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Oppgavesettet består av 6 deloppgaver som skal besvares hver for seg og i den rekkefølgen de er gitt. 
Oppgave 1 og 2 teller like mye. Disponer tiden din og plassen du bruker i forhold til dette.  

Oppgavesettet er på 2 sider. 

 
Oppgave 1: Helseportaler for Pasienter i Spania og Norge 
Denne oppgaven baserer seg på to caser som er beskrevet i to artikler: “Navigating towards self-care: The 
Catalan Public Patient-Oriented Portal” og “Innovation Of, In, On Infrastructures: Articulating the Role 
of Architecture in Information Infrastructure Evolution”. Nederst i oppgavesettet finnere du referanser til 
og en beskrivelse av hvordan du får tak i artiklene.  

For enkelhets skyld skal dere kalle de to casene som beskrives i artiklene for CPS og MyRec. 

1a. Basert på de to casene, diskuter hvordan kompleksiteten påvirkes når også pasienten blir en bruker av 
helsevesenets informasjonssystemer. 

1b. Sammenlign og diskuter hvilken rolle arkitekturen spiller i forhold til kompleksitet i de to casene. 

1c. Sammenlign og diskuter implementerings- og utrullings-strategien i de to casene. 

 
Oppgave 2: Kompleksitet som rammebetingelser for systemutvikling 
2a. I pensum og forelesninger diskuteres det hvordan kompleksitet utgjør rammebetingelser for 
systemutvikling. Gi en kort beskrivelse av 3 eksempler på slike rammebetingelser. 

2b. Velg en konkret case eller prosjekt fra pensum eller forelesinger, og knytt denne til rammebetingelsene 
du beskriver i oppgave 2a. 

2c. For hver av rammebetingelsene fra oppgave 2a, beskriv mulige strategier for å møte dem i 
systemutviklingsprosjekter. 
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Informasjonskilder til oppgave 1: 
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Disse artiklene er tilgjengelig der du finner resten av pensum i kurset: 

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3290/h16/artikler/ 
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