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Sammendrag 
Denne oppgaven studerer hvorfor det oppstår behov for organisasjonsendring når ny 

velferdsteknologi tas i bruk i helsesektoren. Innføring av medisindispensere i hjemmesykepleien i 

en bydel i Oslo brukes som case. Funnene bekrefter at det er nødvendig med organisatorisk endring 

dersom gevinstene av ny teknologi skal realiseres. De peker særlig på at det oppstår behov for nye 

teknisk supportfunksjoner når teknologien er mer sofistikert enn før, og disse funksjonene skaper 

nye samordningsbehov. Videre er det indikasjoner på at regulerende teknologier kan bidra til økt 

formalisering og at automasjon åpner for en vridning fra mekaniske til mer organiske strukturer i 

administrativ del av organisasjonen. Oppgaven viser at det er viktig å være oppmerksom på behovet 

for organisasjonsendring ved innføring av velferdsteknologi. 
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1.0 Innledning 
Denne oppgaven handler om teknologi i helsetjenestene og hvordan såkalt velferdsteknologi får 

større plass i kommunene og følgene dette har for organiseringen av helsetjenesten. 

Velferdsteknologi kan defineres som «teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, 

(…) og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom (…)» (Helse- 

og omsorgsdepartemantet, 2013, s. 110).  

Både primær- og spesialisthelsetjenestene står i framtiden overfor store kapasitetsutfordringer. Det 

er en politisk målsetning at flere skal få helsehjelp hjemme framfor i institusjon, som fører til at 

kommunene og i særdeleshet hjemmetjenestene har fått nye brukergrupper og større ansvar (Helse- 

og omsorgsdepartmentet, 2006, NOU 2011:11, s, 13.15). Hagen-utvalget fastslo i NOU 2011:11 at 

en måte å møte kapasitetsutfordringene på er gjennom velferdsteknologi, et uutnyttet potensial i 

Norge (s. 98). Fra politisk hold understrekes det at «de utfordringer velferdssamfunnet står overfor 

kan vi ikke spare oss ut av. De må vi utvikle oss ut av» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013, s. 

14). De hevder at velferdsteknologi kan bidra til bedre ressursutnyttelse og kvalitet på 

tjenestetilbudet og oppfordrer kommunene til å satse på velferdsteknologi med målsetning om at det 

skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020 (s. 28). 

En rapport fra Helsedirektoratet angående utprøving av velferdsteknologi viser at det kan gi store 

gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt tjenestekvalitet (Helsedirektoratet, 2017, s. 

7). For å oppnå disse gevinstene er det ikke tilstrekkelig med ny teknologi i seg selv. 

Organisasjonen som skal bruke teknologien må også tilpasses. De organisatoriske utfordringene kan 

imidlertid ofte være vel så store som de tekniske ved implementeringen av ny teknologi. Det er 

derfor viktig å forstå hvorfor det organisatoriske endringsbehovet oppstår og hvordan det kan 

håndteres. Dette har så langt fått begrenset fokus i forskningen på velferdsteknologi. 

Fokusområdet for denne oppgaven er derfor hvorfor det å ta i bruk ny velferdsteknologi fører til 

behov for endring i organisasjonsstruktur og arbeidsmåter. Jeg vil se på hvilke endringer som har 

skjedd i organisasjonen og om de opplever behov for ytterligere endring, og forklare hvorfor dette 

endringsbehovet oppstår. Problemstillingen for oppgaven er: «Hvorfor oppstår det behov for 

endring i organisasjonen ved innføring av velferdsteknologi?» 
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I neste kapittel vil jeg kort introdusere caset som brukes i oppgavens empiriske undersøkelser. 

Videre vil det presenteres relevant teori og sentrale begreper. Deretter vil jeg redegjøre for de 

metodiske vurderingene knyttet til validitet og reliabilitet. Til sist presenterer jeg mine empiriske 

funn og drøfter disse i lys av teorien, før jeg konkluderer med hva funnene kan indikere. 

2.0 Fakta og bakgrunn 

For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en empirisk undersøkelse der jeg har intervjuet 

ansatte i hjemmetjenesten i en bydel i Oslo som er med i pilotprosjektet Velferdsteknologi i 

Sentrum. Fokuset ligger på innføring av trygghets- og sikkerhetsteknologi, herunder 

medisindispensere som studeres i denne oppgaven. Målet med teknologien er å sørge for at 

brukerne får riktig medisin til riktig tid på en enkel måte, samt å selvstendiggjøre brukerne. 

Hjemmesykepleien i bydelen har benyttet tre ulike medisindispensere siden 2014. 

Medisindispenserne gir beskjed til brukeren når medisinen skal tas, og beskjed til 

hjemmesykepleien når medisinen ikke tas eller det oppstår andre feil. Hjemmesykepleien må da 

kontakte pasienten for å sjekke hva som er årsaken. Intensjonen var at medisindispenserne skulle 

fullintegreres i tjenesten, men fra 2016 fikk hjemmesykepleien bistand fra et eget responssenter til å 

følge opp dispenserne. Responssenteret ble i utgangspunktet opprettet for å drive med annen 

velferdsteknologi enn medisindispensere, men ble tildelt ansvaret for å ta imot alarmer og avvik fra 

dispenserne da det viste seg at hjemmesykepleien ikke klarte å følge opp alle og alarmer ble 

liggende ubehandlet. Responssenteret drives av tre ansatte og kontakter hjemmesykepleien når de 

registrerer alarmer, deretter rykker hjemmesykepleien ut. 

3.0 Teori 
I dette kapittelet redegjør jeg for relevant teori for å operasjonalisere og besvare oppgavens 

problemstilling. Problemstillingen tar for seg å forklare sammenhengen mellom endring i variablene 

teknologi og organisasjon som indikert i modellen under: 

 

!  av !5 24

Teknologi Organisasjon



Jeg forstår endring som «en empirisk observasjon av forskjeller i form, kvalitet eller tilstand over 

tid» i disse variablene (Jacobsen, 2012, s. 23). Kapittelet starter med å beskrive hva en organisasjon 

er og teori om ulike organisasjonstyper. Videre defineres teknologibegrepet og det introduseres to 

dimensjoner som brukes for å beskrive teknologien sin påvirkning på organisasjonen. Endelig vil 

det presenteres tre hypoteser om hvordan disse to variablene påvirker hverandre. Teorien vil 

primært ta utgangspunkt i Henry Mintzbergs organisasjonsteori. 

3.1 Organisasjon og organisasjonstyper 

Ifølge Jacobsen og Thorsvik (2013) er organisasjoner sosiale systemer «som er bevisst konstruert 

for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål» (s. 18). Organisasjoner er 

produksjonssystemer bestående av formelle/strukturelle og uformelle trekk som gjensidig påvirker 

hverandre (s. 25). Uformelle trekk ved organisasjonen er viktig, men anses som utenfor omfanget 

av denne oppgaven.  

Henry Mintzberg (1979) definerer organisasjonsstruktur som måten man deler opp 

arbeidsoppgavene på og hvordan utførelsen av disse arbeidsoppgavene koordineres (s. 2). For å 

operasjonalisere  organisasjonsvariabelen for bruk i den empiriske analysen, vil jeg dra veksel på 

Mintzbergs fire parametre for design av organisasjonsstrukturer:  

- Oppgavene som skal løses av organisasjonen fordeles på ulike stillinger. Stillingene kan være 

mer eller mindre spesialiserte, avhengig av «hvor mange ulike oppgaver hver stilling inneholder, 

og hvor bred eller smal hver av disse oppgavene er» (s. 69). Videre påvirkes handlingsrommet i 

stillingen gjennom i hvilken grad den er formalisert. Formalisering er en måte å gjøre de ansattes 

atferd forutsigbar på, for eksempel gjennom standardisering av oppgaver og arbeidsflyt (s. 

81-83). Endelig krever stillingen en gitt kompetanse for å utføre oppgavene og dermed et 

opplæringsbehov (s. 95-97). 

- De ulike stillingene samles i enheter på ulike nivåer gjennom gruppering. Gruppering er en 

effektiv måte å koordinere arbeid på gjennom å underlegge stillinger og enheter en felles ledelse. 

Grupperingen kan skje basert på flere hensyn, for eksempel kompetanse, funksjon eller brukere 

(s. 104-111). Mintzberg klassifiserer to ulike typer grupperinger. Den operative delen står for 

faktisk utførelse av organisasjonens kjerneoppgaver, mens den administrative delen består av 
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ledelse og støttefunksjoner (s. 19-20).  

- Laterale forbindelser handler om hvordan enhetene koordinerer seg på tvers gjennom bruk av 

systemer for planlegging og kontroll og gjensidig tilpasning, og på den måten avlaster de 

vertikale forbindelsene (s.148).  

- Beslutningssystem beskriver hvem som har makt til å fatte hvilke beslutninger. Hvis makten er 

fordelt på få stillinger, sier man at man har et sentralisert beslutningssystem. Omvendt vil 

beslutningssystemet være desentralisert dersom makten er spredt på mange. Fordelingen av makt 

mellom ulike nivåer i organisasjonen kalles vertikal desentralisering, mens fordeling av makt 

mellom linjeledere og stabsenheter kalles horisontal desentralisering (181-192). 

De ulike organisasjonsparametrene kan kombineres slik at ulike typer organisasjoner oppstår. I 

litteraturen er det vanlig å vise til to «arketyper» av organisasjoner, nemlig mekaniske og organiske 

organisasjoner (Burns og Stalker, 1994, s. 119-121). Mekaniske, eller byråkratiske, organisasjoner 

kjennetegnes av spesialisert oppgavedeling innad i organisasjonen, tilpasset stabile forhold. 

Organiseringen er hierarkisk med vertikal interaksjon og kommunikasjon, og det forventes lojalitet 

og lydighet til organisasjonen. Denne organisasjonsformen er i stor grad rutinisert. Organiske 

organisasjoner på den andre siden, er i mindre grad rutinisert. De kjennetegnes av å være tilpasset 

mindre stabile og forutsigbare forhold, der det stadig dukker opp nye og uforutsette problemer som 

krever at organisasjonen justerer seg. Her er interaksjonsformen i stor grad lateral, og det er mindre 

spesialisering i oppgavefordeling. Alle ansatte har ansvar for organisasjonens beste, og kan ikke 

skyve problemer over på andre. 

3.2 Teknologi og dens to dimensjoner 

Jeg vil her forstå teknologibegrepet i tråd med definisjonen av velferdsteknologi, og 

operasjonaliserer dette ved hjelp av Henry Mintzbergs (1979) todelte inndeling. Denne som 

omhandler i hvilken grad teknologien er regulerende og hvor sofistikert teknologien er.  

Den regulerende dimensjonen er knyttet til hvordan teknologien i seg selv påvirker arbeidet, altså i 

hvilken grad arbeidet blir regulert gjennom de tekniske instrumentene. Et viktig poeng er at all 

teknologi på en eller annen måte vil virke regulerende, men noen er mer regulerende enn andre. 
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Mintzberg eksemplifiserer dette ved en kirurgs skalpell, som på mange måter fungerer som en 

forlengelse av kirurgen og der kirurgen har stor handlefrihet i hvordan den brukes. Dette er 

teknologi som er lite regulerende. I den motsatte enden har man teknologi som er veldig 

regulerende i form av at den som benytter seg av teknologien ikke har noen handlefrihet (s. 250). 

Tatt til sitt ytterpunkt, vil teknologien til slutt kunne gi en automasjon av den opprinnelige 

arbeidsoppgaven slik at den forsvinner (s. 265). 

Dimensjonen som omhandler hvor sofistikert teknologien er beskriver kompleksiteten til 

teknologien, herunder hvor vanskelig eller lett den er å forstå (s. 251). Dette handler ikke om 

hvordan det er å forholde seg til teknologien for brukeren, tvert imot kan svært sofistikerte 

teknologier være enkle å bruke, men heller om hvor avansert design, vedlikehold og feilretting er. 

Disse oppgavene ivaretas ofte av tekniske eksperter i stabsfunksjoner istedenfor av den operative 

delen av organisasjonen. 

3.3 Teknologiens påvirkning på organisasjon: Mintzbergs hypoteser 

Mintzberg benytter de to dimensjonene ved teknologi til å formulere tre hypoteser om hvordan 

endring i teknologi påvirker organisasjonen. 

Mintzbergs første hypotese er at jo mer sofistikert teknologien er, jo mer innfløkt blir den 

administrative strukturen. Jo mer komplisert det er å designe og vedlikeholde teknologien, jo mer 

teknisk ekspertise trengs det. Dette innebærer at man gjerne får behov for større og profesjonelle 

tekniske støttefunksjoner, som er horisontalt desentralisert og dermed skaper behov for 

samordningsmekanismer. (s. 262). 

De to neste hypotesene handler om hvordan teknologiens regulerende dimensjon påvirker 

organisasjonen. Den andre hypotesen er at jo mer regulerende teknologien er, jo mer formalisert blir 

arbeidet og jo mer byråkratisk blir den operative delen av organisasjonen (s. 261). Dersom man 

benytter seg av teknologi som er regulerende, blir arbeidet mer rutinisert og kan lettere spesialiseres 

og formaliseres. Dette kan være standardisering av oppgaver og prosedyrer. Dersom denne 

dimensjonen tas til sitt ytterpunkt og teknologien til slutt automatiserer bort de opprinnelige 

oppgavene, sier Mintzbergs tredje hypotese at automasjon av oppgavene til den operative delen av 

organisasjonen endrer den administrative delens struktur til en mer organisk struktur (s. 264). 

Mintzberg baserer denne hypotesen på at det alltid har vært og vil være konflikt mellom den 
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operative og den administrative delen av organisasjonen, og at de mekaniske strukturene er 

nødvendige for å holde disse konfliktene i sjakk og få den operative delen til å gjøre som ledelsen 

ønsker. Dersom den operative delen forsvinner ved automasjon, vil det imidlertid ikke være behov 

for de mekaniske strukturene lengre, og de gjenværende administrative delene vil anta mer 

organiske trekk (s. 265).  

Basert på denne gjennomgangen, kan jeg operasjonalisere problemstillingen ytterligere: Kan 

Mintzbergs hypoteser forklare organisatorisk endringsbehov ved innføring av velferdsteknologi? 

Dette vil jeg forsøke å besvare ved hjelp av empirien som presenteres i kapittel 4.  

4.0 Metode 

4.1 Metodevalg 

Ifølge Yin (2003, s. 5-9) egner casestudier seg godt for forklarende oppgaver som studerer 

samtidige fenomener i et miljø hvor atferd ikke kan kontrolleres. Siden velferdsteknologiprosjektet 

er nytt, vurderte jeg dette som den beste metoden for å innhente den informasjonen jeg var ute etter. 

I tillegg til semi-strukturerte intervju har jeg selv observert teknologien og hvordan den fungerer. 

Informantene mine er teamleder for hjemmesykepleien (I1), en ansatt i Responssenteret (I2) samt 

prosjekteier for velferdsteknologiprosjektet i bydelen (I3). Jeg utarbeidet på forhånd en 

intervjuguide som lå til grunn for intervjuene med informantene. Spørsmålene ble noe tilpasset den 

enkelte ut i fra hvilken kjennskap de har til de ulike prosessene, men de mest sentrale spørsmålene 

ble stilt til alle informantene. 

4.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handler om kvaliteten på datainnsamlingen. I kvalitativ forskning kan det ses på som 

forskerens refleksjoner over hvordan datainnsamlingen har foregått, med den hensikt å unngå 

målefeil (Ringdal, 2013, s. 248). Dette er for å sikre at dersom en annen forsker skulle foreta den 

samme undersøkelsen, skal vedkommende få de samme resultatene (Yin, 2003, s. 34).  

Intervjuene til denne oppgaven ble alle tatt opp på lydopptak med informantenes samtykke og 

transkribert samme dag. Det ble stilt oppfølgingsspørsmål om noe var uklart eller der jeg var 

usikker på om jeg forsto informanten riktig. Min vurdering er at informantene forsto mitt formål 

med intervjuene, var samarbeidsvillige og svarte etter beste evne. Reliabiliteten kan være noe 
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svekket siden jeg hadde få informanter som ble rekruttert gjennom hverandre. Ideelt sett skulle jeg 

selv ha valgt ut informantene, men dette var av praktiske grunner ikke mulig og utvalget syntes etter 

min mening hensiktsmessig for formålet. Dersom man antar at utvalget av informanter var adekvat, 

styrkes reliabiliteten av at informantenes svar i stor grad samsvarte med hverandre. 

4.3 Validitet 

Validitet betyr om oppgaven studerer det den er ment å studere (Ringdal, 2013, s. 248), og handler 

om de innsamlede dataenes relevans for problemstillingen (Hellevik, 2011, s. 183). 

Validitetsbegrepet kan ifølge Yin (2003, s. 34) deles i tre. Definisjonsmessig validitet (norsk begrep 

hentet fra Hellevik, 2011, s. 51) beskriver i hvilken grad det er samsvar mellom de teoretiske 

konseptene man studerer og operasjonaliseringen av dem. Jeg har operasjonalisert begrepene 

organisasjon og teknologi ved hjelp av anerkjent teori. Det er imidlertid viktig å huske på at dette er 

omfattende konsepter og det vil alltid være krevende å fange essensen av dem, særlig i en oppgave 

av et begrenset omfang som denne. Intern validitet handler om å etablere et kausalforhold mellom 

variablene man studerer. Jeg studerer hvordan den uavhengige variabelen «teknologi» påvirker den 

avhengige variabelen «organisasjon». Det er i denne sammenhengen viktig å være oppmerksom på 

at det kan være utfordrende å skille teknologiens påvirkning fra andre variabler sin påvirkning. Der 

dette har vært krevende, vil det bli diskutert nærmere i drøftingen. Den tredje dimensjonen av 

validitetsbegrepet er ekstern validitet, altså i hvilken grad funnene i oppgavene er generaliserbare. 

Teorien som benyttes er i utgangspunktet universell, det vil si at den kan brukes på alle typer 

organisasjoner. Funnene mine er imidlertid hentet fra helsesektoren. Denne sektoren har flere 

særtrekk. Tjenestene skal ivareta liv og helse, og feil kan dermed ha fatale konsekvenser. Videre er 

den i det store og hele offentlig styrt og eid. Det bør utvises forsiktighet ved generalisering av 

funnene til andre sektorer ettersom hensyn kan vektlegges annerledes slik at sammenhengene som 

identifiseres her ikke er gyldige. 

5.0 Empirisk analyse 
I dette kapittelet presenteres dataene som er samlet inn gjennom intervjuene. Jeg studerer hvordan 

endring i teknologi fører til organisatorisk endringsbehov. Jeg legger derfor vekt på om 

informantene har erfart behov for organisasjonsendring som følge av den nye teknologien, og 

hvorfor behovet har oppstått. For å presentere funnene på en oversiktlig måte, struktureres og 

analyseres observasjonene ved hjelp av parametrene jeg definerte for henholdsvis teknologi og 
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organisasjon i teorikapittelet. I diskusjonen i neste kapittel drøftes sammenhengen mellom disse i 

lys av Mintzbergs tre hypoteser. 

5.1 Teknologi: Mer sofistikert og regulerende 

Jeg redegjør i dette kapittelet raskt for medisindispenserne og hvordan de fungerer, og presenterer 

observasjoner rundt hvorvidt de er regulerende eller sofistikert jf. Mintzbergs teknologidimensjoner. 

Bydelen benytter seg av tre ulike medisindispensere. To av dispenserne er utformet slik at man 

setter inn en rull med ferdig doserte medisiner direkte apoteket i dispenseren, mens for den siste må 

hjemmesykepleien selv dosere medisin og legge i dispenseren. Brukeren tar medisinen når 

maskinen sier fra. 

Først og fremst fører dispenserne til en viss automasjon av oppgavene ved at hjemmesykepleien 

fritas for arbeid tilknyttet medisinering. 

«Så lenge teknologien dekker den delen å bistå bruker med medisiner kan vi ha fokus andre steder. 

(…) Vi har mer fokus på observasjoner enn tidligere. (…) Med 30-40 brukere som tar medisinene 

sine selv blir trykket mindre på de ansatte» (I1). 

De oppgavene som består eller kommer til, virker mer regulerende fordi pillene og dosettene må 

settes riktig i dispenserne for å unngå feil. Dette har vært utfordrende. 

«Selv om vi gjør alt riktig fra vår side, og vi har tatt bilder av måten vi har lagt det på og sett at det 

er korrekt, så oppstår det tekniske feil. Da vet ikke vi eller leverandøren hvordan det kan ha skjedd» 

(I1) 

Informantene er noe uenige omkring årsaken til at feil oppstår. Mens teamlederen for 

hjemmesykepleien mener de har mange tekniske feil, hevder representanten fra Responssenteret at 

feilene stort sett er knyttet til brukerfeil. 

«Det oppstår på grunn av menneskelige feil. Men det er lett å bagatellisere når du har en maskin å 

skylde på. Og disse «tekniske feilene» har jo vært at de har satt i dosetten feil i maskinen» (I2) 
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Disse utfordringene er også et uttrykk for at teknologien er mer sofistikert enn teknologien 

hjemmesykepleien har brukt til disse oppgavene før. Dette så man også gjennom at man ikke klarte 

å ta unna alarmene. 

«Man så over tid at det samlet seg opp hundrevis av alarmer og ting som ikke var blitt behandlet, 

fordi det var veldig mangelfull kompetanse» (I2) 

5.2 Stillinger: Endring i oppgaver og kompetansebehov 

5.2.1 Endring i oppgaver 

Informantene understreker at deres opplevelser med medisindispensere stort sett er positive og at de 

sparer tid ved at de slipper mange hjemmebesøk knyttet til medisinutlevering. Tidsoverskuddet 

brukes først og fremst på eldre, pleietrengende brukere. 

Informantene er imidlertid tydelige på at det ikke er eller har vært uproblematisk å implementere 

teknologien i den allerede eksisterende tjenesten. Allerede i starten av prosjektet var de ansatte 

oppmerksomme på at organisasjonsendring var en vesentlig del av arbeidet. Allikevel var det ulikt 

hva man tenkte og hva man faktisk gjorde. Prosjekteieren beskriver det slik:  

«Alle sa at dette prosjektet er 20 % duppeditter og 80 %  administrasjon og endring av måter å 

jobbe på. Jeg tror ikke vi helt skjønte det. Det tok tid. Vi snakket om det, men allikevel var fokuset 

veldig på hvor mange duppeditter har vi plassert ut nå» (I3). 

I utgangspunktet skulle teknologien implementeres direkte inn i hjemmetjenesten og følges opp der, 

men dette viste seg å bli krevende på flere måter. Selv om medisindispenserne automatiserer bort 

oppgaver, medfører de også noen nye oppgaver. Hjemmesykepleien må dosere medisiner, fange opp 

alarmer fra medisindispenserne og håndtere disse, som ofte innebærer å rykke ut til pasienten.  

Dosering av medisiner 

I motsetning til de to multidosedispenserne, skaper en av medisindispenserne merarbeid fordi 

medisinene må legges manuelt i dispenseren hos hjemmesykepleien. Medisinene kommer ferdig 

dosert fra apoteket, men må tas ut og legges opp på nytt:  
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«Vi bruker to sykepleiere til å dosere over, for vi kan ikke la en sykepleier dosere alene selv om den 

er 100 % riktig» (I1).  

Fange opp alarmer 

I begynnelsen tok hjemmesykepleien selv imot alarmene, men som vi har sett klarte de ikke å 

håndtere disse. Som følge av dette overtok Responssenteret ansvaret for å fange opp alarmene på 

dagtid. Dette fungerer godt, men problemet består for hjemmesykepleien når Responssenteret er 

stengt. 

«Vi så at vi trengte at alarmene ble fulgt opp et annet sted, spesielt på dagtid. Men behovet er der 

på kveldstid, og ikke minst helg. Og når skjer avvikene jeg får inn? De skjer på kveld og helg. Vi får 

ikke noen avvik på dagtid, for da er det de som følger opp» (I1). 

Håndtere alarmer 

Når en alarm fanges opp, enten av Responssenteret eller hjemmesykepleien selv, er det 

hjemmesykepleiens oppgave å håndtere alarmen. Dette kommer på toppen av andre oppgaver og 

kan ikke planlegges for.  

«De har allerede nok med sine arbeidsoppgaver med den brukergruppen de går til, og det å få en 

tilleggsoppgave på en fredag kveld skaper frustrasjon» (I1). 

Oppgaver tilknyttet alarmer er også mindre forutsigbare enn andre oppgaver hjemmesykepleien har. 

Sykepleiernes ordinære oppgaver er i stor grad formalisert gjennom at de tildeles lister med oppdrag 

der arbeidsoppgavene og tiden de skal bruke på de er nøye planlagt og spesifisert. I listene er det 

sjeldent tid til overs. De uforutsigbare alarmene passer dårlig inn i denne driftsmodellen. Når 

sykepleiere må håndtere alarmer på toppen av de andre oppgavene, er dette ekstra vanskelig fordi 

de har tette arbeidslister med lite rom for uforutsette hendelser.  

«De ansatte i hjemmetjenesten er veldig presset. De har veldig stort ansvarsområde og utrolig 

mange roller de skal fylle» (I2). 
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5.2.2 Endring i kompetansebehov og mulighet for formalisering 

Medisindispensere skaper økt behov for kompetanse på ulike måter. Det trengs kunnskap om 

teknologien og hvordan den skal håndteres, og til å håndtere feil, enten det skyldes brukerfeil eller 

teknisk feil. Per i dag er det i stor grad opp til sykepleierne å håndtere dette, og Responssenteret 

bidrar med opplæring. 

«Vi veldig på tilbudssiden i forhold til opplæring. Vi har åpent kontor. Og så arrangerer vi 

velferdsteknologiuker, hvor alle må innom forskjellige poster med hver dispenser og vise at de kan 

det» (I2). 

Informantene er imidlertid tydelige på at medisindispenserne medfører et nytt kompetansebehov 

som på sikt ikke kan dekkes av sykepleierne. 

«Man trenger noen tekniske mennesker inni her. Man begynner å trenge en ny rolle, noen med mer 

datakunnskap eller mer teknologisk kunnskap. Det må man ha inn i tjenestene» (I3). 

5.3 Gruppering: Behov for ny teknisk enhet 

Når Responssenteret har registrert en alarm, må hjemmesykepleien rykke ut til pasienten. De har det 

medisinske ansvaret for brukerne, men som nevnt i forrige kapittel, er det et behov for mer 

spesialisert teknisk kompetanse. Informantene skisserer et behov for en strukturell endring i 

grupperingen gjennom opprettelse av en egen enhet med teknisk personell. 

«Jeg mener det bør være et skille mellom den teknologiske delen og omsorgsdelen. Teknikere som 

en faggruppe mangler vi i dag. Det er en faggruppe det er veldig viktig å få inn i hjemmetjenestene» 

(I1).  

Den gruppen kan ha en driftsmodell som er mer tilpasset de uforutsigbare oppgavene knyttet til 

oppfølging av alarmene. 

«Jeg ser for meg at hjemmesykepleien støttes av et team med teknisk kompetanse. Det kan gjerne 

være å få inn enda flere fagområder og jobbe enda mer tverrfaglig. Kanskje teknologer som er 

tilgjengelig, som gjerne kan være døgnbemannet og jobbe tett på hjemmesykepleien» (I2). 
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5.4 Laterale forbindelser og koordinering 

Laterale forbindelser dreier seg om hvordan ulike grupperinger koordinerer seg. I caset er de 

aktuelle grupperingene hjemmesykepleien og Responssenteret. De koordinerer seg på flere måter. 

Responssenteret er på tilbudssiden og har det de kaller «åpen dør», der de ansatte i 

hjemmesykepleien når som helst kan stikke innom, stille spørsmål og få opplæring. Teamlederen i 

hjemmesykepleien blir dermed avlastet når det kommer til organisering av opplæring. I tillegg er 

Responssenteret ofte representert på morgenmøtene til hjemmesykepleien, noe som er fordelaktig 

ved at de får med seg hva som rører seg i den operative delen av organisasjonen.  

«De er med på morgenrapporten (…). I dag på morgenen var det en diskusjon om en bruker som 

(…) glemmer å ta medisinene og ønsker at vi kommer og ser at han tar de. Så sitter Responssenteret 

der «Men har vi prøvd medisindispenser?». Det er ikke sikkert at vi hele tiden tenker på det når det 

er så mange oppgaver, men de har det i fokus» (I1). 

5.5 Beslutningssystem: Horisontal desentralisering og nye organisasjonsformer 

Hjemmesykepleien har altså, til tross for Responssenterets bistand, fortsatt det faglige og 

medisinske ansvaret for brukerne. Det er likevel tegn til horisontal desentralisering fordi 

Responssenteret har overtatt deler av oppfølgingen av dispenserne fra hjemmesykepleien og de har 

tatt ansvar for opplæring av ansatte i bruk av dispenserne. 

«Vi så at det var en del avvik, så da har vi selv tatt initiativ og fått støtte til å drive 

informasjonsarbeid. Vi har blant annet utviklet veiledere for hjemmesykepleien» (I2). 

Informanten beskriver at Responssenteret har fått mye autonomi når de har utviklet sin rolle og sine 

prosedyrer, og organiseringen deres skiller seg fra hjemmesykepleien.  

«Jeg føler det er veldig tillitsbasert ledelse. Det er veldig positivt og litt skummelt på en gang, fordi 

veldig mye av de prosedyrene som er laget og som vi følger i dag er jo bygd på min erfaring» (I2). 
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6.0 Diskusjon 
Jeg har nå sett på hvilket endringsbehov hjemmetjenesten i bydelen har opplevd som følge av 

velferdsteknologien de har tatt i bruk, og hørt informantenes forklaringer på hvorfor dette 

endringsbehovet oppstår. I dette kapittelet drøftes funnene i lys av Mintzbergs hypoteser.

6.1 Sofistikert teknologi fordrer teknisk support og skaper samordningsbehov 

Mintzbergs første hypotese er at sofistikert teknologi gir økt behov for tekniske stabsfunksjoner. 

Selv om bydelen benytter ulike typer medisindispensere, er de alle utvilsomt mer sofistikert som 

teknologi enn det man tidligere har brukt til medisinutlevering. Dersom man opplever feil med 

teknologien eller brukerfeil, vil det være vanskelig å håndtere for andre enn teknisk personell. Det 

kommer tydelig fram i mine empiriske funn. 

Alle informantene beskriver hvordan en fullintegrasjon av teknologibruken i hjemmetjenesten 

feilet, blant annet på grunn av at det tilfaller helsepersonellet nye oppgaver ved avvik og feil som de 

ikke har klart å håndtere. Informantene etterlyser behov for mer spesialisert teknisk bistand og 

mener det er behov for en egen teknisk enhet i hjemmetjenestene. Denne enheten bør ha en mer 

fleksibel driftsmodell enn hjemmesykepleien, som er tilpasset oppgavenes uforutsigbare karakter. 

En slik funksjon finnes ikke i dag i kommunene, men man ser slike funksjoner for eksempel i 

sykehusene, der de i større grad over lengre tid har benyttet seg av sofistikert teknologi. Det er et 

uttrykt ønske at dette løses gjennom horisontal desentralisering ved at teknisk personell grupperes i 

en ny supportenhet med ansvar for oppfølging av medisindispenserne, i tråd med Mintzbergs første 

hypotese. 

Et spørsmål som melder seg er da om hjemmetjenestens natur som tilbyder av helsetjenester byr på 

utfordringer ved en slik organisering. For det første: Er det mulig å skille mellom feil og behov for 

teknisk bistand som følge av problemer med det tekniske eller problemer som knyttes til behov for 

helsepersonell? Som informantene uttrykker, er det slik at brukere av medisindispenser er underlagt 

deres medisinske ansvar og derfor bør følges opp av nettopp helsepersonell. Samtidig klarer ikke 

helsepersonellet å ta unna alarmer og sikre at de blir fulgt opp. Spørsmålet er hvilke 

samordningsproblemer som vil oppstå mellom teknisk supportenhet og hjemmesykepleien. Hvis det 

går en alarm, hvem skal identifisere om det er et teknisk problem eller et medisinsk et? Hvem skal 

rykke ut ved alarmer? Vil for eksempel teknisk personell oppdage det dersom det er medisinske 
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årsaker som er den bakenforliggende årsaken til et teknisk problem? En av informantene uttrykker 

at det er viktig at man skiller mellom den tekniske delen og omsorgsdelen, men det er et åpent 

spørsmål hvordan man skal få til dette i praksis. Det er med andre ord tydelig fra empirien at det 

oppstår nye og mer kompliserte samordningsutfordringer når teknologien blir mer sofistikert og 

skaper behov for egne tekniske supportenheter. 

Fra caset finner jeg altså støtte for Mintzbergs hypotese. Som følge av den nye sofistikerte 

teknologien oppstår behov for horisontal desentralisering gjennom en ny teknisk supportenhet. 

Dette skyldes behov for økt teknisk spesialisering og en tilpasset driftsmodell. Jeg finner også at 

desentraliseringen kan skape samordningsproblemer.  

6.2 Tendenser til organisatorisk formalisering med regulerende teknologi

Mintzbergs andre hypotese er at regulerende teknologi vil gi økt formalisering av organisasjonen. 

Hvis man tar utgangspunkt i medisindispensere som fungerer optimalt og der man ikke opplever feil 

hverken teknisk eller brukermessig, vil det være naturlig å tenke seg at hjemmesykepleien kan fritas 

for oppgaver tilknyttet medisinutlevering. 

Som empirien viser vil imidlertid hjemmesykepleien fortsatt befatte seg med det å plassere ut 

medisindispensere, fylle på med multidoser eller legge i dosett, og rykke ut ved alarmer fra 

medisindispenserne. Disse oppgavene synes å bli mer regulerte som følge av den nye teknologien. 

Blant annet må medisinene legges riktig i dispenserne for at medisineringen skal bli riktig. Legges 

det feil, risikerer brukeren for eksempel å få sovetabletten sin på dagtid. Dette har ført til at 

sykepleierne tar bilde av ferdig doserte medisindispensere for å dokumentere at det er gjort riktig. 

Jeg har ikke grunnlag for å si hvorfor dette gjøres. En mulig tolkning er at ledelsen ikke stoler på at 

de ansatte gjør det riktig og ønsker å kontrollere dette. En annen er at de ansatte ikke stoler på 

teknologien og ønsker å ha sitt på det rene. Det kan ikke utelukkes at innføringen av denne 

praksisen helt eller delvis skyldes andre forhold som jeg ikke har undersøkt. Dog kan dette peke i 

retning av at man har fått en økt organisatorisk formalisering i forbindelse med innføring av 

teknologien, i tråd med Mintzbergs  andre hypotese, selv om det empiriske grunnlaget for en slik 

sammenheng er svakt. 
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6.3 Responssenteret - et organisk svar på automatiserte oppgaver? 

Dersom det er slik at medisindispenserteknologien fører til at mange av oppgavene forsvinner heller 

enn å bli regulert, er det snakk om automasjon. Jo flere brukere som får medisinene sine utdelt 

gjennom medisindispensere, jo mindre tid bruker helsepersonellet på slike oppgaver. Mintzbergs 

hypotese er at når oppgaver automatiseres bort, endrer den administrative delen av organisasjonen 

seg i retning av organiske trekk. Det er derfor interessant å se om de empiriske funnene kan peke i 

samme retning og underbygge hypotesen.  

Hos hjemmesykepleien har det ikke skjedd store endringer i arbeidsmåter og organisasjon. Mange 

brukere av hjemmetjenester vil ikke være aktuelle for medisindispensere og vil ha behov for å få 

medisiner utdelt på «gamlemåten». De har allikevel som følge av teknologien fått frigjort tid, men 

har fylt på med andre oppgaver og påvirkes derfor i liten grad av automatiseringen. 

Responssenteret på den andre siden har oppstått som et administrativt ansvarsorgan for andre 

oppgaver tilknyttet avstandsoppfølging av pasienter. De har i tillegg fått tildelt ansvaret for å følge 

opp alarmer fra medisindispensere. De befatter seg med andre ord med teknologien når det er snakk 

om feil. Det er viktig å nevne i denne sammenhengen at Responssenteret er nytt, og ikke hadde 

noen «opprinnelig» organisasjonsstruktur. Oppgaven med å følge opp alarmer var en oppgave de 

ikke var tiltenkt, og som de heller ikke planlegges å ivareta i framtiden. Tendensene som framheves 

fra informantene er at Responssenteret slik det framstår i bydelen har en mer organisk form. De som 

arbeider der opplever stor frihet og autonomi. Tillitsbasert ledelse blir nevnt, og ledelsen sier også at 

Responssenteret slik det er organisert er avhengig av å ha dyktige og motiverte, selvstendige 

ansatte.  

I hvilken grad kan man trekke en sammenheng mellom automatiseringen av oppgavene som 

medisindispenserne ivaretar og responssenterets organiske form? Responssenteret har ingen 

operativ del foruten at de samhandler tett med hjemmesykepleien. De representerer en administrativ 

del av hjemmetjenesten og har som nevnt struktur som trekker i retning av det organiske. Slik sett 

kan dette ses i sammenheng med Mintzbergs tredje hypotese. Allikevel er det flere momenter som 

er usikre. For det første: Er den organiske formen et uttrykk for fravær av konflikt med operativ del 

slik Mintzberg resonnerer? Dette finnes det flere alternative forklaringer på. Kanskje kan den 

organiske formen senteret har i dag kan knyttes til at det er nytt og basert på de få personene som 

har jobbet der så langt. I tillegg befatter det seg med mer uforutsigbare oppgaver og en rekke andre 
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oppgaver enn oppfølging av medisindispenserne. Dermed kan organiseringen være et resultat av 

dette. For det andre er det ikke gitt at man kan tolke for mye ut av Responssenterets organiske form. 

De fyller en ny funksjon for hjemmesykepleien, nemlig behovet for teknisk support. Mange vil at 

denne funksjonen skal tas ut av Responssenteret og fylles av en teknisk enhet. En slik enhet vil 

sannsynligvis være mer operativ enn administrativ, noe som kan peke i retning av at 

Responssenterets organisering er vel så mye formet av andre oppgaver de har enn oppfølging av 

medisindispenserne. Videre er det vanskelig å si at den administrative delen antar organiske trekk 

når jeg kun ser på en liten del av den. Responssenteret har visse organiske trekk, men representerer 

kun en liten del av hjemmetjenestens og bydelen forøvrig sin administrative del, og jeg har ikke 

grunnlag for å si om de andre delene passer inn i denne hypotesen.  

Disse funnene gjør det vanskelig for meg å konkludere hvorvidt Mintzbergs hypotese om 

sammenheng mellom automatisering og organiske trekk ved organisasjonens administrative del 

stemmer. 

6.4 Ny velferdsteknologi gir behov endring i organisasjonen 

Oppsummert viser funnene at innføring av velferdsteknologi har organisatoriske konsekvenser og 

fører til at hjemmetjenesten endrer seg. Gamle oppgaver forsvinner og nye kommer til. 

Kompetansebehovet knyttet til disse endringene representerer en dreining fra helsefaglig til teknisk 

kompetanse. Grupperingen av organisasjonsenheter innad i hjemmetjenesten har endret seg, og vil 

nok fortsette å gjøre det, som følge av dette. Disse endringene kan skape samordningsproblemer og 

spenninger mellom teknologien og teknisk personell på den ene siden og helsepersonellet på den 

andre. Samtidig frigjør teknologien nettopp denne helsekompetansen slik at den kan brukes til andre 

sårt trengte oppgaver. 

Skal man tro på de politiske målene, vil det bli mer av velferdsteknologi i fremtiden. I så fall vil de 

endringene jeg har observert i denne oppgaven trolig bare være for en begynnelse å regne. Dette 

viser hvor viktig det er at man også vier oppmerksomhet til de organisatoriske konsekvensene av ny 

teknologi. Organisasjonsendring er en nødvendig og kontinuerlig prosess som må skje i takt med at 

teknologien endrer seg, men man må hele tiden vurdere om endringene er ønskelige og forsvarlige. 

Det gjelder særlig i en sektor hvor liv og helse står på spill, og pasientsikkerheten alltid må være 

hensynet som settes først. 
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7.0 Konklusjon 

Velferdsteknologi er høyt prioritert politisk, og det er store forventninger til resultatene fra bruken 

av det i helsesektoren. Realisering av disse resultatene forutsetter imidlertid at man evner å tilpasse 

organisasjonen til teknologien. For å lykkes med dette, er det avgjørende å forstå hva 

endringsbehovet er og hvorfor det oppstår, og det er dette denne oppgaven har undersøkt. Det bør 

utvises forsiktighet ved generalisering av funnene til andre sektorer. 

Funnene har bekreftet at organisatorisk endring er nødvendig ved innføring av ny teknologi, og 

oppgaven drøfter hvorfor dette endringsbehovet oppstår ved hjelp av Mintzbergs hypoteser. 

Oppgavens tydeligste funn er at det oppstår økt behov for teknisk support til operativ del av 

organisasjonen fra stabsfunksjoner når sofistikert velferdsteknologi tas i bruk. Dette skjer fordi det 

blir behov for mer spesialisert teknisk kompetanse som er organisert i en mer fleksibel driftsmodell. 

Dette påvirker grupperingsinndelingen i organisasjonen og skaper nye samordningsbehov. 

Samordningen mellom teknisk personell og helsepersonell med ulike kompetanser kan særlig være 

utfordrende i en sektor hvor pasientsikkerhet står sentralt. Videre er det indikasjoner på at 

regulerende teknologier kan bidra til økt formalisering og at automasjon åpner for en vridning fra 

mekaniske til mer organiske strukturer i administrativ del av organisasjonen. Disse funnene er 

imidlertid ikke entydige, og det trengs mer forskning for å bekrefte dem. Oppgaven viser også at det 

må fokuseres særskilt på organisasjonsendring for å lykkes med å hente ut gevinstene av ny 

teknologi på en forsvarlig måte. Det er behov for mer forskning på hvordan dette skal håndteres.  

Oppsummert gir oppgaven et bidrag til forståelsen av behovet for organisatoriske endringer i 

helsesektoren ved innføring av ny teknologi. Temaet er aktuelt og viktig. I dette øyeblikk rulles 

velferdsteknologi ut i en rekke bydeler i Oslo og i resten av landet. Mye av følgeforskningen 

fokuserer på gevinster og brukererfaringer, men det er også viktig å dokumentere organisasjonenes 

erfaringer. Dette bør følges opp videre både i praksisutøvelsen så vel som i forskning for å sikre best 

mulig utvikling innenfor et viktig område i samfunnet. 

!  av !20 24



8.0 Referanseliste 
Burns, T. og Stalker, G. M. (1994). The management of innovation. Oxford: Oxford University 

Press.  

Hellevik, O. (2011). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap (7. utgave). Oslo: 

Universitetsforlaget.  

Helsedirektoratet (2017). Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. 

Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre

%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf (13.02.2017) 

Helse- og omsorgsdepartementet (2006). Mestring, muligheter og mening: Framtidas 

omsorgsutfordringer (St.meld. nr. 25, 2005-2006). 

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/16e39820de5c485da382fd99165afaf7/no/pdfs/

stm200520060025000dddpdfs.pdf (09.02.2017) 

Helse- og omsorgsdepartementet (2013). Morgendagens omsorg. (Meld. st. 29, 2012-2013).  

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/

pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf (09.02.2017) 

Jacobsen, D. I. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse (2. utgave). Bergen: 

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.  

Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utgave). Bergen: 

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.  

Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall.  

NOU 2011:11 (2011). Innovasjon i omsorg. 

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/

pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf (09.02.2017) 

!  av !21 24

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%2520gevinstrealiseringsrapport%2520-%2520Nasjonalt%2520velferdsteknologiprogram.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/16e39820de5c485da382fd99165afaf7/no/pdfs/stm200520060025000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf


Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 

Bergen: Fagbokforlaget. 

Yin, R. K. (2003). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks, California: Sage 

Publications. 

!  av !22 24



Vedlegg 1: Intervjuguide 

Teknologien 

Fortell om de ulike formene for medisindispensere: Hvor forskjellige er de? Hvilke problemer er 

knyttet til de ulike, og er det ulike problemer?  

Responssenteret 

Hvilke oppgaver ivaretar Responssenteret når det gjelder medisindispensere? 

Hvordan oppsto behovet for at Responssenteret fikk disse oppgavene? Hvem tok initiativet/meldte 

fra om behovet? 

Hvordan samhandler Responssenteret og hjemmesykepleien?  

Hvilke utfordringer er forbundet med denne samhandlingen? 

Hva fungerer godt i samhandlingen? 

Hjemmesykepleien 

Hvordan har arbeidsprosessene hos hjemmesykepleien endret seg etter innføring av 

medisindispensere? Hvordan var det før? Hvordan gjør dere det nå? Har dere fått mer tid til overs? 

Hva brukes i så fall denne tiden på? Hvilke gevinster ser man organisatorisk og/eller administrativt? 

Eventuelt gevinster hos brukerne? 

Hvordan opplever sykepleierne endringen? Hva har vært utfordrende? Hva har vært bra?  

Stoler sykepleierne på teknologien?  

Er det økt behov for opplæring? Hvorfor trengs det opplæring? Hvilken type opplæring er det 

eventuelt behov for?  

Hvordan ble endringen tatt imot av de ansatte i hjemmesykepleien? 
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Hvilke utfordringer opplevde dere i implementeringsprosessen? Hva fungerte bra? Hva fungerte 

mindre bra?  

Kan det tenkes at eventuelle problemer man opplever i dag stammer fra utfordringene i 

implementeringsprosessen? 

Hvordan kan de organisatoriske problemene som eventuelt har dukket opp blitt forutsett og 

forhindret i endringsprosessen?  

Hva burde vært gjort annerledes?
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