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Oppsummering av del 1Oppsummering av del 1
 Fire case (”enterprise”-systemer) innenfor en 

organisatorisk kontekst
 Installert base: ressurs og begrensning
 Historisk akkumulert systemportefølje,
 Eksiterende organisatorisk/bruker-heterogenitet,
 Standarder (tekniske standarder, prosedyrer, lovverk).

 ”Kultivering av installert base” som generisk strategi
 Evolusjonær, ikke revolusjonær strategi
 Mer fokus på overgangsprosessen enn på å beskrive målbildet

 Migrasjons- og transisjons-strategier
 Dvs. en gradvis endring av deler av infrastrukturen, etablere koblinger 

mellom gammel og ny informasjonsinfrastruktur mellom gammel og ny informasjonsinfrastruktur 
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Hanseth og Lundberg (2001)Hanseth og Lundberg (2001)
 Eksempel på ”kultivering av installert base”

 Innføring av PACS/RIS i en røntgenavdelingg g g
 Endring av deler (’sub-networks’ som er små nok og har enkle 

grensesnitt)
 Bruk av ’gateways’ mellom papir og digital infrastruktur
 ”Innbalansere” nettverket før neste skritt (re-aligning)

 Delvis oppnådd digitalisering, Hanseth og Lundberg skisserer 
å  f idi  i f  å di i li    også en fremtidig strategi for å digitalisere resten av prosessen
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Tradisjonell arbeidsgang?
NY
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Hanseth og Lundberg (2001)Hanseth og Lundberg (2001)
 Ikke en slik radikal ”redesign”-tilnærming,  men gradvis overgang:  

 Diskuter to og to (eller tre):

 Endring av deler, ’sub-nettverk’ som er små nok og har enkle 
grensesnitt)grensesnitt)
 Hvilket element ble først digitalisert?

 Hva slags grensesnitt hadde dette elementet?  Hva slags grensesnitt hadde dette elementet? 

 Bruk av ’gateways’ mellom papir og digital infrastruktur 
 Finn to eksemplerp

7

Hanseth og Lundberg (2001)Hanseth og Lundberg (2001)
 Noen begreper i litteraturen om 

informasjonsinfrastruktur:
 Improvisation
 Drift
 Tinkering
 Bricolage

 Regional prosess, flere sykehus: ”opprydning” blant flere 
  d d  (  369)varianter av standarder (s. 369)

 Ikke a priori standardisering, men valg blant flere utprøvde 
alternati eralternativer

 ”Økologisk” mekanisme:  generer variasjon, deretter selekter
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Radikal redesignRadikal redesign

 Hammer (1990):  ” Obliterate, don’t Automate”
 ”It’s time to stop paving the cow paths”

 Davenport (1995): ”The Fad that Forgot People”p ( ) g p
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Ut over en organisasjonUt over en organisasjon…
 Inter-organisatoriske systemer (IOS)
 Bedrifter samarbeider ’langs verdikjeden’
 Underleverandører (tidlige IOS: EDI-nettverk)  
 Logistikk (transport) Supply Chain Management (SCM)
 …

 Kommunikasjon mellom næringsliv og myndigheterj g g y g
 Rapportering (økonomisk, tilsyn/sikkerhet, m.m.)
 AltInn
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Sektor informasjons infrastrukturerSektor-informasjons-infrastrukturer
 Eksempel: Bank og finans 
 Aktører: Finansinstitusjoner, Norges Bank, Kredittilsynet, 

Finansdepartementet, Bankenes Betalingssentral, EDB 
F ll d t  B k  t d di i k t  SWIFT NNG Fellesdata, Bankenes standardiseringskontor, SWIFT NNG, 
Verdipapirsentralen, Oslo Børs, Oppgjørssentralen, Europay 
Norgeg

 Betalingstjenester (kort, minibank, nettbank), verdipapirhandel, 
finanstransaksjoner

 NOU 2006, 6: ”Når sikkerheten er viktigst”: 
 ”Bank- og finanstjenester er en kritisk samfunnsfunksjon som i 

stor grad er avhengig av eksterne kritiske infrastrukturer for 
opprettholdelse av funksjonsdyktighet. Dette gjelder i særlig 
grad i forhold til ekstern elektronisk kommunikasjonsgrad i forhold til ekstern elektronisk kommunikasjons-
infrastruktur og kraftinfrastruktur.”
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NICS (Norwegian Interbank Clearing System) er banknæringens felles CS ( o eg a te ba C ea g Syste ) e ba æ ge s e es
avregnings- og transaksjonsbehandlingssystem.

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.13

Flere eksemplerFlere eksempler
 Offentlig sektor
 AltInn – elektronisk rapportering, men ikke samordning 

(gjenbruk av data)
Ek  ” d ”  ” ” Eks. ”adresse”, ”organisasjonsnummer”

 Helse
 Forsøk på å etablere digital kommunikasjon siden siste halvpart 

 1980 ll  f  l   d l lav 1980-tallet, fortsatt mangler en del elementer
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Nye utfordringer og temaNye utfordringer og tema
 Inter-organisatoriske systemer presenterer nye 

utfordringer: 
 Fortsatt installert base, men større og mer heterogen
 Har sjelden en sentralisert beslutningsmyndighet

 Derfor er temaene her knyttet til
 Rollen til standarder
 Selvforsterkende mekanismer og kritisk masse
 ”Frivillighet” i ibruktagning – vekststrategier (bootstrapping)
 Aktør-konstellasjoner (organisering og ”prosjekt-arkitektur”)
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Eksempler:Eksempler:
 Digital kommunikasjon i offentlig sektor:
 eDialog (elektronisk fødselsregistrering)
 AltInn, SERES, metadata-prosjektet

 Etablering av informasjonsinfrastruktur i helsevesenet
 Europeisk felles tollsystemp y
 Globalt nettverk omkring Open Source Software til 

helsevesenet i utviklingslandg
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