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Digitalisering krever endring av praksis 

• Behov for tydelige ambisjoner for digitaliseringen av offentlig sektor, 

selvsagt et styringsmessig og ledelsesmessig ansvar 

• Samtidig er digitaliseringen i samfunnet en betydelig driver for endring 

 

• Samtidig er implementeringsutfordringen (dvs. endring av praksis) vel så 

stor som den overordnete styringen. Forutsetter massiv innsats bottom-up 

 

• Det er i dette spennet, mellom overordnet ambisjon og utvikling av lokal 

praksis, at utforming og gjennomføring av endring må foregå 

• Gjør man dette kunnskapsbasert? Organiserer man deretter? 



Styringsparadokser? 
• Avstand mellom styring og ressurbruk 

• Styring vs lokal anvendelse 

• De-sentralisering kan gi mer sentral kontroll 

• Jo fler som skal samhandle, jo mer arbeid 

• Endringsprosesser kan føre til en rigid situasjon 

• Samhandling/samsvar mellom politikk og instrumenter 

• Den norske formen for implementering av reformer 
 

• ”Vi ser på én gang tiltagende differentiering og selvstændiggørelse, 

tiltagende afhængighed på tværs og tiltagende behov for fleksibilitet” 

(N.Åkerstrøm Andersen, CBS) 

 



Hva vet vi om digital implementering i offentlig sektor? 

• Infrastrukturteori (Aanestad & Blegind, 2011) 

• Top-down: problemer i overgangen mellom nye og gamle systemer, høy kompleksitet, 

vanskelig å realisere i praksis, og dyrt å endre senere 

• Bottom-up: relaterer bedre til eksisterende systemer, er mer robust ved framtidig endring, 

men samtidig fører ofte til mindre integrasjon nasjonalt 

• Design og implementering som langsiktige prosesser: “cultivation of the installed base” 

• Design-prinsipper for infrastruktur (Hanseth & Lyytinen, 2010) 

• prinsipp #1: design fra start med tanke på direkte nytte 

• prinsipp #2: bygg på allerede det man allerede har (“installed base”) 

• prinsipp #3: utvide “installed base” via overbevisende innrulleringstaktikker 

• prinsipp #4: gjør organiseringen av IT-kapasitet enkel 

• prinsipp #5: lag modularisert insfrastruktur 



Hva vet vi om implementering i 

off.sektor? 

• Normaliseringsprosessteori (May, et al., 2009) 

påstår at suksess med implementering av 

komplekse tiltak forutsetter tiltak for å skape: 

 

• Sammenheng mellom tiltak og (ulike) mål og praksiser) 

• Opplevd deltakelse 

• Kollektiv handling 

• Refleksiv monitorering 



Mekanismer ved lokal tilpasning 

Hvordan håndterer lokale brukere løsninger utviklet av andre? 
 

 

UTVIDE. Mismatch i brukerbehov - deling av pasientinformasjon 
• Utnytter og justerer løsningen, tilpasning til lokale behov, skape oppmerksomhet om andres behov, og 

justere lokal praksis for å øke kvaliteten på informasjonen 
 

RE-FORTOLKE. Ny bruk - forhandling av tjenestetilbudet 
• Innovasjon fører til endring i makt. Re-forhandling av privilegier, innflytelse, roller 

• Risiko for at ny løsning “kapres” av aktører med andre hensikter og behov 

• Re-fortolkning, et kreativt svar på det nye. Gir uintenderte og uforutsigbare effekter 
 

ORKESTRERE. Kombinere – koordinere tjenesteleveransen lokalt 
• Håndtere lokale behov: kombinere ulike verktøy, rutiner og praksiser (hva man har for hånden) 

• Innovasjon krever justering av relaterte praksiser 

 

• Innføring av standardiserte innovasjoner fører ofte til “orkestrering” av verktøy og praksiser som en 
kreativ respons, for å muliggjøre effektiv lokal praksis 



Så hva kan man gjøre? 

• Forstår man infrastrukturens rigide og responsive sider? 

• Kultivering og design av infrastruktur 

 

• Endring av praksis:  

• Tar man hensyn til behovene for «normalisering»? 
• Tilpasning og forbedring av løsninger 

• Skape sterke allianser med tilpasningsdyktige brukermiljøer 

• Involverer man brukere bottom-up godt nok? 
• Unngå undergravende kreativitet 

• Utnytte lokal innsikt og endringsvilje 
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