (gjengitt av Mitev & Howcroft, 2011) svarer på 

denne kritikken med at makro-aktører ikke er mer komplekse enn mikro-aktører fordi de er 

mikro-aktører som har blitt simplifisert eller black-boxed.  

 

2.3.2 Styring av nettverk 

Nettverk er ikke juridiske entiteter, og de juridiske kravene som kan være del av styring av en 

organisasjon er dermed ikke tilstede på lik måte som med organisasjoner. Likevel vil det 

finnes en form for styring som sørger for at deltakerne i nettverket arbeider mot et kollektivt 

mål og støtter hverandre, at spenninger blir diskutert og at nettverksressurser fungerer 
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effektivt og som ønsket (K. G. Provan & Kenis, 2008). Provan og Kenis (2008) mener at 

nettverksstyring er kritisk for effektivitet. De definerer styring av nettverk som «bruk av 

institusjoner og strukturer av autoritet og samarbeid for å allokere ressurser og koordinere og 

kontrollere felles handlinger på tvers av nettverket som helhet» (s.230).  Effektivitet er 

definert som positive nettverksutfall som ikke kan oppnås av en individuell organisasjon alene 

(2008, s. 230). Ulikt organisasjoner må nettverk bli styrt uten at man kan dra fordeler av 

hierarki eller eierskap og man må orkestrere nettverket slik at det tilrettelegger for samarbeid 

og tillit mellom aktørene. I inter-organisatoriske nettverk med mange deltakere vil aktørene 

som er en del av nettverket kunne koble seg av og på nettverket, på samme måte som 

mennesker kan velge å koble seg av og på sosiale nettverk som facebook. Det er ikke en enhet 

som kan bestemme hva man skal gjøre, men de ulike lokale organisasjonene tar egne valg.  

 

2.3.2.1 Typer nettverk 

Provan og Kenis (2008) viser til at litteraturen om nettverk definerer 2 typer nettverk 

avhengig av hvordan nettverket blir etablert:  

1. Selv-initiert av grupper eller individer med en bottom-up tilnærming 

2. Mål-styrte nettverk som er formelt etablert og styrt med en spesifikk hensikt eller mål 

som er satt enten av nettverksmedlemmer eller et overordnet mandat  

 

De viser til at nettverk kan styres på tre ulike måter. Dette kan være (1) deltaker-styrt, (2) styrt 

av en ledende organisasjon, eller med (3) en organisasjon som fungerer som administrator. I 

(1) deltaker-styrte nettverk er det delt styring mellom deltakerne. Deltakerne er selv ansvarlig 

for å styre interne nettverksrelasjoner og aktiviteter. Deltaker-styrte nettverk er avhengig av at 

alle deltakere er med i nettverket slik at de forplikter seg til nettverkets mål. Det er ingen 

distinkt formell administrativ enhet, men det kan være noen koordinerende aktiviteter som 

blir gjort av deler av nettverket. I et nettverk som er (2) styrt av en ledende organisasjon, er 

alle aktiviteter og nøkkelbeslutninger koordinert gjennom en organisasjon som fasiliteter for 

nettverket. Styring av nettverket blir sentralisert. Den ledende organisasjonen fasiliteter for 

aktiviteter blant nettverkdeltakende organisasjoner i ønske om å oppnå nettverkets mål. Dette 

målet kan noen ganger være knyttet til målet til den ledende organisasjonen. En siste 

styringsmåte er med (3) en organisasjon som fungerer som administrator for nettverket. Det 

skiller seg fra nettverk styrt av ledende organisasjon ved at den ledende organisasjonen her er 

opprettet gjennom mandat eller av nettverksedeltakere for å styre nettverket. Det er ikke en 

organisasjon som har egne tjenester og ofte kan dette være non-profit selskaper.  
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De målstyrte nettverkene evolverer ved at man forsøker å bygge koordinering mellom partene 

(s.231). Målstyrte nettverk er mindre vanlig enn selv-initierte nettverk, men de er likevel 

viktige formelle mekanismer for å oppnå multi-organisatoriske utfall, spesielt i offentlig og 

frivillig sektor der «collective action», altså at alle bidrar, ofte er nødvendig for å løse et 

problem. For et målstyrt nettverk med en distinkt identitet er en form for styring nødvendig 

for å sørge for at de ulike deltakerne deltar i de kollektive og gjensidige aktivitetene, at 

konflikter i nettverket blir adressert og at ressursene i nettverket blir organisert på en effektiv 

måte (K. G. Provan & Kenis, 2008).  

 

 

2.3.3 Spenninger I nettverket  
 
Provan og Kenis (2008) viser også til tre spenninger som er tydelig i nettverkslitteraturen. De 

viser til at hvordan disse spenningene i nettverket blir håndtert er kritisk for dets effektivitet. 

Disse spenningene er mellom (1) effektivitet vs. inkludering , (2) Intern- vs. ekstern 

legitimitet (som jeg henviser til som lokal- vs. global) og (3) Fleksibilitet vs. stabilitet.  

 

Effektivitet vs. involvering 

I (1) effektivitet vs. involvering viser de til at det er en spenning mellom behovet for å ha en 

effektiv administrering av nettverket og å involvere nettverksmedlemmene gjennom å 

inkludere dem i beslutninger. Studier har vist at det er viktig å bygge tillit gjennom samarbeid 

(Alter og Hage; Edelenbos og Klijn; Uzzi gjengitt av K. G. Provan & Kenis, 2008). 

Konflikten ligger i at ved mer involvering av nettverksmedlemmene vil det også være mer tid- 

og ressurskrevende prosess å ta beslutninger. Dette har man sett tendenser på i deltaker styrte 

nettverk der mange deltakere er engasjerte i start, men mister entusiasme etterhvert. I slike 

tilfeller kan det være en fordel å endre til at nettverket blir styrt av en ledende organisasjon. 

Men dette kan også føre til at deltakerne blir mindre involvert og dermed mindre entusiastiske 

i å delta i nettverket. Provan og Kenis (2008) mener da at et nettverk styrt av en administrator 

er det beste for å sikre spenningen mellom effektivet og involvering. Man må da sørge for å 

involvere deltakerne nok slik at de styrker nettverk samarbeid men kan overta de 

administrative oppgavene som må utføres.  

 

Spenning mellom lokal og global  
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Når det gjelder spenningen mellom (2) intern- vs. ekstern legitimitet viser til hvordan de ulike 

organisasjonene som er del av nettverket stoler på hverandre og fremstår som en gruppe, men 

også at de beholder sin autensitet. I artikkelen viser Provan og Kenis til hovedsakelig nettverk 

med ulike organisasjoner som kan være konkurrenter, og styring må dermed sørge for at de 

ulike organisasjonene stoler på hverandre, men også at en potensiell kunde på utsiden stoler 

på nettverket med organisasjoner. Dette er ikke like relevant i offentlig sektor der de ulike 

organisasjonene ikke er konkurrenter, men det kan oversettes til hvordan man må bygge tillit 

både innad i organisasjon og på tvers av organisasjon. Man kan også se på det som spenning 

mellom lokal- og global (Rolland & Monteiro, 2002) der det er viktig å ta hensyn til hver 

enkelt organisasjons behov samtidig som behovene til det overordnede nettverket blir møtt.  

Dette er også noe Star and Ruhleder (1996) viser til med sitatet «en infrastruktur kommer til 

syne når spenning mellom lokale og globale er løst» Det er en spenning mellom lokal og 

fleksibel bruk , og behovet for standarder og kontinuitet på den andre siden. Dette viser også 

Provan og Kenis (2008) til der hver enkelt organisasjon har sine egne interne mål og disse er 

ikke alltid i samsvar med de overordnede målene for hele nettverket. I deltaker-styrte nettverk 

vil ofte disse interne målene bli mer ivaretatt fordi deltakerne er mer involvert i styring av 

nettverket. Med en ledende organisasjon vil det være større sjanse for at det er fokus på de 

overordnede «globale» målene til nettverket. Med nettverk styrt av en administrator vil 

spenningen sannsynligvis bli adressert bedre, men det er vanskelig å håndtere begge sidene av 

spenningen samtidig. Den vil sannsynligvis forekomme sekvensielt, og ikke samtidig, det vil 

si at man skifter mellom fokus på globalt og lokale mål.  

 

Fleksibilitet og stabilitet 

Ifølge Provan og Kenis (2008) er det også en spenning knyttet til (3) fleksibilitet vs. stabilitet. 

Som nevnt tidligere er en av de store fordelene med nettverket at det er fleksibelt, i 

motsetning til hierarkiske strukturer som kan være mer byråkratiske. En fleksibel struktur 

fører til at man raskere kan respondere til nettverkets ønsker. Samtidig er det viktig med 

stabilitet for å opprettholde en tydelig kommunikasjon med ulike interessenter og effektiv 

styring av nettverket over tid. Det er vanskelig å lage styringsstrukturer som er både fleksible 

og stabile, og ifølge Provan og Kenis (2008) krever dette kontinuerlig evaluering av 

strukturelle mekanismer og kunne gjøre endringer om det er behov. Ingen av formene for 

styring kan fullt ut adressere fleksibilitet og stabilitet spenningen. De nevner likevel at 

deltakerstyrte nettverk er mest fleksible fordi de kontinuerlig formes av deltakerne selv. De 

viser også til et overordnet problem med styring av nettverk som er at deltakerne kan velge å 
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gå ut av nettverket eller ikke bidra. Et nettverk med stabile styringsmekanismer har større 

sjanse for å være sterkt selvom deltakere velger å gå ut, fordi de har etablerte mekanismer for 

kontroll og er mindre avhengig av involvering fra deltakere. Dette leder diskusjonen over på 

et av de viktigste temaene i nettverkslitteratur som er problemer knyttet til å få deltakerne til å 

bli med og bli værende i nettverket.  

 

2.3.4 Nettverkseffekter og relasjonelle variable knyttet til mål   
Et av de viktigste aspektene innen nettverkslitteraturen er hvordan man skal sørge for 

nettverkseffekter. Nettverkseffekter går ut på at jo flere som er en del av nettverket, desto mer 

verdifullt er nettverket for menneskene som er en del av det(Evans & Schmalensee, 2016). 

Økning av den ene brukermassen vil føre til at det blir mer attraktivt for den andre 

brukermassen. Uten brukere på begge sider vil heller ikke nettverket vokse. Når nettverket når 

en kritisk masse vil flere ønske å bli en del av det, fordi det er nok brukere til at de ser 

fordeler av å være med i nettverket. Hvis antall brukere er nok vil nettverket herfra starte å 

vokse av seg selv (Hanseth & Aanestad, 2003) med minimal innsats fra eier av systemet 

(Parker et al., 2016). Om det ikke når denne kritiske massen vil de som er en del av nettverket 

ønske å gå ut av det fordi attraktiviteten vil gå ned (Evans & Schmalensee, 2016). I inter-

organisatoriske nettverk handler dette om at man må få deltakerne til å delta i nettverket fordi 

det vil styrke nettverkets overordnede mål.  

 

Provan og Kenis (2008) viser til at det er flere strukturelle og relasjonelle variabler i et 

nettverk (2008, s. 237). Disse påvirker hvordan nettverket bør styres og hvordan det kan få 

nettverkseffekter.  

 

Felles mål og samarbeid  

Som beskrevet innen ANT litteraturen bindes aktør-nettverket sammen ved at de ulike 

elementene blir enige om felles mål og innfinner seg med å spille sine roller i nettverket. 

Provan og Kenis (2008) viser til at nettverkets mål påvirker hvordan nettverket bør styres. Når 

det er enighet om nettverkets mål, både når det gjelder innhold og prosess, er det større sjanse 

for at nettverksmedlemmene ønsker å arbeide sammen (Van de Ven gjengitt av K. G. Provan 

& Kenis, 2008). Samtidig påpeker Provan og Kenis (2008) at nettverk fortsatt kan være 

effektive selvom det ikke er konsensus om mål. Det kritiske aspektet er da hvordan 

nettverkets relasjoner blir styrt. De mener at tillit bygger på tidligere erfaring, mens konsensus 

om mål bygger på hvor like målene er. I verste fall kan veldig lav mål konsensus føre til at 
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deltakerne ikke involverer seg i nettverket. De trekker også frem hvordan det i nettverk med 

en administrator kan være konsensus om målet med nettverket, men det kan være mindre 

konsensus når det gjelder aktivitetene deltakerne i nettverket må utføre og hvordan deltakerne 

skal være involvert.  

 

Størrelse og heterogenitet til ressursene  

Et problem med styring av alle typer inter-organisatoriske nettverk er at behov og aktiviteter 

til flere organisasjoner må tas hensyn til og koordineres. Når det er få organisasjoner involvert 

er det ofte ønskelig med egenstyring slik at man selv kan bestemme retningen til nettverket. 

Når nettverket blir større blir egenstyring ineffektivt ved at deltakere enten ignorerer kritiske 

aspekter eller bruker mye tid på å koordinere mellom partene. Når antall deltakere i nettverket 

øker vil relasjonene mellom nettverksmedlemmene bli mer komplekse. De vil da også være 

vanskeligere å styre det. Provan og Kenis (2008) viser til at man bør ha en ledende 

organisasjon eller ledende administrator  i slike nettverk fordi det da ikke er nødvendig med 

direkte involvering fra alle organisasjoner i nettverket.   

 

Omdømme og tillit 

Dhanaraj og Parkhe (2006) viser til at et av hovedaktivitetene til hoved-aktør for å orkestrere 

et nettverk er å sørge for nettverk stabilitet. Hoved-aktør kan bedre stabiliteten ved å styrke 

omdømmet som også kan føre til at deltakerne får med seg flere i nettverket. Godt omdømme 

kan også føre til bedre tillit i nettverket (Macaulay ; Podolny gjengitt av Dhanaraj & Parkhe, 

2006). Tillit kan defineres som et aspekt ved en relasjon som reflekterer «the willigness to 

accept vulnerability based on positive expectations about another´s intentions or behaviours» 

(McEvilry, Perrone og Zaheer gjengitt av K. G. Provan & Kenis, 2008, s. 237). Provan og 

Kenis (2008) mener at tillit bør være sett på som en  helhet i hele nettverket og ikke hva som 

er «nok» tillit blant nettverksmedlemmene. Styringen må dermed fokusere på hvordan man 

kan oppnå en dyp tillit i hele nettverket. Nettverk kan fortsatt være effektive når tilliten som 

helhet er lav, men nettverksstyring vil da ofte være styrt av en ledende organisasjon som er 

bygget rundt en samling med relasjoner. Der det er en administrator som er satt av nettverket 

er det viktige med tillit fordi medlemmene i nettverket monitorer aktivitetene til den ledende 

organisasjonen. 
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2.4 Oppsummering av teoretisk rammeverk  

Dette kapittelet har vist det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for analyse av funn. 

Det har blitt beskrevet hvordan studien har en sosio-teknisk linse i analyse av systemet. 

Konteksten til Kjernejournal blir sett på som en informasjonsinfrastruktur der det finnes en 

installert base som påvirker Kjernejournal. Alle elementer som påvirker nettverket blir 

konseptualisert som et nettverk. Nettverk består av heterogene elementer som former 

hverandre, der det sosiale formes av interaksjonen mellom elementene. Dette vil si at det er 

både tekniske og menneskelige elementer som påvirker hvordan Kjernejournal sitt nettverk 

formes og hva som påvirker spenninger i nettverket.  

 

Det er lagt til grunn at nettverk ikke kan styres hierarkisk, men hoved-aktør (ledende element) 

må styre nettverket med å orkestrere eller balansere kontroll. Det kan oppstå «Collective 

action» problemer om deltakere ikke ønsker å delta i nettverket og bidra til felles mål. 

Deltakerne kan velge å ikke delta i nettverket, og det vil da heller ikke oppnå 

nettverkseffekter og få en kritisk masse.  
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3 Metodologi 
 
3.1 Filosofisk basis 

Datainnsamling i denne masteroppgaven har blitt gjennomført med en interpretivistisk 

tilnærming(Myers, 2013; Orlikowski & Baroudi, 1991; G. Walsham, 2002).  

Med en interpretivistisk tilnærming ligger det til grunn at det ikke er mulig å finne en objektiv 

sannhet og sosial realitet vil være ulik for ulike grupper og enkeltindivider (Orlikowski & 

Baroudi, 1991). En IS forsker vil gå inn i en kompleks verden der både tekniske, sosiale, 

politiske og organisatoriske avhengigheter påvirker strukturer og hendelser (G. Walsham, 

2002). Walsham (2002) viser til at den etnografiske forskningstradisjonen i antrolopologi er 

en god måte å beskrive den filosofiske basisen for interpretivistiske case studier:  “What we 

call our data are really our own constructions of other people's constructions of what they and 

their compatriots are up to” (Geertz gjengitt av G. Walsham, 2002).  

 

Når man går inn i et case vil det ikke være mulig å få en objektiv og sann oversikt over hele 

caset. En forskers bakgrunn og tidligere erfaring vil påvirke tolkningen av caset og dermed 

hvilke data som blir samlet inn og hvordan de analyseres. Valg av datamateriale og analyse 

vil dermed alltid involvere forskerens egen subjektivitet (G. Walsham, 2002).  Målet med 

interpretivistisk forskning er å forstå hvordan medlemmer av en sosial gruppe gjennom å være 

delaktig i sosiale prosesser, opplever verden og gir den mening (Orlikowski & Baroudi, 

1991). Det vil alltid finnes ulike synspunkter på et fenomen og for å forstå det som studeres 

må man også forstå konteksten det er en del av. Å forstå en sosial kontekst er komplekst og 

det kan være vanskelig å få grep om de underliggende årsakene til ulike strukturer og 

konflikter som påvirker hendelser og organisasjoner. For å se disse sammenhengene må man 

snakke med mange involverte og hele tiden ha i bakhodet at man ikke vet hele bildet. 

 

3.1.1 Bruk av teori og empiri 

Eisenhardt(gjengitt av G. Walsham, 2002) viser til tre måter man kan bruke teori: som en start 

for design og datainnsamling, som del av en iterativ prosess med datainnsamling og analyse 

og som et sluttprodukt for forskningen. Denne masteroppgaven er preget av en åpen og 

eksplorativ tilnærming der teori har blitt brukt som en del av en iterativ prosess sammen med 

datainnsamling og analyse. Utforskning av teori har i stor grad vært datadrevet ved at 

konsepter og teori som har blitt undersøkt har kommet fra dataene. Det vil si at studien har 

startet med en induktiv metode der det fra start ikke er satt en konkret problemstilling der man 



 
24 
 

planlegger datainnsamling for å besvare denne(Myers, 2013). Fordelen med en slik metode er 

at forsker ikke setter begrensninger fra start med en tydelig problemstilling. Denne metoden 

er valgt fordi kjernejournal er et system det ikke er forsket mye på, og det var ønskelig at ikke 

problemstillingen skulle sette begrensninger på datainnsamling og analyse.   

 

3.2 Metodologiske forskningsmetoder 

Metodologi som er brukt for å besvare problemstillingen er forskningsmetodologien case-

studie der det er brukt en interpretivistisk innfallsvinkel med konsepter fra Aktør-

nettverksteori. Under vil det først beskrives hvorfor case-studie er valgt og hva som 

kjennetegner et case-studie. Deretter vil det kort beskrives hvordan Aktør-nettverksteori har 

blitt brukt for å studere nettverket.  

 

3.2.1 Case-studie 

I et case-studie ønsker man å beskrive en hendelse eller enhet, enten fordi caset er spennende i 

seg selv eller at man ved å studere et case kan si noe om et fenomen og dermed bruke 

kunnskapen for å forstå lignende caser. Stake (2005) skiller mellom 3 typer case studier: 

«intrinsic», «instrumental» og «multiple». Ved gjennomføring av en «intrinsic» case studie 

ønsker man å få forståelse for en spesifikk case. Denne må ikke nødvendigvis representere 

andre caser. I «instrumental» ønsker man å studere caset for å kunne generalisere. Caset er 

dermed ikke det viktigste med studiet. I «multiple» ser man på flere caser med mål om at 

disse skal kunne gi en bedre forståelse for en større gruppe av caser (generalisere). Stake 

(2005) viser også til at det ikke finnes en hard linje mellom «intrinsic» og «instrumental» case 

studier, men dette vil være en sone med blandede formål.  

 

Det er rettet kritikk mot at single case studier ikke kan brukes for å generalisere. Flyvbjerg  

(2006) viser til at debatten går ut på diskusjoner rundt at man ikke kan generalisere basert på 

et enkelt case studie  og at case studie derfor ikke kan bidra til utvikling av forskning. 

Flyvbjerg argumenterer mot dette ved å poengtere at man tilegner seg kunnskap på mange 

måter, og ikke bare gjennom generalisering. Han mener at kunnskap fra case studier dermed 

kan bidra til en kollektiv prosess for bygging av kunnskap innen et forskningsfelt (2006, s. 

227). Ved å gi «thick descriptions» (Geertz gjengitt av G. Walsham, 2002) der man beskriver 

et case i detalj kan man belyse komplekse strukturer.  I motsetning til ved et positivistisk 

paradigme er ikke kvalitet på et interpretivistisk case studie målt med validitet og reliabilitet, 
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men kvalitet er målt med plausibiliteten til historien (Myers, 2013).  Målet med et 

interpretivistisk case studie er ikke å oppnå sannhet, men at forsker beskriver caset for å gi 

innsikt om det aktuelle fenomenet. Når man kommer dypere inn i casen vil man se at det 

finnes utenforliggende årsaker som påvirker caset (Stake, 2006). Et case vil alltid være 

dynamisk. Det vil skje endringer mens du studerer det og det er sammenkoblet med andre 

caser. For å forstå hele caset er det også nødvendig å beskrive konteksten og «utsiden» av 

caset (Stake, 2005).  

 

Denne masteroppgaven settes i den siste kategorien som en blanding av «intrinsic» og 

«instrumental». Caset var i starten «intrinsic» ved at målet var å forstå Kjernejournal og 

konteksten rundt Kjernejournal systemet. Caset Kjernejournal er også i seg selv interessant 

fordi det er et av de første systemene som binder den norske helsesektoren sammen. Samtidig 

er det også et mål at caset skal kunne brukes for å generalisere ved å diskutere hvordan et 

nettverk som består av de ulike behandlingsstedene i helsesektoren i Norge kan beskrives.  

 

3.2.2 Nettverksanalyse med Aktør-nettverksteori som metode 

Aktør-nettverksteori (ANT) er en innfallsvinkel til hvordan man kan beskrive verden. Det kan 

brukes både som en teori og metode (G. Walsham, 1997), men det er ikke helt korrekt å 

kategorisere ANT som en teori eller metode (Law, 2009). Teorier ønsker ofte å forklare 

hvorfor noe skjer, mens ANT er mer deskriptiv enn at den forsøker å forklare. ANT ønsker 

heller å fortelle historier om hvordan relasjoner henger sammen eller ikke henger sammen og 

bygger på empiriske case studier for å se på dette . ANT har noen nyttige konsepter man kan 

bruke for å analysere sine data. Den gir et rammeverk for hvordan man kan se på verden, men 

har ikke konkrete steg man må følge som er et av kjennetegnene til metoder (Bussular et al., 

2019). Man ser med en ANT tilnærming på prosessen med å stabilisere praksiser, 

forhandlinger mellom aktørene og kontroverser som er etablert når praksiser blir etablert. 

Man følger relasjonene som til slutt bygger en stabil praksis før de er stabilisert og «vedtatt» 

(Bussular et al., 2019). Praksisene er da en del av et stabilt nettverk, men dette nettverket vil 

alltid kunne bli ustabilt igjen. Å bruke Aktør-nettverksteori i denne studien påvirker hvilke 

funn som har blitt presentert der det har blitt sett etter relasjoner mellom de ulike aktørene 

som danner nettverket.  
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3.3 Datainnsamling aktiviteter  

Formelle metoder som har blitt brukt, og blir presentert senere i dette kapittelet er intervjuer, 

deltakelse i møte (observasjon) og dokumentanalyse. For å svare på problemstilling har fokus 

vært å få et helhetlig bilde på kjernejournal. Datainnsamlingen har hovedsakelig foregått 

høsten 2019, men man kan også si at den startet våren 2019 ved mer «uformell» 

datainnsamling. Med «uformell datainnsamling» menes samtaler som er gjort med kontakter i 

helsesektoren der det ikke har blitt tatt opp lyd og hensikten var å få oversikt før formell 

datainnsamling startet. Med «formell datainnsamling» vises det til at intervjuene og møtene er 

utført i henhold til NSD der samtykkeerklæring er signert, intervju er tatt opp på lyd og 

transkribert. Den formelle datainnsamlingen er presentert senere i kapittelet og det er denne 

dataen som hovedsakelig ligger til grunn for analyse. Likevel vil den uformelle 

datainnsamlingen ha påvirket videre arbeid og er viktig å presentere.   

 

Jeg har tidligere arbeidet i et stort konsulentselskap der mange av de største kundene er i 

helsesektoren. Jeg har der diskutert case og fått tips til personer jeg burde snakke med. Videre 

har jeg også hatt flere samtaler med to sykepleiere jeg kjenner som arbeider på et lite og stort 

sykehus i Oslo for å sette meg inn i hvordan de arbeider og hvordan de bruker systemene jeg 

har lest om. Disse har jeg snakket med for å forstå hvordan det jeg leser om fungerer i praksis. 

Et eksempel på dette er at jeg har lest om hvordan meldingsutveksling fungerer og undersøkt 

blant annet youtube filmer som viser dette. Jeg har deretter hatt samtaler med sykepleierne 

hvordan de bruker dette i praksis der de jobber. Jeg har også i private anliggende vært pasient 

i både spesialist- og primærhelsetjenesten. Når jeg har vært på disse timene har jeg stilt 

spørsmål om hvordan de bruker journalen og hvilke systemer de bruker i sin arbeidshverdag. 

Jeg har da blitt vist i min journal hvordan de legger inn informasjon og hvordan informasjon 

blir sendt videre. Disse «uformelle» datainnsamlingsaktivitetene har gjort at jeg har fått ekstra 

kunnskap om caset, men datene er ikke brukt direkte i analyse i oppgaven. Likevel er de 

viktige å poengtere fordi de vil ha påvirket mitt syn på caset.  

 

3.3.1 Intervju 

Intervjuer er en god metode for å samle inn rike data fra mennesker i ulike situasjoner og 

roller. Det er derfor veldig vanlig å bruke i case studier for å få innsikt i kompleksiteten til en 

case (Myers, 2013). Det har blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer der intervjuguide har 

hatt veiledende spørsmål. Fordelen med semistrukturerte intervjuer er at informant da kan 
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utdype og snakke mer fritt enn med mer strukturerte intervjuer. Spesielt i de første intervjuene 

var det ønskelig at informant skulle snakke mest mulig uten å bli stoppet. Dette fordi casen er 

kompleks og informant var valgt på bakgrunn av at hens erfaring kunne belyse casen. Ved at 

jeg ikke hadde oversikt over hele casen fra start var det også ønskelig at de skulle kunne 

veilede meg i videre datainnsamling ved at de tok opp interessante temaer knyttet til casen 

som jeg ikke nødvendigvis hadde stilt spørsmål knyttet til. Dokumenter har blitt brukt som 

sekundærdata(Myers, 2013) for å se mer på temaer som har blitt tatt opp i intervjuet. Mye av 

det som ble nevnt i intervjuene fantes det også offentlig publisert informasjon om i rapporter 

og stortingsmeldinger slik at faktautsagn fra informanter kunne bli verifisert.  

 

3.3.1.1 Utvalg  

Informanter ble i starten gjennomført ved bruk av snøballmetoden. Snøballmetoden (Myers, 

2013, s. 129–130) vil si at man starter med en person og via denne personen får man tips til 

hvem man bør intervjue videre. Dette gjør at man enklere kan få tilgang til informanter ved at 

man henviser til en kjent person. Den første personen jeg kontaktet fikk jeg navn på via 

uformell samtale med en sentral representant i kjernejournalprosjektet. Denne personen var 

avdelingsleder for flere personer som har arbeidet tett på kjernejournalprosjektet og sendte 

meg videre til min første informant som arbeider med teknologiledelse i Helse Sør-Øst. I 

maildialog med disse personene nevnte de også andre jeg burde kontakte. Jeg kontaktet 

samtidig disse og fikk intervjuer videre med ansatte i Direktoratet for e-helse som har arbeidet 

med kjernejournalprosjektet. 

 

I starten ønsket jeg å få et overordnet bilde over kjernejournalprosjektet og informantene var 

dermed personer som har arbeidet tett på prosjektet på et overordnet nivå. I intervjuene ble det 

nevnt pågående prosjekter i kjernejournal som innføring i pleie- og omsorg og journalinnsyn 

prosjektet. Da jeg gikk igjennom intervjuene leste jeg dokumenter om temaer og prosjekter 

som ble nevnt og på den måten ble jeg ført videre til personer som arbeidet med disse 

prosjektene. For å få kontakt med informanter på helseforetak tok jeg utgangspunkt i liste 

over alle sykehus i Norge og sendte mail til samhandlingskoordinatorer i 7 ulike helseforetak. 

Jeg ble her sendt videre til personer som hadde hatt noe med Kjernejournal å gjøre, enten 

innføring eller oppfølging av bruk. Det var ønskelig å intervjue flere personer som kunne 

representere store, mellomstore og små helseforetak. Det endte opp med at jeg fikk kontakt 

med personer på stort og mellomstort helseforetak, men det var vanskeligere å finne aktuelle 

personer på de mindre helseforetakene fordi jeg ikke kom i kontakt med noen med 
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systemansvar.  Mot slutten ønsket jeg å intervjue flere helsepersonell. Her brukte jeg eget 

nettverk for å finne personer. De fleste leger og sykepleiere jeg kom i kontakt med hadde ikke 

brukt Kjernejournal og ble dermed ikke brukt som del av datagrunnlag.  

 

3.3.1.2 Gjennomføring 

Alle intervjuene utenom ett har blitt gjennomført på informantens arbeidsplass. Ett av 

intervjuene ble tatt over video på grunn av geografisk avstand. Det fungerte best å ha fysisk 

møte ved at man da ble hentet ved inngang og fikk pratet litt løst og fast i heis og ved 

kaffeautomat før selve intervjuet startet. Flere av stedene ble jeg også vist litt rundt i lokalet 

og forklart hvordan de arbeidet.  

 

Informantene har signert en samtykkeerklæring fra NSD der jeg har tatt opp lyd. Intervju ble 

tatt opp på lydopptak. Dette ble deretter transkribert og lydopptak ble slettet. Før 

båndopptaker ble satt på fortalte informant hvordan hen har vært involvert i 

kjernejournalprosjektet og det ble en litt mer naturlig start på samtalen når lydopptak var av.  

I 2 av intervjuene tok jeg ikke opp lyd fordi hensikt med intervjuet var at jeg skulle få mer 

informasjon om prosjektet, og jeg ønsket ikke å lage en formell setting ut av situasjonen. Jeg 

fikk presentert informasjon fra dokumenter som også finnes offentlig, slik at dette ikke var 

nødvendig for at jeg skulle kunne bruke dataene. I de fleste intervjuene ble det stilt noen 

innledende spørsmål, men informant snakket fritt gjennom hele intervjuet. Spørsmålene i 

intervjuguiden ble likevel besvart underveis ved at informant selv tok opp temaet. På slutten 

gikk jeg raskt igjennom intervjuguide og sjekket at alle spørsmål hadde blitt besvart 

underveis. Alle intervjuene ble deretter transkribert , anonymisert og lydopptak ble slettet. De 

siste intervjuene jeg holdt over telefon ble ikke tatt opp på lyd, men det ble skrevet notater 

underveis. Det ble heller ikke signert på samtykkeerklæring, men jeg fikk en muntlig 

godkjenning fra de jeg snakket med. Det har blitt verifisert med NSD at dette var greit i 

henhold til personvernregler.  

 

3.3.2 Deltakelse I møte 

Det har blitt gjennomført observasjon ved oppstartsmøte for innføring av Kjernejournal i en 

av pilotkommunene. Jeg var i denne kommunen i 3 dager og fikk også gjennomført et intervju 

under denne perioden. Tilstede på oppstartsmøtet var sykepleiere og avdelingsledere fra de 

ulike enhetene som skulle ta i bruk Kjernejournal, ansatte fra Direktoratet for e-helse som sto 
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for innføring, involverte administrativt ansatte i kommunen og leverandør av lokalt 

journalsystem.  

 

3.3.2.1 Gjennomføring 

Før møtet fikk jeg snakket litt med de som var tilstede. I møtet ble det gjennomgått hvorfor de 

ønsket å innføre Kjernejournal og det ble gitt opplæring i hvordan man kan bruke 

Kjernejournal. Underveis stilte de ansatte spørsmål eller de kom med innspill på hvordan de 

så for seg Kjernejournal kunne bli nyttig i deres arbeidshverdag. Etter møtet snakket jeg 

videre med en av de administrative avdelingene som satt på huset. De viste meg rundt der de 

satt og arbeidet og beskrev hvordan de arbeidet med journalen. Jeg fikk også tildelt brosjyrer 

om hva avdelingen gjorde. Møtet varte i totalt 2 timer og jeg hadde deretter en 30 minutter 

visning av lokaler og forklaring med avdelingen. 

 

3.3.3 Dokumentanalyse 

På samme måte som at de man intervjuer har en kontekst og tidligere erfaring som påvirker 

deres synspunkt på verden og hvordan man besvarer spørsmål er også dokumenter skrevet i 

en kontekst. Om man for eksempel er i en medisinsk behandlingssituasjon og ønsker å lese 

tidligere journaldokumenter er konteksten rundt informasjonen viktig for å forstå hva som er 

relevant å dra med videre i den nye behandlingssituasjonen. Konteksten rundt hvordan 

informasjonen har blitt til er viktig, og det er ikke gitt at innholdet forteller «sannheten». I en 

pasientjournal kan man for eksempel diskutere om sannheten ligger hos pasienten eller 

behandler (Duedahl & Jacobsen, 2010). Det vil alltid være uenigheter og ulike tolkninger av 

en situasjon der den som skriver teksten drar med seg sin tolkning inn i teksten.  

 

Den samme diskusjonen kan man ha rundt andre skriftlige kilder. Kildene som er brukt i 

denne masteroppgaven er rapporter og stortingsmeldinger skrevet i en kontekst der forfatter 

har fått et oppdrag fra sin arbeidsgiver eller annet styringsorgan. Det er også skrevet inn i en 

tradisjon med hvordan slike dokumenter skal utformes som påvirker hvordan de skrives. 

Mange har også blitt skrevet over flere år, der ulike deler av teksten har kommet til på ulik tid. 

For eksempel har det vært flere utredninger for å se hvordan man har jobbet mot visjonen «en 

innbygger – en journal»  som endrer på målbildet og vei videre (Direktoratet for e-helse, u.å.-

b).  
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3.3.4 Oversikt datainnsamling 

Under er en oversikt over datainnsamling gjennomført. I samtykkeerklæring ble vi enige om 

en tittel som informant kunne bli henvist til i oppgaven. Informants stilling ble vurdert som 

viktig å ha med i oppgaven for å sikre reliabilitet til dataene. Pseudonym iform av 

stillingstittel blir referert til i funn der det er relevant. Informantene er gruppert her uten å 

oppgi stillingstittel for å unngå en «mosaikkeffekt» der man ved å få fullstendig oversikt over 

alle informanter kan gjette seg til relasjoner og dermed person bak dataene. Dette ser jeg på 

som spesielt viktig ved bruk av snøballmetoden (Myers, 2013) der flere av informantene har 

en relasjon eller kjenner til hverandre.   

 

Oversikt under viser datainnsamling som er gjennomført. Datainnsamling har vært del av en 

iterativ prosess, det er dermed ikke slik at de ulike gruppene har blitt gjennomført på samme 

tid eller etter hverandre. Det må også påpekes at det å gruppere informantene ikke er i tråd 

med Aktør-nettverksteori, der et av prinsippene er at man ikke skal lage sosiale ordener som 

et slags «startpunkt» (Latour, 2005). Informantene har sosiale egenskaper som gjør at de 

likegodt kunne blitt gruppert på andre måter. For eksempel er det informanter i flere av 

gruppene som er fastleger 1-3 dager i uken og arbeider deltid med prosjekter tilknyttet 

Kjernejournal. Disse vil ha et annet syn på casen enn de som kun arbeider administrativt, 

fordi de også har erfaring med å bruke systemet i sin arbeidshverdag. Bakgrunn for 

grupperingen under er at det har vært ulikt fokus i intervjuene.  

 

3.3.4.1 Gruppe 1:  Teknologiledelse og prosjektdeltakere nasjonalt 
Tema: Oversikt Kjernejournal - prosjekt og historie 

 

Utvalget består av ansatte i Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Øst som har vært involvert i 

kjernejournalprosjektet på nasjonal basis. Intervjuene har i gjennomsnitt vart i 45 minutter. 

Jeg har også sendt flere mailer med andre personer som er involvert i Kjernejournal prosjektet 

for å få informasjon relatert til blant annet styring og arkitektur. Denne informasjonen finnes 

også i offentlige dokumenter jeg har blitt henvist til.     
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4 intervjuer  

 

 

Mailutvekslinger  

 

Mål for datainnsamling har vært å få informasjon om:  

- Standardisering i helsesektoren 

- Kjernejournal historie 

- Kjernejournal prosjektgjennomføring og innføring i akuttmedisinsk 

kjede 

- Bruk av kjernejournal i Norge 

- Utfordringer i prosjektet 

- Meninger om standardisering i helsesektoren 

 

Viktigste dokumenter gjennomgått:  

Dokumenttype   Dokumentnavn 

Stortingsmeldinger - Meld.St.9 (2012-2013) En innbygger – en journal 

- St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

 

 

Rapporter  

- Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon 

(kjernejournal) 

- Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal (Helsedirektoratet 

kilde 

- Kritisk informasjon i kjernejournal 

- Sluttrapport innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede 

- Plan for e-helse 2019–2022  

- Styringsmandat og områdeutvalg  

- Nasjonal e-helse strategi og handlingsplan 2017-2022 

 

 

Lover 

- Prop. 89 L (2011–2012) Endringer i helseregisterloven mv. 

(opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) 

- Forskrift om kjernejournal 

 

 

Standarder 

 

- Standard for kritisk informasjon 

- Informasjonsmodell for kritisk informasjon (teknisk standard) 
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Systemleveranser og 

kravspesifikasjon 

 

- Kravspesifikasjon og tekniske beskrivelser  

- Systemleveranser (endringer i system) 

- Demo for Kjernejournal 

 

 

Informasjonssider og brosjyrer 

- Veiledning i god praksis for bruk av kjernejournal (brosjyre) 

- Nettsidene til Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Øst som 

omhandler bruk av Kjernejournal 

 

 

Media 

- Dagens medisin 

- Tidsskrift for den norske legeforening 

- A-tekst Retriever (søk på Kjernejournal) 

 

 

Gruppe 2 – Prosjektdeltakere «innføring i Pleie- og omsorgssektoren» 

Tema: Utvidelse av kjernejournal og installert base 

 

Utvalget består av sentrale personer i Direktoratet for e-helse og to utprøvingskommuner som 

arbeider med implementering av Kjernejournal i Pleie- og omsorg. Data er også hentet fra et 

oppstartsmøte i en av kommunene. Videre er det gjennomført telefonsamtaler og e-post dialog 

for å følge opp hvordan innføring i den ene kommunen har gått. Eksempel på dette er 

telefonsamtale med en avdelingsleder på avdeling der det var mest oppslag. Dessverre ble 

prosjektet forsinket og innføring i den andre kommunen ble ikke satt igang tidsnok til å følge 

dette. Hvert intervju og møte varte i ca 1 time. Oppstartsmøte varte i 2 timer etterfulgt av 

visning av hvordan de som arbeider med saksbehandling arbeider.  

 

1 Intervju  

2 Møter uten lydopptak 

1 deltakelse i oppstartsmøte 

 

 

Oppfølging av innføring over 

telefon og mail  

 

 

Mål for datainnsamling har vært å få informasjon om:   

- Installert base i pleie- og omsorgsektoren i kommunen 

(eksisterende systemer, avdelinger og tilbud)    

- Hvilke funksjoner de tror blir nyttige 

- Nytteverdi av Kjernejournal som et nasjonalt system 

- Forberedelser og teknisk integrasjon 

- Utfordringer de tror de kan møte på 

- Hvordan innføringsarbeidet foregår 
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Viktigste dokumenter gjennomgått:  

Dokumenttype Dokumentnavn 

Styringsdokument - Styringsdokumentasjon for legemidler og kjernejournal til 

sykehjem og hjemmetjenester (Direktoratet for e-helse, 

2019) 

 

 

 

3.3.4.2 Gruppe 3 – Prosjektdeltaker «Kjernejournal dokumentinnsyn» 
 

Utvalget består av en representant for prosjektet som arbeider med journalinnsyn i 

kjernejournal. Intervjuet varte i totalt 45 minutter.  

 

1 intervju 

 

 

 

Mål for datainnsamling har vært å få informasjon om:   

- Journalinnsyn i kjernejournal 

- Hvordan kjernejournal fungerer å bruke som system for 

å dele opplysninger 

 

 

Viktigste dokumenter gjennomgått:  

Dokumenttype  Dokumenttittel  

Nettsider  - Informasjon på Helse Sør-Øst sine sider 

- Rapporter som nevner prosjekt  

 

 

3.3.4.3 Gruppe 4 – Samhandlingskoordinatorer sykehus 
Tema: Bruk av Kjernejournal og styringsmessige utfordringer på helseforetak 
 
Det ble tatt kontakt med samhandlingskoordinator i ulike helseforetak. Disse sendte meg 

videre til personer de mente var best egnet til å svare på spørsmål knyttet til bruk og 

oppfølging av Kjernejournal.  Jeg har også sendt mail til flere helseforetak der jeg har fått 

innsikt i hvordan de arbeider med Kjernejournal. Disse dataene ikke tatt med i funn, men 

påvirker mitt syn på hva det er viktig å ta med i funn og analyse. Hvert intervju referert til 

under har i gjennomsnitt vart 40 minutter.  
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3 intervjuer fra 3 ulike 

helseforetak 

 

 

 

Mål for datainnsamling har vært å få informasjon om:   

- Bruk av kjernejournal i helseforetaket 

- Erfaringer knyttet til kjernejournal som 

samhandlingssystem 

- Hvilken verdi gir kjernejournal til de ansatte på 

sykehusene 

- Hvordan følges oppfølging av bruk  

 

Tilknyttede dokumenter:  

Sluttrapporter for innføring av Kjernejournal og andre dokumenter som f.eks prosedyrer 

knyttet til Kjernejournal ble tilsendt fra helseforetakene og gått igjennom før og etter intervju. 

De er ikke listet her for å beholde anonymitet til hvilke helseforetak jeg har snakket med.  

 

3.3.4.4 Gruppe 5 – Korte intervjuer mot slutten 
 

Det har blitt gjennomført korte intervjuer over telefon eller videosamtale med leger og 

sykepleiere som jeg har fått tilgang til via bekjente. Dette inkluderer en person som har jobbet 

med innføring av Kjernejournal i akuttmedisinsk kjede.  

Intervjuene ble gjennomført når masteroppgaven hadde en konkret problemstilling. Hvert 

intervju varte i gjennomsnitt i 15 minutter.  

 

1 intervju prosjektleder innføring 

1 intervju lege 

1 intervju legespesialist som   

arbeider i ledelse på sykehus 

 

 

 

Mål for datainnsamling har vært å få informasjon om:   

- Hvordan brukes Kjernejournal der du arbeider 

- Tanker om Kjernejournal som samhandlingssystem 

- Framtiden til Kjernejournal 
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3.3.5 Analyse av datamateriale 

 

Det er brukt en hermeneutisk tilnærming til analyse. Kjernejournal er et komplekst system 

som er tilknyttet mange hendelser, mennesker, systemer og politiske reformer. Det er enorme 

mengder kvalitativ og kvantitativ data knyttet til casen, spesielt når man ikke skal sette en 

grense for hva som er en del av casen. For å få oversikt over dette har jeg brukt meg selv for å 

få oversikt over casen.  

 

Hermeneutikk fokuserer på meningen av kvalitative data. Myers (2013) påpeker at det kan 

være nyttig å bruke hermeneutiske konsepter når det er ulike tolkninger av organisasjonelle 

hendelser og eventer. Konsepter knyttet til hermeneutikk er blant annet «historicity» som går 

ut på at for å forstå hendelser og utsagn må man også forstå historien. For å kunne trekke ut 

viktige sitater og temaer er det derfor nødvendig å bruke sin forforståelse (Gadamer gjengitt 

av Myers, 2013). For å få denne forforståelsen kan man bruke den hermeneutiske sirkelen 

som er at man hele tiden forsøker å få mening av dataene ved å for eksempel intervjue noen 

og deretter lese seg mer opp på temaer som har kommet fram. Det kan nevnes hendelser der 

det kan finnes bakenforliggende hendelser som gir viktige forklaringer. Det kan da være 

nødvendig å gå nærmere inn på denne hendelsen ved å lese dokumenter og deretter snakke 

med flere personer. For å få forståelse går man hele tiden fra helheten til en liten del og 

tilbake til helheten (Myers, 2013).  

 

I positivistisk forskning vil en slik forforståelse være uønsket og blitt betegnet som en form 

for bias. I interpretivistisk forskning er derimot denne forforståelsen viktig. I 

naturvitenskapelig forskning er det viktig å vite hvordan instrumentet er kalibrert, mens i 

interpretivistisk forskning er dette instrumentet forskeren og det er derfor viktig å beskrive 

forskers bakgrunn og hvordan man har gått fram (Myers, 2013). Ved å bruke denne 

tilnærmingen til analyse kan det være krevende å vite når man skal stoppe datainnsamling. 

Det vil alltid være personer som sier ulike ting, og dokumenter som viser en annen virkelighet 

enn enkeltpersoner uttrykker.  

 

Det må også nevnes at det kan være hendelser som intervjuobjekter ikke kunne fortelle meg 

som har påvirket hvordan de svarte. Det kan dermed også hende at nye hendelser har hendt nå 

som gjør at de ville svart annerledes. På samme måte kunne konteksten rundt skrivningen av 

dokumentene jeg har analysert ført til at de ble skrevet på en spesifikk måte.  
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Ricoeur (gjengitt av Myers, 2013)poengterer dette med begrepet «distanciation». 

«Distanctiation» betyr at det er en distanse som oppstår mellom en tekst og dens originale 

forfatter, og leser av en tekst etter som tid (og omgivelser) endrer seg. Da teksten får sitt eget 

liv mener mange hermeneutiske filosofer at et mål med analyse dermed ikke bør være å 

komme «bak» teksten , men forstå teksten på vår måte i forskningskontekst (Ricoeur gjengitt 

av Myers, 2013, s. 188) 

 

Analyse av intervjuer 

I datainnsamlingen er det forsøkt å ikke ha for mange spørsmål og det har vært ønskelig at 

informantene skulle snakke fritt uten avbrytelser når de har fått assosiasjoner underveis i 

intervjuer.  Analyse av intervjuer er gjennomgått i flere iterasjoner. Etter intervjuene skrev jeg 

ned noen tanker jeg satt med etter intervjuet. Deretter ble lydopptak transkribert og det ble 

skrevet ned notater underveis mens jeg transkriberte. Da alle intervjuer var gjennomført gikk 

jeg igjennom og hentet ut sitater som ble organisert under ulike kategorier.  Dette ga meg et 

oversiktsbilde over temaer det var interessant å se videre på. Når problemstillingen ble mer 

konkret gikk jeg enda en gang igjennom hvert intervju og skrev i margen hvilke temaer som 

ble tatt opp i teksten. Etter å ha gjennomgått den første gruppen med intervjuer skrev jeg ned 

alle temaer som jeg hadde skrevet i margen på post-it lapper. Post-it lappene tilknyttet hvert 

intervju ble gruppert sammen i overordnede temaer. Det ble også i noen av intervjuene dratt 

sammenhenger mellom temaene fordi dette var nødvendig for å få fram konteksten rundt 

temaet som ble tatt opp i intervjuet. Videre skrev jeg opp de overordnede temaene på en 

whiteboard for å få oversikt. Her ble ikke “detaljer” tatt med, men kun de overordnede 

temaene. Denne fremgangsmåten ble også utført på de andre gruppene slik at jeg satt med 

noen overordnede temaer som var fremtredende i intervjuene. Ved skriving av funn gikk jeg 

deretter igjen igjennom intervjuene for å hente ut sitatene knyttet til disse temaene.  

 

Analyse av dokumenter 

Gjennomføring av dokumentanalyse har startet med at jeg har lest ulike offentlige 

dokumenter som er knyttet til samhandling, strategi og styring. Her har jeg trukket ut det som 

står om Kjernejournal. Det har også blitt referert til ulike rapporter og dokumenter i 

intervjuene som jeg har sett på. Et av intervjuene ga også en god oversikt over historien til 

kjernejournal. Jeg tok utgangspunkt i dette og satt deretter inn de ulike dokumentene i en 

tidslinje som viste dokumenter og milepæler tilknyttet kjernejournal. 
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Analyse av systemet 

Kjernejournal ligger også ute som demoversjon som alle har tilgang til. Demoversjon har blitt 

brukt for å se på hvordan Kjernejournal ser ut for helsepersonell. For å se hvordan det ser ut 

for pasienter har jeg brukt min egen journal som ligger på helsenorge.no. Alle tekniske og 

funksjonelle endringer av Kjernejournal ligger også tilgjengelig på Direktoratet for e-helse 

sine sider. Dette har vært nyttig å se på for å kartlegge hvordan systemet har endret seg og hva 

som har påvirket at systemet har blitt endret. Jeg gikk systematisk igjennom leveranser etter at 

første intervjurunde var gjennomført slik at jeg da også kunne se etter informasjon som ble 

nevnt i intervjuene. Det var over 100 endringer av systemet og for å systematisere dette laget 

jeg et skjema der jeg trakk ut hvordan endringen påvirket systemet, om det var eksterne 

faktorer som var involvert i endring og hva endringen påvirket , som for eksempel sikkerhet 

eller styring.  

 

3.4 Metodiske utfordringer og tilgang til case 

Det er en metodisk svakhet at jeg ikke har fått intervjuet nok mennesker med ulik bakgrunn 

for å kunne trekke slutninger om hele nettverket. Mine funn som omhandler bruk og 

helsepersonells tanker rundt Kjernejournal baseres mye på sekundærdata av personer som har 

et overordnet bilde. Dette kan ikke verifiseres uten å ha snakket med et representativt utvalg 

som arbeider på sykehuset og eventuelt observere hvordan de arbeider.  Dhanaraj og Parkhe 

(2006) mener at det ofte er et problem i nettverksanalyse at man ikke får sett hele bildet. Man 

studerer «skogen», men de individuelle «trærne» er like viktige for å forstå hele bildet.  

 

Jeg hadde planer om at jeg etter å ha funnet teori og konkret problemstilling skulle gjøre flere 

intervjuer for å understøtte mine funn. Det var blant annet ønskelig å intervjue leger og annet 

helsepersonell, og gå tilbake til noen av informantene for å stille oppfølgingsspørsmål. Jeg 

hadde tilgang til en facebook side med 10 000 verifiserte leger der jeg kunne sende ut 

spørreundersøkelse. Når Covid-19 epidemien førte til at det ble mye trykk på helsevesenet 

ønsket jeg ikke lenger å gjøre dette fordi jeg følte det var uetisk å be om deres tid.   

 

Jeg hadde også planer om å følge innføring i pleie- og omsorg tettere og hadde planlagt å 

kunne gjennomføre en workshop med ansatte. Prosjektet startet litt senere enn estimert på 

høsten og statistikk på bruk etter første månedene viste at det ikke var så mye brukt som 
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ønsket. Dette er også funn i form av at det ikke har blitt så mye brukt, men i samarbeid med 

kontaktperson i kommunen så vi det ikke som hensiktsmessig å trekke ut ansatte for å være 

med på evaluering så tidlig. Om dette hadde blitt gjennomført ville oppgaven hatt et annet 

fokus som for eksempel å se på hvordan nettverket ble endret ved innføring av nye aktører.     

 

Det har også vært utfordrende å forske induktivt og interpretivistisk uten å ha en konkret 

problemstilling fra start. Dette har ført til at det har vært nødvendig å ta valg underveis for å 

snevre inn oppgaven og det har da vært nødvendig å sette seg inn i mye teori og samlet inn 

mye data som det ikke nødvendigvis har vært behov for i oppgaven. Samtidig har alt dette 

dannet et bedre grunnlag for å forstå kompleksiteten til systemet.  

 

3.5 Etiske utfordringer 

Som vist til tidligere er man ved interpretivistisk forskning delaktig i å skape dataene man 

presenterer. Som Callon(1984) viser til i sin fortelling om fiskerne og kamskjellene i St. Briec 

Bay er det til slutt de tre forskerne og forskermiljøet som definerer hvem fiskerne og 

kamskjellene er og hvilke mål de har. Realitet blir skapt av forskeren, og det er viktig å være 

klar over at representasjonen ikke nødvendigvis viser en sannhet, men en tolkning av de 

dataene som er samlet inn.  Ved bruk av ANT har det også blitt fokusert mye på spenninger 

og «negative» aspekter ved systemet fordi det har vært ønskelig å kartlegge elementer som 

gjør systemet ustabilt. Dette har ført til at problematiske aspekter har fått mer plass enn de 

positive aspektene. Dette gir dermed kanskje et negativt bilde av Kjernejournal selvom det 

også finnes mange positive aspekter knyttet til systemet.  

 

Det har blitt brukt samtykkeerklæring basert på mal fra NSD, og NSD har godkjent 

gjennomføring av datainnsamling (se vedlegg). Jeg har samlet inn opplysning om stilling som 

informant har samtykket til at jeg skal bruke. Dette har jeg sett på som nødvendig for at 

dataene mine skal få reliabilitet. Alle informanter som har blitt tatt opp på lyd har fått en 

samtykkeerklæring der deres rettigheter blir presentert. De har kunnet trekke seg når som 

helst før innlevering av oppgaven, og jeg har også spurt de i intervju om de ønsker å få 

tilsendt transkripsjon av intervjuet. Det er ingen som har ønsket dette. 

 

I interpretivistisk forskning med induktiv metode har det også vært utfordrende å kunne gi 

informantene et klart svar på hvordan dataene deres skulle bli brukt. Informantene har blitt 
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fortalt at dataene skal brukes for å beskrive Kjernejournal og dens informasjonsinfrastruktur, 

altså hvordan ulike aktører og installert base påvirker Kjernejournal systemet og alle aktører 

knyttet til det.  
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4 Kjernejournal  

I dette kapittelet presenteres det tekniske systemet Kjernejournal og konteksten rundt 

systemet. For å forstå hvordan Kjernejournal styres er også konteksten og den installerte 

basen til systemet viktig. Det vil derfor først bli presentert hvorfor man startet utvikling av 

Kjernejournal og hvordan helsesektoren i Norge blir styrt. Deretter vil det bli presentert 

hvordan de lokale journalene fungerer og hvordan det kommuniseres mellom 

behandlingsstedene ved bruk av meldingsutveksling.  Videre vil teknisk informasjon om 

Kjernejournal bli presentert og hvilke prosjekter det arbeides på i disse dager for 

videreutvikling og bredding av systemet.  

 
4.1 Systemets kontekst 

Helsetjenesten i Norge har bestått av mange selvstendige aktører som hovedsakelig har kjøpt 

inn egne IKT-systemer ut fra egne behov. De ulike aktørene forholder seg til ulike 

styringslinjer, noe som kompliserer nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Samhandlingsreformen (Helse og 

omsordsdepartementet, 2009) beskrev dette problembildet og satt et mål om at helsesektoren 

måtte arbeide mot bedre samhandling ved at pasient skal få «rett behandling til rett tid på rett 

sted», gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den 

enkelte pasient. Samhandling ble definert som «evne til oppgavefordeling seg imellom for å 

nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og 

rasjonell måte» (Helse og omsordsdepartementet, 2009, s. 13).  Et av målene i 

Samhandlingsreformen var at elektronisk kommunikasjon skulle være den normale måten å 

kommunisere på. Det ble, og blir fortsatt, brukt meldingsutveksling for å sende informasjon 

mellom systemene, og man ønsket å utvikle nye løsninger som skulle komplimentere denne 

måten å kommunisere på. Utvikling av Kjernejournal var et av målene for å nå dette. 

Kjernejournal skulle gi kjerneopplysninger om pasienten. Kjerneopplysninger ble betegnet 

som livsbergende kritisk informasjon, gjeldende medisinering og kontaktoversikt/epikriser. 

Det ble også poengtert at Kjernejournal ikke var en journal, men en samling med informasjon 

hentet fra de elektroniske pasientjournalene (s.137).  

 

I 2012 kom stortingsmeldingen «En innbygger – en journal» som satte tydelig mål for videre 

utvikling av IKT i Helse-Norge (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Regjeringen ønsket 

å satse på å utrede en journal som skulle være tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av 
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hvor pasient ble møtt i behandlingsløpet. Det skulle også være en sterkere styring og 

koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Igangsatte tiltak for å nå dette 

målet var blant annet utvikling av e-resept og etablering av en nasjonal kjernejournal. 

Formålet med Kjernejournal var økt pasientsikkerhet gjennom tilgang til informasjon om 

legemidler (medisinkort), allergier og annen kritisk informasjon. (s.53) 

 

4.1.1.1 Styring av helse- og omsorgssektoren i Norge 
Helse- og omsorgssektoren er hovedsakelig offentlig eid og drevet, men de ulike tjenestene er 

styrt på ulike måter. Helsetjenesten er delt inn i en spesialisthelsetjeneste og 

primærhelsetjeneste.  Under spesialisthelsetjenesten finner man blant annet sykehusene og 

ambulansetjenestene, mens primærhelsetjenesten inkluderer sykehjem, fastlege og 

kommunale tilbud.  Primærhelsetjenesten er kommunalt ansvar, mens spesialisthelsetjenesten 

blir styrt og drevet av de regionale helseforetakene (Helse og omsorgsdepartementet, 2014). 

Fastlegen er pasientens viktigste og ofte første kontakt inn mot de andre helsetjenestene. 

Unntak er de som legges inn akutt og første kontakt blir spesialisthelsetjenesten. Fastlegen er 

næringsdrivende med offentlig finansiering som baserer seg på at fastlegen får tilskudd per 

pasient de har på sine lister og får betalt for tjenester som er utført.  

 

Styring av spesialisthelsetjenesten har gjennomgått store forandringer de siste 20 årene. Før 

2002 var spesialisthelsetjenesten eid av fylkeskommunene og de hadde selv ansvar for 

prioritering, anskaffelse og drift av egne systemer. Det ble gjort tiltak for bedre samhandling 

og styring.  Staten tok ansvar for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002 (Braut, 

2019). Ved overtakelse av spesialisthelsetjenestene var det 47 helseforetak i Norge. I 2019 var 

det 20 helseforetak i tillegg til 10 foretak som yter støttetjenester som f.eks IT. Det er også 6 

fellestjenester på nasjonal basis som luftambulanse og nødnett. Helsenorge er delt inn i 4 

regionale helseforetak: Helse-Midt, Helse-Nord , Helse Vest og Helse Sør-Øst. Disse er 

ansvarlig for tilbudet av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i sin helseregion. De eier 

også de offentlige sykehusene i sin region. De regionale helseforetakene eier igjen egne 

helseforetak som leverer tjenester innen IKT som drift, forvaltning, utvikling og innkjøp av 

systemer (Sykehuspartner, u.å.)I 2015 ble Direktoratet for e-helse opprettet som en ny etat 

underlagt Helse- og omsorgsdepartemenetet. Etaten har ansvar for styring, utvikling og 

forvaltning av nasjonale løsninger på e-helseområdet herunder også kodeverk, terminologi og 

IKT-standarder for Helse- og omsorgssektoren (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015).  
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4.1.1.2 Dagens samhandling med meldingsutveksling 
Hver enkelt virksomhet har ansvar for å opprette behandlingsrettede registre i henhold til 

pasientjournalloven. De står også ganske fritt til å velge egne IT-systemer og standarder. Det 

er mange IT-systemer i bruk på de ulike behandlingsstedene. Helse Sør-Øst hadde ved siste 

opptelling flere enn 5700 IT-systemer for å støtte operativ virksomhet ved sykehusene i 

regionen. Systemene snakker ikke så godt sammen og samme informasjon kan ligge i flere 

systemer (Fossum, 2018). Hvert behandlingssted har sin relevante kopi av 

pasientinformasjon. Det er også mange ulike typer journalsystemer som er i bruk. 

Helsepersonell har dermed i utgangspunktet kun tilgang til informasjon som er generert 

innenfor virksomheten de jobber i. Unntaket er informasjon som er delt via kjernejournal og 

reseptformidleren (E-resept) (Direktoratet for e-helse, 2018a).   

 

Samhandling i helse-og omsorgssektoren har hovedsakelig vært basert på meldingsutveksling, 

både på papir og elektronisk. Det er utarbeidet en rekke standarder av Direktoratet for e-helse 

for hvordan meldingene sendes og tilhørende arbeidsprosesser knyttet til dette. Meldingene 

sendes over helsenettet og for å få informasjonen må både avsender og mottaker identifiseres.   

Dagens meldingsutveksling er på mange måter «strøm på papir» ved at den konseptuelt 

fungerer likt som når man sendte papir. Det har også blitt et større behov for å kunne fordele 

oppgaver mellom virksomheter, og dette fører til at man må samhandle tettere. Derimot er 

metode for samhandling likt som det alltid har vært. Direktoratet for e-helse mener at større 

grad av samhandling krever mer dynamisk deling av informasjon i motsetning til den statiske 

utleveringen av informasjonskopier som finnes idag (Direktoratet for e-helse, 2018a). Den 

part som skal sende helseinformasjon har ansvar for å gjøre en vurdering om mottaker har 

tjenstlig behov for informasjonen. Denne beslutningen gjøres på virksomhetsnivå, og 

nasjonalt stoles det på at hver virksomhet selv har kontroll på sine rutiner. Det er dermed en 

indirekte tillitsmodell i dagens elektroniske meldingsutveksling. Det er det tjenstlige behovet 

som brukes for å vurdere om en virksomhet skal få tilgang til helseopplysninger (Direktoratet 

for e-helse, 2018a).  

 

4.2 Hva er Kjernejournal 

Kjernejournal er et system som er tiltenkt å brukes på tvers av de ulike behandlingsstedene 

innen helse i Norge. Formålet med kjernejournal er å øke pasientsikkerheten ved å raskt gi 

tilgang til strukturert informasjon om pasienten(Kjernejournalforskriften, 2013). Systemets 

hovedinnhold er helseopplysninger om en pasient og det er nytteverdi av disse opplysningene 
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som gir verdi til brukerne. Alle som er bosatt i Norge med person eller d-nummer får 

automatisk en kjernejournal såfremt man ikke velger å reservere seg mot det. Norsk Helsenett 

har fra 01.01.2020 ansvar for data, drift og videreutvikling av Kjernejournal og andre 

nasjonale løsninger. Tidligere lå dette ansvaret hos Direktoratet for e-helse. Utvikling gjøres 

hovedsakelig av innleide konsulenter og ansatte hos Norsk Helsenett. Datainnsamling har 

hovedsakelig foregått før systemporteføljen ble flyttet til Norsk Helsenett, og jeg vil derfor 

fortsette å referere til Direktoratet for e-helse som eier av systemet. Det finnes hovedsakelig 2 

ulike brukere av systemet. Dette er helsepersonell og pasienter der de begge er både 

konsumenter og produsenter av innhold. Pasienter kan registrere opplysninger de mener er 

viktig for helsepersonell å vite som f.eks  nærmeste pårørende eller andre helsekontakter, 

kognitive vansker eller donorkort. Helsepersonell kan i samråd med pasient hjelpe til med å 

legge inn disse opplysningene. Det er spesielt kritisk informasjon som helsepersonell er den 

viktigste produsenten av. Det finnes en rekke andre ikke-menneskelige produsenter av 

informasjon i systemet. Dette er de ulike registrene som er integrert med Kjernejournal, der 

spesielt Reseptformidleren er viktig for å vise legemiddelhistorikk.  

 
Figur 4.1 Enkel fremstilling av aktører som er tilknyttet Kjernejournal (utgangspunkt i figur fra : Norsk helsenett, u.å.) 
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4.2.1 Kjernejournal historie 

I 2009 ble det på oppdrag til Norsk senter for Elektronisk pasientjournal(NSEP) med 

økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og Helsedirektoratet satt opp en forprosjektgruppe 

som skulle kartlegge en løsning som kunne gi rask tilgang til livsviktige og tilrettelagte 

helseopplysninger der det var involvert flere aktører samtidig (Grimsmo et al., 2009, s. 5). Det 

var lenge arbeidet med å standardisere den elektroniske kommunikasjonen mellom 

helsepersonell i form av elektroniske meldinger. Dette fungerte godt for planlagte og enkle 

behandlingsforløp, men hadde sine begrensninger i uplanlagte situasjoner der det hastet og 

pasienten hadde vansker med å gjøre rede for seg (Grimsmo et al., 2009, s. 5). Sending av 

meldinger fungerte også dårlig når mange samarbeidet tett og samtidig.  

 

Kjernejournal skulle i første rekke gi tilgang til kritisk informasjon om enkeltpasienter.  I 

tillegg til å være en løsning for utlevering og deling av viktige opplysninger om pasienten ble 

kjernejournal også betegnet som et arkitekturtiltak hvor målet var å oppnå et felles 

kontaktpunkt for pasientinformasjon og utveksling av dette(Grimsmo et al., 2009, s. 6). St. 

Meld 47 Samhandlingsreformen som ble utgitt på samme tid hadde som et overordnet 

målbilde at en pasient skal få «rett behandling til rett tid på rett sted». Elektronisk 

kommunikasjon skulle være den normale måten å kommunisere på.  Kjernejournal var et av 

tre satsningsområder for å få til dette (Helse og omsordsdepartementet, 2009).   

 

Forprosjektet skulle på oppdrag av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) kartlegge 

rammebetingelser og krav for en nasjonal kjernejournal (Helsedirektoratet, 2010). 

Forprosjektet viste til flere aktiviteter som sier noe om kompleksiteten til en slik nasjonal 

løsning. Blant annet var det nødvendig å forankre interessenter og se på andre tilstøtende 

nasjonale løsninger. Det måtte også utformes en nasjonal sikkerhetsarkitektur og standard for 

kritisk informasjon. Det ble nevnt flere integrasjoner mot eksterne datakilder som førte til at 

også lover og forskrifter måtte gjennomgås. Blant annet måtte formål med registre endres og 

kjernejournal måtte få hjemmel i lover som Helseregisterloven. Det ble også nevnt at man 

måtte vurdere om det må etableres en egen lov for kjernejournal (Helsedirektoratet, 2010). 

Denne loven trådde i kraft i 2013.  

 

Forprosjektet satt som mål at utvikling av kjernejournal skulle starte i 2012 

(Helsedirektoratet, 2010). Det ble satt opp en arbeidsgruppe som arbeidet videre med å utrede 

hvordan en nasjonal kjernejournal skulle se ut. Kjernejournal ble først innført i den 
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akuttmedisinske kjede. Dette ble av Direktoratet for e-helse definert som akuttmottak og 

AMK sentraler ved sykehus, legevakter og fastlegekontorer(Direktoratet for e-helse, 2018b). 

Pr. 01.07.2018 var kjernejournal innført ved alle sykehus, legevakter, AMK-sentraler og ved 

88% av landets legekontor. Innføringen kostet rundt 36 MNOK over 3,5 år. Høsten 2019 

startet også implementering av kjernejournal i Pleie- og omsorgssektoren. Det foregår også 

utprøving av visning av journaldokumenter våren 2020.  

 

4.3 Teknisk beskrivelse av Kjernejournal  

En pasient kan få tilgang til sin kjernejournal via portalen Helsenorge.no. Grensesnittet er 

ulikt for pasient og helsepersonell. I beskrivelse av kjernejournal under vil det tas 

utgangspunkt i grensesnittet for helsepersonell.   

 

4.3.1 Innhold med bilder 

Kjernejournal inneholder kritisk og relevant informasjon om pasienten som personalia, 

fastlege og kontaktpersoner. Det inneholder også en oversikt over legemidler og kritisk 

informasjon som for eksempel allergier eller implantater. De fleste av opplysningene hentes 

fra ulike registre, men det er også mulig for pasient å registrere egne opplysninger om 

tidligere sykdommer og eventuelle utfordringer med kommunikasjon som kan være nyttig å 

vite for helsepersonell i en behandlingssituasjon. Kritisk informasjon må registreres manuelt 

av lege sammen med pasient (se Figur 4.4 ). Se Figur 4.4 for oversikt over innhold i 

Kjernejournal samt hvem som er produsent av innhold i systemet.  

 

Kjernejournalen er et enkeltstående system fra det lokale journalsystemet. I det lokale 

journalsystemet er det en knapp som linker til kjernejournalen. Knappen endrer farge ut fra 

innhold i pasientens kjernejournal. Om det er registrert kritisk info er knappen rød og dersom 

pasient selv har fylt inn viktige helseopplysninger er knappen mørkeblå ( Figur 4.2) . Når man 

trykker på knappen fra journalsystemet kommer man inn på forsidebildet i kjernejournal ( 

Figur 4.3).  
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Figur 4.2 Kjernejournal ikon i lokalt journalsystem  (Norsk helsenett, udatert) 

 

 
Figur 4.3 Oversiktsbilde av Kjernejournal for helsepersonell (Direktoratet for e-helse, u.å.-c) 

 

 



 
47 
 

 
Figur 4.4 Oversikt over innhold i kjernejournal(Norsk Helsenett, udatert) 

 

4.3.1.1 Mer om kritisk informasjon  

Kritisk informasjon er informasjon om pasienten som det i en behandlingssituasjon er kritisk 

at helsepersonell vet om. Eksempler på kritisk informasjon er allergier, implantater og 

tidligere komplikasjoner ved anestesi og andre spesielle lidelser som kan føre til at pasient 

trenger et annet behandlingssløp enn normale prosedyrer tilsier (Direktoratet for e-helse, 

2018). Det er legen som behandler pasienten og først oppdager informasjonen som står 

ansvarlig for å skrive kritisk informasjon inn i kjernejournalen i henhold til “Standard for 

kritisk informasjon” (Direktoratet for e-helse, 2018). Denne informasjonen må også 

registreres i lokalt journalsystem i henhold til lovverk.  

 

I journalen og kjernejournalen er kritisk informasjon oppgitt i egne datafelter, men det har 

tidligere ikke vært noen standard for hva slags type informasjon som skal registreres som 

kritisk. Dette har ført til at behandlingsstedene har hatt ulik praksis og struktur, og 

begrepsbruken har ikke vært standardisert (Direktoratet for e-helse, 2017). Kritisk 

informasjon kan dermed ligge i mange ulike dokumenttyper og det har ikke vært mulig å 
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overføre dataene automatisk fra lokalt system til kjernejournal.  Per dags dato må man lagre 

kritisk informasjon i begge systemer. Behov for standardisering av kritisk informasjon ble 

påpekt av regjeringen i lovproposisjon 89 L (2011-2012) til Stortinget med ønske om endring 

i helseregisterloven. Arbeidet med utvikling av nasjonal standard startet i 2012 (Direktoratet 

for e-helse, 2017) og måtte på plass før kjernejournal kunne implementeres i sykehusene. 

Standarden oppgir hva som betegnes som kritisk informasjon og hvordan koding og 

registrering av denne informasjonen skal gjøres. 

 

 
Figur 4.5 Registreringsbilde for kritisk informasjon med søkeforslag  (Direktoratet for e-helse, u.å.-c) 

 

4.3.1.2 Mer om legemidler  
 
Kjernejournal inneholder legemiddelhistorikk inkludert aktive e-resepter og fungerer godt 

som en kilde til legemiddelsamstemming. Kjernejournal viser legemidler fra 3 år tilbake og 

inneholder alle legemiddelutleveringer på papir og e-resept fra norske apotek. Man får også 

oversikt om dosering på resept er endret eller resept er tilbakekalt på grunn av seponering. Det 

er likevel ikke slik at man får fullstendig oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. 

Det kan være at pasienten har hentet legemidler, men ikke tatt dem i bruk eller at de har 

gamle tabletter liggende hjemme som de tar. Likevel får man en god oversikt over hva pasient 

sannsynligvis bruker (Direktoratet for e-helse, u.å.-a).  
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4.3.2 Arkitektur og integrasjon mot andre systemer 

 

Kjernejournal befinner seg på Helsenettet. Helsenettet er en lukket samhandlingsarena for alle 

aktører i helsesektoren i Norge. Det befinnes seg ikke på internett og driftes av Norsk 

Helsenett. Det er koblet til de lokale journalsystemene enten som en integrert nettleser eller 

som API. Det er idag tilrettelagt for de fleste journalsystemer som er i bruk. Kjernejournal 

benytter sertifikater utstedt av Buypass der man bruker PKI-kort for å logge inn. Dette er 

samme løsning som også brukes i e-resept der det er satt ut tastaturer med kortleser på de 

ulike behandlingsstedene. Dette krever at Java er installert såfremt man ikke logger inn med 

Buypass javafri (Norsk Helsenett, 2020).  

 

Kjernejournal henter informasjon fra flere helseregistre som også befinner seg på helsenettet 

som vist til i figur 4.4. Det henter informasjon om pasienten fra Folkeregisteret. Fra 

reseptformidleren hentes det informasjon om resepter og legemidler. Det er også koblet mot 

fastlegeregisteret der det hentes informasjon om fastlege Oversikt over pasientens kontakt 

med sykehus hentes fra Norsk pasientregister.  

 

4.3.3 TIlganger og sikkerhet 

Tilgang til kjernejournal gis på bakgrunn av høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4) med autentisering 

av virksomhet og person. For å få tilgang på dette nivået må man legitimere seg med 

BankID,smartkort eller lignende løsninger. Man må idag ha PKI kort for å få tilgang til 

Kjernejournal. Denne innloggingsmetoden brukes også i e-resept og koster rundt 300 kr per 

ansatt. Våren 2020 skal HelseID-pålogging lanseres der man kan velge BankId som 

pålogging. Informant som arbeider i Kjernejournal prosjektet hos Direktoratet for e-helse 

forteller at dette er per februar 2020 innført i 2 kommuner og mars 2020 ble det aktivert på 

første fastlegekontor.   

 

Før man får tilgang til en pasients kjernejournal må helsepersonell bekrefte hvorfor man skal 

ha tilgang. Dette kan være under samtykke fra pasient, unntak fra samtykke eller 

akuttsituasjon der man ikke kan spørre om samtykke. Unntak fra samtykke gjelder 

helsepersonell i akuttmedisinsk kjede (inkl psykolog i akuttmedisinsk kjede), pasientens 

fastlege, lege eller sykepleier i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell med 
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legemiddelansvar for pasient (Direktoratet for e-helse, u.å.-c). Det må være tilgang til 

journalsystem hvor pasient har en journal og personell sin tilgang blir logget. 

 

Informant som arbeider i Kjernejournal prosjektet hos Direktoratet for e-helse forteller at i  

prinsipp har alle typer helsepersonell med HPR nr som har tjenstlig behov tilgang til 

kjernejournal. Det er dataansvarlig hos arbeidsgiver som vurderer hvem som har tjenstlig 

behov. Dette inkluderer også psykologer der dataansvarlig hos arbeidsgiver har vurdert at de 

har tjenstlig behov. Helsepersonell må kunne dokumentere hvorfor de har tjenstlig behov og 

alle tilganger blir logget. Kjernejournal fikk i 2017 datatilsynets pris «innebygd personvern i 

praksis» som vil si at løsningen er utviklet slik at personvernet er ivaretatt i løsningen 

(Datatilsynet, 2018) 

 

4.3.4 Lover knyttet til kjernejournal 
Det ble I forprosjekt for Kjernejournal identifisert at en rekke juridiske aspekter måtte tas 

hensyn til. Blant annet var dette knyttet til personvern som å definere hvem som var 

databehandleransvarlig, hvordan informasjonen skulle lagres og tilgangsstyring. Det blir også 

lagret opplysninger både om helsepersonell og pasient. Eksisterende lovverk som måtte 

vurderes var Helseregisterloven fordi Kjernejournal blir ansett som helseregister i henhold til 

denne loven. Kjernejournal måtte også få hjemmelsgrunnlag der man endte opp med å lage en 

egen forskrift. Da Kjernejournal også henter informasjon fra ulike kilder måtte også formål i 

lover vedrørende disse kildene endres slik at Kjernejournal ble en del av formålet 

(Helsedirektoratet, 2010). Forskrift for Kjernejournal trådde i kraft mai 2013 og viser til 

hvilket innhold det er lov å ha i Kjernejournal. Forskriften har hjemmel i pasientjournalloven, 

helseregisterloven, helsepersonelloven og arkivloven (Kjernejournalforskriften, 2013) 

 

4.4 Videreutvikling av Kjernejournal 

I utvikling av Kjernejournal ble det også lagt inn i forskriften at det skulle kunne være epi-

kriser, prøvesvar og journaldokumenter. Dette ble ikke tatt med i første versjon av 

Kjernejournal, men det arbeides med våren 2020. Det arbeides også med å utarbeide et API 

som gjør at man slipper å dobbeltregistrere kritisk informasjon.  
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4.4.1 API for kritisk informasjon  

Kritisk informasjon må idag registreres i både lokale journalsystem og i Kjernejournal. 

Direktoratet for e-helse har arbeidet med å utvikle et API med to-veis synkronisering av 

kritisk informasjon. Kravspesifikasjonen har vært på høring men tilbakemeldingen fra sektor 

førte til at API for kritisk informasjon ble trukket , blant annet på grunn av kritikk mot 

sikkerhet i løsningen. Det ble også under denne tiden publisert EU-standard for FHIR-

integrasjon som er etablert for internasjonal utveksling av «Patient Summary». 

Prosjektgruppen så at denne måtte tas hensyn til i videre arbeid med API (Direktoratet for e-

helse, u.å.-b).  

 

4.4.2 Utvidelse 2020: Journaldokumenter 

Prosjekt “kjernejournal dokumentinnsyn” har som mål at helsepersonell skal få oversikt over 

sentrale journaldokumenter via pasientens kjernejournal. Prosjektet er en del av et nasjonalt 

prosjekt som er ledet av Direktoratet for e-helse (Helse Sør-Øst, 2019a). Helse Sør Øst har 

lagt prosjektet under løsningsområdet Regional EPJ, organisert som et eget prosjekt med egen 

økonomi og rapportering. Helse Sør-Øst er nasjonal hovedsamarbeidspartner for Direktoratet 

for e-helse og arbeider med utvikling , teknisk og funksjonell testing og praktisk utprøving av 

løsningen. Helse Sør-Øst blir den første aktøren som skal gjøre sentrale dokumenter 

tilgjengelig for kliniske brukere(Helse Sør-Øst, 2019a). Direktoratet for e-helse er avhengig 

av samarbeid med aktør som kan hjelpe med utprøving (Helse Sør-Øst, 2019b) I utprøving 

skal et begrenset antall sentrale dokumenttyper fra ett helseforetak i Helse Sør-Øst gjøres 

tilgjengelig for innsyn hos andre helseforetak. Videre vil et utvalg av helsepersonell evaluere 

funksjon og nytteverdi. Målet er at alle foretakene i regionen skal gjøre innhold tilgjengelig 

for innsyn via kjernejournal. Oslo universitetssykehus skal være første sykehus som gjør 

sentrale dokumenter tilgjengelig via kjernejournal. Det arbeides også med lignende løsninger i 

Helse-Nord og Helse-Vest.  I figur 4.6 er det visning av hvordan dette ser ut i Kjernejournal.  
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Figur 4.6 Visning av Kjernejournal dokumentinnsyn (Direktoratet for e-helse, u.å.-c) 
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5 Funn 

5.1 Innledning 

I forrige kapittel ble forhistorie og informasjon om kjernejournalsystemet presentert. 

Kjernejournal skulle dekke behov for et system på tvers av de ulike behandlingsstedene som 

spesielt skulle gi informasjon om en pasients kritiske informasjon. I dette kapittelet blir funn 

fra intervjuer, noen steder supplert med funn fra dokumenter presentert. Det tekniske systemet 

Kjernejournal beskrives av informantene som «en enkel teknisk løsning» i sammenligning til 

andre helsesystemer i bruk. Denne delen av masteroppgaven ønsker å beskrive hvordan det er 

mange aktører involvert i nettverket til Kjernejournal som gjør det komplekst. Man vil da se 

at Kjernejournal ikke bare er et teknisk system, men også en viktig del av et overordnet 

målbilde om samhandling i helsesektoren. Et viktig aspekt er også den installerte basen med 

andre systemer og helsepersonell der det er mange IT-systemer å forholde seg til i en 

arbeidshverdag.   

 

I kritiske artikler om e-helsesløsninger skrevet av helsepersonell trekkes det ofte fram 

hvordan de må forholde seg til mange ulike systemer som tar opp mye tid iløpet av en 

arbeidshverdag. Helsepersonell må logge inn flere steder og dobbeltregistrere samme 

informasjon i ulike systemer (Bjørke-Bertheussen, 2019; Bordvik, 2018; Glambek, 2019). Det 

er gjort undersøkelser i 2017 som viser til at det er legemiddelhistorikken som er brukt mest i 

Kjernejournal. Det er heller ikke lagt inn så mye kritisk informasjon som ønsket (Dyb & 

Warth, 2018). Legene liker ikke å dobbeltregistrere og de stoler mer på informasjon som 

finnes i ulike registre enn informasjon som er lagt inn manuelt (Dyb & Warth, 2018). 

Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen har også påpekt at nasjonale systemer 

som E-resept er en suksesshistorie, men at Kjernejournal ikke har blitt brukt som det var 

tiltenkt og at det er uakseptabelt at man fortsatt skal ha systemer som ikke er integrert slik at 

det fører til merarbeid. Christine Bergland, som er leder for Direktoratet for e-helse, sier i 

samme intervju at Kjernejournal inneholder for lite informasjon i henhold til det som var 

tiltenkt men at det arbeides med å legge inn mer informasjon. Hun påpeker at Kjernejournal 

absolutt ikke er en flopp og at med mer informasjon vil Kjernejournal bli den viktigste 

løsningen vi har (Storvik, 2018).  

 

I sluttrapport for innføring av Kjernejournal i akuttmedisinsk kjede trekkes det også fram at 

prosjektet møtte mye endringsmotstand, hovedsakelig fordi systemet ikke ble utviklet i 
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henhold til opprinnelige planer med tilgang til journaldokumenter og tettere integrasjon 

(Direktoratet for e-helse, 2018b). Samtidig viser sluttrapport for innføring at flere poengterer 

hvordan Kjernejournal er et nyttig og bra system, og en vei mot en innbygger- en journal 

(Direktoratet for e-helse, 2018b). De samme tendensene ser man i intervjuene som er 

gjennomført i denne studien. Det er mange spenninger og kontroverser knyttet til 

Kjernejournal, men likevel poengterer alle at Kjernejournal er et viktig system og en vei mot 

en innbygger – en journal.  

 

5.2 Påvirkning fra installert base 

Som beskrevet i forrige kapittel er Helse- og omsorgssektoren i Norge hovedsakelig offentlig 

eid og tidligere har hvert helseforetak hatt ansvar for innkjøp og drift av egne systemer. 

Informasjon mellom systemene på de ulike behandlingsstedene sendes hovedsakelig med 

elektronisk meldingsutveksling. Overordnet er det mange systemer i bruk med lik funksjon og 

informasjon som Kjernejournal. Blant annet blir det registrert kritisk informasjon i DIPS, 

legemidler registreres i elektronisk kurve og det finnes en oversikt i journalsystem som henter 

fra reseptformidleren. Oversikten over legemidler i journalsystem viser ikke historikk så langt 

tilbake som Kjernejournal gjør.  

 

Det er også mange ulike arbeidspraksiser på tvers av de ulike helseforetakene og man har ikke 

fullstendig oversikt over hvilke arbeidsprosesser man bør beholde og hvilke man bør endre. 

En av informantene uttrykker det generelle problemet med å innføre standardiserte løsninger i 

de ulike helseforetakene:  

 

«Vi har ikke oversikt over alle arbeidsprosesser. Og vi vet ikke hvilke arbeidsprosesser vi skal 

bevare i forhold til uønsket variasjon og så lenge vi ikke har det bildet, så vet vi jo ikke 

hvordan systemstøtten skal være. I forhold til å understøtte de arbeidsprosessene og hvor det 

skal være tillatt med variasjon fordi det gir stor gevinst i forhold til pasientbehandlingen. Så 

det største hinderet er jo at vi ikke har standardiserte arbeidsprosesser på tvers av 

helseforetakene. Det er jo min mening da, men det at vi ikke har det, driver ulikhet tvers 

igjennom hele stacken.» (Teknologiledelse i Helse Sør-Øst)  

 

Dette mener informant henger sammen med hvordan helseforetakene har blitt styrt og for å få 

til standardisering mener hen at alle må gå i samme takt. Det er også veldig mye informasjon i 
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de ulike systemene og den kliniske konteksten er viktig for å forstå og bruke informasjonen. 

Selvom informasjonen er kodet og standardisert gir den ikke nødvendigvis mening i alle 

kliniske kontekster. Dette kompliserer standardisering og integrasjon mellom systemene ved 

at man ikke bare må vurdere teknisk hvilke felter man bør integrere, men også hvordan 

feltene har blitt brukt i registreringspraksis.  

 

Det er mange faktorer som påvirker hvordan systemer bør integreres. For eksempel når man 

skal lage en oversikt over legemidler i bruk er det mange avhengigheter som kan være del av 

et sykdomsbilde. Det kan være at pasienten bruker gamle resepter, eller det kan være andre 

avhengigheter som gjør at en tablett ikke fungerer som informant som også jobber som 

fastlege poengterer:   

 

Det er kjempe komplisert. Heldigvis så går det som regel bra. Fordi man finner jo ut av det. 

Men det er det med dokumentasjonen. Og for at et sånt system som har noen avhengigheter 

skal virke må vi vite at det er noen feil og noen avhengigheter og så må det være enkelt å 

sjekke at det ikke ligger noen feil her. Så det er en vei å gå fortsatt på dette. Så du skjønner.. 

at det er ikke så enkelt som vi trodde det skulle bli. Og sånn er det stort sett alltid med sånne 

digitale ting. Plutselig så ligger det en feil der eller en ting som gjør at systemet vakler eller 

ikke er brukbart rett og slett. (Informant som arbeider med samhandling på stort helseforetak)  

 

Hen mener at det er mange som ikke bruker Kjernejournal fordi det er en del overordnede 

faktorer som samhandlingsreformen, fastlegeordningen og helseforetaksmodellen som spiller 

inn på vilje til å bruke enda en digital løsning der man må registrere informasjon. Hen 

forteller at legene har fått dårligere tid, oppgaver er flyttet til fastlegene og det er flere 

økonomiske krav som må tas hensyn til.  

 

Det er også mange systemer i bruk på sykehusene som kan inneholde samme informasjon 

som i Kjernejournal. Det er ofte tilfelle at en pasient forholder seg til samme sykehus, og 

informasjonen man trenger finnes da i lokalt journalsystem. Det er også registrert Kritisk 

informasjon i lokalt journalsystem, såkalt Cave. Om helsepersonell skal registrere ny 

informasjon er de lovpålagt til å registrere i lokalt journalsystem, og må deretter 

dobbeltregistrere i Kjernejournal. Det er vanskelig å hente over Kritisk informasjon fra lokalt 

journalsystem blant annet fordi det før ikke har forelagt noe standard for dette. Det har i lokalt 

journalsystem vært vanlig å registrere dette uten at man nødvendigvis har testet pasient, og 
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hva som defineres som Kritisk informasjon kan være ulikt for ulike leger. Det kan også være 

registrert på ulike måter med et annet kodeverk enn i Kjernejournal.  

 

5.3 Kjernejournals livsløp 

For å videre beskrive funn blir dette presentert som i et typisk systemutviklingssløp som 

innebærer aktivitetene utvikling, implementering og innføring, og deretter adopsjon, bruk og 

videreutvikling. Det fokuseres her på å beskrive de empiriske funnene som omhandler 

spenninger mellom aktørene i nettverket.  

 
5.3.1 Utvikling av Kjernejournal  

Historikken knyttet til hvorfor Kjernejournal skulle bli utviklet er presentert tidligere i denne 

masteroppgaven. En rekke stortingsmeldinger, rapporter og kjernejournalforskriften har 

definert mål for kjernejournal. Her er tilgang til kritisk informasjon et av hovedpunktene.  

Informasjon om utvikling av prosjektet er hovedsakelig fra informant som arbeider som 

medisinsk fagrådgiver hos Direktoratet for e-helse og dokumenter tilknyttet prosjektet. Det 

var mange vurderinger som måtte tas, spesielt knyttet til å definere hva som var vesentlige 

helseopplysninger i en akutt behandlingssituasjon og dermed skulle være funksjoner i 

løsningen. Som beskrevet tidligere ble det satt opp et forprosjekt som skulle utrede behov og 

nytteverdi av en nasjonal Kjernejournal. Oppdrag om å starte utvikling kom fra Helse og 

omsorgsdepartementet i 2012 og første versjon skulle være klart 1 år senere, høsten 2013. Det 

startet med en liten gruppe med prosjektleder, arkitekt, prosjektdriver og medisinsk rådgiver. 

På det meste hadde prosjektet 70-80 personer involvert. 

 

Før utvikling startet ble det invitert referansegrupper som skulle gi innspill til innhold i 

Kjernejournal. Prosjektgruppen som arbeidet med utvikling hadde en rekke møter med ulike 

grupper og det ble etter dette utviklet et veikart for videre arbeid og utvikling. De ulike 

gruppene inkluderte blant annet legeforeningen og spesialforeningene under legeforeningen. 

Spesialforeningene var eksempelvis kirurger, nevrologer og indremedisinere. Deretter ble det 

opprettet flere referansegrupper med pasientforeninger og representanter fra sykehus og 

helseforetak. Videre var det også en gruppe med helsepersonell som inkluderer blant annet 

sykepleierforeningen, jordmorforeningen og tannlegeforeningen. Det var også en 

interngruppe fra Helsedirektoratet og en gruppe med kommersielle leverandører.  
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Det ble også bestemt at det skulle lages en standard for kritisk informasjon. Her var det 

vanskeligere å se til andre land, fordi det ikke forelå en klar definisjon på hva som defineres 

som kritisk informasjon. Sverige hadde også startet arbeid med å utvikle en definisjon for 

kritisk informasjon, og det ble tatt utgangspunkt i denne. Det ble satt opp en ekspertgruppe 

som arbeidet 4 heldagsmøter med å utarbeide hva som skulle være med i en slik standard. 

Ekspertgruppen ble ledet av to medisinske rådgivere som satt i utviklingsgruppen hos 

Helsedirektoratet1. Det ble invitert til sammen 19 spesialister som representerte ulike 

fagområder som eksempelvis allergi amnesti og indre kirurgi. Dette arbeidet foregikk i 2011 

og resulterte i «forslag til nasjonal standard for kritisk informasjon». 

 

Utviklingsgruppen fant ikke en løsning for å hente ut kritisk informasjon fra de lokale 

journalsystemene eller andre informasjonskilder. Det ble derfor valgt å lage et 

registreringssystem der kritisk informasjon både måtte registreres i Kjernejournal og i lokalt 

journalsystem. De andre informasjonselementene var relativt enkle å finne kilder på da det 

fantes en rekke registre de kunne hente informasjon fra. Legemidler ble hentet fra 

reseptformidleren, og personalia og pårørende-informasjon ble hentet fra offentlige registre 

som folkeregisteret. Utredning av hvilke elementer som skulle være med i løsningen ble 

arbeidet med i 1,5 år før utvikling startet.  

 

Informant forteller at valget om å lage en enkel portalløsning kom av den korte tiden. Denne 

portalløsningen er løst koblet til det lokale journalsystemet og gjør at det ikke er mulig å hente 

ut informasjon automatisk fra lokalt journalsystem. Hen trekker også frem at det var 

Stortingsvalg høsten 2013, og de arbeidet for å få klart systemet fram til valget. Informant 

uttrykker hvordan de arbeidet raskt for å få klar løsningen:  

 

 «vi hadde veldig kort tid på oss (...)og det var jo ren politikk (...) vi utredet jo dette her i 1 ½ 

år før vi startet å programmere dette og når vi skulle begynne med programmering så var det 

opplagt når vi hadde et år på oss, at dette var politisk, fordi det var stortingsvalg i 2013 og 

helseministeren ønsket å få dette lansert rett før valget» (Informant fra utviklingsgruppen hos 

Direktoratet for e-helse) 

 

 

                                                
1 Utvikling og drift av Kjernejournal ble senere flyttet til Direktoratet for e-helse 
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En annen informant som ikke har vært direkte tilknyttet prosjekt nevner også hvordan 

Kjernejournal ble utviklet på kort tid:  

 

«det er bare en oppfatning, det er ikke sikkert det er riktig, men det er jo at kjernejournal var 

på en måte et politisk drevet initiativ som hadde en hard leveransedato (....) og som den tiden 

egentlig tok kvaliteten» (Informant som er arbeider med teknologiledelse i Helse Sør-Øst)   

 

Informant som arbeider og har vært med på innføring i et stort helseforetak nevner at legene 

oppfattet systemet som prematurt når det kom og at det fremsto som at det ikke var helt klart 

enda. De hadde blant annet en forventning om tettere integrasjon mot egne systemer. Dette vil 

jeg komme tilbake til i presentasjon av funn knyttet til bruk på helseforetakene.  

 

Sluttrapport for innføring av Kjernejournal nevner også at:  

«Kjernejournal var en politisk bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet med tilhørende 

finansiering fra 2012. (....) fra 2014 sank det politiske fokuset og finansiering inngikk som en 

del av rammefinansiering , dvs at Helsedirektoratet, og deretter Direktoratet for e-helse 

kunne i større grad selv prioritere bruken av midlene som var tildelt» (Direktoratet for e-

helse, 2018b) 

 

Kjernejournal ble ikke prioritert opp mot andre satsninger for eksempel «en innbygger – en 

journal» og meldingsutveksling. Dette førte til at kostnader for Kjernejournal ble forsøkt 

flyttet over til sektoren, men de ønsket ikke å overta denne kostnaden. Kjernejournal fikk 

derfor færre investeringsmidler som også førte til at det kun ble budsjettert til løpende 

forvaltning og innføringsaktiviteter. Bredding til blant annet Pleie- og omorgssektoren ble 

derfor nedprioritert i starten av prosjektet (Direktoratet for e-helse, 2018b) 

 

 

5.3.2 Implementering og innføring  

Kjernejournal ble i 2013 først implementert i den akuttmedisinske kjede hos pilotkommunene 

Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu. Det foregikk deretter implementering og innføring i 

de andre helseforetakene og fastlegekontorene der siste milepæl som var Østfold ble nådd i 

2017 (Direktoratet for e-helse, 2018b).  E-resept ble innført rundt samme tid og på flere av 

stedene ble Kjernejournal og E-resept innført parallelt.  
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Det ble gjennomført opplæringsrunder hos alle som fikk implementert kjernejournal i den 

akuttmedisinske kjede. Det ble utnevnt en lokal administrator som fikk ansvar for 

tilgangsstyring internt. Når systemet var implementert var det opp til hvert enkelt helseforetak 

å følge opp bruk av systemet. Med Kjernejournal var det enkelt å ha opplæring fordi det ser 

likt ut i alle systemer og det er relativt enkelt å koble seg opp mot.  Informant som arbeider 

med innføring i Direktoratet for e-helse trekker også fram hvordan det er bestemt fra øverste 

hold at Kjernejournal skal brukes og det forenkler innføring:  

 

« det med kjernejournal var vel sånn sett enkelt og en annen ting er jo at det var bestemt at 

det skal innføres. Altså alle skal bruke kjernejournal, så det var ikke noe sånt «har du lyst, 

kunne du tenke deg», og ikke alle bruker det jo, men det var jo et mer tydelig budskap da. At 

det skal ut. (....) Fra helse- og omsorgsdepartement. Det er jo på en måte de som gir 

oppdraget da.» (Informant som arbeider med innføring i Direktoratet for e-ehelse) 

 

Det var noen små oppdateringer som måtte gjøres på systemet og det var også noen mindre 

utfordringer som gjorde at systemet ikke fungerte optimalt. Dette gikk mest på at man måtte 

ha riktig nettleser og systemet krevde også at klokken på datamaskinen samsvarte med tiden i 

Kjernejournal. Alle brukere måtte også ved første bruk gå gjennom en godkjenningsprøve for 

å få tilgang til systemet. I måloppnåelse for innføringsprosjekt var det også satt mål på hvor 

mange som skulle gjennomføre denne godkjenningsprøven for at innføring skulle bli sett på 

som vellykket. Denne godkjenningsprøven møtte mye motstand fra brukerne i starten. 

Godkjenningsprøven ble senere fjernet etter mye tilbakemeldinger fra brukerne. Kjernejournal 

logger hvem som har vært inne i systemet. Dette skapte utfordringer ved bruk på 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som tar imot nødtelefoner. Pasient får i 

Kjernejournal navnene på helsepersonell som har åpnet deres Kjernejournal.  AMK sitter ofte 

på hemmelig adresse og navngir seg ikke for de som ringer inn. Dette fordi de opplever å få 

trusler og andre uønskede hendelser. Det ble derfor gjort fritak for logging av navn på AMK 

ansatte. AMK ansatte er også i sin arbeidssituasjon presset på tid og har ikke alltid tid til å slå 

opp i Kjernejournal. Det ble derfor på de fleste AMK sentraler bestemt at Kjernejournal ikke 

var master oppslagsverk såfremt det ikke var rødt ikon som viser til at det finnes kritisk 

informasjon på pasienten.  

 

De ulike helseforetakene fikk selv ansvar for å lage rutiner for hvordan de skulle ta i bruk 

kjernejournal. De fleste hadde rutine som innebar at det skulle slå opp i Kjernejournal når 
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ikonet i journalsystemet lyste rødt, det vil si når det var kritisk informasjon registrert på 

pasient. Prosjektleder på mellomstort foretak nevner at han mener det var en feil å ha for mye 

fokus på rødt ikon, fordi det også kan finnes viktig informasjon pasient har registrert. Det ble 

også igangsatt dugnad for å legge inn Kritisk informasjon. Noen av fastlegekontorene laget 

rutiner med en gang, mens andre ikke hadde noen faste rutiner. Det ble oppfordret til at 

fastlegene gikk igjennom sine pasienter og registrerte Kritisk informasjon. Dette ble gjort i 

varierende grad. En annen informant som også har arbeidet med innføring opplevde at 

fastlegene uttrykte misnøye med at de ble oppfordret til å gå igjennom sine pasienter for å 

sjekke opplysninger i Kjernejournal. De fikk i start ikke takst for dette arbeidet. Dette 

kommer jeg tilbake til under informasjon om bruk.  

 

Det var mye fokus på kritisk informasjon i starten og flere prosjektledere for innføring gikk 

over til å ha mer fokus på at Kjernejournal gir viktig informasjon om pasienten og legemidler 

i bruk. Spesielt nyttig er oversikt over hvilke legemidler pasienten har hentet på apoteket siste 

døgnet og om de har vært innom andre sykehus. Informasjon om pårørende kan føre til en 

bedre relasjon til pasienten ved at man «vet hva de nærmeste heter». Dette ble spesielt trukket 

fram som viktig hos fastlegen, som for de fleste er den viktigste kontakten med helsevesenet.  

 

Informant som jobber med innføringsprosjekter hos Direktoratet for e-helse forteller at det 

formelt ikke finnes en brukerstøtte hos Direktoratet for e-helse og at hvert enkelt sted selv har 

ansvar for oppfølging og forvaltning. I dag sitter det to personer hos Direktoratet for e-helse 

som tar imot telefoner og spørsmål, men dette er offisielt ikke en del av deres 

arbeidsoppgaver og de skal slutte med slik support nå.  Informant nevner at hen synes det bør 

være bedre oppfølging av slike systemer fordi det skal lite til før det ikke tas i bruk. 

Forvaltning og oppfølging av systemet vil bli presenteres mer detaljert senere i dette 

kapittelet.  

 

 

5.3.3 Adopsjon og bruk 

I denne studien er det ikke samlet inn data som sier noe om hva som er mye eller lite bruk, og 

det kan ikke konkluderes med om Kjernejournal blir lite eller mye brukt. Samtidig har det 

blitt tatt opp mange viktige aspekter knyttet til bruk som det er viktig å belyse for å forstå 

hvordan Kjernejournal styres og hvilke spenninger som finnes i nettverket. Når det gjelder 

statistikk på bruk ser man at det er mer oppslag enn registreringer i Kjernejournal. Informant 
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som arbeider som medisinsk fagrådgiver hos Direktoratet for e-helse og har oversikt over 

bruksstatistikk forteller at det har vært vanskelig å få helsepersonell til å registrere kritisk info 

og at manuell registrering er en midlertidig løsning. Det har blitt gjort grove beregninger som 

tilsier at det totalt finnes 200 000 – 250 000 kritisk info elementer i den norske befolkningen. 

På statistikk på Direktoratet for e-helse sine sider oppgis det at det per utgangen av 2019 er 

registrert kritisk informasjon på 21% av alle de som det er estimert i befolkningen at har 

kritisk informasjon. Det er legemiddelreaksjoner som er mest registrert (Direktoratet for e-

helse, u.å.-d). Informant sier at de begynner å se nytte av Kritisk informasjon funksjonen, men 

må nok opp i det dobbelte med registreringer før de ser den gode effekten av dette arbeidet. 

Statistikken forteller også at Kjernejournal benyttes daglig i alle helseforetak, mens 74 

prosent av legevaktene og 45 prosent av legekontorene benytter kjernejournal ukentlig 	

Videre i presentasjon av funn om bruk, er informasjon hovedsakelig hentet fra informantene 

som arbeider på helseforetak og fra de korte telefonintervjuene. Det er mye fokus på 

registrering av kritisk informasjon fordi det er dette det har blitt snakket mest om i 

intervjuene. Informantene jeg har intervjuet som arbeider i store helseforetak uttrykker at de 

er dårlige på å bruke Kjernejournal. Det mellomstore helseforetaket viser til at de er blant de 

beste i landet på oppslag og registrering i Kjernejournal.  

 

5.3.3.1 Nyttige funksjoner I Kjernejournal 

Alle informantene beskriver hvordan Kjernejournal er det beste systemet for å se legemidler i 

bruk. Kjernejournal inneholder alle resepter fra de siste 3 årene. Dette er det eneste systemet 

som har en slik oversikt der både leger og sykepleiere har tilgang. Denne informasjonen 

hentes fra reseptformidleren, mens e-resept viser ikke legemidler fra så langt tilbake. 

Innføring nevner også at de i start burde fokusert mer på nytten av legemiddeloversikten enn å 

fokusere på viktigheten av Kritisk informasjon. Når de oppdaget dette endret de også strategi 

for hva de fokuserte på i opplæring. Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket og fastlege, 

Steinar Madsen sier i intervju til Dagens medisin at Kjernejournal er den beste løsningen for å 

få oversikt over pasientens legemiddelbruk. Han sier også at han ikke var klar over at han som 

fastlege med legemiddelansvar kunne gå inn i Kjernejournal uten samtykke fra pasient (J. 

Kalveland, 2019). Legemiddeloversikten er også en viktig grunn til at Kjernejournal blir 

implementert i Pleie- og omsorgssektoren. Dette vil jeg komme tilbake til senere i dette 

kapittelet.   
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5.3.3.2 Mangel på integrasjon fører til merarbeid 

Informant som har arbeidet i Kjernejournal prosjekt på et stort helseforetak forteller at hen 

opplevde at legene hadde en motstand mot systemet fra start. Informant tror en av grunnene er 

at det var fokus på at Kjernejournal skulle være register for kritisk informasjon. Kritisk 

informasjon var allerede lagret i DIPS og elektronisk kurve. Det at man nå måtte registrere 

kritisk info manuelt i enda et system førte til merarbeid for legene: 

 

Merarbeid er aldri populært. Og det skjønner jeg når man sitter og får flere og flere 

elektroniske kliniske systemer. Så er det ofte mer klikking og trykking for legene, og det skal 

være en ganske høy gevinst for at de skal sitte mer ved PCen for å si det sånn. Og det 

skjønner jeg. Så alt som gjør ting enklere, sånn som e-resept, blir godt tatt imot. Men 

systemer som blir pålagt med registering blir boikottet. Så jeg tror nok at selvom mange kan 

se gevinsten ved det [Kjernejournal] så blir det nok boikottet eller ignorert mer eller mindre. 

Ihvertfall registreringsbiten. På grunn av at integrasjonen ikke er der. De ser ikke noen 

umiddelbar gevinst for at andre skal ha tilgang til det. De vil ha tilgang her og nå. Og da blir 

kurven det første og så blir på måte Caven [Kritisk info] viktig når man skal skrive resept, så 

man ikke skriver feil medikament. Så da går det, men der kan man hente over medikasjonen 

og caven[Kritisk info] fra kurve til DIPS før du skriver resepten. (Deltaker i 

Kjernejournalprosjekt , Stort helseforetak) 

 

Som sitatet over viser forholder helsepersonell seg først og fremst til interne systemer som de 

er lovpålagt å registrere i og der informasjon finnes. De ser ikke nødvendigvis verdien i å 

bruke tid på å dobbeltregistrere opplysninger i både lokalt system og Kjernejournal. De lokale 

systemene har også innarbeidet bedre klipp og lim funksjon, der man kan hente info fra kurve 

og over til DIPS der e-resept er integrert. Informantene uttrykker også at det ikke 

nødvendigvis er klart for helsepersonell hvorfor systemene ikke kan integreres, og det gjør det 

enda vanskeligere å få de med på å gjøre samme registrering i flere systemer. Prosjektleder på 

mellomstort sykehus nevner: «Å få legene til å drive dobbeltregistrering er forferdelig 

vanskelig. De skjønner ikke hvorfor ikke disse systemene snakker sammen» (Prosjektleder, 

mellomstort helseforetak).  

 

Informant som arbeider med samhandling på stort helseforetak nevner også at det generelt er 

en motstand mot registrering i systemer: Og så vet vi det at det er ganske stor motstand blant 

legene til å bruke tid på dette. Fordi det er tungvint og det er bedre å sette inn en pacemaker 
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enn å registrere den. (Arbeider med samhandling på stort helseforetak). Hen beskriver 

Kjernejournal som et enkelt system, men klager over at det er veldig tungvint å logge inn i 

Kjernejournal. For å få tilgang må man logge inn hver gang man ønsker å åpne Kjernejournal, 

og ved at man også må bruke PKI kort tar dette mye tid.  Hen jobber selv som fastlege og er 

lei av å måtte logge inn i systemer flere ganger daglig. Hen tenker at leger generelt ikke 

ønsker å bruke tid på systemer som ikke er «såre enkle».   

 

5.3.3.3 Systemets omdømme og forventninger 

Som beskrevet ble det ikke tatt godt imot at man ønsket at legene skulle dobbeltregistrere 

informasjon fordi dette ble sett på som merarbeid. Det nevnes også at noen kanskje hadde sett 

for seg at det skulle være mer informasjon i Kjernejournal som for eksempel prøvesvar og 

journaldokumenter. Informantene mener også at det var gitt lite informasjon om 

Kjernejournal før det kom. Dette nevner en av informantene kan ha vært fordi det ikke ble 

innført samtidig nasjonalt og fikk lite mediedekning. Det kom også samtidig som e-resept 

som fikk mye oppmerksomhet. Det var derfor ikke helt tydelig for alle hva Kjernejournal var:  

 

de så gevinstene med e-resept mye enklere. Den var tydelig for de. Gevinstene med 

Kjernejournal var litt mer ullent. De visste ikke hva det var, mange blandet det med 

minjournal. Så begrepet Kjernejournal var kanskje ikke... Altså iogmed at det ikke ble innført 

under ett, samlet nasjonalt. Så var det lite mediedekning, det var lite informasjon om det i 

presse. Så det var et begrep som ikke var så godt kjent.» (Deltaker i Kjernejournal prosjekt, 

Stort sykehus)   

 

Det var også noen som uttrykte seg negativt om Kjernejournal i media. Informant som 

arbeider med samhandling i stort helseforetak viser til at en anerkjent sykehusdirektør som 

blir sett på som en forkjemper for digitalisering, var skeptisk til å bruke Kjernejournal. 

Medieoppslag som dette og diskusjoner om negative aspekter med Kjernejournal førte til at 

systemet fikk et dårlig rykte. En annen informant uttrykker også hvordan det er vanskelig å 

endre rykte når systemet først har fått en dårlig start:  

 

Det ble innført før det var ferdig. Så det var det mye kritikk på at iogmed at ikke 

integrasjonene var på plass får du en tung start. Og den tunge starten får du ikke gjort noe 

med når integrasjonen er på plass. Da har du forspilt sjansen din på å si at «wow nå kommer 
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det noe som er veldig bra, og dette er veldig bra over hele helsetjenesten i Norge». Så det var 

nok litt av kritikken. (Deltaker i Kjernejournal prosjekt, Stort helseforetak) 

 

Lege som arbeider på sykehus og bruker Kjernejournal ofte forteller at Kjernejournal ikke er 

noe som blir «snakket om» der hen arbeider. Hen kjenner ikke til noen andre på sykehuset 

som bruker det så mye. Hen skulle ønske flere var klar over hvor god oversikt det gir over 

blant annet legemidler. Eksemplene over viser til hvordan informasjonsarbeid er viktig. Det 

ble også laget kommunikasjonspakker fra Direktoratet for e-helse med blant annet brosjyrer 

og artikler i fagtidsskrifter. Kommunikasjon mot innbyggere ble sett på som vellykket, men 

det var mer utfordrende å nå ut med informasjon til helsepersonell og spesielt fastlegene. 

Deltakelsen på informasjon- og opplæringsmøtene var varierende og registeret over fastleger 

mangler entydig elektronisk kontaktinformasjon. Erfaring tilsa at det var mer lønnsomt å delta 

på interne møter på de ulike helseforetakene enn at Direktoratet for e-helse arrangerte egne 

møter (Direktoratet for e-helse, 2018b). Direktoratet for e-helse poengterer selv at det er 

mulig de bør gjøre en bedre evaluere av hvordan de har gjennomført informasjonsarbeid for å 

informere om nytteverdi og bruk av Kjernejournal (Julie Kalveland, 2019) 

 

5.3.3.4 Tiltak for å få opp bruk  

Mer informasjon om Kjernejournal  

Informantene på to av helseforetakene forteller at de har tatt grep for å få opp bruken av 

Kjernejournal og de mener at det fungerer best å gå rundt og informere. På et av de store 

helseforetakene så de at bruken var dårlig og startet en kampanje internt for å få opp bruken. 

Samtidig gikk Direktoratet for e-helse inn på samme helseforetak med en 

informasjonskampanje. Dette så ut til å få bruken opp. På to av helseforetakene har 

reklamasjon for systemet fungert for å få opp bruk. På det mellomstore helseforetaket, som er 

blant de beste i landet på bruk av Kjernejournal, har de også en person som jobber fast med å 

følge opp Kjernejournal. Han nevner hvordan han i start var aktiv med å informere:  

 

Men [å få legene til å bruke] Kjernejournal er mye vanskeligere [enn å få dem til å bruke e-

resept]. For der må de faktisk gjøre noe. Ikke sant, det blir et merarbeid. Men vi var jo faktisk 

best i landet på Kjernejournal også da. Det er jo fordi jeg teppebomba sykehuset, alle 

avdelingsmøter, legemøter osv.  med informasjon. Vi var veldig aktive på å informere og 

mase og spørre.» (Prosjektleder mellomstort helseforetak)    
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Fjerning av godkjenningsprøven og takst for fastleger 

Et annet tiltak som ble gjort for å få opp bruk var å fjerne godkjenningsprøven som møtte mye 

motstand i start. Dette var en prøve man tok ved første innlogging som viste hvordan man 

skulle legge inn informasjon og hvilke funksjoner som fantes i Kjernejournal. Det har ikke 

kommet fram i datainnsamling hvorfor godkjenningsprøven skapte så mye motstand. En av 

informantene som har arbeidet med innføring og vært spesielt i kontakt med mange fastleger 

tror at godkjenningsprøven var en «dråpe i begeret» for fastlegene. De så på registrering i 

Kjernejournal som enda en oppgave de hadde blitt bedt om å gjøre. Informant forteller videre 

at det var mye kritikk fra fastlegene i start fordi de ble bedt om å gå igjennom sine pasienter 

og registrere informasjon, men de fikk ikke takst for dette arbeidet. Senere ble det innført 

takst og da gikk også bruken opp.  

 

Sykepleiere inn for å få opp bruk  

Ved innføring i akuttmedisinsk kjede var ikke sykepleiere definert som målgruppe. Prosjektet 

så derimot at sykepleiere ofte har en vesentlig rolle i å sikre at nye rutiner og systemer tas i 

bruk.  De så også at mange steder hadde sykepleier rutine på å registrere kritisk info i lokalt 

journalsystem, som lege senere godkjente (Direktoratet for e-helse, 2018b). Informant som 

arbeider med samhandling på stort helseforetak forteller at når sykepleierne fikk tilgang så de 

med en gang at registrering av kritisk informasjon gikk opp: Og vi så at når sykepleiere kom 

på banen, så gikk det til værs på antall kritisk informasjon. For de kastet da inn dialyse2, 

cykostatika3... Og de er flinke! For de har en annen kultur [enn leger] på det å gjøre det de 

blir bedt om (Arbeider med samhandling, Stort helseforetak)  

 

Utfordring med å gi sykepleiere tilgang var at det måtte utstedes PKI-kort for at de skulle få 

tilgang. Det var bare enkelte sykehus som ga sykepleiere PKI-kort og dermed tilgang til å 

gjøre oppslag i kjernejournal. Direktoratet for e-helse antok at dette var av økonomiske 

årsaker. (Direktoratet for e-helse, 2018b). Dette bekreftes av informant fra stort sykehus der 

sykepleiere ikke har tilgang til Kjernejournal. Av økonomiske årsaker fikk ikke sykepleiere 

på dette sykehuset tilgang til kjernejournal, og har det fortsatt ikke. Dette beskrives som 

frustrerende for sykepleierne som i lokalt journalsystem kan se Kjernejournal ikonet. De kan 

via farge på ikon se om det er registrert for eksempel kritisk informasjon, men får ikke sett 

informasjonen.   

                                                
2 Dialyse: rensing av avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet 
3 Cykostatika : Også kalt Kjemoterapi eller Cellegift 
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5.3.3.5 Sammenligning med e-resept 

E-resept ble de fleste steder innført samtidig som Kjernejournal. Dette er en løsning som er 

tett integrert i lokalt journalsystem. Man får oversikt over legemidlene via lokalt 

journalsystem, men må bruke PKI-kort for å sende resept. Informant som har arbeidet i 

Kjernejournal prosjektet på et stort sykehus sier at hen tror det var en fordel at Kjernejournal 

ble innført samtidig som e-resept fordi det gjorde at legene hentet PKI-kort og tok i bruk 

denne nye måten å logge seg inn i løsninger på. Informantene som har vært involvert i 

innføringsprosjekt beskriver at e-resept var noe legene hadde hørt om og ventet på. Det 

forenklet en allerede eksisterende papirbasert arbeidsprosess. E-resept gjorde hverdagen 

enklere og bidro også med at prosesser knyttet til resepter gikk mye fortere. Informant som 

også jobber som fastlege nevner at e-resept også hadde automatisert en del arbeid man før 

måtte slå opp manuelt, ved at det nå kom opp informasjonstekst om hva slags resepter man 

hadde lov til å skrive ut. Denne løsningen er også tettere integrert i journalsystemet.  

 

Informant som arbeider på et mellomstort sykehus og har fått ros av Direktoratet for e-helse 

på at de er gode på å bruke Kjernejournal sier følgende:  

 

«(....) e-resept , det omfavnet de umiddelbart, for det gir jo en arbeidsbesparelse. (....) Der 

forsvant jo papir-resepter fra ene dagen til det andre. Tror vi har 96% ... ja det står 94,5% ,  

som bare begynte å bruke e-resept umiddelbart. Men Kjernejournal er mye vanskeligere. For 

der må de faktisk gjøre noe. Ikke sant, det blir et merarbeid. (Prosjektleder for innføring og 

oppfølging av Kjernejournal, mellomstort helseforetak)   

 

5.3.4 Videreutvikling - Dokumentinnsyn  
Informant som arbeider i prosjektet med visning av journaldokumenter i Kjernejournal 

forteller at det var naturlig å bruke Kjernejournal til dette fordi det teknisk- og tilgangsmessig 

lå på plass. Dessuten var det nevnt i forskriften for Kjernejournal at det skulle inneholde 

denne informasjonen. Både informant som arbeider i utviklingsprosjekt hos Direktoratet for e-

helse og informant som arbeider med teknologiledelse i Hese Sør-Øst uttrykker at de tror 

journalinnsyn vil endre Kjernejournal sin posisjon blant helsepersonell. Det vil da komme et 

løft som øker pasientsikkerhet og dette er noe som er ønsket av hele sektoren. Informant som 

arbeider med teknologiledelse i Helse Sør-Øst sier:   
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...og det prosjektet [Kjernejournal dokumentinnsyn] vil ihvertfall bidra til å styrke 

kjernejournal sin posisjon hvis det viser seg at utprøvingen er svært vellykket , da blir det en 

raskere vei til mål i forbindelse med en innbygger – en journal sin visjon. Da kan 

helsepersonell titte hvor de vil og aksesere journalen til pasienten. I prinsippet da. (Informant 

teknologiledelse Helse Sør-Øst)  

 

Man ser også i det prosjektet at det er mye ulik registrering i journaldokumentene, og at det er 

mange helsepersonell som ikke ønsker å dele disse dokumentene. En av informantene 

uttrykker hvordan journaldokumentene blir sett på som personlige notater for legene, og de er 

ikke skrevet med tanke på deling:  

 

det er mange leger og sykepleiere som er engstelig for det de har skrevet i journalsystemene 

(....)At de har skrevet ting som ikke tåler dagens lys eller er krøkkete skrevet. Det blir 

personlig for dem(....)De har jo brukt det hver dag og står jo for det som er skrevet der. Men 

det er ikke sikkert alt er skrevet like greit i forhold til at offentligheten eller helsepersonell og 

innbygger skal se hva de har skrevet. (Informant teknologiledelse Helse Sør-Øst) 

 

Dette viser også til at det ikke bare er tekniske aspekter som må hensyntas i prosjektet, men 

det er også sosio-tekniske aspekter som må vurderes med endring på løsning.  

 

5.3.5 Innføring i Pleie- og omsorgssektoren 
 

Kjernejournal skal innføres i kommunale helse og omsorgstjenester, hovedsakelig i sykehjem 

og hjemmetjenester (Direktoratet for e-helse, 2019). Målet med prosjektet er spesielt å 

digitalisere legemiddelområdet og realisere en legemiddelliste for alle pasienter i Norge. 

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en oversikt over alle legemidler til en pasient som skal 

være tilgjengelig via helsenorge.no plattformen.  Pasientens legemiddellliste prosjektet har 

som målbilde å innføre PLL i alle sektorer i helsetjenesten, med en samtidighet i innføringen. 

Ibruktagelse av PLL forutsetter at kjernejournal og e-resept er innført hos den enkelte aktør. 

Dermed vil manglende nasjonal innføring av kjernejournal og e-resept bety at kommunal 

pleie og omsorg ikke vil kunne ta i bruk pasientens legemiddelliste (2019, s. 7).  

 

I oppstartsmøte for innføring i pilotkommunen virket de ansatte veldig positiv til 

Kjernejournal. Det var spesielt oversikt over legemidler de så stor nytte av. De ansatte i 
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sykehjem og hjemmetjenester har legemiddelansvar for pasienten og hjelper blant annet til 

med fornying av resepter. De må da ringe fastlegen for å fornye og det hender ofte at de må 

følge opp at fastlegen har husket på å gjøre dette. Pilotkommunen har gjort undersøkelser der 

de har funnet ut at det blir brukt enormt mye tid på dette. Andre nyttige funksjoner som ble 

trukket fram var også informasjon om hvem som er fastlege. Det kan være nødvendig å ringe 

pasient for å få denne typen informasjon, og da pasientgruppen ofte er eldre kan de ha 

problemer med å huske dette. Det ble også trukket fram hvordan det er viktig å legge inn 

informasjon om «avgrensning av livsforlengende behandling» som er en del av «Kritisk 

informasjon» innholdselementet. De har mange pasienter som er eldre og dermed ikke ønsker 

å for eksempel bli gjenopplivet om de havner på sykehus. Dette blir idag registrert i lokalt 

journalsystem, men kan være viktig om pasient blir hasteinnlagt på sykehus slik at sykehuset 

kan bli gjort oppmerksom på dette i Kjernejournalen.  

 

I intervju med informant som foregikk etter oppstartsmøte og før systemet var prøvd ut, kom 

det fram at de ansatte forholdt seg mye til mobile løsninger. De ansatte i hjemmesykepleien 

arbeider mye på mobile flater og på sykehjemmene brukes det også nettbrett i tillegg til 

stasjonær PC.  Etter tre måneders utprøvning så de at det hadde vært en fordel om 

Kjernejournal kunne aksesseres via mobile enheter. Dette er ikke mulig å få til fordi nettsiden 

per nå ikke er responsiv og kun tilgjengelig på helsenettet, men ikke internett. HelseID eller 

BankID på mobil må også på plass for å få til dette. Dette arbeides det med i disse dager og 

ved videre utrulling forteller informant at BankID skal bli tatt i bruk fordi PKI-kort er kostbart 

og det er tungvint med at man må ha tilgang til tastatur med kortleser.  

 

5.4 Styring av Kjernejournal  

Det er direktoratet for e-helse (nå Norsk Helsenett) som eier og drifter Kjernejournal 

løsningen. Informant fra innføring nevner at det var enkelt å innføre Kjernejournal fordi det 

var bestemt fra Helse- og omsorgsdepartementet at Kjernejournal skulle implementeres hos 

alle i den akuttmedisinske kjeden. Det var fortsatt frivillig, men med sterkt press fra 

departementet. Styring av bruk og oppfølging på helseforetak var etter innføringsprosjekt opp 

til hvert enkelt helseforetak. Statistikk som viser oppslag og registreringer i Kjernejournal blir 

sendt fra Direktoratet for e-helse hver måned. Endringer er basert på tilbakemeldinger fra 

sektor, lover og forskrifter. Økonomi avgjør i hvilken rekkefølge endringer blir prioritert. 

Som nevnt var det i starten en rekke referansegrupper som ble invitert for å gi innspill til 
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utvikling av Kjernejournal. Informant som arbeider i Direktoratet for e-helse forteller også at 

det videre var flere faste grupper som hadde møter i perioden 2011-2017. Dette var en for 

leverandører av journalsystemer, en for helseforetak og offentlige institusjoner, en for 

pasientorganisasjoner og en egen for faggrupper i Helsedirektoratet. I starten var det møter en 

gang i måneden, og mot slutten var det møter 3-4 ganger i året. Når Kjernejournal var ferdig 

utbredt i 2017 ble disse gruppene lagt ned. Kjernejournal har per nå ikke faste 

referansegrupper. Det finnes derimot ulike referansegrupper for ulike temaer. Det finnes for 

eksempel en referansegruppe for kritisk informasjon og en for journalinnsyn prosjektet. Våren 

2020 er det også satt opp et områdeutvalg for Kjernejournal.  

 

5.4.1 Nasjonal styring 

Det finnes en overordnet nasjonal styringsmodell etablert av Direktoratet for e-helse for å 

styrke gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Det er tre 

nasjonale utvalg som har en rådgivende funksjon ovenfor Direktoratet for e-helse. Det har 

blitt mange saker og områder som behandles i den nasjonale styringsmodellen, og det ble 

derfor også etablert «områdeutvalg» for sentrale områder. Kjernejournal er underlagt 

områdeutvalg for digital samhandling som er under etablering og har første møte i starten av 

juni 2020 (Direktoratet for e-helse, 2020b). Dette områdeutvalget har representanter fra de 

regionale helseforetakene, store kommuner, legeforeningen og folkehelseinsittuttet. Denne 

gruppen skal bidra til å angi strategisk retning for Kjernejournal. Områdeutvalget har ansvar 

for følgende saker tilknyttet Kjernejournal (Direktoratet for e-helse, 2020a) : 

 

- Anbefale strategisk retning for utvikling av Kjernejournal 

- Prioritere og følge opp nye tiltak for forvaltning og videreutvikling av Kjernejournal 

- Bidra til planer og tiltak som ivaretar behovet for enklest mulig innføring og 

gevinstrealisering 

 

5.4.2 Lokal styring på helseforetak  

Hvert enkelt sykehus følger selv opp bruken av Kjernejournal. De får hver måned tilsendt 

statistikk over oppslag og registreringer fra Direktoratet for e-helse. Informanter fra de store 

helseforetakene sier at de synes det er vanskelig for dem å bruke denne statistikken fordi den 

ikke er detaljert nok og ikke viser til hvilke avdelinger de må arbeide mot. De savner også 

mer informasjon om hvordan brukerne bruker løsningen:  
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Det er en utfordring med Kjernejournal. Det er bare en kobling i DIPS. Vi har ingen kontroll. 

Vi får ingen rapporter. Og det har vi etterlyst. Vi ønsker å vite hvor mye oppslag det er fra 

enkelte avdelinger. Hva som registreres av våre leger i kritisk info. Hva er det den brukes til. 

De dataene har vi ikke. Så i et forbedringsarbeid, hvis vi skal tenke at «nå må vi bli flinkere 

til å bruke Kjernejournal», både registrere og bruk av oppslag, så har vi ingen målepunkt for 

vi vet ikke hva null er og vi vet ikke hva hundre prosent er. Vi jobber i blinde. Så det å si til 

sykehusene at det er deres oppdrag å jobbe med kvalitetsarbeidet knyttet til kjernejournal er 

vanskelig. (....) Når vi får en integrasjon så kan vi begynne å se, for da vil informasjonen 

komme over i DIPS. Så da kan vi gå inn og se på DIPS rapporter og se på ny-registrert 

informasjon, hvilken avdeling er legen på , hvilken avdeling er pasienten på. Så vi kan jobbe 

med et forbedringsarbeid. Men det kommer jo ikke før ARENA[nyeste versjon av DIPS] er 

oppe og går. Og inntil det så jobber vi litt i blinde. (Deltaker Kjernejournal prosjekt, Stort 

sykehus)  

 

5.4.3 Ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene 

Det har også kommet fram i intervjuer at det er spenninger knyttet til ansvarsområder mellom 

aktørene. Overordnet nasjonalt handler dette om at det ikke er tydelig hvor masterdata ligger, 

og utfordringer knyttet til dataansvar. Det er også utfordringer knyttet til hvem som har ansvar 

for å legge inn informasjon i Kjernejournal og hvordan man ved å bruke Kjernejournal oppnår 

verdi for hele sektoren. Sektoren nasjonalt har ikke et tydelig forhold til masterdata. Man er 

lovpålagt til å legge informasjon i egne systemer, men dette fører også til at det ikke blir 

tydelig nasjonalt hvordan de ulike systemene er relatert til hverandre når det gjelder hvor ulikt 

innhold skal være lagret. Spesielt kritisk informasjon trekkes frem her fordi det kan ligge i 

mange systemer på mange ulike måter, og det er ikke tydelig hvor det skal være lagret utenom 

at det er lovpålagt å lagre i lokale systemer.  

 

I dokumentinnsyn prosjektet har de også brukt tid i prosjektet på å gå igjennom hvem som har 

dataansvar. Det er mange juridiske aspekter som må gjennomgås med tanke på hvem som eier 

løsningen og hvem som eier dataene. Kjernejournal er eid nasjonalt, men dokumentene med 

informasjon er eid av de ulike lokale behandlingsstedene og pasient. Prosjektet for 

dokumentinnsyn er eid av Helse Sør-Øst, men bidrar til en nasjonal løsning. Det må derfor 

brukes mye tid på hvem som skal ta kostnader og være ansvarlig for endringer i systemet. 
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Hen trekker frem hvordan det er et prinsipielt problem med løsninger i midten at det er 

vanskelig å definere hvem som har ansvar.  

 

Når det gjelder bruk av Kjernejournal i arbeidskontekst kan det tyde på at det ikke er tydelig 

for helsepersonell hvordan de overfører verdi til andre ved å bruke systemet. En av 

informantene som har arbeidet med innføring forteller at hen ved innføring hos fastlegene 

beskrev systemet som en «dugnad» der det var ønskelig at fastlegene skulle bidra ved å gå 

igjennom sine pasienter. Det er satt opp retningslinjer om at den personen som først mottar 

informasjon om pasient, som for eksempel om kritisk informasjon, skal legge dette inn. Det 

kommer også fram at informant på stort helseforetak at legene ikke har tid til å bruke 

Kjernejournal for at det skal gi verdi nasjonalt. Hen viser også til at noen mente dette ikke var 

deres ansvar:  

 

«De[legene på stort helseforetak] så ingen gevinst ved å legge inn kritisk info i 

Kjernejournal. De mente dette var en jobb for fastlegene(....)men det at dette nasjonalt skal 

gi en gevinst for en fastlege eller.. Det har man ikke tid til. Det er argumentasjonen og det 

kan jeg tidvis forstå (Deltaker Kjernejournal prosjekt – stort helseforetak) 

 

Informant på det andre store helseforetak forteller at alle forstår viktigheten av å bruke 

Kjernejournal og at det er en god ide, men at det ikke blir prioritert av helsepersonell å bruke 

løsningen. Når de gjennomførte et prosjekt der de snakket med fastlegekontor, avdeling som 

trenger informasjon i akuttsammenheng og typiske avdelinger som legger inn informasjon så 

de at det kunne være nyttig om sykepleierne bidro, og som beskrevet tidligere gikk da også 

bruken opp.  

 

5.5 Kjernejournal og «en innbygger – en journal» 

En rekke stortingsmeldinger, rapporter og kjernejournalforskriften har definert mål for 

kjernejournal. Det var tilgang til kritisk informasjon som var et av hovedpunktene. Alle 

informanter har blitt stilt spørsmål knyttet til hva som er kjernejournal sin viktigste funksjon 

og hvorfor det var viktig å utvikle kjernejournal.  

 

Informantene svarte da at viktigste grunn for utvikling er tilgjengeliggjøring av informasjon, 

flere nevnte spesielt kritisk informasjon. Kjernejournal blir betegnet som er en kjerne med 
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informasjon og fungerer som et samhandlingssystem. Informant tilknyttet dokumentinnsyn 

prosjektet nevner at det er den eneste etablerte løsningen i midten. Informant nevner også at 

kjernejournal fungerer som visningskanal og flere nevner hvordan det kan gi informasjon slik 

at det fungerer som en kommunikasjon mellom behandlingsstedene.   

 

Alle informanter nevner kjernejournal som en del av «en innbygger – en journal» visjonen. 

Informantene som arbeider med kjernejournal i helseforetakene nevner at kjernejournal 

fungerer som nasjonalt register for kritisk informasjon. Resterende informasjon er også nyttig, 

men den kan også finnes i andre systemer. En av informantene trekker også frem at 

kjernejournal brukes ved tvil, når man ikke har all informasjon i egne systemer.  

 

Et punkt som trekkes spesielt fram av helseforetakene er oversikten over legemidler som 

finnes i kjernejournal. Kjernejournal er per nå det systemet som gir best oversikt over 

legemidler, da e-resept kun er tilgjengelig for leger og viser legemidler fra 1 måned tilbake. 

Oversikt over legemidler er også en av hovedgrunnene for at Pleie- og omsorgssektoren nå 

innfører kjernejournal. 

 

I sluttrapport for innføring av Kjernejournal i akuttmedisinsk kjede er det beskrevet at 

Kjernejournal er et viktig skritt mot en innbygger – en journal. Men det er også nevnt at 

mange har vansker med å skille Kjernejournal fra andre eksisterende og planlagte løsningen:  

 

«erfaringer viser at det er vanskelig å skille kjernejournal fra andre eksisterende og planlagte 

løsninger som Min journal, Vestlandspasienten og En innbygger En journal. Et tydeligere 

målbilde/ veikart som forteller hvordan løsningene skal ende opp sammen , ville vært positivt 

for sektoren og tydeliggjort hvordan de ulike løsningene henger sammen. Et eksempel som 

illustrerer dette er at flere deler av sektoren ikke har sett sammenhenger mellom pasientens 

legemiddelliste og kjernejournal. Vi er også av den oppfatning av at flere avventer å ta i bruk 

kjernejournal fordi det er uklart om kjernejournal vil bestå etter innføring av en innbygger - 

en journal.» (Direktoratet for e-helse, 2018b, s. 14).  

 

Dette bekreftes også av informant i helseforetak at det er usikkerhet knyttet til framtidsbildet 

til Kjernejournal og dette påvirker holdning til å bruke systemet:   
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«Legene har ofte sagt : hvorfor i alle dager kan jeg ikke se, hente dokumenter, når dette er en 

sentral database for hele landet. Det ville jo vært mye enklere. «nei, jeg gidder ikke å bruke 

Kjernejournal, jeg. Da venter jeg heller til helseplattformen kommer»... Altså den de har i 

Helse- midt, eller får der, eller til «en innbygger en journal» kommer (Informant som arbeider 

med samhandling på stort sykehus)  

 

Informant som følger opp Kjernejournal på mellomstort helseforetak nevner også at «en 

innbygger – en journal» målbildet ses på som et av de overordnede målene bak systemet og at 

alle forstår verdien av det, men at det likevel er vanskelig å få med legene på å gjøre 

merarbeid:  

 

Intervjuer: Så de (legene) noe nytte av Kjernejournal , eller ble det mest sett på som 

merarbeid?  

Informant: Ja, altså de (legene) skjønner jo poenget. Hele cluet her går på stortingsmelding 

nr 9 (en innbygger – en journal). Det ligger jo helt i toppen, eller eventuelt helt i bunnen for 

opplegget her. Det er jo en innbygger- en journal. Så dette er et lite steg på veien der. Og så 

er det klart at en doktor skjønner jo poenget med å få informasjonen som kan redde liv for en 

pasient. Men det er likevel vanskelig å få dem til å gjøre dobbeltregistrering og merarbeid. 

Det handler jo også om feilkilde. Greier man alltid å gjenta informasjonen man har skrevet i 

et system over i annet system? Det er helt klart en risiko i det.  

(Informant fra mellomstort sykehus ) 

 

Det kommer også fram i datainnsamlingen at det ikke er tydelig hvordan Kjernejournal er en 

del av «en innbygger – en journal» målbildet, og at legene ikke tar i bruk nye løsninger fordi 

de venter på «en innbygger – en journal»:  

 

Nei de som ikke vil [bruke Kjernejourna]). De som sitter på gjerdet og venter på en innbygger 

en journal. Og så er det mye misforståelser. Mange tror at Kjernejournal er en innbygger – 

en journal. Det er mange som tror det. (Informant som arbeider med samhandling på stort 

helseforetak)  

 

 

 

 



 
74 
 

6 Analyse 

Til nå har historien om Kjernejournal blitt presentert. Det har blitt presentert hvordan det 

opprinnelig ble bestemt at Kjernejournal skulle utvikles, hvordan utviklingsprosessen og 

innføring har foregått og hvordan systemet møtte motstand i start, spesielt fordi det ble lagt 

opp til at helsepersonell måtte legge inn kritisk informasjon manuelt. Det har også blitt vist til 

hvordan Kjernejournal er den beste oversikten over legemidler, og hvordan det blir sett på 

som en vei mot «en innbygger – en journal» målbildet. Videre vil jeg presentere nettverket og 

de ulike aktørene som er fremtredende og påvirker andre elementer i historien som er fortalt 

om Kjernejournal. Deretter vil jeg diskutere hvordan nettverket blir styrt ut fra teori 

representert i teoridelen. Til slutt vil jeg oppsummere noen av spenningene som finnes i 

nettverket. Det blir referert til «stabilitet i nettverket». Dette viser til hvordan elementene har 

blitt innrullet i nettverket slik at det er dannet et stabilt aktør nettverk, der man ikke ser 

relasjoner mellom elementene.  

 

6.1 Aktør-nettverket 

For å beskrive nettverket til Kjernejournal starter vi med å oppsummere de ulike aktørene som 

er nevnt i historien om Kjernejournal som er blitt presentert. Deretter vil det bli diskutert 

hvordan nettverkets identitet og mål har blitt formet i en translasjon-prosess (Callon, 1984).  

 

6.1.1 Aktører I nettverket 

Før vi ser videre på nettverkets mål vil det bli presentert de elementene i historien som danner 

Kjernejournal sitt nettverk. Dette er både menneskelige og ikke-menneskelige elementer og 

hvert element har en distinkt identitet i dette nettverket. Med identitet menes her 

hovedoppgaven elementet har i nettverket, og dette er også knyttet til deres overordnede 

identitet.  

 
Element Aktørens identitet 

Direktoratet for e-helse  

( Norsk Helsenett) 

Arbeider for sterkere styring av IKT i helsesektoren ved å 

standardisere. Ansvarlig for utvikling, drift og forvaltning av 

Kjernejournal.  

 

Regionalt helseforetak Eies av Staten. Styrer helseforetak i en region. Arbeider for bedre 

og mer brukervennlig systemstøtte til helsepersonell.  
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Helseforetak Eies av regionalt helseforetak. Styrer flere sykehus og andre 

tjenester i spesialisthelsetjenesten. Ansvarlig for å følge opp 

Kjernejournal på sykehusene.   

 

Leger på helseforetak Lege som arbeider i spesialisthelsetjenesten. Kan være 

spesialisert innen et fagfelt. Bruker Kjernejournal ved behov og 

skal ifølge standard  registrere informasjon de får fra pasient som 

ikke er lagt inn.  

 

Fastleger Ofte hovedkontaktpunkt for pasient. Har en egen styringsmodell 

og er privat drevet ved at de får takster fra det offentlige for 

utført arbeid som f.eks innlegging av kritisk informasjon.  

 

Sykepleiere Bruker journalsystem og tilrettelegger for pasientbehandling ved 

å innhente informasjon i pasientsystemer. Kan produsere noen 

typer kritisk informasjon i Kjernejournal.  

 

Pasienter Eier av informasjon i Kjernejournal. Kan produsere informasjon i 

Kjernejournal og gå inn i sin Kjernejournal via Helsenorge.  

 

AMK- sentral Tar imot akutt-telefoner (113). Slår opp i Kjernejournal om det er 

registrert kritisk informasjon på pasient.   

 

Helseregistrene 

(Reseptformidleren) 

(Fastlegeregisteret) 

(Norsk pasientregister) 

 

Produsent av informasjon i Kjernejournal 

Helsenettet Lukket nett for helsetjenester der Kjernejournal er plassert. 

Driftes av Norsk Helsenett. Fastleger, tannleger og andre 

helsetjenester betaler månedlig avgift for å få tilgang.  

 

HelseID (pålogging med PKI-kort) Påloggingsløsning for å logge inn i Helsenettet for å få tilgang til 

Kjernejournal. Helsepersonell bruker per dags dato PKI-kort 

(Buypass) for å logge inn.    
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Tastatur med kortleser Brukes for å logge inn i Kjernejournal med PKI-kort.  

 

Lover 

(Kjernejournalforskriften) 

(Helseregisterloven) 

 

Gir mandat til hvilket innhold Kjernejournal kan ha og hvem som 

kan få tilgang til opplysningene.  

Standarder 

(Standard for kritisk informasjon) 

(Standard for utveksling) 

 

Krav eller forslag til hvordan informasjon skal struktureres i 

registre og systemer.  

 

Politikk 

(Stortingsmelding En innbygger – en journal)  

(Stortingsmelding Samhandlingsreformen) 

 

Bevilger penger og beslutter IKT-tiltak.  

Lokale journalsystemer 

(DIPS (sykehus) ) 

(Gerica (PLO) ) 

 

Arbeidsverktøy og lovpålagt informasjonssystem. Det finnes flere 

ulike av disse.  

 

Andre pasientsystemer  

 

 

Informasjonssystemer som blir brukt i pasientbehandling og som 

kan inneholde samme informasjon som Kjernejournal  

 

Eks: 

 Metavision – elektronisk kurve (målinger, observasjoner og 

legemidler på helseforetak) 

E-resept – Reseptsystem integrert i journalsystem 

 

Kjernejournal ikon Viser via lokalt journalsystem hva slags informasjon som finnes i 

Kjernejournal.  

 

Dokumentinnsyn-prosjektet Ønsker å hente ut journaldokumenter fra journalsystemene og få 

visning av disse i Kjernejournal.   

 

Pleie- og omsorgssektoren   Kommunale pleie- og omsorgstjenester. Kjernejournal skal 

innføres her med mål om å få bedre oversikt over legemidler.   

 

Figur 6.1 Tabell som viser elementer i nettverket , deres overordnede identitet og rolle i nettverket 
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6.1.2 Translasjon og inrullering 

Historien om Kjernejournal beskriver mange ulike aktører og hvordan både det sosiale og 

tekniske påvirker hverandre. Det er også mange overordnede føringer som påvirker hvordan 

nettverket formes. Videre vil jeg beskrive eksempler på relasjoner mellom elementene i 

Kjernejournal nettverket og hvordan disse er relatert til hverandre. 

 

Som beskrevet i funn ble det beskrevet hvordan ferdigstilling av Kjernejournal systemet ble 

påvirket av politiske beslutninger som ønsket at Kjernejournal skulle bli implementert før 

valget. Det ble dermed tidspress for å bli ferdig med systemet. Dette førte til at det måtte lages 

en enkel versjon der det var lagt opp til å legge inn mer funksjonalitet i systemet senere. Målet 

var at Kjernejournal på sikt også skulle inneholde deling av journaldokumenter som er et 

etterspurt behov i sektoren. For å få lov til å utvikle Kjernejournal var det også nødvendig å 

endre lovverket. Det ble laget en egen forskrift som viser til hvilke funksjoner som kunne 

være med i Kjernejournal løsningen. Når systemet ble implementert uttrykker informant i 

denne masteroppgaven at noen opplevde systemet som prematurt og de savnet mange av de 

funksjonene de hadde forventning om at skulle være med. Det var heller ikke helt tydelig for 

brukerne hvordan de skulle bruke Kjernejournal og hvilken nytteverdi det hadde for dem i en 

behandlingssituasjon. Dette viser til hvordan det ble gjort forhandlinger og tatt valg som førte 

til at aktøren «politikk» i starten av prosjektet fikk sine mål innfelt i nettverket. Disse valgene 

førte til at systemet ble innført før alle ønskede funksjoner var implementert i systemet og 

påvirket bruk av systemet.  

 

Det var lite snakk om Kjernejournal i starten og det måtte informeres om systemet for at det 

skulle bli tatt mer i bruk. De stedene som har klart å få opp bruken, både når det gjelder 

oppslag og registreringer, viser til at de har fokusert på å fremsnakke og informere om 

systemet. Det er generelt mer oppslag enn registreringer.  Det kan tyde på at det fremdeles er 

behov for å informere om nytteverdi av systemet og på den måten innrullere deltakere til 

nettverket.  For å få tilgang til Kjernejournal går man inn via lokalt journalsystem ved å 

trykke på Kjernejournal ikonet. På behandlingsstedene der Kjernejournal er innbakt i 

rutinebeskrivelser er ofte farge på ikonet viktig for om man sjekker Kjernejournal eller ikke. 

Noen steder er det innbakt i rutiner at man sjekker når det er registrert kritisk informasjon 

(vist med rød knapp i journalsystem). Dette er for eksempel rutine hos AMK sentralen. Det 

finnes fortsatt pasienter med kritiske tilstander som ikke har denne informasjonen registrert i 

Kjernejournal. Det kan også være at pasient har registrert informasjon selv som kan være 
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viktig (mørkeblått ikon). Dette ikonet er også en viktig aktør som skal veilede bruker av 

systemet om når de bør slå opp i systemet. Dette fører også til at det blir fokusert på at det slås 

opp om det finnes Kritisk informasjon. Dette ikonet er dermed også med på å styre bruk av 

systemet.  

 

Det krever innlogging for hver gang man ønsker å gå inn i Kjernejournal, noe som også blir 

uttrykt som tungvint ved at man må logge seg inn i enda et system. Lege som arbeider på 

sykehus forteller at tastaturene med kortleser ofte er ødelagte og dette fører til at man må gå 

fra maskin til maskin før man får logget inn. Videre ser vi hvordan sykepleierne skulle bli 

innrullet i nettverket, men noen steder fikk ikke sykepleierne tilgang fordi det ikke var 

budsjettert for å utstede PKI-kort til dem. PKI- kortene blir også trukket frem hos innføring i 

PLO, der det er kostbart og tungvint å kjøpe inn kort og bytte ut tastaturer slik at de har 

kortleser. Dette er et eksempel på hvordan den installerte basen påvirker bruk av systemet, 

ved å innføre nye aktører som skal passe inn i en installert base vil denne aktøren måtte 

konkurrere med eksisterende innloggingsmekanismer og systemer.  

 

Hvordan den installerte basen og eksisterende arbeidsprosesser påvirker innføring av et nytt 

system så vi også i PLO der deres arbeidsverktøy er på mobile enheter. Kjernejournal kan 

ikke brukes på mobile enheter fordi helsenettet er et lukket nett som per dags dato ikke kan 

nås via mobile enheter.  Her arbeides det med nye løsninger slik at det skal være mulig å 

logge inn enklere med BankID. Dette er et eksempel på hvordan enkeltelementer ikke passer 

inn i en eksisterende arbeidspraksis, men på grunn av lover og sikkerhet er det tatt valg som 

fører til at løsningene må utarbeides slik at de dekker disse kravene. Et annet eksempel på 

dette er hvordan logging av tilgang måtte endres for AMK ansatte fordi de i sin 

arbeidshverdag er anonymisert for brukere som ringer inn. Tilgangslogging er også en 

sikkerhetsmekanisme slik at pasient skal føle seg trygg på at ingen har snoket i journalen. Det 

er dermed flere aktører som har en relasjon til dette elementet. Enkelte AMK-ansatte lar seg 

ikke bli innrullet i nettverket om aktøren «tilgangsstyring» er en del av nettverket. AMK-

ansatte ble derfor fritatt for logging av navn. Dette er et eksempel på en forhandlingsprosess 

der Direktoratet for e-helse går inn som en talsperson for pasientene og tar valg på vegne av 

disse for å oppnå stabilitet i nettverket.   

 

Det er ikke bare tekniske elementer og eksisterende arbeidsprosesser som påvirker hvordan et 

system som Kjernejournal blir tatt imot og brukt. Dette ser vi eksempel på med hvordan det 
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fremkommer at fastlegene i start ble spurt om å legge inn kritisk informasjon på sine 

pasienter, uten at det var satt en takst på hvor mye de fikk betalt for dette arbeidet. Det kan 

også virke som det er mange andre faktorer som påvirker hvordan systemet blir mottatt av 

fastlegene, for eksempel at de fra før har fått mange føringer nasjonalt for ansvar for pasient 

og mange oppgaver som har ført til den mye debatterte «fastlegekrisen». Dette viser til 

hvordan det også kan være konflikter og spenninger i den installerte basen som fører til at 

aktørene ikke lar seg innrullere i nettverket. Det ligger også økonomiske ordninger i den 

installerte basen som er en viktig aktør som må tilpasses for å overbevise aktørene om at de 

drar nytte av å være med i nettverket. Dette så man for eksempel når sykepleier skulle få 

tilgang og det ikke var økonomiske midler til dette på sykehuset. Et annet eksempel er når 

Kjernejournal mistet finansiering til fordel for prioritering av andre tiltak.  

Figur under viser en simplifisert fremstilling av nettverket med elementer presentert i denne 

masteroppgaven. Denne viser til hvordan økonomi, lover og politikk er overordnede 

elementer som påvirker de andre elementene i nettverket gjennom for eksempel målbilder og 

lovverk. Disse målbildene og lovverkene legger føringer for hele nettverket.  

 
Figur 6.2 Simplifisert fremstilling av aktørene i nettverket (Egen illustrasjon) 



 
80 
 

Hva er nettverkets mål?  

Samhandlingsreformen er et av de første store dokumentene som beskrev arbeid med 

Kjernejournal og kan ses på som den første målsetter for nettverket. Det overordnede målet 

var at man trengte bedre samhandling i helse- og omsorgssektoren i Norge der 

kommunikasjon skulle være elektronisk. Hovedutfordringene var knyttet både til et 

pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Bedre samhandling handler også om 

mer effektiv bruk av ressurser og oppgavekoordinering. Kjernejournal skulle inneholde 

kjerneopplysninger om pasienten som var livsbergende kritisk informasjon, gjeldende 

medisinering, kontaktoversikt og epikriser. Overordnet skulle Kjernejournal være med på å 

bidra til bedre samhandling i sektoren som fører til mer effektiv pasientbehandling.  

 

Videre kom målbildet om «en innbygger – en journal» som omhandler «overgangen fra 

dagens kompliserte systemlandskap til en situasjon der helseopplysninger i større grad er 

tilgjengelig på rett tid og på rett sted» (Direktoratet for e-helse, u.å.-b). Dette er et overordnet 

målbilde der Kjernejournal i starten ble nevnt som et tiltak. Dette målbildet har siden 

etablering i Stortingsmelding 9 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012) utviklet seg videre til 

etablering av Helseplattformen i Helse Midt og en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste i form av Akson prosjektet (Direktoratet for e-helse, u.å.-b). Kjernejournal 

står i dette målbildet sterkest hos spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse 

Sør-Øst der strategien er å integrere de eksisterende systemene slik at det oppleves som en 

helhetlig løsning. Bak målbildet om «en innbygger – en journal» og utvikling av 

Kjernejournal er det flere delmål blant annet (1) bedre samhandling og tilgang til viktige 

opplysninger om pasient for å øke pasientsikkerheten, (2) standardisert kritisk informasjon og 

(3) sterkere styring av IKT i helsesektoren.   

 

Hoved-aktør som ønsker å overbevise elementene om å bli en del av nettverket er Direktoratet 

for e-helse, men bak denne aktøren ligger kanskje den viktigste aktøren som er mest 

fremtredende i hvordan informantene ser på Kjernejournal. Dette er målbildet om «en 

innbygger – en journal». Når informantene som har vært en del av denne masteroppgaven har 

blitt spurt hva som er den viktigste grunnen for at Kjernejournal har blitt utviklet er det «en 

innbygger – en journal» målbildet nevnt av flere. I deres tanker rundt framtidsutsiktene til 

Kjernejournal blir også Kjernejournal nevnt som en vei mot å nå «en innbygger – en journal» 

målbildet, spesielt ved at man i disse dager arbeider med å få innsyn i journaldokumenter. 

Kjernejournal blir også nevnt som en viktig vei til en innbygger – en journal i mediesaker. 
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Samtidig finnes det ikke en tydelig plan på hvor Kjernejournal står i dette målbildet. Et 

tydelig framtidsbilde for hvordan Kjernejournal skal være en del av dette mangler.  Dette 

mener jeg er med på å skape spenninger i nettverket og fører til at det er vanskeligere å 

innrullere de menneskelige aktørene i nettverket, da nettverk knyttet til de lokale systemene 

med samme funksjonalitet har et tydeligere mål i organisasjonene. Dette er blant annet fordi 

de er innarbeidet i arbeidsprosesseser og det er lovpålagt å registrere i disse systemene.  

 

Som beskrevet i starten av dette kapittelet er det tatt mange valg som påvirker relasjonene 

mellom de ulike elementene i nettverket og hvor enkelt det er å innrullere aktører i nettverket. 

Det ble for eksempel tatt valg om at systemet måtte implementeres før det inneholdt alle 

funksjonene som var nevnt i lovteksten om Kjernejournal fordi det var tidspress knyttet til å 

få implementert systemet. Det ble også tatt valg om at kritisk informasjon skulle registreres 

manuelt av legene. Disse valgene påvirker også hvordan elementene i nettverket er relatert til 

hverandre. Videre blir det oppsummert hvordan aktørene har blitt innrullert i nettverket.   

 

Innrullering 

Et kritisk punkt for å få med de ulike aktørene i innrulleringsprosessen er ved innføring av 

systemet. Det nasjonale systemet E-resept ble umiddelbart tatt i bruk, mens Kjernejournal så 

deltakerne ikke med en gang en verdi med å bruke. Det var lite reklamasjon for systemet og 

legene forsto ikke helt hva dette systemet var. Innføring samtidig som e-resept blir vist til som 

hovedmotivasjon for at legene hentet ut sine PKI-kort og tok i bruk denne måten å logge inn 

på. Ved å innføre disse nasjonale systemene samtidig ser man også at dette kan ha ført til at e-

resept som var et etterlengtet system fikk mer oppmerksomhet. Dette systemet er også tettere 

integrert med lokalt journalsystem. Mine funn kan tyde på at det i start ikke var tydelig 

hvordan Kjernejournal skulle brukes og hvilken verdi det hadde for brukerne utenom at det 

var en «dugnad» for å gi bedre opplysninger på tvers. Det var også fokus på at man skulle slå 

opp i Kjernejournal når knapp i lokalt journalsystem lyste rødt, som er symbol på at det finnes 

kritisk informasjon. Det var derimot lite kritisk informasjon i start, og dette kan også ha ført 

til at systemet ble lite brukt. Det var heller ikke populært at legene manuelt skulle legge inn 

denne informasjonen som måtte dobbelføres i både lokalt journalsystem og Kjernejournal. 

Denne motstanden førte til at Direktoratet for e-helse i opplæring fikk mer fokus på at 

systemet var en god kilde til oversikt over legemidler. Med det ser man også at de endret 

strategi for hvordan de skulle innrullere deltakere i nettverket. Legemiddelnytten kommer 
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også til syne ved innføring i Pleie- og omsorg (PLO) der Kjernejournal må innføres for å 

kunne få tilgang til Pasientens legemiddelliste.  

 

Endring av fokus fra kritisk informasjon til legemidler er en måte det ble forhandlet mellom 

aktørene for å innrulle deltakerne i nettverket. Man så også at godkjenningsprøven som måtte 

gjennomføres av brukere i starten møtte stor motstand. Denne ble senere fjernet og er et annet 

eksempel på hvordan de ulike aktørene har forhandlet for å bli enige. Dette ser vi også tilfelle 

av når fastlegene fikk takst for å legge inn kritisk informasjon. Funn tyder på at det fortsatt er 

behov for å informere mer om nytteverdi av Kjernejournal for å innrullere deltakere i 

nettverket slik at det blir stabilt.  

 

6.2 Nettverkets opprettelse og styring 

Som beskrevet i det teoretiske rammeverket er nettverksstyring ifølge Provan og Kenis (2008) 

kritisk for effektivitet. Nettverk må styres uten fordeler av hierarki eller eierskap. En av 

hovedaktivitetene til den som styrer nettverket er å orkestrere interaksjon mellom aktørene i 

nettverket. I inter-organisatoriske nettverk er samhandlingsaspektet viktig for å få til dette. 

 

Om vi ser på den overordnede styringen av nettverket til Kjernejournal består styringsformen 

av flere juridiske organisasjoner(helseforetak og fastlegekontor). Direktoratet for e-helse har 

styrt utvikling av Kjernejournal og forvalter systemet. Nettverket har blitt opprettet ved at 

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at Kjernejournal skulle innføres i den 

akuttmedisinske kjeden for å gi bedre akutt informasjon om en pasient uavhengig av 

behandlingssted. Man kan dermed si at nettverket er det Provan og Kenis (2008) kaller mål-

styrt ved at det er formelt etablert med en spesifikk hensikt eller mål.  

 

Etter Provan og Kenis (2008) sitt rammeverk styres det overordnede nettverket av en 

administrator. Men man kan også argumentere for at det i prinsippet styres av en ledende 

organisasjon. Direktoratet for e-helse er den ledende aktøren i nettverket. De har også som 

overordnet mandat å sørge for bedre IKT-styring i den norske helsesektoren. De koordinerer 

aktiviteter og nøkkelbeslutninger for videreutvikling av systemet.  På den måten kan de bli 

sett på som en ledende organisasjon, ved at de har en ledende rolle over systemet. Samtidig er 

de etter lovverk en administrator for nettverket ved at de ulike helseforetakene og 

fastlegekontorene selv styrer sine deler av nettverkene. Det er nå også opprettet et 



 
83 
 

områdeutvalg som blant annet skal ha ansvar for å diskutere videre strategisk retning for 

Kjernejournal og forvaltning. Ved å ha en tydelig involvering fra flere parter vil Direktoratet 

for e-helse sannsynligvis få en tydeligere administrator-rolle. Det er også et ønske om sterkere 

styring av nasjonale løsninger ved endring av e-helseloven. Dette kan tyde på at Direktoratet 

for e-helse ønsker å gå mot å bli en ledende organisasjon i lovverk. Deres overordnede 

mandat og mål er også å sørge for sterkere styring av IKT-utviklingen i helsesektoren i Norge. 

Dette kan føre til at overordnet mål for nettverket også blir knyttet til overordnet mål for den 

ledende organisasjonen som er sterkere styring av IKT i helsesektoren. Dette kan skape 

spenninger mellom lokale og globale mål.  

 

6.3 Provan og Kenis rammeverk sammen med ANT perspektiv   
Om man ser på dette med en ANT tilnærming til styring av systemet og deler det opp i ulike 

elementer kan man også se at det finnes flere «nivåer» med styring av nettverket. Informant 

som har arbeidet med innføring nevner at det var enkelt å implementere Kjernejournal, fordi 

det var bestemt at alle måtte implementere det. I dette tilfelle kommer det også inn at 

Direktoratet for e-helse har en ledende rolle. Samtidig ser vi at hvert enkelt helseforetak har 

ansvar for å følge opp at systemet blir brukt, men at dette blir gjort i ulik grad på hvert 

helseforetak. Dette vises også ved at det i denne studien var vanskelig å finne personer på de 

ulike helseforetakene som var ansvarlig for Kjernejournal og følte de hadde noe å bidra med i 

studien.  Som informant fra stort helseforetak uttrykte var det hos dem en fagansvarlig for 

Kjernejournal, men denne personen brukte ikke Kjernejournal selv og hadde ikke så mye 

kjennskap til hva som foregikk med systemet. Lege som arbeider på sykehus forteller også at 

det ikke «snakkes så mye om Kjernejournal» på hennes arbeidsplass. Hun har tatt det i bruk 

på eget initiativ og skulle ønske flere ble oppmerksomme på hvor god den er for å få oversikt 

over legemidler. Det finnes også steder som har klare rutiner på hvordan de skal bruke 

Kjernejournal, for eksempel om ikonet lyser rødt. På helseforetakene som ikke har en tydelig 

styring er det opp til hvert enkelt nettverksmedlem om de ønsker å ta i bruk Kjernejournal, og 

det er ikke noe overordnet styring som sørger for at nettverksmedlemmene velger å være en 

del av nettverket. Om man nå går tilbake til Provan og Kenis (2008) sin modell er disse 

delene av nettverket deltaker-styrt. Deltakerstyrte nettverk er ifølge dem avhengig av at alle 

deltakere er med i nettverket og forpliktet til nettverkets mål.  

 

Jeg vil videre argumentere for at det finnes flere nivåer med styring i nettverket ut fra hvilke 

deler som styres. Det er også ikke-menneskelige aktører som påvirker styring av disse delene:  
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Deler som styres Type styring  Menneskelig aktør Ikke-menneskelig aktør 

Styring av utvikling av system 

og informasjonelementer 

(før implementering) 

Administrator Nasjonalt   

v/Prosjektgruppen for 

Kjernejournal 

Standarder og 

prosjektføringer 

Styring av implementasjon Ledende 

organisasjon/administrator 

Nasjonalt  

(Direktoratet for e-helse (tidl. 

HOD) 

Arkitektur 

Styring av det implementerte 

tekniske systemet med 

innhold og endringer 

Ledende organisasjon 

/administrator 

Nasjonalt 

(Direktoratet for e-helse og 

leverandør) 

Arkitektur 

De ulike helseregistrene 

og Standard for kritisk 

informasjon 

Styring av innføring, rutiner og 

arbeidsprosesser 

Ledende organisasjon Lokalt 

(De ulike helseforetak og 

fastlegekontor) 

Eksisterende 

arbeidsprosesser og 

systemer 

Styring av bruk  Administrator / Deltaker-

styrt 

Lokalt eller hvert enkelt medlem 

 

(Helseforetak/Fastlegekontor 

eller Helsepersonell) 

Eksisterende 

arbeidsprosesser og – 

systemer. Medisinsk 

kontekst.  

 

Styring av utvikling 

Styring av utvikling og innholdselementer ble administrert av Direktoratet for e-helse, men 

det er mange aktører som har kommet med innspill hvordan systemet skulle være. Det var 

blant annet mange referansegrupper involvert for å gi innspill. Her er det derfor satt at styring 

av dette ble ledet av en administrator for nettverket. Det er også andre ikke-menneskelige 

elementer som påvirker dette som overordnet prosjektmetodikk, økonomi, politiske føringer 

og eksisterende standarder som må brukes og tas hensyn til i utviklingsprosessen.  

 

Styring av implementasjon 

Styring av implementasjon viser til hvordan det var bestemt at Kjernejournal skulle 

implementeres i den akuttmedisinske kjeden. Det var til en viss grad valgfritt for 

fastlegekontorene og det er noen få som ikke har implementert systemet.  Likevel var det 

sterke nasjonale føringer som bidro til at de fleste implementerte systemet. Det er også en 
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sterkere styring av IKT-porteføljen på de ulike helseforetak med føringer fra de regionale 

helseforetakene som fungerer som administrator for helseforetakene. Dette påvirkes også av 

eksisterende arkitektur, både arkitektur på lokale stedene systemet skal bli implementert og 

systemets arkitektur.  

 

Styring av teknisk system med innhold 

Når det gjelder styring av det tekniske systemet kan det komme inn endringsønsker fra 

brukere for hvordan systemet kan forbedres.  På den måten fungerer styring av denne med en 

administrator. Samtidig er det vanskelig å sette dette i en bås, fordi det er mange andre 

faktorer som påvirker hvordan dette styres som f.eks sikkerhetsmekanismer og lover tilknyttet 

dette. Det er også i stor grad standardiserte funksjoner i systemet ved at det henter 

informasjon fra standardiserte helseregistre og hvilken kritisk informasjon som legges inn og 

hvordan dette organiseres er styrt av Standard for kritisk informasjon. Dette fører til at det er 

mange faktorer som påvirker dette slik at det er vanskelig å si hvem som er den største 

påvirker for beslutning.  

 

Styring av innføring, rutiner og arbeidsprosesser 

Med innføring, rutiner og arbeidsprosesser menes hvordan systemet blir en del av de formelle 

arbeidsbeskrivelsene på helseforetak og fastlegekontor. Dette blir utarbeidet og del av 

formelle rutiner. Ifølge person som har arbeidet med innføring og de andre jeg har snakket 

med som arbeider på helseforetak er det ofte at når det er et rødt ikon, som tilsier at det finnes 

kritisk info på pasient, skal man slå opp i Kjernejournal. Hvordan det blir innbakt i 

arbeidsprosesser påvirkes også av eksisterende arbeidsprosesser knyttet til andre systemer.  

 

Styring av bruk  

Styring av bruk er underlagt de formelle arbeidsprosessene og rutinene, men samtidig er det 

mange aspekter som påvirker dette. For eksempel kan det være at man ikke har tid til å slå 

opp, eller at man finner informasjon man trenger andre steder. Med andre ord må systemet gi 

verdi i den medisinske konteksten for at det skal brukes. Det er derfor satt som styrt av 

helseforetak eller fastlegekontor (via formelle arbeidsrutiner) eller opp til hvert enkelt 

helsepersonell på bakgrunn av hva det er behov for i medisinsk kontekst. Det påvirkes derfor i 

stor grad av andre arbeidsprosesser og medisinsk kontekst. Denne delen av nettverket er det 

som krever mest av alle deltakerne i nettverket.    
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For å oppsummere analyse til nå kan man si at nettverket er opprettet av en ledende 

organisasjon. Videre styres systemet og dens funksjoner av denne ledende organisasjonen, 

men nettverket er også deltakerstyrt ved at det legges opp til at hvert helseforetak måtte ta 

ansvar for å følge opp bruk etter innføring. Nettverkets opprettelse er mål-styrt og initiert av 

en ledende organisasjon, men arbeid med å opprettholde nettverket er opp til hvert enkelt 

nettverksmedlem.  Man kan si at nettverket er implementert av en ledende organisasjon, men 

om deltakerne ønsker å delta i nettverket er det til en viss grad frivillig og opp til hvert enkelt 

nettverksmedlem.  

 

6.4 Spenninger I nettverket  

Som beskrevet i teoretisk rammeverk viser Provan og Kenis  (2008) til tre spenninger som 

kan finnes i nettverk og er kritisk for effektivitet. Dette er mellom (1) effektivitet og 

inkludering , (2) Intern vs. ekstern legitimitet og (3) Fleksibilitet vs. stabilitet. Videre vil disse 

tre spenningene diskuteres opp mot hvordan de ulike elementene i nettverket styres. Jeg vil 

her først beskrive hvordan disse spenningene er relatert til hvordan nettverket styres av en 

administrator, ledende organisasjon eller er deltakerstyrt. Jeg vil deretter blande inn en sosio-

teknisk tilnærming der det ikke bare er de menneskelige elementene som skaper disse 

spenningene.  

 

Effektivitet og inkludering – Styring av bruk  

Effektivitet vs. inkludering omhandler spenningen mellom å involvere deltakere i 

beslutninger som gjelder nettverket versus å ha en effektiv administrering. Denne spenningen 

vil diskuteres opp mot hvordan styring av bruk håndteres hos helseforetakene som er 

representert i denne oppgaven. På de større helseforetakene har det vært vanskeligere å styre 

bruk. De nevner hvordan statistikk fra Direktoratet for e-helse som skal hjelpe dem med å 

følge med på bruk ikke gir dem informasjonen de trenger for å kunne styre bruken. Dette 

tyder på at nettverksmedlemmene ikke er nok involvert i verktøy for styring av bruk som er 

tilrettelagt av administrator Direktoratet for e-helse. De får ikke de ressursene de har behov 

for, slik at de kan ta ansvar for styring av bruk. I Kjernejournal nettverket er det et av de tre 

helseforetakene som har hatt en prosjektleder som har fulgt opp bruk, det er da en 

administrator som tar ansvar for styring av bruk i nettverket, hovedsakelig ved å kommunisere 

med deltakere i nettverket. Dette blir også sett på som et av de beste i landet på bruk av 

Kjernejournal.  
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Vi ser også at når informant som arbeider med samhandling tok grep for å informere på ulike 

avdelinger på sykehuset og mellom ansatte på sykehus og hos fastlegene gikk bruken opp. 

Dette var samtidig som Direktoratet for e-helse kom inn med en informasjonskampanje. I 

disse eksemplene har Direktoratet for e-helse hatt en tydelig administrator rolle slik at bruk 

har gått opp.  

 

Statistikk over Kjernejournal som Direktoratet for e-helse sender ut hver måned dekker ikke 

helseforetakene sitt behov. Statistikk er en effektiv måte å hente ut informasjon fra systemet, 

men den viser ikke de detaljene det er behov for på sykehuset.  Nettverksdeltakerne har ikke 

vært nok involvert i utforming av denne statistikken, men utforming av denne statistikken 

henger også sammen med den overordnede arkitekturen til systemet. Den løse koblingen til 

lokalt journalssystem fører til at statistikk viser til hvilke enkeltpersoner som aksesserer 

Kjernejournal. Det viser ikke til grupper med ansatte som for eksempel avdelinger. Det blir da 

vanskeligere for de store helseforetakene å bruke statistikken for å gå ut til de avdelingene 

som er dårlige på bruk. Provan og Kenis (2008) viser til at et nettverk styrt av en 

administrator er det beste for å sikre spenningen mellom effektivitet og involvering. Funn 

viser til at det er behov for en administrator for å følge opp bruk, men verktøyene som brukes 

for å styre bruk mener jeg må utarbeides i samarbeid med nettverksmedlemmene.  

 

Lokal vs global  

Når det gjelder (2) ekstern og intern legitimitet, som jeg velger å snakke om som lokale og 

globale mål, består nettverket av mange mindre sub-nettverk (helseforetak og fastlegekontor). 

Det er ønskelig at Kjernejournal skal føre til at de fremstår mer som et helhetlig nettverk.  

Her ser man spenninger knyttet til å få lagt inn kritisk informasjon i systemet som følger den 

nye standarden. Et av de overordnede målene for systemet er at det skal være et register for 

standardisert kritisk informasjon. Direktoratet for e-helse har fungert som en administrator i 

utarbeidelse av standarden der de har hentet innspill fra referansegrupper og høringsuttalelser 

som skal representere de ulike gruppene i sektoren. Standarden har deretter blitt implementert 

i systemet i form av en standardisert database der det brukes nedtrekksmenyer og sjekkbokser 

for hvordan informasjonen skal bli lagt inn. Kritisk informasjon innholdselementet er 

avhengig av helsepersonell for å bli lagt inn i systemet. Dette ses på som en tungvint løsning 

av helsepersonell. Det ble i innføringsprosessen oppfordret til at fastlegene skulle gå 

igjennom sine pasienter og legge inn kritisk informasjon. Dette fordi de er nærmest pasientene 
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og det var størst sjanse for at de hadde mest pasientinformasjon som dette i sine systemer. 

Dette kan ha ført til en spenning mellom «gruppene» i nettverket ved at noen helsepersonell 

på helseforetak mener at «dette er fastlegens arbeid». Fastlegene fikk også i start ikke takst for 

å legge inn dette, mens helsepersonell på helseforetak viser til at de ikke har tid til å gjøre 

dette arbeidet.  Fastleger og helseforetak har ulikt inntektsgrunnlag som fører til at styring av 

disse må håndteres på ulike måter. Dette viser til hvordan man ikke klarer å ivareta alle 

gruppers behov. ANT prosessen «forhandlinger» kan brukes for å diskutere denne 

spenningen. I Kjernejournal prosjektet ser vi hvordan fastlegene forhandlet for å få takst for å 

utføre oppgaven. De blir da også mer villige til å bidra til det globale målet fordi de får 

belønning for arbeidet. Dette gjør at de da enklere blir med på de overordnede målene til 

nettverket. Man ser at på helseforetakene er det spenning knyttet til at de overordnede globale 

interessene til nettverket som blant annet er å få lagt inn standardisert kritisk informasjon i 

Kjernejournal blir underordnet de lokale målene til de ulike nettverksmedlemmene der 

systemer med lik informasjon, tidspress og inntektsmodell påvirker dette. 

 

Fleksibilitet vs. stabilitet  

Spenningen knyttet til (3) fleksibilitet vs. stabilitet ser man i Kjernejournal ved at styring av 

systemets innhold er stabilt og styrt av en ledende organisasjon som er Direktoratet for e-

helse. Samtidig ser vi også at systemet er fleksibelt ved at deltakerne til en viss grad selv kan 

velge om de vil bruke systemet. Bruk er dermed deltakerstyrt. Provan og Kenis (2008) nevner 

at et av problemene med deltakerstyrte nettverk er at deltakerne kan velge å gå ut av 

nettverket eller ikke bidra. Det er ønskelig at alle deltakerne skal brukes systemet, og kritisk 

informasjon er avhengig av at deltakerne bidrar i nettverket. Det er satt opp rutiner og føringer 

for hvordan systemet skal brukes, der det er bestemt at helsepersonell som først oppdager 

kritisk informasjon på pasient skal registrere dette i Kjernejournal. Samtidig er det ikke 

lovpålagt at dette må gjøres og helsepersonell kan ikke kontrolleres på om de har lagt inn 

denne informasjonen eller ikke. Spenningen knyttet til fleksibilitet og stabilitet er dermed 

påvirket av at ulike elementer knyttet til innhold og bruk blir styrt på ulike måter, og dette 

fører til spenninger i nettverket. 

 

6.5 Oppsummering av analyse  
 
Med Aktørnettverks-teori ser man hvordan relasjoner mellom menneskelige og ikke-

menneskelige aktører påvirker bruk. For eksempel kjernejournal-ikonet i lokalt journalsystem 
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er en styringsmekanisme for når systemet tas i bruk. Det er også mange overordnede 

målbilder som har skapt spenninger i den installerte basen som er med på å skape spenninger i 

nettverket. Med det ser man også hvordan det som i brukskontekst kan ses på som en liten 

detalj , ikonet i lokalt journalsystem, fungerer som en styringsmekanisme på lik linje med 

større overordnede komplekse strukturer som er dannet på bakgrunn av overordnede 

målbilder som påvirker nettverket. Det er også overordnede målbilder og økonomiske 

aspekter som styrer overordnede mål for nettverket, der det mangler et tydelig framtidsbilde 

for Kjernejournal systemet. Dette er med på å skape spenninger i nettverket.  

 

Ved å bruke Provan og Kenis (2008) sitt rammeverk kan man si at nettverket som helhet 

styres av en administrator, men som også kan ses på som en ledende organisasjon. Når man 

deler opp nettverket i ulike deler ser man at disse styres på ulike måter. Her ser man at styring 

av bruk skiller seg ut ved at det er ledet av administrator eller deltaker-styrt. Dette fører til at 

det er det elementet som er mest ustabilt ved at det krever at deltakerne er involvert i 

nettverket. Spenninger i nettverket påvirkes av hvordan nettverket styres. Ved at ulike deler 

av nettverket styres på ulike måter skaper dette også spenninger i nettverket.   
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7 Diskusjon 
 
I analysedelen ble de menneskelige og ikke-menneskelige aktørene som er en del av 

nettverket til Kjernejournal beskrevet. Det ble beskrevet hvordan nettverket ikke har et tydelig 

felles mål og hvordan hoved-aktør har forhandlet med de ulike aktørene for å forsøke å 

innrullere dem i nettverket. I dette kapittelet vil det diskuteres hvilke styringsmessige 

utfordringer som er synlig i Kjernejournal nettverket og hvordan styring er påvirket av design, 

innføring og bruk. Deretter vil det diskuteres hvordan det teoretiske rammeverket har fungert 

for å besvare problemstilling. Dette ønsker å besvare forskningsspørsmålet presentert i 

kapittel 1:  

 

Hvilke styringsmessige utfordringer har man i utvikling og bruk av systemer som 

inneholder mange ulike organisasjoner og deltakere?  

 

7.1 Overordnet mål 
I Kjernejournal nettverket er innføring et viktig moment for å få deltakerne til å ta i bruk 

systemet og bli innrullert i nettverket. Informasjon om systemet har hovedsakelig blitt gitt ved 

innføring, deretter er det opp til hvert enkelt helseforetak å følge opp bruk. Styring av bruk er 

det mest kritiske elementet fordi dette i mange tilfeller er deltaker-styrt. Man er da avhengig 

av at alle deltakerne tar ansvar. Systemet er til en viss grad en frivillig løsning som avhenger 

av at brukerne ser verdi og ønsker å ta i bruk systemet i behandlingskontekst. Det er ikke 

nødvendig at alle tar i bruk løsningen for at den skal gi verdi for de andre deltakerne i 

nettverket, da det meste av informasjonen er hentet fra registre. Kritisk informasjon er 

derimot avhengig av at deltakerne legger inn dette for at denne funksjonen skal gi verdi. Man 

kan si at bruk av systemet styres med «collective action», der en kritisk faktor er at alle 

deltakere må bidra til et felles mål og kollektiv gode.  

 

Et av de overordnede målene for Kjernejournal nettverket er å nå visjonen om en innbygger – 

en journal. Dette målet er et overordnet mål for flere IKT-prosjekter i helsesektoren i Norge. 

Det er ikke tydelig i planer hvor Kjernejournal står i dette målbildet, og dette fører til 

ustabilitet i nettverket ved at deltakerne ikke har et tydelig felles mål og framtidsbilde. En 

styringsmessig utfordring er derfor hvordan man skal arbeide for at deltakerne i nettverket 

skal ta i bruk Kjernejournal og hvordan man skal informere om felles mål slik at «collective 

action» oppnås. Et tydelig fremtidsbilde for hvordan Kjernejournal skal utvikles videre og 
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hvor det står i dette målbildet mener jeg derfor er viktig for å få deltakerne til å bli innrullert i 

nettverket for å få et stabilt nettverk. Ved å ha et tydelig overordnet mål for nettverket vil det 

også være enklere å innrullere deltakere i nettverket fordi felles mål er en viktig faktor for å 

oppnå samarbeid (Ostrom, 2010; Provan & Kenis, 2008). Tidligere forskning har også vist 

hvordan deltakerne tydeligere ser sin rolle i nettverket og arbeider mot et felles mål når det er 

et tydeligere framtidsbilde for nettverket (Uzzi ; Wasseman og Galaskiewicz gjengitt av 

Dhanaraj & Parkhe, 2006). 

 

7.2 Forventningsstyring og funksjoner  
I Kjernejournal nettverket ser man også at mange forventet at systemet skulle inneholde 

journaldokumenter og dermed ble skuffet over funksjonaliteten i systemet. 

Forventningsstyring er dermed en annen viktig styringsmekanisme i store nettverk for å få 

med deltakere. I innføring har det blitt påpekt hvordan det var fokus på Kritisk informasjon 

funksjonen, men at man så hvordan brukerne hadde mest verdi av legemidler og dermed 

endret strategi til å fokusere på nytteverdi av denne funksjonen. På helseforetaket der det var 

lite bruk gikk også bruk opp etter de hadde en informasjonskampanje som gikk ut mot 

spesifikke avdelinger på helseforetak og fastleger tilknyttet helseforetaket. Mer informasjon 

om hvordan systemet gir verdi kan føre til at registrering av kritisk informasjon og bruk av 

systemet går opp. Å få til god kommunikasjon mellom deltakerne i nettverket er viktig for å 

oppnå stabilitet og styre nettverket. Dette er utfordrende, spesielt når størrelse på nettverket 

øker (Ostrom, 2010; K. G. Provan & Kenis, 2008).  

 

For å styre bruk viser tidligere forskning til hvordan man kan legge inn funksjoner som gjør at 

deltakerne i nettverket ønsker å ta i bruk systemet (Grisot et al., 2014; Grudin, 1988). Dette er 

en måte å styre brukere til nettverket ved at de får en belønning for å ta i bruk systemet 

(Grudin, 1988). Innføringsprosessen til Kjernejournal følger også en «Bootstrapping» strategi 

(Hanseth & Aanestad, 2003) ved at de først innfører systemet i pilotkommuner for å teste 

hvordan systemet fungerer for et mindre antall brukere før det implementeres nasjonalt. I 

innføringsperioden er det også lagt opp til at man skal se på hvilke endringer som bør gjøres 

for å tilpasse systemet til brukerne. Etter dette er derimot systemet overlatt til de lokale 

stedene uten en klar administrator for hele nettverket. Kjernejournal er på mange måter en 

enkel løsning ved at den henter informasjon fra ulike registre og er løst koblet til de lokale 

journalsystemene. Legemiddellisten er en nyttig funksjon i Kjernejournal, men at det må 

manuelt dobbeltregistreres Kritisk informasjon er ikke populært blant brukerne. Dette har ført 
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til at det har blitt mye fokus blant deltakerne på hvordan dette skaper merarbeid. Dette kan ha 

vært med på å gi systemet et dårlig rykte fra start som fører til at nettverket blir ustabilt. Dette 

viser til hvordan det er viktig å definere hvilke funksjoner som er viktigst for brukerne slik at 

man overbeviser deltakerne på riktig måte om at de får verdi med å være i nettverket og 

nettverket kan styres av seg selv med nettverkseffekter (Grisot et al., 2014). Hvilke funksjoner 

som er viktige kan være ulikt for ulike grupper. For eksempel ser man i PLO hvordan det å 

legge inn informasjon om avgrensning på livsforlengende behandling vil være viktig for deres 

pasienter. Innføringsstrategien legger til rette for å endre systemet, men når styring av 

nettverket overlates til de lokale behandlingsstedene vil dette også følges opp ulikt på grunn 

av ulik styring på de lokale stedene.  

 

Når man implementerer en stor løsning som skal brukes av en stor heterogen gruppe med 

ulike behov er det viktig å også kartlegge hvilke behov de ulike gruppene har for å sørge for 

at man får med seg deltakerne i nettverket. Samtidig kan det i en så stor gruppe være 

vanskelig å kartlegge hvordan behovene er ulike før systemet er tatt i bruk  (Rolland & 

Monteiro, 2002). For å kunne tilpasse seg brukerne underveis er det nødvendig å monitorere 

aktivitetene i nettverket over tid. Det er også vanskeligere å kontrollere store nettverk fordi 

relasjoner blir mer komplekse og deltakere kan forsvinne i mengden (Ostrom, 2010). Det vil 

stadig komme nye brukerbehov og krav, og dette kan være vanskelig å kartlegge i et stort 

nettverk (Rolland & Monteiro, 2002). For å få til dette er det nødvendig å følge opp hele 

nettverket og få innspill fra deltakerne i nettverket. Dette krever både tid og ressurser for å få 

til der det må vurderes hvor viktig systemet er for å oppnå et mål. Her ser vi også i historien at 

systemets finansiering ble nedprioritert fremfor andre løsninger som er en del av «en 

innbygger – en journal» målbildet.  

 

7.3 Heterogenitet og ansvarsfordeling  
 
Et eksempel på endring i nettverket var hvordan sykepleierne ble innrullert som en ny aktør i 

nettverket for å føre kritisk informasjon og kunne bruke Kjernejournal i pasientbehandling. 

Nytten av å innrullere denne aktøren ble poengtert i sluttrapport for innføring i akuttmedisinsk 

kjede (Direktoratet for e-helse, 2018) og i studie utført av Dyb og Warth (Dyb & Warth, 

2016).  
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Det var tydelig på det store helseforetaket at bruken og innlegging av Kritisk informasjon 

gikk opp når sykepleierne fikk tilgang til Kjernejournal. Det er også uttrykt at sykepleiere har 

en annen kultur enn leger for å registrere i systemer. Dette kan knyttes til hvordan de to 

gruppene «sykepleiere» og «leger» har ulike mål for sitt arbeid. Heterogeniteten til deltakere 

er også beskrevet mye i litteratur knyttet til «collective action» (Nikayin et al., 2013; Olson 

gjengitt av Ostrom, 2010) der det er vist til at heterogeniteten til deltakerne i et nettverk kan 

øke sjanse for å oppnå overordnet mål eller føre til konflikter som gjør at det er vanskelig å 

samarbeid.  Eksempelet med leger og sykepleiere viser til at heterogeniteten til deltakerne 

ikke er et hinder fordi de engasjerte deltakerne tar hånd om goden. Dette kan være fordi 

sykepleiere og leger på et helseforetak er vant til å samarbeide og har rutiner for hvordan de 

gjør ulikt arbeid i systemer. Det er derimot ikke gjort nok undersøkelser av bruk og hvordan 

disse gruppen har ulik kultur. For å verifisere dette må det derfor gjøres flere undersøkelser.  

 

Det finnes også forskning som viser til at det er mindre sjanse for at deltakerne ønsker å bidra 

i nettverket når «alle» skal gi verdi i et felles nav, mens det er større sjanse når det er tydelig 

hvilke elementer som gir verdi til hverandre (Ostrom, 2010). Det er i denne oppgaven 

beskrevet hvordan leger og fastleger har ulike oppgaver og overordnede styringslinjer. Det ble 

ved innføring oppfordret til at fastlegene skulle legge inn kritisk informasjon på sine 

pasienter. Leger på helseforetak viser til at de ikke har tid til å legge inn denne informasjonen, 

og noen ser på det som fastlegens ansvar. I retningslinjer for bruk av kjernejournal er det satt 

at det er person som først oppdager at pasient har kritisk informasjon som skal legge inn dette.    

 

For å løse denne spenningen kan det være behov for en bedre interaksjon mellom gruppene, 

for eksempel ved å legge opp en tydeligere ansvarsfordeling slik at ikke «alle» må bidra på 

samme områder. Det er også tendenser i funn på at ansvarsområder bør tydeligere defineres 

og det bør være tydeligere hvordan man overfører verdi til andre ved å legge inn 

opplysninger. En tydeligere ansvarsfordeling kan også føre til dette ved at deltaker har en 

tydeligere rolle i nettverket. Med det vil jeg påstå at heterogeniteten til deltakerne ikke er et 

problem i nettverket, men det må være tydeligere hvordan brukerne av systemet interagerer 

med hverandre og gir verdi til hverandre. 

 

Innrullering av nye aktører som sykepleiere i nettverket viser også til hvordan økonomiske 

hindringer påvirker nettverket. På et av de store helseforetakene som beskriver at de er dårlige 

på å bruke Kjernejournal har ikke sykepleiere fått tilgang selvom dette er anbefalt nasjonalt. 
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Dette er fordi de ikke har budsjettert for at sykepleierne skal få PKI-kort. Dette er et problem 

med samhandlingsløsninger som ikke ses på som kritiske for en virksomhet ved at man må 

gjøre en kost/nytte analyse der man ser på hvilken verdi denne kostnaden gir for virksomheten 

(Grudin, 1988). Styring påvirkes dermed av økonomiske ordninger.  

 

7.4 Styring påvirkes av design og bruk  
Styring av nettverk påvirkes ikke bare av formelle mekanismer for styring men også av 

hvordan systemet er designet. Som beskrevet i analyse er det tatt designvalg underveis i 

utvikling som påvirker nettverkets stabilitet. En viktig aktør som mangler i nettverket er 

integrasjonen mellom lokalt journalsystem og Kjernejournal for å overføre Kritisk 

informasjon mellom systemene slik at man bare må registrere informasjon et sted. Det ble i 

utvikling tatt et valg om å ikke få inn denne integrasjonen fordi det ville være tidkrevende og 

det var tidspress for å få innført systemet hos de ulike behandlingsstedene.   

 

Med det la man også ansvar for å legge inn Kritisk informasjon på helsepersonell. Dette fører 

til at man må styre brukerne fremfor å styre leverandør som hadde fulgt opp integrasjon. En 

slik integrasjon vil også føre til at systemet blir mer teknisk komplekst enn det er idag, og 

leverandørene for lokalt journalsystem vil da få en tydeligere rolle i nettverket. Dette vil gjøre 

at nettverket blir enda mer heterogent og man må også ta hensyn til leverandørenes interesser 

i sterkere grad enn idag. Her ser man fra studie i England hvordan tett integrasjon mellom 

lokalt journalsystem og deres kjernejournalsystem førte til mange utfordringer i nettverket 

(Greenhalgh et al., 2010).  Dette valget fører også til at noen elementer i løsningen blir styrt 

av store deltakerstyrte nettverk med distribuerte brukere som blir styrt gjennom «dugnad» 

eller «collective action». Dette er vanskelig å styre og man er avhengig av at alle deltakerne 

ønsker å delta i nettverket for å oppnå felles mål (Constantinides & Barrett, 2015; Markus et 

al., 2006; Nikayin et al., 2013; Ostrom, 2010).  

 

Det er også beskrevet hvordan det er vanskelig for de ulike helseforetakene å følge opp bruk. 

Det blir nå sendt ut statistikk som skal veilede helseforetakene i styring av de lokale 

nettverkene. Statistikk de får nå viser ikke til hvilke brukere som ikke tar i bruk løsningen 

som gjør at det er vanskelig å vite hvilke avdelinger de bør sentrere informasjonsarbeid mot. 

Grunnen til dette er blant annet at systemet ikke er tett integrert slik at det kan hente ut 

detaljert informasjon som kobler de interne systemene på sykehuset med oversikt over ansatte 

og avdelinger opp mot bruk i Kjernejournal. Dette viser til hvordan design av løsningen 
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påvirker hvordan systemet kan styres og følges opp. Det viser også til hvordan 

styringsverktøyet som er utformet nasjonalt ikke er tilpasset de lokale behovene til sykehuset 

og fører til at det er vanskelig å ha en styrende administrator over bruk.  

 

7.5 Diskusjon rundt rammeverk  
Informasjonsinfrastrukturen som Kjernejournal systemet er implementert i er komplekst og 

heterogent ved at det består av mange ulike brukere, arbeidsprosesser og systemer. Hvert 

helseforetak og fastlegekontorer er egne juridiske organisasjoner som selv har kjøpt inn og 

lagt til rette for bruk av IT-systemer. I Helse Sør-Øst er det 5700 ulike systemer med 

tilhørende arbeidsprosesser for de 78 000 ansatte på de 11 ulike helseforetakene. På disse er 

det ansatte med ulike spesialiseringer og ulike behov for systemstøtte. Det er derfor vanskelig, 

om ikke umulig, å få oversikt over den installerte basen.  

 

Provan og Kenis (2008) forsker på nettverk innen organisasjonsfeltet og beskriver i sitt 

rammeverk hvordan man kan analysere hvordan inter-organisatoriske nettverk blir styrt. Med 

dette rammeverket kan man analysere hvordan nettverket er opprettet, hvordan det overordnet 

styres og hvordan spenninger som finnes i nettverk kan håndteres med de ulike 

styringsmåtene. Et inter-organisatorisk nettverk kan ikke styres på samme måte som 

hierarkiske organisasjoner fordi de består av organisasjoner med egne behov, mål og 

strukturer. Ved å bruke dette rammeverket forsøker man også å vise til hvordan nettverket har 

en struktur og overordnet styring. Nettverket blir satt i en organisatorisk struktur, men viser 

ikke alle avhengigheter som finnes i en heterogen og kompleks nettverksstruktur som i 

Kjernejournal sitt nettverk. Som analysen viser er det vanskelig å gi en overordnet styring av 

nettverket på grunn av denne kompleksiteten. Styring av Kjernejournal nettverket er også i 

endring med innføring av områdeutvalg, arbeid med e-helselov og ny funksjon som er visning 

av journaldokumenter.  

 

Om man ser på Kjernejournal nettverket med et aktør-nettverksteori perspektiv får man også 

fram kompleksiteten i styring av en slik løsning bedre. Det er ikke bare formelle lovverk og 

styringsordninger som påvirker hvordan et nettverk blir styrt.  For å få et sterkt nettverk må 

alle deltakerne delta i nettverket. Med aktør-nettverks teori vil man se relasjonene mellom de 

ulike elementene der de tekniske elementene også spiller en avgjørende rolle for hvordan 

nettverket blir styrt og hvordan elementene blir innrullert i nettverket.  
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Det er rettet kritikk mot at en aktør-nettverk tilnærming ikke passer for å beskrive makro-

strukturer og de fleste studier har sett på mindre nettverk. Denne kritikken er jeg til en viss 

grad enig i. Det er umulig å beskrive nettverket i detalj når man har så store nettverk som 

Kjernejournal sitt nettverk. Samtidig viser både Latour (2005) og Law (1992) til at deler av 

nettverket blir simplifisert, og det er dermed heller ikke meningen å beskrive hele nettverket i 

detalj med denne metoden. Men når man ikke har fullstendig oversikt over hele nettverket gir 

det også et stort ansvar til person som utfører analyse å bestemme hvilke deler man velger å 

simplifisere. Dette fører også til at man beskriver relasjoner og aspekter som er i ubalanse, og 

dette kan føre til et negativt syn på systemet. De positive aspektene blir da ikke så tydelige.  

 

Verdien ved å bruke begge innfallsvinkler i denne studien har vært at man ved å bruke aktør-

nettverksteori kan beskrive kompleksiteten til nettverket og hvordan man går mot et felles mål 

for å oppnå for å oppnå stabilitet. Deretter kan man ved å bruke Provan og Kenis (2008) sitt 

rammeverk gi en mer strukturert forklaring på hvordan styringen av nettverket påvirker 

hvordan spenninger løses. Begge teoriene viser til hvordan et felles mål er viktig for at 

nettverket skal være effektivt og stabilt. Provan og Kenis (2008) mener at for å opprettholde 

en distinkt identitet for nettverket er det nødvendig å sørge for at de ulike deltakerne deltar i 

aktiviteter som omhandler nettverket. Om det ikke er konsensus om mål er styring av 

nettverkets relasjoner viktig for å sørge for at nettverksmedlemmene utfører aktivitetene som 

skal til for å nå felles mål. ANT litteraturen har en lignende innfallsvinkel på hvordan man 

skal oppnå stabilitet i et nettverk, der de ulike aktørene gjennom forhandling og innrulling må 

gjennomgå en translasjon-prosess der aktørene innfinner seg sine roller og arbeider mot et 

felles mål.  I begge teoriene vises det til at det er en hoved-aktør som oppretter et mål for 

nettverket, men ved å bruke ANT får man også beskrevet hvordan dette målet er en del av 

komplekse strukturer og valg som er tatt underveis som påvirker hvordan nettverket blir.  

Provan og Kenis (2008) viser også i større grad til nettverk som en gruppe organisasjoner som 

samarbeider, mens ANT beskriver hvordan hvert element i nettverket er like viktige for å 

beskrive nettverket.  

 

7.6 Oppsummering av diskusjon 
 
Kjernejournal er implementert og innført nasjonalt, men styres lokalt. Dette fører til at 

elementer i nettverket styres på ulike måter, der delene som ikke er avhengig av bruk styres 

nasjonalt, mens elementer som er avhengig av alle deltakerne i nettverket styres enten av 
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organisasjon (behandlingssteder) eller av hver enkelt deltaker. Dette fører til styringsmessige 

utfordringer knyttet til hvordan man skal få deltakerne til å ta i bruk systemet. Her ser man 

også at det er tatt designvalg som fører til at man må styre deltakerne i større grad enn å styre 

en leverandør som håndterer integrasjon. For oppnå «Collective action» og stabile nettverk er 

det viktig at deltakerne i nettverket arbeider mot et  felles mål (Callon, 1984; Latour, 2005; 

Ostrom, 2010; Provan & Kenis, 2008). I denne masteroppgaven blir det vist til hvordan dette 

målet ikke er tydelig nok definert. Det anbefales derfor at Kjernejournal får et tydeligere mål 

og framtidsbilde som gjør at deltakerne i nettverket ser hvilket mål de arbeider mot og 

hvordan systemet er en del av visjonen om en innbygger – en journal. Det anbefales også å 

styre bruk av systemet ved å gi tydeligere roller til de ulike deltakerne i nettverket på hvordan 

de kan bidra til systemet. Dette vil også kunne skape en interaksjon mellom deltakerne ved at 

de ser hvordan de er del av nettverket og gir verdi til de andre deltakerne. Dette er såklart 

enklere sagt enn gjort. Som vist til er det mange menneskelige og ikke-menneskelige aktører 

involvert i nettverket med heterogene interesser og roller. Ved innføring i PLO er det antatt at 

noe av kommunikasjonen som idag foregår med meldingsutveksling vil kunne erstattes av 

funksjoner i Kjernejournal. Dette kan også føre til at systemet vil fungere mer som en 

kommunikasjonsportal mellom deltakerne. Dette vil kunne gjøre at deltakerne tydeligere ser 

hvordan de samarbeider ved å bruke systemet.  

 

Slik nettverket blir styrt nå ligger styringsmekanismene i hvordan systemet er designet. Dette 

ved hvilke funksjoner som er ønsket av brukerne og hvordan standarder styrer brukerne til 

hva slags informasjon som kan registreres. En av de største utfordringene ligger da i hvordan 

man nasjonalt skal sørge for at de lokale behovene blir løst av systemet slik at det trekker 

deltakerne til nettverket.  
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8 Konklusjon 

Denne masteroppgaven har gitt en beskrivelse av Kjernejournal sitt sosio-tekniske og hvilke 

styringsmessige utfordringer som oppstår i inter-organisatoriske nettverk.  Det finnes i dag få 

systemer som brukes på tvers av de ulike behandlingsstedene i helsesektoren i Norge. E-

resept er et slikt nasjonalt system, men oppleves for brukerne som mer relevant i 

arbeidskontekst og tettere integrert i lokalt journalsystem. Sektoren arbeider mot målbildet 

«en innbygger – en journal» og det er ønskelig med flere løsninger som tettere binder de ulike 

behandlingsstedene sammen. Å studere nettverket til Kjernejournal er derfor viktig både for 

bidrag til videre arbeid med slike inter-organisatoriske løsninger i helsesektoren i Norge og 

for å bidra til forskning på styring av hele nettverk. Basert på dette var det ønskelig å 

analysere og diskutere hvilke styringsmessige utfordringer som finnes i det sosio-tekniske 

nettverket som har blitt dannet ved innføring av Kjernejournal.   

 

Studien har i stor grad vært induktiv ved at flere problemstillinger har kommet fram underveis 

i datainnsamling. Det har blitt gjennomført intervjuer med ansatte i Direktoratet for e-helse , 

Helse Sør-Øst og pilotkommuner tilknyttet prosjekt for innføring i Pleie-og omsorgssektoren. 

Når alle intervjuene var gjennomført var det utfordringer knyttet til styring som var mest 

fremtredende i datamaterialet. Ved utforskning av caset ble det også synlig hvor mange 

avhengigheter og aktører som er en del av Kjernejournal sitt nettverk. Det sosio-tekniske 

nettverket ble mer komplekst når jeg fikk mer kunnskap om caset. For å forstå denne 

kompleksiteten og hvordan det sosio-tekniske nettverket består av mange aktører med 

relasjoner til hverandre ble det benyttet aktør-nettverksteori for å beskrive denne 

kompleksiteten. For å konkretisere styringsmodellen og beskrive spenninger i nettverket ble 

rammeverket til Provan og Kenis (2008) brukt.  

 

I teori og datamateriale ble det tydelig hvor viktig et felles mål er for å oppnå et stabilt 

nettverk. I analyse av datamaterialet var «en innbygger – en visjon» et av de tydeligste 

overordnede målbildene for nettverket. I analyse av dokumenter vedrørende «en innbygger – 

en journal» var det derimot ikke tydelig hvor Kjernejournal idag står i dette målbildet. I denne 

masteroppgaven argumenteres det for at et tydeligere mål- og fremtidbilde for Kjernejournal 

systemet vil føre til at nettverket blir mer stabilt.  
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Direktoratet for e-helse har ikke styringsmandat til å bestemme at systemet må implementeres 

hos de ulike behandlingsstedene, men det ligger et sterkt press nasjonalt på at systemet bør 

innføres. Etter systemet har blitt implementert er det opp til hvert enkelt behandlingssted å 

følge opp bruk av systemet. Dette fører til styringsutfordringer knyttet til at systemet styres 

nasjonalt, mens bruk styres lokalt. Styring av bruk er avhengig «collective action. Systemet 

implementeres også i en heterogen base der det i masteroppgaven blir foreslått at man bør dra 

nytte av denne heterogeniteten ved å fordele ansvarsoppgaver slik at det blir tydeligere 

hvordan nettverket er linket og man ser hvordan man gir verdi til de andre deltakerne. I design 

av systemet er det tatt valg som påvirker hvordan systemet blir styrt. Det er valgt å 

implementere systemet der helsepersonell må ta ansvar for å legge inn kritisk informasjon.  

 

Masteroppgavens metodiske svakhet er at det ikke har vært nok intervjuer med 

helsepersonell. Uttalelser knyttet til hvordan helsepersonell oppfatter systemet er basert på 

sekundærdata. På bakgrunn av et helhetlig bilde av caset basert på lesning av artikler i media 

og rapporter som diskuterer bruk og uformelle samtaler med helsepersonell mener jeg likevel 

at funn som er presentert viser et riktig bilde av bruken av Kjernejournal.  

 

Som nevnt i innledning til denne masteroppgaven har en ny e-helselov vært på høring som 

gjør virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester pliktig til å innføre nasjonale e-

helseløsninger som Kjernejournal. Funn fra denne masteroppgaven viser at det er mange 

aspekter som påvirker om systemet blir tatt i bruk. At et system må implementeres fører ikke 

nødvendigvis til at det blir brukt. Det kreves også oppfølging for at systemet skal finne sin 

plass og bli tilpasset til en installert base.    

 

Denne masteroppgaven bidrar til forskning innen informasjonssystemer og 

informasjonsinfrastrukturer ved at den beskriver hvordan et stort og komplekst teknologisk 

system blir påvirket av mange aspekter. Den gir også bidrag til forskning på hele nettverk og 

hvordan man kan bruke Provan og Kenis (2008) sitt rammeverk for å studere et teknologisk 

system. Den viser også til hvordan dette kan brukes sammen med et ANT perspektiv.  
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8.1 Videre forskning 

 

Det skjer mye med Kjernejournal framover. Kjernejournal systemet skal utvides med å få inn 

journaldokumenter. Nettverket skal utvides med å inkludere Pleie- og omsorgssektoren (PLO) 

og det har også blitt opprettet et områdeutvalg som skal diskutere videre strategi for 

Kjernejournal. Det har også vært diskutert å legge prøvesvar for Covid-19 tester i 

kjernejournal, som ikke har blitt diskutert i denne masteroppgaven.   

 

I videre forskning på Kjernejournal sitt nettverk bør man se om innføring i PLO vil føre til at 

helsepersonell ser en tydeligere verdioverføring mellom helsepersonell via Kjernejournal. Det 

har kommet fram i intervjuer at informasjon som finnes i Kjernejournal kan fjerne behov for 

annen kommunikasjon mellom fastlege og PLO. Dette kan også gjør det mer attraktivt å 

bruke Kjernejournal mer aktivt.  

 

Det bør gjøres flere undersøkelser av bruk for å se på hvorfor spesielt legene ikke ønsker å 

bruke Kjernejournal. Intervjuer om bruk bør gjennomføres ved å observere arbeidskontekst 

slik at man kan undersøke i hvilke tilfeller Kjernejournal blir brukt, eventuelt når den 

vurderes å brukes men hva som da er hindringer for å bruke systemet. Det bør undersøkes 

videre hva som ses på som mål med å bruke Kjernejournal av legene. Det bør gjøres videre 

undersøkelser på hvordan ulike deltakere opplever en innbygger – en journal og hvordan dette 

påvirker bruk. Hva tenker de ligger i dette målbildet og hvordan kan man få informert mer om 

felles mål slik at man oppnår «Collective action»? 

 

Det kunne også vært interessant å studere hvordan prosjektorganisering i Kjernejournal 

fungerer. Her kan man sammenligne med mindre løsninger som der man kan jobbe mer agilt. 

Spesielt hva som påvirker videreutvikling av systemet kan være et interessant tema.   
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