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Sammendrag  
Etter en bred kartlegging, inkludert to spørreundersøkelser, vurderes det at Sunnaas sykehus HF 
skårer middels bra på teknologimodenhet sammenlignet med andre offentlige foretak i Norge, basert 
på mal for gradering, utarbeidet av Difi (Direktorat for forvaltning og ikt)1 og Digitalisering-
Evalueringsverktøyet2. Rapporten gir en oversikt over de svarene som utpekte seg som viktige i 
spørreundersøkelsene, sammenligner dette med de tilbakemeldingene en fikk i intervjuer og 
arbeidsgrupper, og diskuterer forbedringsområder innen ledelse, kultur, teknologi, innovasjon, 
kommunikasjon og opplæring. Rapporten gir avslutningsvis forslag for videre arbeid med 
digitalisering ved Sunnaas sykehus HF. 

Rambøll Management Consulting AS har utarbeidet rapporten “IT i praksis 2018”3. Rapporten 
omtaler effekter av, og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi hos de 530 største private og 
offentlig virksomhetene i Norge. 

Tallene fra Rambøll rapporten er ikke direkte sammenlignbare med resultatene fra undersøkelsen 
ved Sunnaas sykehus HF, men vurderingen av, og diskusjonen rundt, forbedringsområdene er 
relevante også når det gjelder forbedring av digitaliseringsmodenheten ved Sunnaas. Rapporten gir 
konkrete eksempler på tiltak som kan benyttes til å sette IT og digitalisering på dagsorden hos 
toppledelsen, og å skape forståelse for betydningen og rekkevidden av IT i hele organisasjonen. En 
har derfor valgt å inkludere Rambøll rapporten i vurderingen av resultatene fra kartleggingen ved 
Sunnaas sykehus HF. 

Sunnaas sykehus HF teknologimodenhetsrapport er utført på bestilling fra Avdeling for innovasjon og 
e-Helse, og er utarbeidet av Farid Inkha, produktdesigner med kompetanse innen teknologi og 
produktutvikling fra TANDBERG/Cisco. Rapporten inneholder fagord- og uttrykk fra teknologifeltet. 
Definisjonene på disse begrepene ligger vedlagt (Vedlegg 1). 

Hovedfunn 
På en modenhetsvurderingsskala som rangerer skårene fra 1-5, har ledergruppen skåret 2,65. Denne 
skalaen dekker områdene styring og ledelse (skåre 2,8), kultur (skåre 2,5), kapasitet (skåre 2,6), 
innovasjon (skåre 2,7) og teknologi (skåre 2,6). Ansatte etterlyser mer opplæring og lettere tilgang til 
teknologiske samhandlingsverktøy. Det ble rapportert om høy bruk av videokonferansetjeneste, 
samt at teknologiske verktøy kan forbedre kvaliteten og tidsbruken på jobbutførelsen til ansatte. Det 
innsamlede materialet gir mange innspill til videre jobbing med digitalisering ved Sunnaas sykehus 
HF. 

 

 

                                                           
1 https://www.difi.no 

2 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi 

3  Rapport “IT i praksis 2018”, Utgitt av Rambøll Management Consulting AS       

https://www.difi.no/
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
https://www.difi.no/
https://www.difi.no/
http://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
https://no.ramboll.com/presse/publikasjoner/it-i-praksis
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1 Innledning 

I utviklingsplanen til Sunnaas sykehus HF er teknologi et vektlagt område. Oppdragsbeskrivelsen var å 
vurdere teknologimodenhetsnivået i både anvendt utstyr og i arbeidsprosesser ved Sunnaas sykehus. 
Prosjektet ble initiert fra avdeling for innovasjon med enhet for teknologi- og e-helse på Sunnaas 
sykehus. 

1.1 Hvorfor vurdere Teknologimodenhet på Sunnaas sykehus HF? 
Formålet med å måle organisasjonens teknologimodenhetsgrad er å avklare hvor eventuelle 
forbedringsendringer må starte. Mangler virksomheten elementær digital kompetanse, herunder 
evner og ferdigheter, må en starte med å endre dette, før en starter arbeidet med å digitalisere hele 
eller store deler av virksomheten ved bruk av avanserte digitale systemer. 

Bestillingen la føringer for at modenhetsvurderingen skulle være forankret i hele organisasjonen, 
både i ledelsen og blant øvrige ansatte. Målet var å identifisere teknologiske forbedringspotensialer 
og styrker, avklare teknologikunnskap og -modenhet hos de ansatte, i tillegg til å fremskaffe 
kunnskap om brukererfaringer, opplevelser og interesse med bruk av teknologiske verktøy. 
Direktorat for forvaltning og ikt (Difi) sitt verktøy4 for kartlegging av digital modenhet, inkludert 
teknologimodenhet, ble lagt til grunn for kartleggingen. 

Teknologimodenhet inngår i vurderingen av den digitale modenheten og kan evaluere og vurdere 
forholdet mellom bruker og teknologi. Vurderingen gjelder også samhandling rundt teknologien som 
brukes, herunder administrativ teknologi og MTU-teknologi, og i hvilken grad system, program- og 
maskinvare er utviklet for å ivareta tilgjengelighet, fleksibilitet og oppdateringer. 

Teknologibegrepet brukt i denne rapporten omhandler flere typer teknologier:  

• Teknologier som brukes i administrative sammenhenger som Office, intranett, Outlook, DIPS, 
Time Edit. 

• Teknologi som omhandler medisinsk teknisk utstyr (MTU), som EKG, blodtrykksmålere, C-
pap., radiologisk utstyr og utstyr brukt ved de ulike laboratoriene. 

• Videokonferanseutstyr, bærbar PC, mobiltelefoner og nettbrett. 
 

Styringsgruppe for dette prosjektet har vært: 

• Sveinung Tornås, innovasjonssjef, innovasjon med enhet for teknologi og e-helse  
• Hans Kristian Skara, enhetsleder, enhet for teknologi og e-helse 
• Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver, innovasjon med enhet for teknologi og e-helse 

 

Referansegruppe: Gruppen bestod av både helsefaglig- og administrativt ansatte, basert på type 
oppgaver de utfører i foretaket, samt tilgjengelighet for deltagelse. 

                                                           
4  https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi 

https://www.difi.no/
https://www.difi.no/
http://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
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1.2 Bakgrunn for prosjektet 
For best mulig teknologisk utvikling av Sunnaas Sykehus HF, var det nødvendig å få bedre oversikt 
over status og nivå innen teknologimodenhet og digitalisering. Behovet for digitalisering og 
etablering av nye tjenester i helsesektoren er stort, og prosjektporteføljen øker i omfang. For å sikre 
større gjennomføringsevne, er det derfor stort fokus på de åtte innsatsområdene, beskrevet i 
«Områdeplanen IKT 2019 – 2023»5. 

Områdeplanen bygger på regionale og overordnede strategier, samt sykehusets Utviklingsplan 2035 
og Strategi 2030, der det er satt som mål at “Sunnaas sykehus HF tilbyr og utvikler høyspesialisert 
rehabilitering som pasient og samfunn har nytte av”. 

Det er i tillegg en helsepolitisk målsetting at pasienter bør få mer påvirkningsmulighet og i større grad 
ansvarliggjøres i egen helse- og behandlingsoppfølging. Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én 
innbygger – én journal6, setter tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren; 
“Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Innbyggere skal ha 
tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og forskning”. 

Føringer i Sunnaas sykehus HF strategiske planer og utviklingsmål sier: 

• I helseforetakets langtidsplan for IKT (2019–2023) forutsettes det at informasjonsteknologi 
skal være en fullstendig integrert del av hverdagen for både klinikere og pasienter i løpet av 
få år. 

• Mobilitet, telerehabilitering med videokonsultasjoner, sporingsteknologi og 
pasientorienterte løsninger vil prege sykehushverdagen, og stille nye krav til 
kompetanseheving og organisering. 

• Som spesialisert aktør innen rehabilitering er det viktig at Sunnaas sykehus HF har tilgjengelig 
og oppdatert medisinsk-teknisk utstyr for funksjonell diagnostikk, behandling og målrettet 
trening.  

• Sunnaas sykehus HF har sterkt fokus på sikkerhet, beredskap og personvern.  
• En videreutvikling av Sunnaas sykehus HF til et høyspesialisert- og virtuelt 

rehabiliteringssykehus krever økt satsning på, og investering i, avansert teknologisk og 
medisinsk teknisk utstyr.  

• Å ta i bruk eksisterende og ny teknologi som bidrar til et bedre behandlingstilbud for 
pasientene, kan effektivisere behandlingen, og vil derfor være ressursbesparende i en 
fremtid der prioriteringer av offentlige midler vil være viktig.  
 

Frem mot 2022 skal Sunnaas sykehus HF:  

• Rekruttere mer teknologisk kompetanse.  
• Videreutvikle organisatoriske og praktiske modeller for økt samspill mellom teknologi og 

klinikk.  
• Systematisere videreutviklingen av telemedisin, spesielt poliklinikk med telemedisin.  

                                                           
5 Områdeplanen IKT 2019 – 2023 

6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/sec1 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/sec1
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• Utvikle og etablere løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem via teknologi der nye 
organisasjonsmodeller prøves ut.  

• I forbindelse med neste byggetrinn, satse på innovative løsninger knyttet til 
avstandsoppfølging og teknologiutvikling.  

• Systematisere og videreføre arbeidet med kompetanseheving til hele organisasjonen.  
• Sørge for at personvern og personsikkerhet er en integrert del av design i alle fagene. 

 

1.2.1 Annen bakgrunnsinformasjon og retningslinjer  
I tillegg til Områdeplanen IKT 2019 - 2023, har en benyttet følgende bakgrunnsinformasjon og 
retningslinjer: 

• Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF 7 
• Strategi 2030 grunnlagsdokument - Sunnaas Sykehus HF 8 
• DIFI skjema: En praktisk guide til digitalt transformasjonsarbeid9 (Konf. side 8) 
• St.meld. nr. 47 (2008-2009) - regjeringen.no (Samhandlingsreformen)10  
• Pasientens helsetjeneste11 
• Personvern og pasientsikkerhet 12 
 

1.3 Målet med vurdering av teknologimodenhet  
Målet med dette prosjektet er å finne svar på: 

• Hva er Sunnaas sykehus HFs styrker og forbedringspotensialer med hensyn til teknologi? 
• Teknologikunnskap og -modenhet hos ansatte? 
• Hva er ansattes brukererfaringer med teknologi, for eksempel videokonferanse?  
• Hvordan opplevelser ansatte teknologien på Sunnaas sykehus HF? (for eksempel Outlook) 
• Hvilke interesser har ansatte av å bruke enkel og eller avanserte teknologi? 

2 Metoder/fremgangsmåter/tilnærminger 

2.1 Metoder og tilnærminger - valg og begrunnelser 
Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av en tilpasset spørreundersøkelse 
(Allmennundersøkelsen)13 som ble sendt til alle ansatte i foretaket. Allmennundersøkelsen ble 
utformet for å være lett å forstå, men likevel uten å miste mulighetene til å måle 
teknologimodenheten. 

                                                           
7 https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan-202035.pdf 

8 https://www.sunnaas.no/Documents/Mål-strategier/Sunnaas-sykehus-Strategi-grunnlagsdokument.pdf 

9 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi 

10 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/sec2 

11 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasientens-netthelsetjeneste 

12Sikkerhetsinstruks» i Heliks, ID 6910 – Internt Sunnaas sykehus HF dokument 

13 Allmennundersøkelsen rapporten – Internt Sunnaas sykehus HF dokument 

https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20Strategi%202030%20grunnlagsdokument.pdf
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/sec2
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasientens-netthelsetjeneste/id2593164/
https://www.sunnaas.no/Documents/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20Strategi%202030%20grunnlagsdokument.pdf
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/sec2
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasientens-netthelsetjeneste/id2593164/
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En egen spørreundersøkelse ble i tillegg sendt til ledergruppen i foretaket. Denne undersøkelsen var 
en modifisert Difi undersøkelse (LTMV undersøkelsen)14. Undersøkelsen vurderer styring og ledelse, 
menneske og kultur, kapasitet og evner, samt innovasjon i digital teknologi fra et ledelses ståsted. 
Disse to undersøkelsene vurderes samlet til å kunne gi et godt grunnlag for en overordnet vurdering 
av den totale digitalmodenheten i foretaket.  

Kartleggingen ble utført i to faser. Det ble først fokusert på utvalgte områder hvor det var viktig å 
innhente mer kunnskap. Denne delen ble gjennomført som intervjuer, hvor deltakerne fikk mulighet 
for å utdype svarene, basert på egen erfaring og kompetanse. Deretter ble det gjort en kartlegging av 
teknologi og teknologiske prosesser ved hjelp av ovennevnte spørreundersøkelser. I utførelsen av 
kartleggingsarbeidet ble elementer av Prince II prosjektstyringsmetoden15 og Agile 
prosjektstyringsmetoden (god kommunikasjon, fleksibilitet og hyppige del-leveranser)16 brukt. 

2.2 Kvalitative metoder 
Målgruppene for intervjuer og spørreundersøkelser var interne ansatte, samt noen eksterne kilder. 
Deres tilbakemeldinger er oppsummert med hensyn til hva som er mest relevant for 
teknologimodenheten. En mer utdypende oversikt over spørsmål og innhold i intervjuene foreligger i 
vedlegg 2. 

2.2.1 Input fra eksterne bidragsytere 

I teknologimodenhetsarbeidet ønsket prosjektet å se på eventuell 
teknologimodenhet/digitaliseringserfaring fra andre helseforetak. Sykehuset Østfold, Kalnes har gjort 
et grundig arbeid i digitalisering og er landets eneste helseforetak som har oppnådd skåringen 6 på 
EMRAM skalaen17. 

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)18 er en global «non-profitt», 
leverandøruavhengig organisasjon. HIMSS arbeider med å forbedre helsetjenesten i kvalitet, 
sikkerhet, kostnadseffektivitet og tilgang via optimal bruk av informasjonsteknologi. EMRAM 
(Electronic Medical Record Adoption Model) 19 består av metoder og algoritmer som måler 
modenhet i bruk av IKT i sykehuset. EMRAM har en skala fra 0 til 7, der 7 er høyeste verdi.                                                                                                                                

Helse Sør-Øst har som målsetting at alle helseforetak i regionen skal oppnå nivå 6 og minst ett 
helseforetak nivå 7 på EMRAM. Bidragsytere fra Sykehuset Østfold Kalnes ble derfor intervjuet for å 
få mer informasjon om det arbeidet de har gjort for å oppnå en så høy skåre innen 
digitaliseringsteknologi.  

Samtalene med bidragsyterne fra Sykehuset Østfold, Kalnes kan oppsummeres i følgende punkter for 
krav som stilles for å oppnå HIMSS nivå 6: 

• Fokus på endring i arbeidsprosesser 
• IKT-løsningene må understøtte arbeidsprosessene 

                                                           
14 LTMV undersøkelsen rapporten – Internt Sunnaas sykehus HF dokument 

15 https://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2 

16https://en.wikipedia.org/wiki/Agile 

17 https://www.himss.eu/healthcare-providers/emrams/emram 

18 https://www.himss.eu 

19 https://www.himss.eu/healthcare-providers/emrams/emram 

https://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
https://en.wikipedia.org/wiki/Agile
https://www.himss.eu/healthcare-providers/emram
https://www.himss.eu/
https://www.himss.eu/healthcare-providers/emram
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• IKT-løsninger må være lederforankret på alle nivå 
• Omfattende digitalisering av klinisk dokumentasjon 
• HIMSS har fokus på pasientsikkerhet og kvalitet 
• Innføring av lukket legemiddelsløyfe, strukturert dokumentasjon 

 

Klinisk beslutningsstøtte har vært det mest utfordrende ved Sykehuset Østfold, Kalnes. 

2.3 Kvantitative metoder 

2.3.1 Allmennundersøkelsen  
Allmennundersøkelsen ble sendt til 573 ansatte på Sunnaas sykehus HF. Spørsmålene dreide seg 
hovedsakelig om ansattes opplevelser med tekniske og administrative verktøy som i utgangspunktet 
brukes i de daglige jobboppgaver, for eksempel Outlook, videokonferanse, DIPS, PC og intranett. 
Videre fokuserte kartleggingen på opplæring og forventninger, samt hindringer og utfordringer, med 
både administrativt og teknisk utstyr, så vel som kommunikasjonstydelighet, tilgang til teknologi og 
hvordan dette samlet påvirker arbeidshverdagen. Antall spørsmål i undersøkelsen ble begrenset til 
41 av hensyn til ansattes tid, samt at undersøkelsen ikke skulle oppleves så krevende at dette 
påvirket svarresponsen. 

2.3.2 LTMV undersøkelsen (LederTeknologiModenhetsVurdering) 
LTMV er en teknologimodenhetsundersøkelse for toppledere, fagledere og avdelingsledere. Med 
dette verktøyet kan virksomheten gjøre en egenvurdering av hvor digitalt moden, inkludert 
teknologisk moden, virksomheten er. Hensikten er å få et bilde av hvor virksomheten står ved å 
bruke en fem punkts digital modenhetsskala som strekker seg fra 1 (ikke digitalisert) til 5 (svært stor 
grad av digitalisering). Verktøyet måler digital modenhet innen fem områder (styring og ledelse, 
mennesker og kultur, kapasitet og evner, innovasjon og teknologi). Hvert område har fem 
modenhetsnivåer, og hvert nivå består av karakteristika som forventes at en virksomhet på Sunnaas 
sykehus HF har. 

Mer detaljert informasjon om verktøyet finnes i presentasjonen som beskriver hele verktøysettet20. 
LTMV ble sendt til ledere, fagledere og avdelingsledere på Sunnaas sykehus. 

3 Resultater 
Resultatene fra de kvalitative og kvantitative kartleggingene vurderes å kunne gi et utgangspunkt for 
hvordan Sunnaas sykehus HF bør satse på teknologi fremover. 

3.1 Resultater fra intervjuer og gruppesamtaler  
Det ble utført intervjuer og samtaler med 26 personer. 

Tilbakemeldinger fra en-til-en Intervjuene med ansatte, eksterne deltakere, og pasient kan 
oppsummeres i følgende hovedområder: 

                                                           
20 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi 

http://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hvordan-komme-i-gang/lag-en-digital-strategi
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• Utfordringer i arbeidshverdagen knyttet til arbeidsprosesser og teknologi i 
arbeidshverdagen  

o Liten grad av samhandling mellom systemer, for eksempel data fra 
treningsprogrammer overføres ikke til DIPS. Timeedit og Outlook «snakker ikke 
sammen». 

o Introduksjon av nye programvarer kan gi merarbeid/vanskeliggjøre arbeidet for 
sluttbruker, for eksempel innkjøpsprogramvaren I-procurement. 
 

• Løsningsforslag knyttet til arbeidsprosesser og teknologi i arbeidshverdagen 
o Å tydeliggjøre hvordan dagens teknologi kan brukes bedre. 
o De ansatte bør ha hensiktsmessige bærbare digitale verktøy. 
o Tilgang til flere sikre plattformer, for eksempel “Google Chrome” vil effektivisere 

samhandling i og utenfor foretaket. 
o At logistikk inn og ut av avdelingen (lagervarer, mat, søppel, pasienter til terapisal, 

inntak av pasienter, sengevask o.a.) har en elektronisk løsning med god 
brukervennlighet for sluttbruker. 

o Pasientene ønsker å se hele behandlingsforløpet og sin dagsplan. 
o En gratis Sunnaas sykehus HF app for pasienter for å gi hverandre støtte- og råd, 

utveksle tanker om symptomer på hvordan de kan takle sykdommer. 
 

3.2 Resultater fra allmenn- og LTMV-undersøkelsene 
244 ansatte har åpnet og/eller besvart spørsmål i allmennundersøkelsen, 176 ansatte har fullført 
undersøkelsen, dette utgjør en svarprosent på ca. 30 %.  

Resultatene fra undersøkelsen kan sammenfattes rundt seks viktige hovedområder: Ledelse, kultur i 
foretaket, teknologi (utstyr, prosess og systemer), innovasjon, kommunikasjon, opplæring og 
support. I LTMV-undersøkelsen fullførte 25 av totalt 64 ledere kartleggingen. Dette utgjør en 
svarandel på ca. 40 %.  

LTMV-undersøkelsen gir karakter på samme tema som i allmennundersøkelsen, men sett fra et 
ledelses ståsted. LTMV-undersøkelsen fikk følgende skåre på de ulike delene; 

● Styring og ledelse: 2,8 
● Kultur: 2,5 
● Kapasitet 2,6 
● Innovasjon 2,7 
● Teknologi 2,66 

Et gjennomsnitt av ovennevnte gir en overordnet ledelsesrapportert digital modenhet på 2,64.   
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 Av de totalt 577 ansatte på Sunnaas (alle ansatte i foretaket som innehar stilling over 30 %, totalt 
antall ansatte er ca. 800), har ca. 75 % pasientrettede stillinger. 

Fordelingen av besvarelsene i 
allmennundersøkelsen viser at 53 % 
av de som svarte er ansatt i 
pasientrettede stillinger (Fig. 1). Dette 
gir mulighet å vurdere besvarelsene ut 
fra et pasientbehandlings ståsted, 
altså at svarene til dels kan sees i 
sammenheng med teknologi benyttet 
i pasientbehandlingen/i arbeidet i 
klinikken. 

3.2.1 Ledelse 
Et område i Allmennundersøkelsen 
som skiller seg ut blant 
tilbakemeldingene, er forventningene 
til ledelsen når det gjelder bruk av 
teknologi i arbeidshverdagen. Figur 2 
viser at 57 % av deltakere svarer 
nei/delvis nei på spørsmålet om leder 
er tydelig på forventninger til den 
ansatte til bruk av teknologi i 
arbeidshverdagen. 

I LTMV-undersøkelsen er skåringen for 
styring og ledelse 2,8. Oversatt til et 
teknologimodenhetsspråk21 betyr 
dette at foretaket er «Uformelt og 
tilbakelent og i bevegelse». Dette betyr at ledelsen ikke nødvendigvis er på hugget når det gjelder å 
aktivt stimulere til bruk av egnede og tilgjengelige tekniske løsninger i arbeidshverdagen. Imidlertid 
er det bevegelse, det er ting på gang, selv om arbeidet kanskje ikke er strukturert per i dag. Dette 
understøttes av at noen avdelinger i virksomheten rapporterer at de har startet å samarbeide om 
digital tjenesteutvikling, og at ledelsen begynner å se betydningen av innovasjon og nye teknologier 
brukt i egen virksomhet. Følgende forslag er notert basert på intervjuer og samtale som kan relateres 
til ledelse- og organisasjonsområdene i foretaket: 

• At det er tydelig hvilke ansatte som skal mestre/bruke hvilke program, at tilstrekkelig 
opplæring gis (individuelle forskjeller) og følge opp at ansatte bruker programmene. Dette er 
både den enkeltes ansvar og leders ansvar. 

• Benytte også sosiale medier som kanaler for fagutvikling og nettverksbygging, se 
undervisningsvideoer, lese hvordan forskere videreformidler sitt arbeid etc. 

                                                           
21 https://www.difi.no/sites/difino/files/en_praktisk_guide_til_digitalt_transformasjonsarbeid.pptx 

 

Fig.1 Stillingsgrupper 

Fig. 2 Har lederen din kommunisert tydelig 
forventningene til at du bruker teknologi i din 

 

https://www.difi.no/sites/difino/files/en_praktisk_guide_til_digitalt_transformasjonsarbeid.pptx
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3.2.2 Kultur 
I relasjon til teknologi menes en organisasjon som har en medarbeiderdrevet kultur for å drive digital 
endring for å levere tjenester digitalt. Risikovillighet, innsats for å forstå brukere, oppmerksomhet på 
tvers av virksomheten om digitale muligheter er også viktige momenter. 

I strategiprogrammet til Sunnaas 
sykehus, legges det vekt på 
informasjonssikkerhet og 
betydningen av alle skal ha 
gjennomført et spesifikt e- 
læringskurs om dette. 24 % av 
deltakerne i 
Allmennundersøkelsen svarer 
imidlertid at de ikke har 
gjennomført/kjenner ikke til det 
aktuelle e-læringskurset (fig. 3). 

Alle ansatte i foretaket forventes 
å bruke HR-programmet GAT for 
ferieregistrering og ved fravær. 23 
% av besvarelsene svarer 
imidlertid nei/delvis på 
spørsmålet “Bruker du GAT?” (Fig. 
4).  

Disse to eksemplene sier trolig 
noe om teknologikulturen i 
foretaket. 

I LTMV-undersøkelsen får 
delspørsmålet om kultur 
karakteren 2,5. Den teknologiske 
vurderingen av denne karakteren 
er et foretak som er «uformelt og tilbakelent og i bevegelse». Dette kan igjen forståsmed at det er en 
kultur for ikke å være for aktive til å stimulere til bruk av egnede kommunikasjonsverktøy, selv om 
disse faktisk er tilgjengelige. Imidlertid har en fått tilbakemeldinger fra de ansatte og fra lederne at 
det er en endring på gang også her. 

De eksterne samtalepartnerne stiller spørsmål ved ansattes deltakelse i beslutningsprosesser som 
omhandler teknologi og digitalisering. Dersom ansatte ikke har vært aktivt inne i disse prosessene, vil 
beslutningene trolig møte større motstand enn dersom de ansatte var aktivt medvirkende i 
beslutningsprosessen. En av samtalepartnere sier at: “en overordnet utfordring ved å implementere 
ny teknologi er motstand mot endringer og arbeidsrutiner”. 

Fig.3. Har du gjennomført e- læringskurs i 
informasjonssikkerhet i de siste 12 månedene? 

Fig.4. Bruker du GAT? 
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3.2.3 Teknologi 
Når det gjelder teknologi stiller 
Allmennundersøkelsen spørsmål 
som skal avklare det overordnede 
forholdet mellom brukere på en side 
og administrative programmer, 
medisinsk-teknisk utstyr og annet 
teknisk utstyr på den andre siden. 

Pasientbehandling er i stor grad 
avhengig av at teknologisk utstyr er 
tilgjengelig og fungerer. I 
Allmennundersøkelsen stilles 
spørsmålet “opplever du at teknisk 
utstyr og systemer snakker sammen?”. 70 % svarer i liten grad eller ikke i det hele tatt (fig. 5). 

Sykehusets drift er til enhver tid avhengig av oppdaterte styringsdokumenter. HELIKS er foretakets 
dokumentstyringsverktøy som er tilgjengelig via intranettets forside. I HELIKS ligger dokumenter 
innen kjernevirksomhet, ledelse og 
styring, samt støttefunksjoner. I 
rapporten spørres det om “hvor 
fornøyd er du med søkefunksjonen i 
HELIKS?”. 43 % svarer at de er 
misfornøyd eller lite fornøyd (fig. 6). 

I LTMV-undersøkelsen gis 
karakteren 2,6 for teknologi. Denne 
karakteren karakteriseres av 
“uformelt og tilbakelent” og “i 
bevegelse”. Noen karakteristika fra 
dette nivået er for eksempel at det 
er: 

• Noe integrasjon mellom digitale kanaler og virksomhetsprosesser, virksomhetssystemer og 
kommunikasjonsstrategi. 

• Grunnleggende IT-støtte for den digitale strategien. 
 

Svarene fra teknologidelen av allmennundersøkelsen viser at de ansatte er lite tilfreds med de 
teknologiske verktøyene foretaket har til disposisjon og også med samhandlingen mellom de ulike 
verktøyene. 

LTMV-undersøkelsen viser at heller ikke her er det stor grad av aktiv ledelsesinvolvering for å 
forbedre verktøyene. Seks deltakere har valgt karakteristika: «Digitale prosjekter initieres ad-hoc - 
liten planmessighet» i LTMV-undersøkelsen. En samtalepartner sier: “Det kan oppleves slik at ansatte 
ikke vet hvor de skal henvende seg for tekniske problemer (Sunnaas, Sykehuspartner, leverandør av 
det spesifikke programmet eller apparatet)”. 

Fig.5. Opplever du at teknisk utstyr og systemer snakker 
sammen? 

Fig. 6. Hvor fornøyd er du med søkefunksjonen i HELIKS? 
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3.2.4 Innovasjon 
Når det gjelder innovasjon, viser svarene fra Allmennundersøkelsen at de ansatte har evne og 
villighet til å ta i bruk nye tjenester og produkter, samt nye måter å tilby tjenester på. De har evne til 
å være proaktiv, og evne til å innføre ny teknologi, prosesser og arbeidsmåter. Ansatte i 
pasientrettede stillinger ser både muligheter og utfordringer med bruk av ny teknologi. Dette er bra 
og et nødvendig utgangspunkt for videre innovasjonsutvikling. 

På spørsmål om den største fordelen for den enkelte ansatte ved å ta i bruk ny teknologi, svarer 39 % 
av ansatte at de mener de sparer tid og 61 % mener bruk av ny teknologi øker jobb kvaliteten (Fig. 7). 

LTMV-undersøkelsen gir karakter 2,7 for innovasjon, også dette kan karakteriseres av “uformelt og 
tilbakelent” og “i bevegelse”. Noen karakteristika som beskriver dette nivået er at: 

• Digitale kanaler vurderes som egnet for å endre måten tjenester tilbys på. 
• Nye måter å samhandle med brukere på, og nye måter å tilby tjenester, utforskes. 

 

Innovasjon har lenge vært et satsingsområde på Sunnaas sykehus. Dette gjelder både blant ledere og 
blant ansatte. Dette gjenspeiles også i svarene fra allmennundersøkelsen. Ansatte bruker 
tilgjengelige verktøy aktivt, og opplever at verktøyene fungerer. De opplever gevinsten i form av 
spart tid og ressurser. Innovasjonsarbeidet er utviklet i tett samarbeid mellom ledelse og de ansatte, 
og slik kan man tenke at den videre teknologiutviklingen også kan ivaretas. 

Fig. 7. Hva er den største fordelen for deg ved å ta i bruk ny teknologi? 

På fargeskalaen er 1 (rød) høyeste prioritet, mens 5 (turkis) er laveste prioritet 
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3.2.5 Kommunikasjon og kapasitet 

Sunnaas sykehus har brukt 
videokonferanse i lang tid og har 
satset stort på utstyr, 
arbeidsmetodikk og kompetanse. 
På spørsmålet “bruker du 
videokonferanse?” svarer 71 % av 
deltakerne at de bruker denne 
teknologien (fig. 8). Dette tyder 
på at foretakets satsing på 
videokonferanse har vært 
vellykket. I dag brukes imidlertid 
videokonferanseverktøyet stort 
sett til ekstern kommunikasjon. 
Det vurderes å være et stort 
potensiale til å benytte denne teknologien mer også i intern kommunikasjon. 

LTMV-undersøkelsen har ikke et eget kommunikasjonstema, det er imidlertid mulig å relatere 
kapasitet og evner i LMTV-undersøkelsen med temaet kommunikasjon fra Allmennundersøkelsen. 
Karakter for kapasitet og evner i LTMV er 2,6.  Dette kan beskrives som “uformelt og tilbakelent” og 
“i bevegelse”. Noen karakteristika som beskriver dette nivået er at:  

• Risiko og utfordringer med digitalisering ikke er identifisert. 
• Det finnes et kompetansetilbud som skal forbedre de digitale tjenestene. Dette tilbudet 

gjelder alle ansatte. 
 

Også her ser vi at de ansatte i stor grad bruker verktøyet de har tilgjengelig. Det er etablert 
systematisk opplæringstilbud i bruken av verktøyet, det er etablert en supporttjeneste de ansatte 
kan benytte ved behov. Tilbudet er også godt forankret og støttes på ledelsesnivå. Dette synes å 
være suksesskriterier for å etablere et godt fungerende tjenestetilbud til både pasienter, pårørende 
og andre samarbeidspartnere. Måten videokonferanseteknologi har vært utviklet og etablert på, bør 
også inngå i de fremtidige digitale satsingsområdene. Imidlertid bør det fokuseres mer på risiko og 
utfordringer ved å bruke videokonferanseteknologien, og de ansatte anbefales å delta i/gjøres kjent 
med de vurderingene som gjøres. 

3.2.6 Opplæring og support  

Opplæring er sentralt i Sunnaas 
sykehus strategiplan. Et av 
fokusområdene i 
Allmennundersøkelsen er 
opplæring og support. Deltakerne, 
som har svart på undersøkelsen om 
bruk av MTU utsyr, (n = 122), fikk 
spørsmål om kjennskap til hvor de 
kunne få bistand dersom det 

Fig. 8 Bruker du videokonferanse? 

Fig. 9. Vet du hvor du kan få hjelp hvis det oppstår feil i det 
medisinsk tekniske utstyret? 



 

16 
 

oppstår feil med medisinsk-teknisk utstyr. 44 % av besvarelsene svarte nei/delvis på dette spørsmålet 
(fig. 9). 

Svarene viser at det er tilkommet forbedringer innen opplæring, men enkelte forhold, som 
manglende kunnskap om hvor teknisk hjelp kan fås, burde være enkelt å gjøre noe med. 

I LTMV-undersøkelsen er det ikke et eget tema om opplæring, men i temaet om kapasitet og evner er 
det elementer som kan sees i sammenheng med temaet opplæring fra Allmennundersøkelsen. 
Karakter for kapasitet og evner er 2,6. Dette kan beskrives som “uformelt og tilbakelent” og “i 
bevegelse”. Noen karakteristika som beskriver dette nivået er at det er: 

• Begrenset bevissthet om fordelene med digitale kanaler for medarbeidere og brukere. 
• Noe opplæring i bruk av virksomhetens digitale kanaler. 

I det videre teknologiarbeidet anbefales det å etablere tydelig service og support for det tekniske 
utstyret, og at de ansatte gjøres kjent med hvor denne supporten kan fås. 

3.2.7 Hva skal resultatet brukes til?  
Å ta i bruk ny teknologi kan bidra til et bedre behandlingstilbud for pasientene, det kan effektivisere 
behandlingen, og vil derfor være ressursbesparende i en fremtidig helsetjeneste, der prioritering av 
offentlige midler vil være viktig. 

Funn fra denne kartleggingen kan brukes som input til videre satsing for Sunnaas sykehus når det 
gjelder den videre utviklingen av teknologi og digitale løsninger. Det anbefales følgende videre 
satsingsområder: Ledelse, kultur i foretaket, teknologi (utstyr, prosess og systemer), innovasjon, 
kommunikasjon, opplæring og support. 

4 Videre arbeid 
Funnene fra undersøkelsene danner grunnlag for videre anbefalinger. Det er rom for noe tolkning, 
men resultatene er basert på undersøkelser og kartlegginger som understøtter de anbefalinger som 
er skissert under. 

Nye undersøkelser anbefales om ett til to år. Det anbefales å opprette et dedikert team med 
prosjektmandat for utvikling av digitalisering og teknologimodenhetsarbeidet ved foretaket. I 
tabellen under foreligger konkrete forslag til forbedringspunkter innen for de ulike områdene 
undersøkelsen dekker. Samlet sett utgjør de foreslåtte tiltakene et omfattende arbeid, 
prosjektteamet bør derfor vurdere hovedansvarlig, omfang, tid og prioritering. 

 

Hoved-
områder 

Tiltak 

Ledelse Systematisere og bruke aktivt de virkemidler Sunnaas sykehus HF har for å 
engasjere og komme i gang med digitaliseringsarbeidet. 
 
Identifisere” low hanging fruits” Sunnaas sykehus kan komme i gang med? 
(f.eks. ledelse nyansattprogram)  
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Utarbeide obligatoriske opplæringsmoduler for ansatte for administrativt og 
medisinsk-teknisk utstyr. 
 
Utarbeide en kompetansestrategi for ledere og ansatte med målsettinger for 
ønsket nivå i digital kompetanse som skal oppnås. 
 
 Tydeliggjøre ledelsens ansvar ved bruk av teknologi for å forbedre tjenester.  
 
Unngå et komplekst teknologiorientert språk. 
 
Øke brukermedvirkning (ansatte og pasienter) både for valg av teknologi og 
opplæring. 

Kultur Nyttiggjøre seg bedre interne ressurser som har kompetanse innen 
digitalisering og teknologi. 
 
Øke bevisstheten om at innføring og bruk av ny teknologi tar tid og er 
ressurskrevende.  
 
Øke bruken av videokonferanse internt og eksternt. 
 
Øke brukerfokus i planarbeidet for digitaliseringsaktivitetene ved foretaket.  
 
Tydeliggjøre gevinster ved ibruktagelse av teknologi, eksempelvis frigjøre tid 
eller effektivisere prosesser. 
 
Utarbeide framtidsscenarioer for hvordan ansattes hverdag kan bli ved bruk av 
teknologi. Disse scenarioene kan brukes til å motivere ansatte til egen læring 
og mestring. 

Teknologi Sørge for at teknologisk utstyr er bedre tilgjengelig og mer brukervennlig. Sikre 
at eksisterende teknologiløsninger, for eksempel Timeedit og HELIKS fungerer 
hensiktsmessig. 
 
Vurdere behovet for fasttelefon. 
 
Vurdere om foretaket har tilstrekkelig kompetanse til å stille gode nok krav til 
utstyrsleverandører. 
 
Vurdere hvordan interne systemer fungerer sammen, og konsekvenser av 
manglende funksjon mellom teknologisk utstyr og system internt. 
 
Diskutere en overordnet kartlegging av alle supportkilder i foretaket 
(Sykehuspartner, IKT på Sunnaas sykehus, leverandør og servicetorget). Vurder 
om det er behov for mer teknisk support.  
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Innovasjon Benytte mer “Brukeropplevelsesdesign”22 (User Experience) metoder og 
prinsipper til å kommunisere/integrerer/inkludere ansatte mer i 
innovasjonsarbeidet knyttet til digitaliseringen.  
 
Benytte mer av “Design Thinking”23 metoder til å lage illustrativ «Personas» 
som skal illustrerer framtiden, selve reisen fra dagens situasjon til målbildet, 
og å konkretisere kjente begreper i foretaket som for eksempel “Jobb 
smartere”.  
 
Hente informasjon, erfaringer og kompetanse innen digitalisering fra andre 
helseforetak/ikke helseforetak. 

Kommunika
sjon 

Sørge for at ansatte vet hvor de kan få rask hjelp hvis de ikke forstår, eller det 
oppstår feil i de administrative systemene, MTU-er og annet teknologisk utstyr 
(hot-line tilgang). 
 
Bruke eksisterende fora, som Forum for Digitale Systemer, i arbeidet med å 
formidle kunnskap og muligheter i foretaket.  Stimulere til økt interesse for 
kompetanse innen kjennskap til og bruk av teknologisk utstyr i 
arbeidshverdagen. 
 
Sikre at kvalitets- og kvantitetsgevinster er tydelig kommunisert og 
dokumentert.  
 
Ledere/superbruker bør kunne teknologien godt selv for å skape riktig grad av 
forventninger. Kommunikasjon til bestemte grupper må individualiseres 
(utfordringer og muligheter innenfor denne gruppen). 
Bygge videre på ansattes forståelse av verdien av kvalitet og tidsbesparelse i 
bruk av teknologi. 
 
Ledelsens strategi bør møte ansatte i foretaket på en mer tilgjengelig måte. 
Foreslår “storyer” hvor brukeren står sentralt og storyen er godt forankret 
med realiteten.  

Opplæring 
og support 

Rekruttering   
I rekrutteringen av nye medarbeidere må det legges vekt på interesse for 
teknologi, og gjerne kombinasjonskompetanse innenfor helse og teknologi. 
   
Opplæring  
Det å nå ut til brukere med opplæring der brukerne er, må videreutvikles og 
oppskaleres.  
 
I økt grad benytte blandede og digitale læringsformer kan undervisning og 
sørge for at opplæring bedre tilrettelegges, treffe på rett faglig nivå, være 

                                                           
22 https://no.wikipedia.org/wiki/Brukeropplevelse 

23 Elizabeth B.-N. Sanders, Pieter Jan Stappers, Co-creation and the new landscapes of design, Published online: 24 Jun 2008 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Brukeropplevelse
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15710880701875068
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tilgjengelig der man er.  
 
Opplæring bør ikke ta for lang tid, og kan derfor gjerne stykkes opp i flere 
kortere sekvenser, og gjennomføres som en undervisningsserie. Trening og 
repetisjon er sentralt. 
 
Tydeliggjøre hvilke kurs som obligatoriske. 
 
Kontinuerlig læring  
Utvikle gode opplæringsopplegg gjennom innsikt i pedagogikk og anledning til 
prøving og feiling. Bruke erfaringer og innsikt som allerede finnes i 
organisasjonen, eks. telemedisin. 
 
Styrke diskusjonsarena for utvikling og erfaringsutveksling spesielt for 
systemansvarlige (Forum for Digital systemer).  
 
Opplæring må være lederforankret.  
 
Hver enkelt ansatt skal kunne sette av tid til ulike former for 
kompetanseutvikling basert på stilling og funksjon.    
 
Inkludere MTU i aktuelle opplæringsplaner. 
 

Alle 
områdene 

Generelle forslag til videre arbeid: Se vedlegg 4 

 

5 Takk! 
Følgende personer fortjener en takk for positive bidrag til dette prosjektet: 

Sunnaas sykehus HF: 

• Styringsgruppen, referansegruppen og alle som har deltatt på intervjuer, møter, workshops 
og diskusjoner.  

Eksterne: 

• Mona Hovland Jakobsen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT 
• Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT, Sykehuset Østfold 

 

Og en stor takk til Sunnaas ansatte for deres deltakelse på undersøkelsene. 
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• LTMV rapporten fra QB - Tilgjengelig på Sunnaas sykehus HF 
• Print-Versjon av LTMV fra QB - Tilgjengelig på Sunnaas sykehus HF 
• Allmennundersøkelsen rapporten fra QB - Tilgjengelig på Sunnaas sykehus HF 
• Print-Versjon av Allmennundersøkelsen fra QB - Tilgjengelig på Sunnaas sykehus HF 
• Sikkerhetsinstruks» i Heliks, ID 6910 - Tilgjengelig på Sunnaas sykehus HF 
• Rapport “IT i praksis 2018”, Utgitt av Rambøll Management Consulting AS    

  

https://no.ramboll.com/presse/publikasjoner/it-i-praksis
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7  Vedlegg 

Vedlegg 1: Definisjoner 

Vedlegg 2: Mal intervju av ansatte, eksterne og pasient 

Vedlegg 3 Utfordringer og løsningsforslag fra ansatte, eksterne og pasient 

Vedlegg 4: Oppsummering fra workshop og ytterligere anbefalinger/tiltak 
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Vedlegg 1: Definisjoner  
Følgende beskrivelser er begrep som brukes i rapporten: 

Agil metodikk: Begrepet agil innebærer arbeidsmetoder som på en smidig og effektiv måte 
reduserer risiko og åpner for muligheter for å lære av erfaringer underveis i prosjektet. Metodikken 
innebærer rask og fleksibel jobbutførelse. 
Brukere: Helsepersonell og ansatte på Sunnaas sykehus HF.  
Difi: Direktorat for forvaltning og ikt 
Digitalisering: Begrepet brukes når analoge data gjøres om til digitale, men også om innføring av 
digital teknologi som skal fornye, forenkle eller forbedre en tjeneste, en oppgave, ulike typer innhold, 
eller en prosess. 
Digitalmodenhet: Handler om hvor klar virksomheten er til å møte utfordringene digitalisering 
stiller til virksomheten og hvor god den er til å utnytte mulighetene. For at virksomheten skal fungere 
godt og ha tillit hos både interne og eksterne - må virksomheten besitte en rekke kompetanser som 
gjør de ansatte i stand til å utføre sine oppgaver på effektive og brukerrettede måter. Digital 
modenhet handler langt i fra bare om teknologi - både organisasjonsstruktur, digital kompetanse hos 
ansatte og ledere, arbeidsprosesser og kultur er viktige dimensjoner når virksomheten skal utnytte 
potensialet som ligger i digitalisering. Digital modenhet kan ses på som virksomhetens evne til å 
utnytte potensialet som ligger i digitalisering. 
Digital Readiness Index: er utviklet for å måle og presentere digital modenhet for norske. 
Digitale løsninger: Elektroniske- og datatekniske metoder, verktøy og løsninger for å oppdatere, 
fornye, erstatte og effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver. Eksempler på bruk: Digitalisering av 
offentlig sektor, elektroniske resepter, og elektronisk pasientjournal. (EPJ) 
Digital strategi: Gir føringer for hvordan virksomheten skal utnytte digitalisering i organisering, 
utvikling, produksjon og leveranser av sine oppgaver og tjenester. Den skal angi målsetting for 
virksomhetens arbeid med digitale løsninger, og hvilke områder som skal prioriteres. 
Digital tjeneste: En bruker møter en digital tjeneste når hun/han må utføre en oppgave som 
innebærer å gå gjennom en selvbetjening prosess ved å bruke digitale løsninger. Eksempel: Altinn.no 
eller nettbank. 
Digitale medier: Er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av 
datateknologi. Eksempler på dette er Internett, E-bok, Digital TV, Mobiltelefon. 
Digital transformasjon: Er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, 
tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester hvor brukerfokus og 
brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen. Digital transformasjon innebærer vesentlige og 
gjennomgripende endringer som konsekvens av digitalisering. 
Digitale kanaler: Med digitale kanaler og teknologier menes teknologier som varierer over tid og – 
til en viss grad, mellom sektorer og bransjer. Eksempelvis kan nye teknologier som skytjenester, 3D-
printing, kunstig intelligens og roboter muliggjøre nye tjenester og løsninger. 
Endringsledelse: Dreier seg om praksis, metoder, modeller og prosesser som tar sikte på å gi ny 
retning til ansattes eller organisasjoners bruk av ressurser, prosesser og arbeidsinnsats. 
Effektivisering: Handler om å finne fram til områder som kan løses rimeligere og 
smartere. Eksempler på slike gevinster er reduserte utgifter, raskere oppgaveløsing, mindre tid brukt 
på plunder og heft hos de ansatte, eller hos brukerne. 

https://www.difi.no/
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EMRAM: Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM). 
HIMSS: Healthcare Information and Management Systems Society. 
IT-strategi: En IT-strategi er mer teknologiorientert enn den digitale strategien, og tar for seg 
områder som infrastruktur, IT-arkitektur, standardisering, informasjonssikkerhet og løsningsvalg. 
Innovasjon: Er å kombinere kjente løsninger, eller skape noe helt nytt, og selge eller tilby tjenestene 
til virksomhetens brukere.  
Key Performance Indicator (KPI): Er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende 
(Key) for en bedrifts suksess. På norsk kan vi se på KPI som «viktige nøkkeltall». Dette er mål en leder 
har satt for sin avdeling eller bedrift. KPI brukes for å evaluere måloppnåelse. 
LTMV: Leder TeknologiModenhetsVurdering. Undersøkelse av toppledere, avdelingsledere og 
fagledere, basert på Difi verktøyet. 
Lean: Er en helhetlig filosofi som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å 
produsere verdi for brukere og å gjøre det så effektivt som mulig. Den som jobber med Lean er 
opptatt av smidige og fleksible prosesser og vil sørge for mindre sløsing i foretaket.  
Mediekanal: Kan benyttes til å løse foretakets kommunikasjonsoppgaver. Intranettet er et eksempel 
på en mediekanal. Andre eksempler er elektroniske nyhetsbrev. En mediekanal kan også kalles for en 
kommunikasjonskanal. 
Nettsted: Er en samling av relaterte nettsider som ligger under samme domenenavn, for eksempel 
www.sunnaas.no. 
Prince II prosjektstyring: PRINCE2® er en strukturert prosjektledelsesmetodikk basert på erfaringer 
fra tusenvis av prosjekter. PRINCE2® er i dag ansett som den ledende prosjektmetoden i 
prosjektstyringsmarkedet. 
Responsivt design: Begrepet responsivt design brukes ofte om websider som tilpasser seg 
størrelsen på skjermen, uansett hvilken type enhet man bruker. Sidene tilpasses nettbrett og 
mobiltelefon automatisk, og man trenger ikke å lage «egne» nettsider for at tjenestene skal brukes 
på mobil eller nettbrett. 
Sosiale medier: Er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av 
innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for "mange til mange-
kommunikasjon". Typiske eksempler på sosiale medier er Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn og 
YouTube. 
Tjenester: Er alle de leveransene bedriften skaper som ikke er fysiske produkter. 
Teknologi: Virksomhetens teknologiske plattformer, systemer og programmer egnet til å støtte opp 
om styring og ledelse, mennesker og kultur, innovasjon, digitale evner og ressurshåndteringer.  
Teknologimodenhetsgrad: Gir oss en relativ vurdering av virksomhetens teknologiske 
utgangspunkt, forutsetninger og hvilke endringer som vil være mulig å gjennomføre uten stor risiko. 
virksomheter, og er et viktig lederverktøy for å gi innsikt i digital modenhet, samt er et utgangspunkt 
for å utvikle digitale strategier med et reelt gevinstpotensial. 
Tjenesteinnovasjon: Er en sammenkobling av tjeneste og innovasjon. 
Universell utforming: Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet 
slik at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. Det er lovfestede krav om 
universell utforming av digitale tjenester. 
  

https://www.himss.eu/healthcare-providers/emram
http://www.sunnaas.no/
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Vedlegg 2: Mal intervju av ansatte, eksterne og 
pasienten 

 

En-til-en intervjuer av ansatte 
Det ble utført 18 en-til-en intervjuer med ansatte. Intervjudeltakerne hadde forskjellige bakgrunn, i 
hovedsak helsefaglig bakgrunn. Hvert intervju ble startet med en kort introduksjon av prosjektet, en 
kort beskrivelse av arbeidsomfanget (scopet), hvorfor teknologimodenhet skulle vurderes, og hva 
resultatene skulle brukes til. Intervjuene varte fra 45 til 90 minutter med en semistrukturert tematikk 
rundt følgende spørsmål: 

1. Hva er den/de største utfordringer du har i din arbeidshverdag knyttet til teknologi og 
digitale løsninger på Sunnaas sykehus? 

2. Har du noen eksempler på hvordan teknologien gjør jobben din enklere/bedre i 
arbeidshverdagen på Sunnaas sykehus? 

3. Hvordan kunne arbeidsprosesser og bruk av teknologien vært gjort annerledes for å skape en 
enklere og bedre arbeidshverdag på Sunnaas sykehus?  

4. Hvordan er dialogen mellom ansatte og ledelse for utnyttelse av digitale muligheter og 
begrensninger?  

5. Hvordan kan vi motivere flest mulig ansatte til å svare på undersøkelsen? 
 

En-til-en intervjuer av eksterne rådgivere/leverandør 
Der ble utført fem en-til-en møter med eksterne kilder om teknologimodenhet. Tematikken hadde 
hovedvekt på følgende sentrale spørsmål: 

• Hvordan kan resultat fra EMRAM-scoringen, utviklet av HIMSS24 sammenlignes med 
skåringsverktøyet fra Difi? 

• Hvilket råd og erfaring kan Sykehuset Østfold Kalnes dele med Sunnaas sykehus når det 
gjelder digitaliseringsarbeidet, med fokus på teknologimodenhet? 

• Hvilke metoder, råd og erfaring kan Difi dele med Sunnaas sykehus basert på erfaring fra 
andre foretak som har vært gjennom digitaliseringsarbeid med fokus på teknologimodenhet? 

• Det ble utført et intervju med Sykehuspartner vedrørende hvilke forbedringspotensialer 
Sunnaas sykehus har når det gjelder forholdet mellom ansatte og utfordringer ved bruk av 
teknologiske verktøy. 

 

                                                           
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_Information_and_Management_Systems_Society 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_Information_and_Management_Systems_Society
https://www.himss.eu/healthcare-providers/emram
https://www.himss.eu/healthcare-providers/emram
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En-til-et intervju av pasient 
Det ble gitt mulighet til å få intervjuet en pasient med unik teknologikompetanse. Spørsmålsstillingen 
dreide seg om pasientopplevelsen ut fra et teknologimodenhetsperspektiv, basert på erfaringen med 
bruk av teknologi i egen arbeidshverdag. 
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Vedlegg 3 Utfordringer og løsningsforslag fra ansatte, 
eksterne og pasient 

 

Tilbakemeldinger fra en-til-en intervjuene med ansatte 
Av et stort datamateriale synes følgende to hovedtemaer å være de viktigste:  

Utfordringer i arbeidshverdagen knyttet til eksisterende teknologi 
• Liten grad av samhandling mellom systemer, for eksempel data fra treningsprogrammer 

overføres ikke til DIPS. Timeedit og Outlook «snakker ikke sammen». 
• Filbehandlingssystem oppleves ikke som brukervennlig og med vanskelig versjonsstyring. 
• Trådløst nettverk er ikke tilfredsstillende, for eksempel kan ikke videokonferanse 

benyttes mellom smitterom og vaktrom. 
• En del av ansatte må bruke flere PC-er fordi foretakets PC-er på SIKT-nettverket har 

brannmur og tillater ikke nedlasting av andre programmer som kan være avgjørende for 
jobbutførelse. 

• En helhetlig kobling og synkronisering mellom innkjøp og IKT-løsninger synes å mangle, 
for eksempel ved innkjøp av medisinsk teknisk utstyr brukes mye ressurser for å finne 
igjen utstyret til årlig service. 

• Informasjonsskjermer i fellesområder trenger en mye bedre visuell fremstilling av aktuell 
informasjon. 

• Noen av avdelingsledere bruker for mye tid for å hjelpe ansatte med IKT-tilganger og 
tekniske løsninger. 

• Introduksjon av nye programvare kan gi merarbeid/vanskeliggjøre arbeidet for 
sluttbruker, for eksempel I-procurement. 

• Vi er for upresise når vi snakker om teknologiutfordringene; vi mangler felles språk og 
forståelse. 

Løsningsforslag knyttet til arbeidsprosesser og teknologi i arbeidshverdagen  
• Tydeliggjøre hvordan dagens teknologi kan brukes bedre. 
• Én felles kommunikasjonsplattform for fagutvikling og opplæring. 
• Et brukervennlig arkivsystem for felles dokumenter. 
• At DIPS samhandler med robotikkapparater, elektronisk testutstyr o.l. slik at data lagres 

automatisk i journal uten at den enkelte terapeut må skrive inn resultatene. 
• At møteromsbooking på pc kombineres med touch skjermer hengende utenfor 

rommene, slik at rom bookes når man går forbi. 

• Et bookingsystem bør være tilknyttet pasientens kalendere. Mye tid går med for den 
enkelte terapeut for å lage timeplaner og booke rom. 

• Benytte også sosiale medier som kanaler for fagutvikling og nettverksbygging: se 
undervisningsvideoer, lese hvordan forskere videreformidler sitt arbeid etc. 

• De ansatte bør ha bærbare hensiktsmessige digitale verktøy. 
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• Tilgang til flere sikre plattformer som for eksempel “Google Chrome” vil effektivisere 
samhandling innenfor og utenfor foretaket. 

• Utvidet, sikkert internett for ansatte/forskere hvor SIKT-plattformen ikke er tilstrekkelig, 
for eksempel komplekse analyseprogram. Gjestenett fungerer ikke for denne type 
arbeid. 

• At det er tydelig hvilke ansatte som skal mestre/bruke hvilke program, at tilstrekkelig 
opplæring gis (individuelle forskjeller) og følge opp at ansatte bruker programmene. 
Dette er både den enkeltes ansvar og leders ansvar. 

▪  At lederen selv bruker de programmer som ligger til egen rolle, alternativt vise 
tydelig hvem superbruker er. 

• At det er lett for ledere å få oversikt over obligatoriske kurs og hvem som har tatt dem. 

• At logistikk inn og ut av avdelingen (lagervarer, mat, søppel, pasienter til terapisal, inntak 
av pasienter, sengevask o.a.) har en elektronisk løsning med god brukervennlighet for 
sluttbruker.     

 

Input fra pasienten 
• Pasienten ønsker å se hele behandlingsforløpet og sin dagsplan, legge inn egne data, 

kommunisere med sykehusets planverktøy (for eksempel påmelding til aktiviteter) og 
kommunisere enkelt med personell ved forsinkelser. 

• Likte å bruke Timeedit og ville gjerne hatt Skype for business som samhandlingsverktøy. 
• Stiller spørsmål til bruk av plakater i stedet for digitale verktøy. Etterlyser mulighet til å si ifra 

om egeninteresser. 
• En gratis Sunnaas app for pasienter for å gi hverandre støtte og råd, utveksle tanker om 

symptomer på hvordan de kan takler sykdommer. Dette, diskusjon og chatteprogram er 
enkelt å lage og bruke. Dette bør tilbys som en gratis tjeneste på Sunnaas sykehus. 

• Programmet Timeedit bør enkelt kunne kobles med pasientkalenderen.  
• Wi-Fi passord bør, som på andre sykehus, være det samme under hele oppholdet. Enkel 

nettilgang er viktig for avslapping/hvile (Netflix), kontakt med jobben, hjemme eller sosial. 
Derfor er det også viktig å fjerne streaming blokkere. 

Input fra eksterne bidragsgivere 

I teknologimodenhetsarbeidet ønsket prosjektet å finne ut om tilsvarende 
teknologimodenhet/digitaliseringserfaringer fra andre helseforetak. Sykehuset Østfold Kalnes har 
gjort et grundig arbeid i digitalisering og er landets eneste helseforetak som har oppnådd skåringen 6 
på EMRAM skalaen.  

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)25 er en global «non-profitt», 
leverandør uavhengig organisasjon. HIMSS arbeider med å forbedre helsetjenesten i kvalitet, 
sikkerhet, kostnadseffektivitet og tilgang via optimal bruk av informasjonsteknologi. EMRAM 

                                                           
25 https://www.himss.eu 
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(Electronic Medical Record Adoption Model) 26 er de metodene og algoritmene som måler modenhet 
i bruk av IKT i sykehuset. EMRAM har en skala fra 0 til 7, der 7 er høyeste verdi.                                                                                                                                

Helse Sør-Øst har som målsetting at alle helseforetak i regionen skal oppnå nivå 6 og minst ett 
helseforetak nivå 7. Bidragsytere fra Sykehuset Østfold Kalnes ble derfor intervjuet for å fremskaffe 
mer informasjon om det arbeidet de har gjort for å oppnå en så høy skåre innen 
digitaliseringsteknologi. 

Følgende punkter er fra kommunikasjonen med Sykehuset Østfold Kalnes:  

• Sykehuset Østfold Kalnes har utarbeidet flere rapporter og dokumenter27,28, innen 
teknologimodenhet som er tilgjengeliggjort for Sunnaas sykehus, samt metoder og løsninger 
innen kurve, dokumentasjon for alle yrkesgrupper, blodprøver etc.  

• Sunnaas sykehus har brukt to grove tilnærminger (kvantitativ og kvalitativ) for å vurdere 
teknologimodenhet som er ikke direkte sammenlignbar med skåringsmetoden som Sykehuset 
Østfold Kalnes har valgt. 

• Men selv om disse ikke er direkte sammenlignbare finnes noe felles tematikk mellom disse 
tilnærmingene. Det er viktig med beslutningsstøtte, kvalitetssikring og varslingssystem. Det 
opplevdes ikke at Difi sitt verktøy har et slikt fokus. Mulig at HIMS har egne vurderingsskala for 
rehabilitering. 

• I kommunikasjon med Kalnes kan det oppleves at de også har følgende utfordringer ved å 
implementere ny teknologi:  
 Motstand mot endringer og arbeidsrutiner. 
 Barnesykdommer ved å innføre ny teknologi. 
 Utfordring når det gjelder ressurser.  

 
• Samtalene med bidragsyterne fra Sykehuset Østfold Kalnes kan oppsummeres i følgende punkter 

når det gjelder hvilke krav som stilles for å oppnå HIMSS nivå 6: 
 Fokus på endring i arbeidsprosesser 
 IKT-løsningene må understøtte arbeidsprosessene 
 IKT-løsninger må være lederforankret på alle nivå 
 Omfattende digitalisering av klinisk dokumentasjon 
 HIMSS har fokus på pasientsikkerhet og kvalitet 
 Innføring av lukket legemiddelsløyfe, strukturert dokumentasjon 

 

Klinisk beslutningsstøtte har vært det mest utfordrende ved Sykehuset Østfold Kalnes. 

  

                                                           
26 https://www.himss.eu/healthcare-providers/emrams/emram 

27 HIMSS og EMRAM score-Fra Østfold Sykehus 

28 Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035  

 

https://www.himss.eu/healthcare-providers/emram
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styrem%C3%B8ter/Documents/2017/2017-12-18/Sak%2069-17%20Vedlegg%20Utkast%20-%20Utviklingsplan%20for%20Sykehuset%20%C3%98stfold.pdf
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Vedlegg 4: Oppsummering fra workshop og ytterligere 
anbefalinger/tiltak 

Oppsummeringen er fra workshop, input fra intervjuene, analyser av allmennundersøkelsen og 
LTMV-undersøkelsene: 

Ledelse 
Forslag til tiltak: 

● Systematisere og bruke aktivt de virkemidler Sunnaas sykehus HF har for å engasjere og 
komme i gang med digitaliseringsarbeidet. 

● Identifisere” low hanging fruits” Sunnaas sykehus kan komme i gang med? (f.eks. ledelse 
nyansattprogram)  

● Utarbeide obligatoriske opplæringsmoduler for ansatte for administrativt og medisinsk-
teknisk utstyr. 

● Utarbeide en kompetansestrategi for ledere og ansatte med målsettinger for ønsket nivå i 
digital kompetanse som skal oppnås. 

●  Tydeliggjøre ledelsens ansvar ved bruk av teknologi for å forbedre tjenester. 
● Unngå et komplekst teknologiorientert språk. 
● Øke brukermedvirkning (ansatte og pasienter) både for valg av teknologi og opplæring. 

Kultur 
Forslag til tiltak: 

• Nyttiggjøre seg bedre interne ressurser som har kompetanse innen digitalisering og 
teknologi. 

• Øke bevisstheten om at innføring og bruk av ny teknologi tar tid og er ressurskrevende.  
• Øke bruken av videokonferanse internt og eksternt. 
• Øke brukerfokus i planarbeidet for digitaliseringsaktivitetene ved foretaket.  
• Tydeliggjøre gevinster ved ibruktagelse av teknologi, eksempelvis å frigjøre tid eller 

effektivisere prosesser. 
• Utarbeide framtidsscenarioer for hvordan ansattes hverdag kan bli ved bruk av teknologi. 

Disse scenarioene kan brukes til å motivere ansatte til egen læring og mestring. 

Teknologi (utstyr, prosess og systemer) 
Forslag til tiltak: 

• Sørge for at teknologisk utstyr er bedre tilgjengelig og mer brukervennlig. Sikre at 
eksisterende teknologiløsninger, for eksempel Timeedit og HELIKS fungerer hensiktsmessig. 

• Vurdere behovet for fasttelefon. 
• Vurdere om foretaket har tilstrekkelig kompetanse til å stille gode nok krav til 

utstyrsleverandører. 
• Vurdere hvordan interne systemer fungerer sammen, og konsekvenser av manglende 

funksjon mellom teknologisk utstyr og system internt. 
• Diskutere en overordnet kartlegging av alle supportkilder i foretaket (Sykehuspartner, IKT på 

Sunnaas sykehus, leverandør og servicetorget). Vurder om det er behov for mer teknisk 
support. 
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Innovasjon 
Forslag til tiltak: 

• Benytte mer “Brukeropplevelsesdesign» (User Experience) metoder og prinsipper til å 
kommunisere/integrerer/inkludere ansatte mer i innovasjonsarbeidet knyttet til 
digitaliseringen.  

• Benytte mer av “Design Thinking» metoder til å lage illustrativ «Personas» som skal 
illustrerer framtiden, selve reisen fra dagens situasjon til målbildet, og å konkretisere kjente 
begreper i foretaket som for eksempel “Jobb smartere”.  

• Hente informasjon, erfaringer og kompetanse innen digitalisering fra andre helseforetak/ikke 
helseforetak. 

Kommunikasjon 
Forslag til tiltak: 

• Sørge for at ansatte vet hvor de kan få rask hjelp hvis de ikke forstår, eller det oppstår feil i 
de administrative systemene, MTU-er og annet teknologisk utstyr (hot-line tilgang). 

• Bruke eksisterende fora, som Forum for Digitale Systemer, i arbeidet med å formidle 
kunnskap og muligheter i foretaket.  Stimulere til økt interesse for kompetanse innen 
kjennskap til og bruk av teknologisk utstyr i arbeidshverdagen. 

• Sikre at kvalitets- og kvantitetsgevinster er tydelig kommunisert og dokumentert. 
Ledere/superbruker bør kunne teknologien godt selv for å skape riktig grad av forventninger. 
Kommunikasjon til bestemte grupper må individualiseres (utfordringer og muligheter 
innenfor denne gruppen). 

• Bygge videre på ansattes forståelse av verdien av kvalitet og tidsbesparelse i bruk av 
teknologi. 

• Ledelsens strategi bør møte ansatte i foretaket på en mer tilgjengelig måte. Foreslår 
“storyer” hvor brukeren står sentralt og storyen er godt forankret med realiteten. 

• Vurder kommunikasjonsmetoder som utdyper mer på bruken av teknologien enn selve 
teknologien, at teknologiske prosesser/utstyr er en understøttefunksjon som øker 
effektivisering for: 

o pasientstøtte 
o pasientsikkerhet 
o forsknings og utvikling 

Opplæring 
Forslag til tiltak: 

• Rekruttering 
o  Rekrutteringen av nye medarbeidere må det legges vekt på interesse for teknologi, 

og gjerne kombinasjonskompetanse innenfor helse og teknologi. 
• Opplæring 

o Det å nå ut til brukere med opplæring der brukerne er, må videreutvikles og 
oppskaleres. 

o I økt grad benytte blandede og digitale læringsformer kan undervisning og sørge for 
at opplæring bedre tilrettelegges, treffe på rett faglig nivå, være tilgjengelig der man 
er. 

o Opplæring bør ikke ta for lang tid, og kan derfor gjerne stykkes opp i flere kortere 
sekvenser, og gjennomføres som en undervisningsserie. Trening og repetisjon er 
sentralt. 

o Tydeliggjøre hvilke kurs som obligatoriske. 
• Kontinuerlig læring  
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o Utvikle gode opplæringsopplegg gjennom innsikt i pedagogikk og anledning til 

prøving og feiling. Bruke erfaringer og innsikt som allerede finnes i organisasjonen, 
eks. telemedisin. 

o Styrke diskusjonsarena for utvikling og erfaringsutveksling spesielt for 
systemansvarlige (Forum for Digital systemer). 

o Opplæring må være lederforankret. 
o Hver enkelt ansatt skal kunne sette av tid til ulike former for kompetanseutvikling 

basert på stilling og funksjon. 
o Inkludere MTU i aktuelle opplæringsplaner. 

Videre arbeid 
Forslag til tiltak: 
● Bruk mer profesjonelle prosjektstyringsverktøy med fokus på kombinasjon av både Agile og 

Waterfall metoder i digitaliseringsarbeidet. 
● Tilbakemeldinger fra både allmennundersøkelsen og LTMV-undersøkelsen viser til et tydelig 

behov for å stille ytterligere spørsmål med mål på fordypning, nyansering og konkretisering av 
resultat/funn fra rapportene. 

● Det anbefales også få tilbakemeldinger fra eksterne samarbeidspartnere om hvordan de 
opplever Sunnaas sykehus’ brukere med hensyn til teknologimodenhet. 

● Mange foretak oppnår mange nødvendige resultater i digitaliseringsarbeidet, men av forskjellige 
årsak er ikke gevinstene fra dette arbeidet dokumentert. Dersom foretaket viser til gevinstene i 
form av både effektivitetsgevinst, ressursbesparelse, etc. ville det bli lettere å investere til 
fremtidige prosjekter, samt at organisasjonen får mer eierskap til hva de har brukt sine ressurser 
på. 

● Det kan oppleves at det er en tidkrevende prosess å engasjere enkelte ansatte i 
teknologirelaterte oppgaver. Hvorfor det? Har prosjektene riktig fokus? Kommuniserer 
prosjektet med ansatte om ny teknologi eller brukeropplevelsen? Kartlegg budskap og 
kommunikasjonsform før digitaliseringsprosjekter igangsettes.  

● Vurdere å sortere hvilke virkemidler Sunnaas sykehus har for å engasjere ansatte med 
digitaliseringsarbeidet. (Hva er motivasjonen som bringer ansatte videre i å ta i bruk teknologi?) 

● Det observeres og oppleves at IKT- og innovasjonsteamene i Sunnaas sykehus er åpne for nye 
ideer, er dynamiske og har stor kontaktflate med teknologiske virksomheter (nasjonalt og 
internasjonalt), er åpen og vant til en agil metode for vurdering og igangsetting av nye løsninger 
og ideer. Har flere avdelinger på Sunnaas tilsvarende kultur? Kan slike kompetanser utveksles på 
tvers av foretaket? Kan dette formidles til resten av organisasjonen? 

● Til tross for eksisterende utfordringer, kan det observeres at ansatte har en “Can do” holdning og 
nysgjerrighet på hvordan teknologi og nytt teknologisk utstyr kan effektivisere hverdagen. 

● Det observeres/oppleves at ansatte har enorm mengde med kompetanse i sine fagfelt eller bruk 
av spesialteknologi i sitt fagfelt/behandlingstyper. 

● Mange har tatt utdanning ved siden av arbeidet. Hvordan kan dette brukes til å øke bygge på 
teknologikompetansen på samme avdeling/andre avdelinger? 

● Bruk av videokonferanseutstyr skiller seg betydelig ut basert på tilbakemeldinger i 
allmennundersøkelsen. Ytterligere kartlegging av Sunnaas sykehus mangeårige erfaringer med 
bruk av videokonferanse for å bygge ytterligere bruksområder på sykehuset/utenfor sykehuset. 



 

32 
 

● Teknisk evaluering av ansattes mange gode og konkrete forslag med hensyn til 
digitaliseringsarbeidet. 

● Etter samtale med Sykehuset Østfold Kalnes og basert på prosjektet egen oppfatning: 
○ Vurdere om EMRAM skåring kan brukes/tilpasses i videre arbeid med 

teknologimodenhet i foretaket. 
○ Vurdere kommunikasjon med HIMSS om å bruke EMRAM skåringsverktøyet for 

Sunnaas sykehus. Bekrefte/avkrefte om EMRAM er trolig bedre skåringsverktøy 
for Sunnaas sykehus. 

○ Diskuter og vurder om Difi-scoringen er det best egnede for et helseforetak og 
bør brukes for digitaliserings videre arbeidet for Sunnaas sykehus. 

○ Implementering av HIMS EMRAM tilpasset rehabilitering og ha som mål at vi 
oppnår nivå 6 på første skåring.  
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