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1. Innledning 
Den som er sulten, spiser, den som søker visdom, leser. 
(Kinesisk ordtak) 

 

Obligatorisk oppgave 2 i INF5210 er gjennomført av fem studenter ved Institutt for 

Informatikk ved Universitetet i Oslo. 

 

Gruppa har valgt å undersøke Nasjonalt helsenett (NHN). I deloppgave 2 har vi tatt fatt i 

gruppe 2 sin oppgave om skolenettet.no, og gruppe 3 sin om PKI. 

 

NHN er ett av fire satsingsområder i den statlige tiltaksplanen "Si @! - Elektronisk 

samhandling i helse- og sosialsektoren". NHN skal binde hele helsesektoren sammen på 

tvers av kommuner, fylker, regioner og forvaltningsnivåer, og muliggjøre sikker 

samhandling med trygdeetaten og sosialsektoren.  

 

De fem1 regionale helseforetakene har etablert hvert sitt regionale helsenett. Samlet sett 

vil dette utgjøre en landsdekkende og sikker infrastruktur for helse- og sosialsektorens 

data. Uavhengig av regionsgrenser skal tilknytning til NHN gi de samme muligheter for 

kommunikasjon med alle aktører og tjenester i nettet. 

                                                 
1 Nordnorsk Helsenett, Midt-Norsk Helsenett, Helseregion Øst, Helseregion Vest og Helseregion Sør 
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2. Metode 
I denne oppgaven skal vi med utgangspunkt i det arbeid vi la til i oblig.1 se på den 

samlede informasjonen i lys av pensum. Gruppa har benyttet seg av mange kilder, disse 

har i hovedsak bestått av publikasjoner funnet på Internett, pensumartikler og fagbøker. 

Informasjon hentet fra ulike internettsider har vært en stor ressurs for oss. Gruppa er kjent 

med at informasjon hentet fra Internett ikke alltid er like pålitelig. Allikevel mener vi at 

vi har hentet informasjon fra seriøse og sikre kilder. 

 

En komplett liste over de litteraturkildene som er brukt er å finne bakerst i rapporten. 

 

Vi har jobbet sammen både på skolen og hjemme. Hovedsakelig delte vi oppgavene 

innad i gruppen. Vi sendte hverandre skriveriene våre og fikk kommentarer og 

tilbakemeldinger slik at vi holdt den røde tråden i oppgaven. 

 

3 Analyse av infrastrukturen  

3.1 NHN som informasjonsinfrastruktur 
Vi vil i denne delen se litt grundigere på NHN, og prøve å belyse dette systemet ut i fra 

aspekter i en beskrivelse av en informasjonsinfrastruktur. Vi går ut ifra gitte definisjoner 

om ulike kriterier som ligger til grunn for å gi et system karakteristikken ”en 

informasjonsinfrastruktur”. Det må bemerkes at NHN fremdeles er under utvikling og 

testing, slik at det, etter vår erfaring, kan virke mindre transparent for utenforstående som 

skal analysere det. Det er nok derfor mange faktorer i en analyse av dette systemet som 

kan være vanskelige å spesifisere mer nøyaktig. Det finnes lite erfaring rundt bruken av 

det foreløpig, men etter hvert som bruken tar seg opp, vil roller/funksjoner og lignende 

antakelig komme klarere fram. Vi har i analysen bl.a. brukt boken ”From control to drift” 

(Ciborra, 2000) som rettledning.  
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Hva er en informasjonsinfrastruktur? 

Websters ordbok har følgende definisjon på en infrastruktur: ”a sub-structure or an 

underlying foundation; esp., the basic installations and facilities on which the 

continuance and growth of a community, state, etc. depend as roads, schools, power 

plants, transportation and communication systems etc.” (Guralnik 1970). I tillegg finnes 

en rekke begreper og egenskaper som brukes til å beskrive en informasjonsinfrastruktur. 

Disse er bl.a. forelest, og finnes beskrevet i pensumlitteraturen til dette faget. Vi vil 

komme tilbake til disse begrepene underveis i analysen.  

 

Når man har såpass mange begreper og kriterier å gå ut i fra til en analyse, kan man så 

spørre seg hvor streng man skal være i henhold til å kreve at alle karakteristikker må være 

oppfylt for å kunne gi en riktig konklusjon. Som vi vil se i analysen, finnes det også 

grader av riktighet i forhold til kriterier og definisjoner rundt det aktuelle emnet. Man kan 

stille seg spørsmålet om hvis man inntar en svært rigid holdning til tolkning av et system, 

vil det da kanskje bli vanskelig å gi en riktig/hensiktsmessig konklusjon? I vår besvarelse 

har vi valgt ikke å være altfor strenge. I lys av dette og den gitte definisjonen for en 

infrastruktur vil vi altså diskutere hvordan NHN forholder seg til disse begrepene.  

 

3.2 Beskrivelse av NHN ut i fra kriterier for en 
informasjonsinfrastruktur 
Et aspekt en kan trekke fra ovenstående definisjon, er at NHN må ha en støttende eller 

muliggjørende funksjon for å kunne kalles en informasjonsinfrastruktur. NHN er nettopp 

designet for å støtte et vidt spekter av aktiviteter, og ikke skreddersydd til en spesifikk. 

NHN er muliggjørende i den grad teknologi er ment å åpne opp nye felt av aktiviteter, og 

ikke bare for å forbedre eller automatisere noe som allerede finnes. Et konkret eksempel 

her er den elektroniske pasientjournalen som enkelt vil kunne overføres til og fra de ulike 

helseforetakene. 

 

Et annet moment en kan trekke fram fra definisjonen er det faktum at en infrastruktur må 

være delt av en stor gruppe brukere. Når det gjelder NHN blir de samme funksjonene 

brukt av alle, selv om de forekommer i ulike former. Sagt på en annen måte; en kan se 
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infrastrukturen som noe som ikke kan deles opp i atskilte deler etter brukergrupper 

innenfor helsesektoren.  

 

De forskjellige elementene i NHN er integrert gjennom standardisering av grensesnitt. 

Men selv om hver av regionene har valgt egne løsninger, er det likevel satt en standard 

for hvordan kommunikasjonen mellom regionene og andre helseforetak skal fungere. 

Som nevnt, er NHN pr i dag ikke i fullt bruk ennå. Hvordan disse løsningene for 

standardisering versus fleksibilitet kommer til å fungere i praksis, gjenstår ennå å se.  

 

Et tredje aspekt fra definisjonen som man kan trekke frem angående NHN som en 

informasjonsinfrastruktur, dreier seg rundt åpenhet. I NHN finnes det ikke begrensninger 

for antall brukere som er involvert, noder i nettverket og andre tekniske komponenter, 

applikasjonsområder, nettverksoperatorer osv. Det må dog understrekes at selv om det 

ikke eksisterer begrensninger av antallet brukere, finnes det klare begrensninger av typen 

brukere. Bruken av NHN er altså ikke for alle. I tillegg til de som 

drifter/vedlikeholder/utvikler og liknende (begrenset tilgang for disse), vil NHN kun være 

tilgjengelig for den gruppen ansatte i helsevesenet som vil ha en profesjonell nytte av dets 

funksjoner. Man kan da diskutere graden av åpenhet, siden denne åpenheten har 

betingelser til tilhørighet. Om dette tilfredsstiller kravet om åpenhet i henhold til kriterier 

for en informasjonsinfrastruktur, kan også diskuteres. Vi synes det blir vanskelig å gi en 

bastant konklusjon her, ettersom at personers subjektive tolkninger kan variere.        

NHN vil likevel ha et ubegrenset antall brukere, utviklere, ”stakeholders”, komponenter 

og bruksområder. Dette kan peke mot at NHN vil inneha mange aktiviteter med 

varierende relasjoner over tid, varierende konstellasjoner og allianser, varierende forhold 

for utvikling og varierende krav. Sammen leder disse punktene frem til heterogenitet. 

 

I Clinton-Gore rapporten om ”electronic superhighway” hevdes det at infrastruktur er 

mer enn bare de fysiske komponentene. Rapporten inneholder en rekke punkter som 

karakteriserer en infrastruktur. NHN omfatter mer enn bare fysiske fasiliteter med tanke 

på den rekken av utstyr, som kamera, skannere, tastatur, telefoner, faks, pc, svitsjer, CD, 
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video og lydspiller, kabler, ledinger, satellitter, optiske overføringslinjer, mikrobølge nett, 

TV, skjermer, printere og med mer.  

 

Applikasjoner og software gir også brukeren mulighet for tilgang, forandring, og 

organisering osv. av informasjonen som helsenettet presenterer.  

 

Å bygge en infrastruktur er en møysommelig prosess og det vil stadig oppstå nye behov 

som er må tilpasses. Det begrepet boka bruker på denne prosessen er evolving. Imidlertid 

kan ikke hele infrastrukturen forandres i samme omgang, men man må sette den sammen 

med den gamle. Den nye versjonen må bli laget slik at den gamle og den nye på en eller 

annen måte kan bli koblet sammen med hverandre. Som en konsekvens av dette kan man 

si at infrastrukturen utvikler seg gjennom utvidelse og forbedring av den eksiterende 

installerte basen. Med andre ord formgis aldri en infrastruktur fra grunnen, det eksisterer 

alltid noe fra før.  

 

Installert base for NHN er internetteknologi. Alle servere, rutere og datamaskiner som er 

koblet til tilkoplingspunktet til de fem helseregionene har en IPv4 adresse. I tillegg til det 

fysiske nettverket kan den installerte basen også være representert ved organisatoriske 

rutiner, standarder, ulike organisasjoner og brukere.  

Selv om det ikke alltid har eksistert noe som kalles helsenett, har det vært 

kommunikasjon mellom forskjellige aktører i helsesektoren. Disse rutinene er også en del 

av den installerte basen. Denne kommunikasjonen, som tidligere foregikk i papirform,  

gjøres etter hvert elektronisk.  

 

Et konkret eksempel fra NHN kan være den tidligere praksis rundt det å ta røntgenbilder 

av pasienter. Pasienten som ikke hadde et akutt tilfelle måtte først få henvisning fra lege 

til røntgenbildetakning, hvorpå pasienten møter opp til røntgen og bildet deretter ble 

sendt hjem til pasienten personlig, som deretter måtte levere disse til legen. NHN vil 

kunne tilby en tilpasset og utvidet løsning ved at legen sender henvisning elektronisk og 

røntgenbilden går elektronisk og direkte til lege.  
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Bootstrapping 

I utvikling av nettverk/systemer kan det være vanskelig å få folk til å begynne å bruke 

dette nye framfor hva man er vant med allerede. Interessenter kan da foreta 

bootstrapping; man subsidierer og motiverer en viss mengde brukere slik at de tar det i 

bruk. Da vil det også for andre være lettere å se eventuelle fordeler ved bruken av dette 

systemet, og fordelene kan bli større jo flere som kopler seg til. På den måten vil enda 

flere kople seg til. Et av delmålene for NHN er at brukermassen skal bli såpass stor at det 

vil være hensiktsmessig for alle som ikke er tilknyttet å kople seg til. Ettersom at de fleste 

leger i Norge selv må til initiativ til å kople seg til nettet, vil dette antakeligvis bli et av de 

største hindrene for en rask utvikling av NHN2. Motivasjon til forandring ligger her, som 

i de fleste andre bransjer, i troen på økonomisk gevinst.  

 

Nettverkseksternaliteter  

En nettverkseksternalitet er bygget opp av to biter/deler; et nettverk og en eksternalitet. 

Definisjonen på en eksternalitet er at det er verdien som er produsert (det kan være fra 

konsumenten eller produsenten) som ikke dirkekte kommer fra produktet i seg selv. 

Denne verdien kan være enten negativ eller positiv. Eksempelvis bil og forurensning, der 

forurensning er en negativ effekt av bruk av bil, men den positive verdien i å kjøre bil 

anses blant de fleste for større. Nettverkseksternalitet kan være en type positiv 

eksternalitet for NHN. Et eksempel på negativ eksternalitet er faren for datainnbrudd, 

men allikevel anser man nytten av å sende pasientjournaler elektronisk som større enn 

faren for at de konfidensielle dokumentene kan bli rammet av sikkerhetsbrudd og komme 

på avveie.  

 

Stiavhengighet 

Med stiavhengighet menes det at inntrufne inngrep eller handlinger i infrastrukturen vil 

ha stor innvirkning på videre utvikling av denne. Det finnes to typer av stiavhengighet 

(Ciborra et al. S 65):  

 
                                                 
2 Forelesningsnotater 
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 Å være tidlig ute gir større muligheter for at denne teknologien fører fram 

(”victory”) 

 

 Tidligere avgjørelser med tanke på formgivning av teknologien 

influerer/bestemmer fremtidige formgivningsavgjørelser 

 

Valg av teknologi og spesifikasjon for standardisering av tjenester og lignende vil i NHN 

nok kunne føre til en viss stiavhengighet. Ettersom at man er i oppstartsfasen av NHN har 

antakeligvis ikke slike aspekter tydeliggjort seg så mye ennå. Man kan tenke seg at det 

kan oppleves etter hvert, men å spekulere/spå i framtiden føler vi nok faller utenfor denne 

oppgavens rammer. 

 

Lock-in 

Med begrepet menes at på et tidspunkt vil den teknologien som er fastlagt gjøre det 

vanskelig eller umulig å utvikle/bruke konkurrerende teknologier. En slik situasjon 

oppstår gjerne når brukere investerer i flere deler som kun støtter en viss teknologi. 

Vi tror det er litt tidlig å si noe om lock-in i forbindelse med NHN, da nettverket ikke er i 

ordinær drift og ingen har ennå prøvd å gjøre store endringer. 

4. ANT 
Aktør-nettverksteori (ANT) er et teoretisk rammeverk som har sitt utspring fra ”Science 

and Technology Studies” (STS) på 70-tallet (Monteiro2000a). ANT er en måte å 

analysere informasjonsinfrastrukturer på. Metoden gir mulighet til å zoome ut og inn på 

infrastrukturen. Med dette forstår vi at man har mulighet til å se infrastrukturen på flere 

ulike måter og ulike deler alt ettersom hva vi ser etter. Ved bruk av ANT kan man se på 

infrastrukturen som et sosioteknisk nettverk. Med det sosiale menes mennesker og 

organisasjoner, og med det tekniske menes maskiner og andre tekniske hjelpemidler. 

ANT innholder et sett av terminologi brukt til å beskrive kontakt og interaksjon mellom 

mennesker og maskiner.  

Når man skal analysere er det lurt først å finne de ulike aktørene. Det skilles mellom 

sosiale og tekniske aktører.  
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De sosiale aktørene i NHN er:   

 Sykehus 

 Legekontorer  

 Helsesekretærer  

 Leger 

 Sykepleiere  

 Driftspersonell  

 Sosial- og helsedirektoratet 

 Stortinget 

 Statsbudsjettet 

 

De tekniske er:  

 Nettverkstrukturen 

 Arbeidsstasjonene 

 De ulike applikasjonene 

 Skriver, scannere og lignende 

 

I figur 1. nedenfor ser man sammenhengen mellom de ulike aktørene. 
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Figur 1.  De ulike aktørene i nettverket  

 

En annen viktig aktør i NHN er tid. Det er viktig å være raskt ute med journaler etc. 

Det kan bli kritisk dersom overføring av informasjon går tregt, da selv minutter fra eller 

til i visse tilfeller kan være forskjell på liv og død i denne sammenheng.  

 

Bygging av allianser mellom ulike aktører kan bidra til at disse blir sterke nok til å 

påvirke hvilken retning utviklingen av nettverket skal ta. Allianser kan gi makt til å 

påvirke. Hvilke teknologiverktøy som skal brukes i arbeidssituasjonen og hvordan disse 

påvirker arbeidet og nettverket, kan også sees ut fra et slikt maktperspektiv. Hvem eller 

hvilke aktører som avgjør hvilke tekniske løsninger som skal virke sammen innen 

utvikling av standarder kan innvirke på den videre utviklingen. Et eksempel er at måten 
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utveksling av informasjon innenfor de ulike regionene fungerer på, kan ha en innvirkning 

på utviklingen av NHN. Hva standardene skal innebære, at epikriser skal bli sent ut så 

raskt som mulig osv. påvirker medarbeidernes arbeidssituasjon. Hvis ulike aktører allierer 

seg med hverandre, kan disse i fellesskap påvirke NHN mot den retningen disse ønsker. 

Tilsvarende vil beslutninger om eksempelvis hvilke funksjoner som skal være i 

grensesnittene, hvilket handlingsmønster som skal ligge til grunn for disse, også være 

beslutninger som over tid, vil innvirke på NHN. 

 

Samlingen av de forskjellige helsenettene bidrar til å støtte alliansen av aktører involvert i 

de ulike regionene. Dette bidrar til at de ulike aktørene lett kan kommunisere med 

hverandre på en effektiv og sikker måte. 

 

Ciborra et.al bruker begrepet inskripsjon for å forstå hvordan man formgir verktøy og 

teknologi for å få de sosiale aktørene til å bruke infrastrukturen som planlagt. Sosial- og 

helsedirektoratet har jobbet for å effektivisere informasjonsflyten mellom de ulike 

regionene. De har sørget for at man ivaretar sikkerheten som er nødvendig når man 

håndterer taushetsbelagt informasjon.  

De ulike regionene har operert med ulike dokumentstandarder. Sosial- og 

helsedirektoratet har derfor valgt å utforme standardiserte dokumenter slik at utveksling 

mellom disse går lettere. Dette er med på å effektivisere driften til sykehus og 

legekontorer. Sosial- og helsedirektoratet har også gitt støtte for å knytte flest mulig på 

nettet for å nå en kritisk masse brukere, og skape et behov.  

 

 

”Alignment” er å gjøre forandringer med inskripsjonen slik at flere aktørnettverk kan 

delta, og ”enrolment” er en del av denne prosessen. NHN har som mål å knytte til flere 

aktører, noen eksempler på disse er Rikstrygdeverket og Apoteknett. Dette har man tenkt 

å gjøre ved hjelp av et sjette tilknytningspunkt. De fem andre tilknytningspunktene er mot 

de fem helseregionene. 
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”Stability is a measure of the degree of alignment” [Monteiro] Stabilitet oppnås ved 

forhandlinger mellom ulike interessenter [Hanseth og Montiro 1998] Ved endringer, eller 

innføring av nye aktører, det være seg mennesker, teknologi eller arbeidsoppgaver, er det 

viktig at nettverket blir tilpasset og stabilt. Et aligned aktørnettverk utgjør et 

velfungerende og stabilt sosioteknisk nettverk. Utveksling av informasjon mellom ulike 

enheter i organisasjonen og ulike regioner, ressurser og tid til å gjøre jobben, kunnskap 

om arbeidsinnhold og teknologi, er faktorer som innvirker for stabilisering av 

aktørnettverkene i NHN. Funksjoner som ikke virker i henhold til forventning kan 

medvirke til ustabilitet. Da det ikke var mulig å utveksle informasjon elektronisk på en 

lettvint måte, måtte utvekslingen foregå manuelt på papirform. Innføring av ny 

funksjonalitet medvirket til endring av aktørnettverket. Det måtte etableres andre måter å 

utføre arbeidet på. Noen arbeidsoppgaver forsvinner, mens andre kommer til. Rutiner og 

prosedyrer som innføres trenger tid for å bli innarbeidet.  

     
”Enrolment” vil si å knytte (innrullere) flere aktører mot infrastrukturen. Det vil si at nye 

aktører blir del av nettverket, at nye aktører innrulleres (Hanseth og Monteiro1998).  

Sosial- og helsedirektoratet har i tankene å innrullere apoteknett og særlig 

Rikstrygdeverket fordi disse vil bli viktige aktører. Men hovedprioritet er selvfølgelig å 

få koplet opp alle sykehus, legekontorer og lignende. 

 

Utvidelse kan også innebære økt grad av irreversibilitet. Fordi aktørnettverket inneholder 

flere aktører, vil framtidige endringer angå flere i nettverket. Alignment skal foregå i 

forhold til mange forskjellige aktører. Det er ulike interesser og behov hos aktørene som 

skal imøtekommes for å få aktørene til å ``dra i samme retning'' og for å nå det felles 

målet. Tiden det tar før endringene er tilpasset og aktørnettverket er stabilt, vil trolig øke 

når nettverket øker i omfang og aktører. Å gå tilbake til tidligere tilstander vil være 

vanskelig fordi aktørene har tilpasset seg de nye aktørene i nettverket. Når nettverket er 

``alignet'' er det stabile relasjoner mellom dagens aktører i nettverket. Reversering 

medfører en endring i det eksisterende nettverket. Aktørene må gjennom en fase med 

ustabile relasjoner før nettverket igjen er ``alignet''. 

 

Page 13 of 23 



Som følge av sammenknyttingen av de ulike regionsnettene til ett felles nett, er nye samt 

gamle aktører i de ulike regionene innrullert i hverandres arbeidssituasjon på tross av 

avstanden. 

 

5. Analyse 

5.1 Infrastrukturen satt opp mot den nasjonale strategi for utbygging 
av NII 
Regjeringens satsning på utbygging av nasjonal informasjoninfrastruktur er presentert i 

en rapport kalt eNorge 2005. Denne planen beskriver hvilke områder som det skal satses 

på, samt noen retningslinjer om hvordan dette skal gjøres. 

eNorge-planen har tre overordnede hovedmål med utbygging av NHN. Disse er:  

• Verdiskapning i næringslivet 

• Effektivitet og kvalitet i offentlig sektor  

• Deltakelse og identitet.  

 

Det tredje punktet betyr at alle skal kunne benytte seg av teknologien, og teknologien 

skal bidra til bevare vår identitet og kulturarv. 

 

Punkt nummer to handler om øke effektiviteten og kvaliteten i offentlig sektor, herunder 

helsevesenet. Planen legger vekt på å modernisere og effektivisere offentlig sektor ved  

hjelp av ny teknologi. NHN er en viktig del av denne satsningen.   

 

Et av virkemidlene som blir nevnt er å jobbe for å effektivisere ressursutnyttelsen. 

Nettopp ressursutnyttelse er et avgjørende motiv for å bygge ut en sentral infrastruktur 

for helsevesenet. Helsevesenet ønsker å kunne utnytte ressurser som finnes andre steder i 

landet på en enklere og mer effektiv måte enn hva som var mulig før den sentrale 

infrastrukturen så dagens lys.  

 

Nye tjenester skal tilbys publikum i kjølvannet av regjeringens satsning på utbygning av 

informasjoninfrastrukturer .Dette stemmer overens med NHNs mål. NHN skal kunne 
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være et hjelpemiddel som gjør det mulig å tilby nye tjenester, noen av disse tjenestene er 

direkte rapportering til Rikstrygdeverket og apotekene. Myndighetene ønsker å oppnå 

dette ved økt bredbåndsutbygning og bruk elektroniske signaturer. Disse to faktorene vil 

øke tilgjengeligheten og sikkerheten i informasjonsinfrastrukturer. Helsevesenet har 

kommet langt i bruken av bredbånd, de fleste helseforetak er i dag knyttet til bredbånd. I 

eNorge står det at et delmål var å få knyttet alle sykehusene til bredbånd innen 2002. 

 

Sikkerhet er et viktig punkt når man planlegger utbygning av nasjonale 

informasjonsinfrastrukturer. Mange offentlige etater behandler informasjon som er under 

streng lovgivning om hvem som skal få tilgang til den. Helsevesenet er en av flere 

offentlige etater som ikke kan ta i bruk en informasjonsinfrastruktur som ikke ivaretar 

disse reglene. Infrastrukturene må være sikre i bruk, ellers kan man like gjerne la være. I 

eNorge planen skiller man informasjonssikkerhet i tre deler. Man må beskytte 

informasjonens tilgjengelighet; altså at den skal være tilgjengelig for rett person til rett tid 

på rett plass. Det andre er integritet; informasjonen skal være korrekt -ikke forfalsket eller 

ødelagt. Det tredje punktet er konfidensialitet; altså at den sikres mot innsyn fra 

uvedkommende. (eNorge, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet).  Disse tre 

punktene beskriver også godt hva som er viktig for NHN. De kunne like godt vært 

skrevet spesifikt til NHN. 

Et mål i eNorge-planen er at elektronisk meldingsutveksling og kommunikasjon skal 

være like akseptert og juridisk bindende som kommunikasjon på papir. Dette skal gjøres 

ved elektroniske signaturer. NHN vil å stor nytte av elektroniske signaturer, og det er et 

mål å få tatt det i bruk i helsevesenet. 

 

5.2 Hvilke krefter/motkrefter stimulerer/motarbeider videreutvikling av 
II’en.  
For at NHN skal kunne følge intensjonen om å spare samfunnet for tid og penger 

forutsetter dette at mange sykehus, legekontor og helseinstitusjoner kopler seg opp mot 

det nye nettet. Først da kan man dra full nytte av å overføre dagens papirbaserte system 

til elektroniske løsninger. En slik oppkopling er imidlertid ikke gratis og det hersker/har 

hersket uenighet om hvem som skal betale regningen.  
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NHN er et statlig initiativ, og dets utvikling vil i hovedsak baseres på de bevilgninger 

som blir vedtatt i Sosial- og Helsedepartementet. Mangel på politisk vilje i statsbudsjett 

kan føre til knappere tildelte midler som igjen vil utgjøre en reell trussel mot den videre 

utviklingen av nettet. I forslag til statsbudsjettet for 2004 er det foreslått bevilget et 

samlet beløp på 48,2 mrd. kroner til de regionale helseforetakene, og vil utgjøre en 

avgjørende faktor for NHNs framtid. Dette er bare forslag til statsbudsjett for 2004, hva 

de endelige bevilgningene blir, gjenstår å se. 

 

I tiden forut for forslaget til statsbudsjett 2004 har det blitt diskutert rundt hvem som er 

ansvarlig for å betale regningen for NHN. I en uttalelse til Computer world (18.08.03) 

sier leder for Allmenn Praktiserende Lægers Forening, Kjell Martmann-Moe, at det er 

urimelig at legene skal dekke kostnadene for å bruke helsenettet, da det i hovedsak er det 

offentlige som høster hovedgevinsten. Av den grunn har han frarådet sine medlemmer 

mot å kople seg til NHN før kostnadsfordelingen er avklart. 

 

Ekspedisjonssjef Andreas Disen i helsetjenesteavdelingen i Sosial- og helsedepartementet 

mente på sin side at legene vil spare både tid og penger ved å benytte de elektroniske 

tjenestene som det legges opp til i NHN. I tillegg får fastlengen ifølge Disen et årlig 

drifttilskudd som bør dette slike kostnader. Disen foreslo også de regionale 

helseforetakene og Rikstrygdeverket som aktuelle bidragsytere til å finansiere NHN.  

 

I forslag for statsbudsjett 2004 det anslått at IKT-innsatsen i Trygdeeateten vil medføre 

en innsparing på 10,6 mill. korner i 2004. Midlene foreslås overført til 

Helsedepartementets bevilging til elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, og 

benyttet til oppkobling av legene mot helsenett og videreutvikling av elektronisk signatur. 

Dessuten er det presisert at de regionale helseforetakene også har ansvar for bruk av 

midlene overfor private virksomheter der dette kan bidra til bedre realisering av 

helsepolitiske mål. 
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De funksjoner som NHN skal inneha tar over for en rekke papirbaserte jobber, og i den 

forbindelse er det ikke sikkert at alle som blir ”rammet” av dette reagerer like positivt 

overfor forandringen. Teknologivegring blant de ansatte i de tilknyttede helseforetakene 

er en utfordring som er nødvendig å håndtere for å få NHN til å fungere som helhet. En 

ting er det å bli fortalt fordelene ved oppkopling og bruk av nettet, en helt annen ting er 

den nytten brukeren opplever selv. I det brukerne selv får merke gevinsten av å benytte 

NHN er mye av jobben gjort. 

 

5.3 Brukergrupper eller bruksområder som blir 
”skadelidende”/hemmet når det gjelder utbygging av felles 
infrastruktur pga dagens strategi   
Ved utbygging av en felles infrastruktur kan det hende noen brukergrupper eller 

brukerområder vil bli hemmet. Det er kanskje litt for tidlig i prosessen å si noe helt 

konkret om dette. Sikkerhet, skalerbarhet og åpen arkitektur er kanskje de viktigste 

kriteriene for en vellykket infrastruktur. Vi tolker oppgaven dithen at sikkerhet er et 

bruksområde og derfor kan bli ”skadelidende”. Med sensitive personopplysninger forstår 

vi opplysninger som en pasient ønsker å ha for seg selv eller ha kontroll med bruken av. 

Her ser man klart at sensitiv informasjon kan komme på avveie dersom man ikke tar sine 

forholdsregler, eller at man rett og slett ikke er tilstrekkelig kjent med sine nye 

arbeidsverktøy (altså Internett, informasjonssystemer o.l). 

 

Det er sannsynlig at næringslivet taper milliardbeløp årlig som følge av 

datasikkerhetsbrudd. Med en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet legger man 

grunnlaget for en positiv utvikling i avansert bruk av IT og Internett i Norge, sier Ansgar 

Gabrielsen i en pressemelding til eNorge.  

 

Økt avhengighet av informasjonsteknologi over åpne nett gjør oss mer sårbare. Dette kan 

ramme viktige samfunnsfunksjoner som for eksempel redningstjeneste og 

telekommunikasjon. Truslene er mange; driftsforstyrrelser, hacking og organiserte 

angrep. Datakriminalitet er viktig å beskytte seg mot, og lovverket må tilpasses for å 
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møte disse utfordringene. Et samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan være 

hensiktsmessig for sikring av viktig infrastruktur. 

 

Lager man systemer som skal være ”åpne”, nytter det ikke å beskytte seg ved å lage 

sperrer i systemet i etterkant for å oppnå sikkerhet. NHN er bygget utifra denne 

strategien. Det optimale hadde jo vært at nettet klarte å beskytte seg for hackere o.l. 

 

Selve grunnstenen i infrastrukturen er en ordentlig katalogtjeneste. Denne skal ivareta 

sikkerheten for at riktig person får riktig informasjon, og kun det. Det skal gjøres enkelt å 

administrere tusener av brukere med varierte behov. Mer og mer av kommunikasjonen 

mellom de ulike helseregionene foregår elektronisk, og da er det viktig å ha elektroniske 

arbeidsverkøy en kan stole på. 

 

En brukergruppe som kan bli hemmet når det gjelder utbyggingen av felles infrastruktur  

kan for eksempel være eldre brukere, de kan være litt skeptiske til å ta i bruk ny 

teknologi. Dette kan hemme dem i den forstand at de kanskje må kurses før de tar fatt i 

bruken av sine nye arbeidsverktøy. 

 

6. Drøfting og sammenligning 
I denne oppgaven har gruppen vår valgt å drøfte gruppe to sin besvarelse om Skolenettet, 

og gruppe 3 sin om PKI, sammen med vår. Vi har valgt å løse denne oppgaven ved å først 

gi en kort oppsummering om hva besvarelsene handler om, for så å se på analysene og 

sammenligne hvordan gruppene har brukt begrepene og hvilke eksempler som er gitt.  

 

6.1 Skolenettet 
Målet med skolenettet er at en bruker skal kunne kontakte andre brukere med forsjellig 

kunnskap, erfaring, språk og kulturbakgrunn. Den skal bygges ut fra en statisk 

informasjonskanal til en side med interaktive tjenester, som diskusjonsgrupper, forum og 

muliggjøring for gjennomføring av gruppearbeid. Brukerne skal kunne finne informasjon 
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og får tilbakemelding på forskjellig emner. Hovedmålet er å samle de nordiske skolene 

sammen i et nettverk slik at lærerne og elevene kan samarbeide på tvers av 

landegrensene.  

 

6.2 PKI 
PKI er et opplegg for elektronisk legitimasjon og digitale signaturer. Man håper at bruk 

av elektronisk saksbehandling og elektroniske tjenester vil føre til kvalitetsforbedring, 

mindre risiko for feil, raskere behandling og bedre tilgjengelighet uavhengig av sted og 

tid. De viktigste PKI-tjenestene er autentisering, digitale signaturer og kryptering av 

kommunikasjon som for eksempel brukes over Internett eller andre 

kommunikasjonsmedier. Eksempler på dette kan være selvangivelse over nett, og 

nettbank.  

 

6.3 Informasjonsinfrastruktur 
For å beskrive informasjonsinfrastrukturene må vi gå inn i hver av de tre; Skolenettet, 

PKI og NHN. Vi ser nærmere på følgende aspekter: åpenhet, delt, enable, standardisert, 

evolving, installert base og heterogenitet. 

 

Åpen - Alle de tre infrastrukturene kan ha ubegrenset antall brukere. Det er derimot noen 

begrensninger på hvem som kan bli brukere. PKI har en begrensning om at brukere må 

være norske statsborgere og helsenettet som er kun beregnet for helsepersonalet og ikke 

pasienter.  

 

Delt - I skolenettet er informasjonen delt mellom skolens institusjoner, studenter, lærer 

og foreldre.  I oppgaven om PKI bruker de begrepet om at PKI knytter forskjellige 

brukergrupper sammen og derfor kan de som tilbyr tjenesten dele forskjellig informasjon 

med kundene.  I Nasjonalt helsenettet er mye av informasjon belagt med taushetsplikt og 

kan derfor ikke deles med hvem som helt.  

 

Support & Enabling. Skolenettet-oppgaven og helsenettoppgaven bruker begrepene og 
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gir eksempler på nye tjenester og oppgaver som blir støttet av IIen. PKI oppgaven bruker 

ikke begrepene men det ville ikke være vanskelig finne eksempler. Helsenettet skal 

muliggjøre elektronisk samhandling og skal på den måten effektivisere helsevesenet 

 

Standardisert - Alle tre infrastrukturene skal bygge ut i fra sine standard. Skolenettet 

skal bygge ut i fra Internet og skolenettet i Europa sin standard. PKI skal lage en 

standardisert nøkkel til identifikasjon av personer. Mens helsenettet skal de forskjellige 

elementene i NHN integreres gjennom standardisert av grensesnitt og de har satt en 

standard for hvordan kommunikasjonen mellom regionene og andre helseforetak skal 

fungere. 

 

Installert base - II bygger alltid videre på noe som eksisterer og utvikles aldri fra bunnen 

av. Det kan være elektroniske systemer, og også organisatoriske rutiner og lignende. 

Skolenettet er bygd opp fra et gammelt system. NHNs installerte base kan man si er de 

fem helseregionens nett og at det alltid har vært en meldingsutveksling mellom mange av 

de ulike helseforetakene, men den har foregått på papir.    

I oppgaven om PKI har de ikke fokusert på den installerte basen, men er mer opptatt av at 

PKI er under utvikling. Jo lengre utviklingen kommer, jo flere brukere og flere firmaer 

vil ønske å bruke teknologien. Altså Evolving. 

 

 
Heterogen – Alle tre oppgavene skriver litt om heterogenitet. De har stort sett samme 

forståelse av begrepet. II må kunne håndtere ulike brukergrupper og tekniske plattformer. 

Gruppe to skriver at Skolenettet fremstår som heterogent fordi det består av ulike 

brukergrupper og forskjellige tekniske plattformer. PKI er heterogent fordi det opererer 

på flere nivåer, både tekniske og ikke tekniske. NHN inneholder mange aktiviteter med 

varierende relasjoner over tid, konstellasjon, allianser og forhold for utvikling og krav. 
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6.4 ANT-analyse 
Vi har sett på ANT-analysen i de ulike oppgavene og sett litt på hvordan de ulike 

gruppene har valgt å løse oppgaven. I oppgaven om PKI har de valgt å identifisere 

aktørene og beskriver de godt. De har ikke fokusert på begreper som inskripsjon, 

translasjon, enrolment osv. 

Skolenettet-oppgaven bruker flere av begrepene og gir en god forklaring på hvordan de 

forstår begrepene og gir eksempler. 

Vi i vår analyse har identifisert en del aktører uten å beskrive de veldig nøye og vi jobbet 

lenge med å finne gode eksempler på begreper.  
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