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• ’Kultivering av installert base’ versus mer tradisjonelle 

utviklingsmodeller: 
• Vannfallsmodellen/fossefallsmodellen 

– lineær og sekvensiell: grundig analyse og spesifisering før 
design og implementering 

– Modifisert: iterativ - gjentatte ’runder’ med vannfallsmetodikk 

• Boehms spiralmodell 
– Orientert mot risiko-minimering 

• Iterative/Inkrementelle modeller, evolusjonære og agile 
modeller  



Behov for kontroll m/store prosjekter 

• KS-ordningen krever at alle statlige 
investeringsprosjekt med en forventet 
kostnad over 500 millioner kroner skal 
gjennomgå ekstern kvalitetssikring før de 
legges fram for vedtak i Stortinget.  
 

• KS1: Kvalitetssikring av konseptvalg 
• KS2: Kvalitetssikring av styringsunderlag 



KS1: 

• Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) skal 
gjennomføres ved avslutning av 
forstudiefasen, før vedtak i regjeringen om 
eventuell igangsetting av forprosjekt for 
valgt konsept. 

• Det skal foreligge en Konseptvalgutredning 
(KVU), som underlag for kvalitetssikringen.  



KS1 

• Denne skal være strukturert med følgende 
kapitler:  
– 1.     Behovsanalyse  
– 2.     Strategikapittel  
– 3.     Overordnede krav 
– 4.     Mulighetsstudie 
– 5.     Alternativanalyse 
– 6.     Føringer for forprosjektfasen  

• Alternativanalysen skal være bearbeidet i en 
samfunnsøkonomisk analyse, i henhold til 
Finansdepartementets veiledning. 
 



KS2 

• KS2: Kvalitetssikring av styringsunderlag 
samt kostnadsoverslag skal gjennomføres 
ved avslutning av forprosjekt, før vedtak 
om bevilgning i Stortinget og oppstart av 
prosjektet 

• Prosjekter som meldes opp for KS2 skal 
være ført frem til fullført forprosjekt.  
 



KS2 

• Ved oppstart av kvalitetssikringen skal det 
foreligge: 
– 1. Sentralt styringsdokument for prosjektet.  
– 2. Et komplett basisestimat for kostnadene 

(samt evt. inntekter)  
– 3. Ferdig utredning av minst to prinsipielt ulike 

kontraktsstrategier. 
 



Kontroll eller fleksibilitet? 

• Fundamental spenning: 
• Planlegging og estimering av ressursbruk 

– Hvordan får man startet et prosjekt om man 
ikke kan dokumentere dette? 

• Behov for endringer og justeringer 
underveis 
– Hvordan får man til dette dersom man har 

faste planer og budsjett? 



  

• To eksempler på vekstdynamikk: 
 

• Telemedisin i ambulanser (Østfold) 
– Fra artikkelen om ’bootstrapping’ 

 
• HISP: Health Information Systems 

Program (IFI) 
– Artikkel: ’Flexible Standardization’ 

 



TELEMEDISIN 
Case 1 



Telemedisin 
"Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av  
pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og  
pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er  
geografisk plassert." 



Telemedisin  
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 Mange (pilot-)prosjekter, men fortsatt lite rutinebruk 
 

 Utfordring: For å oppnå positive effekter (f.eks. innsparing av 
reiseutgifter) kreves endring hos flere aktører og deler av 
helsevesenet samtidig 
 Timeplanen hos sender og mottaker må stemme (vakt?) 
 Juridisk – hvem har ansvar for medisinske beslutninger? 
 Hvem skal betale? Sykehus, kommune, legekontor? (takster?) 
 

 ’Ond sirkel’:  
 Dvs. telemedisin trenger bred oppslutning for å lykkes, men får 

ikke en slik oppslutning før disse effektene kan tallfestes/bevises  
 Effektene blir ikke realisert før man har denne støtten og 

oppslutningen  



13 

Østfold fylke 
 
 
 
280 000 innb. 
3600 kv.km. 
 
 
 
Fram til 1998: 
5 sykehus 
5 akuttmottak 
 
 
Etter 1998: 
2 akuttmottak  
(Moss og Fr.stad)  



Hjerteinfarkt 
• Infarkt: Deler av hjertemuskelen mister blodforsyningen 

pga. en blodpropp. Kan være mer eller mindre alvorlig. 
• ’The golden hour’: behandling innen en time 

– Trombolyse (medikamentell behandling, kontraindikasjonar) 
– Defibrillering (elektrisk sjokk) 
– Utblokking/stenting av årene vha. kateter/PTCA 

• Tidsforsinkelser: 
– Fra pasient blir dårlig til ambulanse kommer 
– Kjøretid 
– Fra ankomst (akuttmottak) til behandling starter (hjerteavdeling): 

’door-to-needle time’ 
– Total ’call-to-needle time’ er avgjørende 



MobiMed-teknologien 
• Sendere i ambulanser 

(GSM-basert) 
• EKG kan overføres til 

mottaker på sykehus 
• Lege tolker oversendt 

EKG 
• Tidlig deteksjon av 

hjerteinfarkt, og deretter: 
– Trombolytisk behandling 

før innleggelse 
– Og/eller: Omgå 

akuttmottaket og bringe 
pasienten direkte til 
hjerteintensiven  
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MobiMed-historien (1) 
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• 1997: Lege + ambulansesjåfør besøkte Falun 
(Sverige) for å se MobiMed i bruk 
– Søkte fylkeskommunen om støtte, fikk nei 

• Februar 1998: Mottaker ved hjerteavdelinga i 
Fredrikstad, sender i to Halden-ambulanser 
– Utstyr lånt fra leverandør (ingen økonomisk støtte)  
– Frivillig deltakelse frå legene på hjerteavdelingen 
– Formål: tidlig diagnose, omgå akuttmottaket 

• Prosjektet kunne dokumentere tid spart (ved å 
omgå akuttmottaket) for 16 pasienter i 1998. 

Case fra Nina Mikkelsons hovedoppgave (2002) 



MobiMed-historien (2) 
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• Anestesisykepleier fulgte Halden-
ambulansene.  
– Fra januar 1999: tillatelse til å gi trombolytisk 

behandling under transport (på legens ordre) 
• Juni 2000: Mer enn 400 EKG hadde blitt 

sendt, total ”call-to-needle-time” var 
redusert med gj.snittlig 50-60 minutt.  

• Slutt på frivillig bruk: kardiolog på vakt blei 
pålagt å tolke innsendte EKG. 



MobiMed-historien (3) 
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• 1999: Askim mister akuttmottaket 
– April 2000: MobiMed i Askim-ambulansar 
– Oktober 2000: Mer enn 200 EKG er sendt, 

sykepleier gir medikament 
• Ambulanse-personellet når nivå 3 i sin 

utdanning (nasjonalt initiativ) og kan gi 
medikament 

• 2001: MobiMed også i ambulansane i 
Sarpsborg, Moss og Fredrikstad 



 ”Bootstrapping” – hvordan starte opp 
noe nytt? 
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• Velg ”start-punkt”: 
– Alle bruksområde er ikke like komplekse, kritiske osv. 
– Alle tekniske løsninger er ikke like (pris, kompleksitet) 
– Noen brukere er mer motiverte enn andre 

• Poeng: Utnytt disse forskjellene 
• Bruk eksemplets makt: ’det virker jo!’ 
• Bygg en plattform som kan være utgangspunkt 

for videre utbredelse 



 En ’Bootstrapping’-strategi 
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• Start med den enkleste og billigste løsningen 
• Velg motiverte og kunnskapsrike brukere 
• Velg bruksområde som er enkle og ikke-kritiske  
• Utvid heller enn å bytte ut 
• Velg bruksområder der gevinsten er umiddelbar 

og lett synlig 
• Velg bruk/teknologi som har et stort potensiale 

for å få mange brukere 



.. 
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• Bruk dette så langt som mulig, dra inn flest mulig 
brukere  

• Bruk samme løsning på mer innovative måter 
som gir mer gevinst  

• Bruk løsningen for mer kritiske oppgaver 
• Bruk løsningen for mer komplekse oppgaver 
• Vurder å forandre løsningen slik at nye 

oppgaver kan løses 
• (Gjenta fra begynnelsen). 



Bootstrapping-ideen: 
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• Bruk det du har, ikke gjør deg avhengig av 
det du ikke har 
 

• ”Deliver a better today, rather than 
promise a better tomorrow”.  
– (fra Karl Weicks historie om Adam Michnick og ”Solidaritet” i Polen) 

 
– Andre begreper: Tidlige gevinster (quick wins), lavthengende frukter 

 
– Redusere kompleksitet, redusere avhengighet av ressurser, 

redusere risiko for katastrofale feil, maksimere læring….  
 

 



Bootstrapping og nettverkseffekter 

• Klassisk (ressurs-basert) vs. Informasjons-økonomi 
• Kommunikasjonsteknologier: verdien av teknologien 

avhenger av nettverkets størrelse 
 

• Verdien er ikke bare avhengig av teknologien isolert sett, 
men av hvor mange andre (og hvem) som har den 
samme (dvs. kommunikasjons-partnere) 
 

• Eksternaliteter (negative/positive): 
– For eksempel komplementære produkter 

 



..  

• Vekst i installert base 
– ’Sterkere’, mer attraktivt produkt/standard  
– Selvforsterkende mekanismer 
– Momentum, komplementære produkter osv. 

Hvordan få satt  
en slik prosess i gang? 



.. 

• Negativt: irreversibilitet, lock-in, path 
dependence 
– ”Vinneren” er ikke nødvendigvis teknologisk optimal, 

men høye ”switching costs” hindrer alternativene 
(QWERTY) 
 

• Hvordan få til endringer: 
– Parallelle/alternative nettverk (koble med ’gateways’) 
– ”Disruptive innovation” 
– Starte ”ny” infrastruktur (’take off’-utfordringer) 

• Bootstrapping-problematikk 

 



Bootstrapping 
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• Et spesial-tilfelle av kultiverings-strategi:  
• En strategi for oppstartsutfordringer 

– Når man ikke har makt til å pålegge bruk,  
– og ei heller penger til å subsidiere brukerne 
 

• Fokus: Bruker-innrullering (oppnå ‘kritisk masse’) 
 
– “A process, which utilizes network effects and spillovers 

within a growing user base by using simple solutions as a 
sort of ‘stunts,’ which offer ‘detours’ on the road toward 
infrastructures” (Hanseth & Lyytinen 2010) 

 
• Ambulansecase: et av tre case i artikkelen (Hanseth og Aanestad 2003) 



HELSEINFORMASJON I 
UTVIKLINGSLAND 

Case 2 



Vanlig problem: 
Mye data samles inn (og rapporteres oppover) men kommer ikke til nytte lokalt 



Ønskelig: at lokale ledere bruker data til bedre styring av helsetjenestene 



HISPs visjon:  
’Using information for local action’ 

• Fokus:  
– Rapportering og analyse av aktivitetsdata og 

epidemiologiske data fra distriktsnivå 
• Anonyme data/statistikk 

– Etter hvert også: Mobile teknologier, 
pasientregister/-journaler m.m. 

• Aktiviteter 
– Softwareutvikling, implementasjon, opplæring 

(helseinformatikk), bygge nettverk 
– http://www.idg.no/computerworld/helse/article216777.ece  
– http://www.digi.no/898605/norsk-helsesystem-erobrer-afrika  

http://www.idg.no/computerworld/helse/article216777.ece�
http://www.digi.no/898605/norsk-helsesystem-erobrer-afrika�


HISP – Health Information Systems Programme 

Generell info: www.hisp.uio.no 



En liten historisk oversikt: (1) 

• 1994: Sør-Afrika (Cape Town) 
– District Health Information System (DHIS) 
– Gratis og fritt tilgjengelig, men basert på 

Microsoft Windows (Access-database, Excel) 
• Mosambik (1999), India (2000), Tanzania 

(2002), Etiopia (2003)… 
– Analyse av HIS, etablering av samarbeid 

m/utdanningsinstitusjoner og 
helsemyndigheter, NGOer osv.  



En liten historisk oversikt: (2) 
• Fra 2005 startet utvikling av DHIS v. 2:  

– Åpen kildekode (OSS), plattformuavhengig, modulært, web-
enabled, tre-lags-arkitektur osv 

• IFI (kurs, Master- og PhD-studenter) 
– OSS Java rammeverk, metodikk osv (INF5750) 

•  Globale utviklerteam (India, Etiopia, Vietnam) 
– Kommunikasjon, koordinering 

• Utvidelse: ’tracker’, mobile grensesnitt, pasientjournaler 
• ... flere land… 
• Kenya (sep 2011): Afrikas første sky-løsning for HIS 
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Births 
Deaths 
Notifiable  
diseases 
 

New /emerging 
flow of information 

South Africa after Apartheid:  
- fragmented and top down health structure  
- inequity in health services delivery 

Problem: Reporting structure centralised  
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INPUT != OUTPUT 





Artikkel: Reflexive 
standardization 

• Standard for data-sett (”attractor”) 
– Eastern + Western Cape  -> Sør-Afrika (2000) 

• ”Gateways”: ulikheter mellom geografiske 
områder i Etiopia -> ulike løsninger 
 

• ”Radical change through small steps” 
– ”Use flexibility” (deal with heterogeneity) 
– ”Change flexibility” (remain adaptive) 

 





Region: 

Health centre: 

Zone: 

Worreda/ 
Sub-city: 

Patient / 
Primary  
registration: 

Addis Ababa Oromia Benishangul Levels 

Computer 

Paper 

Gateway 

Uneven development of Information infrastructure in 
developing countries requires flexibility in strategy:  
 
One size doesn’t fit all -  the technical solutions must be different 
 
Standardisation must focus on data layer!!!  The technical layers must be solved 
through ad-hoc gateways and flexible solutions  (from web to donkeys!) 









Research component in HISP 
• Main research approach: Action Research 
• Implementation of ICT in developing countries 

– Strategies for translation and localisation 
– Strategies for standardisation, scaling and integration 
– Changing institutions 
– Appropriate models for capacity building and teaching 

• Open Source Software Development and distributed 
systems development 
– SD in virtual teams, global cooperation, outsourcing, 

tools/arenas/methods. Areas: HISP, GIS 
• Governance/Development 

– Improving management of health services 
– E-governance, Development critique,  



KONTROLL VS. FLEKSIBILITET 
OPPSUMMERING  



Diskusjon: 

• Planlegging og estimering på forhånd 
(kontroll) 
– versus  

• å skape aksept og mobilisere ressurser 
mens man utvider (fleksibilitet) 
 

• Når (for hva slags prosjekt) passer hvilken 
fremgangs-måte? 
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