
TJORA  -  EHELSE  -  SANDVIKA 22.04.2015 
 

1 

���
Professor Aksel Tjora���

NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap���

���

IKT som klinisk støy���
���
���
���
���
	




TJORA  -  EHELSE  -  SANDVIKA 22.04.2015 
 

2 

utgangspunkt: studier av pasienter, ���
helsetjenester, teknologi og samfunn	


3	  

DIGITALE 
PASIENTER 

PROSESSER 

objektivering aktivering involvering 

PE
RS

PE
KT

IV
 

forbruk pasientdata som ting 
pasienter som kjøpere 
og brukere av 
kommersielle tjenester 

pasienter som krevende 
(myndiggjorte?) kunder 

kommunikasjon 
pasientdata som klinisk 
kommunikasjons-
plattform (telemedisin) 

pasienter som brukere 
av pasient-behandler-
koblinger (kanaler) 

pasienter som brukere 
av klinisk forskning og 
kommunikasjon/dialog 

fellesskap pasientdata som kilde til 
kliniske fellesskap 

pasienter som 
medlemmer av klinisk 
modererte støttegrupper  

pasienter som brukere 
(og utviklere) av 
helserelaterte sosiale 
media 

ansvar 
pasientdata som 
grunnlag for delegering 
av (klinisk) ansvar 

pasienter som 
ansvarlige 
(myndiggjorte?) ved 
delegering 

pasienter som 
ansvarlige 
(myndiggjorte?) ved 
initiativ og kontroll 
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Perspektiver	


•  affordance (Hutchby)	

•  script (Akrich & Latour)	

•  SCOT (Pinch & Bijker)	

•  verktøy (Iversen, Landmark & Tjora)	

•  delegering (Latour)	

•  organisatorisk identitet (Gouldner)	

•  awareness (fra CSCW-forskningen)	




TJORA  -  EHELSE  -  SANDVIKA 22.04.2015 
 

4 

Kliniske avdelingsvise systemer (CDS)	


•  Vedvik, Tjora & Faxvaag (2009) 	

•  60 systemer studert, 15 plukket ut for kval 

analyse	

•  Bruk/behov	


–  beslutningsstøtte, informasjon og oversikt	

–  kvalitetskontroll, læring og forskning	


•  Livssyklus: 	

–  startet internt (av entusiaster), driftet av de 

samme, sårbart for skifte i personell	
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Hvorfor disse systemene?	


•  CDS heller enn EPJ	

–  funksjonalitet bedre enn EPJ (dominert av 

fritekst)	

– CDS som kvalitetsregister	

–  bedre datakvalitet (eierskap til systemet)	


•  CDS som brukerdrevet innovasjon	

–  Klinisk ”eierskap” (Gouldner)	

–  verktøy (Tjora mfl)	


Perspektiver (på IKT)	


• Gouldner (1957/58)	

•  kosmopolitisk (disiplin, spesialitet)	

•  lokal (avdeling, administrasjon)	

•  Eierskap til IKT = klinisk relevans	


–  knyttet til kjerneaktivitet	

–  justert og brukt lokalt	

–  stolthet knyttet til systemet	
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Pasientlister på papir	

• Hva kan de si oss om nyttige verktøy?	

•  Papiret løser oppgaver bedre enn IKT?	


–  støtte til prosesser	

–  huskelapper til vaktskifte (delegering)	

–  alltid påslått og oppladet (en lomme unna)	

–  dag-til-dag hukommelse (de forrige lappene)	

–  Private notater	


•  Verktøy: noe som gjør oss i stand til bedre å 
utføre spesifikke oppgaver (rettet mot 
oppgave, intuitiv)	


•  Affordance	
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script	


•  designers intensjoner	

•  brukers ønsker og umiddelbare situasjon	

•  ”designer script” 	


–  context of design (plan)	

•  ”user script”	


–  context of use (action)	
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Oppmerksomhet (awareness)	

•  På mikronivå (arbeidsprosesser)	


–  forskning knyttet til CSCW	

•  På profesjonsnivå (kjerneaktivitet)	


–  profesjonenes rolle innen IKT for svak?	

–  IKT som ”støy” (i betydningen langt fra kjerneaktivitet)	


•  På politisk nivå	

–  IKT-prosjekter som fanesaker og demonstratorer	

–  Store (regionale, nasjonale) systemer med manglende 

sensitivitet ovenfor varierte konkrete behov og 
muligheter 	
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IKT som klinisk støy	


•  forstyrrer kjerneoppgavene	

•  har for lite verktøyfunksjonalitet	

•  lite intuitive (som affordances) og blir ”tidstyver”	

•  brukere skaper alternative scripts	


–  fra designer- til bruker-script	

•  oppmerksomhet om det politiske nivå	


–  hvem driver fram innovasjon i hvert enkelt tilfelle?	

–  hvem bestemmer retning og prioritet?	



