
dag bruker vi svært store ressurser på 
Informasjons- og kommunikasjonstek-
nologi (IKT) i helsevesenet uten at vi 

kjenner verken den direkte eller den indi-
rekte nytten. Direkte nytte kan være nytte 
for pasient som følge av raskere eller sikrere 
diagnostikk eller behandling, og indirekte 
nytte kan være kvalitetsheving eller kost-
nadsreduksjon som frigjør ressurser til 
andre sårt trengte områder. 

Hvordan er dette mulig samtidig som vi har 
helsetiltak med dokumentert direkte nytte 
for pasient, uten at dette tilbys? Denne 
artikkelen skal analysere årsaken til dette 
ved å undersøke fem hypoteser:
1.  De fleste tiltakene i helsetjenesten gjøres 

uten bakgrunn i dokumentert (direkte 
eller indirekte) nytte, så IKT er på ingen 
måte et særfenomen.

2.  IKT er åpenbart så nyttig at man ikke har 
behov for å undersøke eller dokumen-
tere nytten.

3.  IKT blir i stor utstrekning brukt som et 
verktøy i administrativ sammenheng, og 
forståelsen for og behovet for denne type 
teknologi er derfor større hos dem som 
styrer ressursene. 

4.  IKTs uforholdsmessige store plass på 
dagens helsebudsjetter skyldes et sam-
menfall av problemanalyse og problem-
løsning: Analysen tilsier at organisering 
og kommunikasjon er helsetjenestens 
største problem, mens standardløsnin-
gen er mer teknologi. 

5.  Teknologifascinasjon kombinert med 
ansvarstilsløringsmekanismer: Vi fasci-
neres av teknologi samtidig som vi vet at 
ingen kommer til å stille oss til ansvar for 
at vi brukte ressursene på IKT istedenfor 
andre tiltak, delvis fordi de selv er fasci-
nert av teknologi, dels fordi vi kan vise til 
gode intensjoner: Løse krisene.

1. IKT er som annen teknologi

IKT-utviklingen i helsevesenet er på mange 
måter som utviklingen av annen tekno-
logi. Det startet med datateknologi som 
elementer i spesielle apparater i spesialist-

helsetjenesten, slik som CT, overvåking, 
respiratorer, og dialysemaskiner. Senere 
fikk teknologien innpass som administra-
tive hjelpemidler, særlig i primærhelsetje-
nesten. Det er verdt å merke seg at det tok 
forholdsvis lang tid før IKT fikk tilsvarende 
utbredelse og betydning i sekundærhelse-
tjenesten. Dette skyldes bare delvis at bru-
ken her var mer kompleks og komplisert. 

Parallelt med utviklingen av IKT som 
administrative hjelpemidler har den fått 
innpass i en rekke faglige hjelpemidler i 
sekundærhelsetjenesten, og den er i dag 
integrert i hele organisasjonen – fra portør 
til direktør. Derfor synes denne teknolo-
gien i mindre grad å skille seg fra annen 
teknologi. Det samme gjelder med tanke 
på hvor mye vi vet om dens nytte. Mens det 
stilles forholdsvis strenge krav til doku-
mentert nytte for visse typer helsetekno-
logi, slik som medikamenter, er kravene 
til medisinsk apparatteknologi langt slap-
pere, både med tanke på å ta de i bruk og 
krav til dokumentert nytte. Slik sett skiller 
IKT seg i liten grad fra annen teknologi, og 
det vil være urimelig å kreve mer av denne 
teknologi. At vi har strengere krav til 
medikamenter lar seg forklare ut fra dens 
direkte skadevirkninger. Det synes van-
skelig eller umulig å påvise de indirekte 
skadevirkningene av IKT, ved at for eksem-
pelvis pasientrettede tiltak nedprioriteres 
som følge av utstrakt IKT-bruk.

Det er altså et visst hold for hypotesen om 
at IKT er som annen teknologi. Når vi så 
ikke har mer kunnskap om nytte i andre 
sammenhenger, vil det være urimelig å 
forlange det for IKT. Å hevde at nytten av 
IKT er mer indirekte i forhold til pasient 
enn for annen (medisinsk) teknologi har 
mindre relevans, fordi vi jo ikke kjenner 
nytten. Det finnes dessverre rikelig med 
eksempler på medisinsk teknologi som 
viser seg å gjøre mer skade enn gagn, og de 
fleste vil synes det er bedre med unyttig 
IKT enn skadelig medisinsk teknologi. 
Men poenget er jo at vi antar at teknolo-
gien er nyttig.
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TEMA: DET DIGITALE HELSEVESENETS UTFORDRINGER

IKT står for noen av de 
største endringene i det 
moderne helsevesenet. 
Enorme ressurser har 
vært brukt og betydelige 
ressurser vil bli brukt, uten 
at vi vet noe særlig om 
nytten av IKT. Hvordan er 
det mulig i en tid da vi må 
si nei til helsetiltak som vi 
vet virker?
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2. IKT åpenbart nyttig

I dag har IKT stor utbredelse. På sentral-
sykehusnivå har men mer enn 80 ulike 
IKT-systemer. Systemene sørger ikke bare 
for kommunikasjon internt, men med 
en rekke samarbeidspartnere, så som pri-
mærleger, laboratorier og andre sykehus. 
Enkelte «nye sykehus» har bevisst valgt 
IKT som satsingsområder når de skal mar-
kere seg i nasjonal sammenheng. St. Olavs 
hospital og Ahus er glimrende eksempler 
på dette.

En viktig grunn til at vi tar i bruk IKT uten 
den fjerneste anelse av nytte, kan være at 
vi antar at den er nyttig og at det derfor er 
formålsløst å dokumentere dens nytte. Jeg 
har beskrevet og debattert dette fenomenet 
tidligere (1-4). Hovedpoenget er at vi for-
veksler nyhet med nytte. Vi synes å ha en 
iboende tendens til å tro at alt som er nytt 
er nyttig. 

I tillegg er det slik at vi ikke angrer på innfø-
ringen av teknologi. Selv om det for eksem-
pel skulle vise seg at PACS eller andre store 
IKT-investeringer ikke er nyttige, eller til 
og med reduserer effektiviteten, vil vi ikke 
tilbake til kassettbaserte radiologiske syste-
mer. Vi vil ikke være teknologien foruten.
En mulig grunn til dette er fremskrittsfasci-
nasjonen (5). Vi er så fascinert av teknologi 
at vi ønsker å ta den i bruk uavhengig av 
dens nytte – fordi den tillegges verdier som 
et samfunnsgode, helt uavhengig av dens 
anvendelse. De samme mekanismer gjør 
seg gjeldende som når vi kjøper bil: Nytten 
ved de ulike finessene lar seg kanskje van-
skelig forsvare, men det spiller liten rolle, 
fordi vi skal ha det uansett. Mer om fascina-
sjonshypotesen under pkt.5. Her konstate-
rer vi bare at antagelsen om at IKT er nyttig 
er relevant for å forklare dens betydelige 
plass i det moderne helsestell.

3. IKT – administrasjonenes  
teknologi

En tredje hypotese for denne uforholds-
messige utbredelse (med tanke på nytte) er 
at IKTE er de besluttende instansers tekno-
logi, og at den derfor har lettere for å vinne 
frem. Sykehusadministrasjonene var blant 
de første til å ta i bruk ren IT-teknologi på 
sykehus, og følte raskt behovet for teknolo-
gien og for support. Det ble hurtig etablert 
IT-avdelinger, som fikk en nær tilknytning 
til administrasjonen. Denne nære kob-
lingen er også synlig ved at da IT ble mer 
utbredt i sykehusorganisasjonen, klaget 
poster og avdelinger fordi de synes at admi-
nistrasjonen hadde prioritet med tanke 
på support og anskaffelse. Tilsvarende ble 

IT-avdelingene lagt direkte under direktør, 
mens andre tilsvarende avdelinger, slik 
som medisinsk-teknisk avdeling, lå under 
teknisk sjef.

Poenget er at de som hadde beslutnings-
myndighet selv har følt behovet for IKT og 
besørget dens fremme.

Et annet viktig aspekt synes ytterligere å 
fremme denne tendensen: Den neo-libera-
listiske vendingen i styringen av offentlig 
virksomhet, med «new public manage-
ment» som initiator og inspirator. Behovet 
for virksomhetsstyring og kostnadskon-
troll har økt behovet for verktøy, og IKT 
har ikke overraskende, svart på et slikt 
behov. Det interessante paradoks er at den 
teknologi som anvendes for å synliggjøre 
og vurdere virksomhet og nytte på ingen 

måte selv er vurdert med hensyn på de 
samme kriterier. Mens man i stadig økende 
grad setter søkelyset på nytte og kostnads-
effektivitet, reises det ikke spørsmål ved 
effektiviteten og kostnadseffektiviteten 
til denne type virksomhetsideologier eller 
dens teknologi. 

Dette viser at det er en sammenheng mel-
lom hypotese 2 og hypotese 3. I tillegg 
antyder det at også hypotesen om IKTs 
uforholdsmessige utbredelse har en nær 
tilknytning til dens administrative anven-
delse.

4. Analyse og løsning: Manglende 
kommunikasjon og mer teknologi

Kloke hoder har i raskt skiftende sekvens 
identifisert en rekke kriser i det moderne 
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helsevesen: Kostnadskrise, organisasjons-
krise, effektivitetskrise og kommunika-
sjonskrise. Det interessante er at løsningen i 
de fleste tilfellene har vært den samme: IKT. 

Vi har fra 1980-tallet sett en rekke store 
satsinger på IKT, og med helsereformene 
har vi også fått toppstyrte satsinger, som 
Mer helse i hver bIT! (6), IT i foretak (7), Si 
@! (8) og S@mspill (9). I tillegg har vi et vel-
etablert og storvokst Kompetansesenter for 
IT i helse- og sosialsektoren (KITH). På tross 
av disse betydelige satsingene innen IKT, 
synes de nevnte problemer på ingen måte 
å ha blitt løst eller avtatt. I tillegg til kritik-
ken av manglende måloppnåelse, kommer 
skarp kritikk av de store kostnadene knyt-
tet til IKT-satsingene (10). Her har heller 
ikke organisasjonsteoretikeres ny-ord, som 
«gevinstrealisering», virket særlig reelle 
eller gitt håndgripelig gevinst.
At IKT unisont har vært sett på som løs-
ningen på helsevesenets kriser kommer 
selvsagt ikke spesielt overraskende: De 
fleste av de identifiserte problemene invol-
verer informasjon og bunner på ulike vis 
i manglende kommunikasjon. Løsnings-
forslaget er likevel svært naivt: Troen på at 
teknologi som håndterer informasjon og 
benyttes til kommunikasjon skal løse disse 
problemene. 

Riktignok er det slik at det er vanskelig å 
endre kompetanse- og privilegiebaserte 
organisasjoner ved hjelp av tradisjonelle 
organisatoriske virkemidler, og ganske 
riktig medfører teknologi svært ofte endret 
organisering og kommunikasjon. Likevel 
er det naivt å tro at teknologien kan bevirke 
den ønskede forandring. En av årsakene er 
at de viktigste av teknologiens effekter er 
ikke-intenderte. Selvsagt kan teknologien 
brukes for å initiere endringer, men erfa-
ringene tilsier at sannsynligheten for at 
vi oppnår de etterlengtede endringene er 
forholdsvis begrenset. 

Også hypotesen om at vi har en forenklet 
analyse av problemene i moderne helse-
stell, kombinert med en naiv tro på tekno-
logi, synes altså å være relevant. En av grun-
nene til denne naive troen på teknologi 
skyldes en sterkt utbredt og svært snever 
forståelse av teknologi (11).

5. Teknologifascinasjon  
og ansvarspulverisering

Jeg har i flere sammenhenger allerede vært 
inne på teknologiens symbolske betydning 
og vår fascinasjon for teknologi. Denne 
synes å være lett gjenkjennbar også for 
IKT. I Norge ligger vi langt fremme på IKT 

i helsevesenet. PACS er bare ett eksempel 
på dette. En av grunnene er at vi har vært 
gode på å tenke infrastruktur. Vi har tenkt 
nettverk før vi har tenkt applikasjoner og 
anvendelse. Men det å bygge ut og imple-
mentere teknologi før vi vet hva den skal 
brukes til er nok ett tegn på en naiv tek-
nologioptimisme, som mangler empirisk 
forankring. Like naive er forklaringene 
på hvorfor forrige satsing ikke nådde sin 
målsetting, og hvorfor vi bør satse enda mer 
neste gang. Ofte møter IKT-implemente-
ringene organisatoriske utfordringer, som 
nettopp er av samme art som dem man 
skulle bruke denne teknologien for å løse. 
I tillegg ser vi spenstige satsinger innenfor 
e-helse og e-med som er levende uttrykk for 
fascinasjonen og teknologiiveren.
Selv om jeg synes at fascinasjonen for 
teknologi eller anvendelsen av teknologi 
for teknologiens skyld er flott i privat sam-
menheng, synes det i offentlig velferds-
sammenheng å finnes gode argumenter 
for ikke å dyrke den uhemmet. Selv om det 
«åpenbart» er glimrende at pasienten får 
tilgang til TV og internett fra sengen, er det 
ikke nødvendigvis det dersom det medfø-
rer at pasienter med Alzheimers sykdom 
eller brystkreft ikke får beste tilgjengelige 
behandling.

Det kan hevdes at teknologifascinasjonen 
i seg selv ikke er så farlig. Den kan kontrol-
leres i ettertid, ved at satsingene evalueres, 
og at vi derved unngår nytteløse satsinger 
i fremtiden. Problemet er bare at den type 
evalueringer ekstremt sjelden gjennomfø-
res, og i den grad de gjennomføres synes å 
ha svært liten virkning. Det er ingen som i 
ettertid må stå til rette for feilslåtte strate-
gier eller misbruk av ressurser. Noe av grun-
nen til dette er selvsagt at vi lever i et rikt 
land og har råd til å bruke resurser på IKT 
uavhengig av dens nytte. Dessuten finnes 
det et vell av (bort)forklaringer for hvorfor 
det ikke lyktes denne gang. At vi ikke har 
klare målsettinger som det kan evalueres i 
forhold til, er selvsagt også relevant. Vi kan 
derfor ikke se bort fra at ansvarspulverise-
ring sammen med teknologifascinasjon 
er en vesentlig grunn til den betydelige og 
bestandige satsingen på IKT. 

IKT er svaret, men hva var spørsmålet?
Så finnes det altså en rekke hypoteser som 
kan forklare hvorfor vi satser så sterkt på 
IKT på tross av negative erfaringer og man-
glende utsikter for planlagt utbytte. Flere 
av disse synes å ha så vel rasjonale som 
relevans. 

Dersom teknologi er et gode i seg selv, er 
IKT et glimrende valg – det er en teknologi 

som mange i helsetjenesten kan benytte. I 
tillegg kan pasientene i stadig større grad 
få glede av den. IKT er således langt mer 
demokratisk enn (annen) medisinsk tek-
nologi. 

Dersom IKT også skulle ha instrumentelle 
verdier, altså som middel for et formål, kan 
det argumenteres for at IKT må vurderes i 
forhold til andre midler, og opp mot andre 
formål. Hvis IKT oppfattes som et middel 
for å oppnå spesifikke organisatoriske end-
ringer, som man kanskje ikke har styrke 
til å oppnå på andre måter, har man en 
betydelig utfordring: Man må sørge for å 
ha en enorm flaks. Det er helt åpenbart at 
teknologi befordrer organisasjonsendring 
(12), men uhyre sjelden at det skjer på de 
måter eller med de resultater man planleg-
ger. Og har vi flaks med hensyn på våre 
forhåpninger til IKT i helsetjenesten, så har 
vi forhåpentligvis også flaks med hensyn 
på håndteringen av våre pasienter – mens 
vi venter på Godot.
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