
Samfunnsvitenskapelig 
følgeforskning på e-helsefeltet
EHIN 2017
Anne Granstrøm Ekeland
PhD
Anne.Granstrom.Ekeland@ehealthresearch.no



Agenda

1. Overordnede  mål for helsetjenestene - følgeforsking skal bidra
2. Hva er følgeforskning i samfunnsvitenskapelig perspektiv
3. Følgeforskningens innretninger: vitenskapsteoretiske posisjoner
4. Hvorfor følgeforskning på EIEJ og Helseplattformen?
5. Hva krever følgeforskning av institusjonene som berøres? Forskningsetiske 

retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, jus og teologi



Målet

Helsetjenestene skal oppfylle etablerte kvalitetskriterier:  virkningsfulle, 
trygge, involverer brukerne, er samordnet, utnytter ressursene og er 
tilgjengelige og rettferdig fordelt... 

Presenter
Presentation Notes
Følgeforskningen vil være opptatt av å både følge intenderte forbedringstiltak og å følge med på hvordan målene berøres underveis i endringsporsessene



«Helsetjenesteforskningen bør i 
større grad søke å besvare tjenestens 
behov for kunnskap om 
politikkutforming, beslutninger og 
kvalitetsforbedring»
Lise Lund Håheim
Anne Karin Lindahl
Tidsskr Nor Legeforening nr. 6, 2017; 137: 438-40

Presenter
Presentation Notes
Hvordan følgeforske? I et samfunnsmessig perspektiv kan et utgangspunkt være behovet for å se politikkutforming, styring og implementering i sammenheng. Følge- og følge med forskning. Følgeforskning har et formativt aspekt ved at hensikten er å spille systematisk kunnskap inn i pågående prosesser for å bidra til kontinuerlig forbedring. Jeg tenker at det er behov for denne typen kunnskap for policymakere, pasienter og befolkningen generelt. Nærmere om ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver på følgeforskning



Følgeforskning - samfunnsvitenskap

Forskning som følger utviklingen av forbedringstiltak: sammenhenger 
mellom politikkutforming, (styringsmodeller) beslutninger (makro og 
mikro) og operasjonelle kvalitetsforbedringer i tjenestene

Hensikt: å systematisk dokumentere, forstå, forklare og påvirke 
utviklingsretningen underveis slik at ønskede mål og verdier realiseres –
demokrati?

Ikke en metode, men en tilnærming. Alle tilgjengelige metoder kan 
benyttes



(Følge)forskningens overordnede 
tilnærminger 

1. Positivistisk/objektiv
2. Fortolkende/perspektivistisk/subjektiv 
3. Naturalistisk/konstruktiv/interaksjonistisk
4. Kritisk

Presenter
Presentation Notes
1. Evidens for hvordan politikkutforming og beslutninger påvirker kvalitetsforbedringer. For eksempel gjennom tidsserier og før/etterundersøkelser (mikro og makro)2. Hvordan påvirker politikk og beslutninger ulike gruppers oppfatning av 	politikkutforming, beslutninger og kvalitetsforbedringer? Følgeforskning følger definerte aktørgrupper over tid og innhenter systematisk kunnskap om deres erfaringer erfaringer (mikro og makro)Politikkutforming og beslutninger følges i utvalgte og innflytelsesrike miljø; fra policymakere, via ledere til praktikere. Fokus på hvordan ulike interesser møtes og brytes og hva som kommer ut av interaksjonen. (Speiler participatory design og design thinking)  (mikro og makro)4. Bruker alle de tre foregående forskningstypene til å etablere forståelse for om og evt hvordan forbedringer slår systematisk forskjellig ut for ulike etablerte grupperinger, eller skaper nye tapere og vinnere (mikro og makro). Dette kan gjelde pasientgrupperinger eller målsettinger som fremmes av ulike grupper:  er det noen mål som får forrang over andrel: eks kvalitet versus effektivitet. Setter også fokus på relasjonen mellom de ulike målene: hva er samfunnsmessig viktigst?



Hvorfor følgeforskning på EIEJ og 
Helseplattformen?
1. Bidra til å nå mål – og stille spørsmål ved mål, basert på kunnskap. EIEJ og 

Helseplattformen kan være både avhengige og uavhengige variabler, samt 
konstituerende kategorier - Utfallet er derfor ikke gitt a priori og kan/bør 
påvirkes av systematisk kunnskapsproduksjon underveis

1. Produsere innsikt i hvordan store programmer realiseres med tanke på bedre 
styring av framtidige program. Nødvendig kunnskap for alle: policymakere, 
ledere, utøvere og pasienter, samt befolkningen

2. Store ressurser er involvert og det er mange eksempler på negative resultat 
(NHS ICT program) – viktig læringsarena for framtidige prosesser



Hovedbudskap. Følgeforskning på EIEJ og 
Helseplattformen bør:
1. Etableres med omfattende ressurser for både å følge, og følge 

med mens prosessene pågår: Hvem og hva får gjennomslag? 
Gjennom hvilke styringsmodeller og beslutninger? Hvilke utslag 
gir ulike politikker og beslutninger på operativ kvalitet? 
Sammenhenger mellom prosess og resultat

2. Produsere systematisk kunnskap for å lære av hva som går bra 
og mindre bra

3. Inneha både positivistisk, fortolkende, konstruktivt og kritisk 
perspektiv



Hva krever følgeforskning av institusjonene? 
Forskningsetiske retningslinjer
19. Hensynet til private interesser
Forskeren skal respektere de legitime grunnene private bedrifter, 
interesseorganisasjoner o.l. har til ikke å få offentliggjort opplysninger om seg selv, sine 
medlemmer og sine planer.

20. Hensynet til offentlig forvaltning
Offentlige organer bør stille seg til disposisjon for forskning på sin virksomhet.

21. Hensynet til utsatte grupper
Forskeren har gjennom hele forskningsprosessen et spesielt ansvar for ta hensyn til 
utsatte gruppers interesser.

Presenter
Presentation Notes
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, jus og teologi



Forskningsetikk: Forskning på Internett 

• Ved forskning på/via Internett kan det ofte være uklart om eller på hvilken måte 
etiske retningslinjer er dekkende eller relevante fordi forskningen kan reise helt 
nye spørsmål av metodologisk, epistemologisk og ontologisk karakter.

• «Internett» betegner i utgangspunktet et globalt datanettverk for kommunikasjon 
og spredning av informasjon. I utvidet betydning kan «Internett» referere til 
teknologisk systemer og enheter (ting), ulike former for bruk og anvendelse 
(redskap), eller et sted for aktivitet og samhandling (sosialt rom). 

• De forskjellige tilnærmingene reiser ulike teoretiske og metodologiske spørsmål, 
som igjen åpner for et bredt spekter av forskningsetiske vurderinger og 
avveininger.



«Internettforskning» omfatter 
1. Forskning på Internett som fenomen, dets struktur og teknologi 

(produksjonssystemer, teknisk utforming, programmer, koder etc.), 
2. Bruk av Internett som redskap i forskningen (innsamling av data og informasjon 

via informanter, survey, arkiver, logger, algoritmer etc.) 
3. Forskning på produksjon, kommunikasjon og interaksjon via nettet (ved bruk av 

e-post, sosiale medier, blogger, diskusjonsfora, debattsider, kommentarfelt, 
eller ved bruk av dataspill, søkemotorer og nettsider etc.). 

4. Internettforskning defineres derfor ikke ved at det brukes nye metoder.



Big Data reiser et helt sett av nye problemer og utfordringer (Fra forskningsetiske 
retningslinjer)

• Alle og enhver etterlater seg store mengder digital informasjon – enten vi bruker sosiale 
medier, drar kortet, bruker mobilen, kjøper apper eller søker på nettet – som kan 
potensielt sett kan sammenkoples av forskere (eller andre) på måter den enkelte ikke 
har kunnskap om eller har gitt informert samtykke til. 

• Mulighetene for å spore informantenes identitet er dessuten lettere ved bruk av digitale 
fora enn andre informasjonskanaler. Satt på spissen kan sammenkoplingen av Big Data
og sporing av IP-adresser føre til at et begrep om «anonymisering» i praksis blir umulig. 

• For en forsker kan det være vanskelig å garantere både at data faktisk er anonymisert og 
at personopplysninger vil bli slettet i etterkant av forskningsprosjektet. Samtidig er dette 
forskerens ansvar, og man bør så langt det er mulig informere potensielle informanter 
om disse utfordringene og eventuelle konsekvenser forskningen kan få. Særlig gjelder 
dette når for forskningen gjør at informasjon kobles sammen og genererer nye, sensitive 
opplysninger om identifiserbare enkeltpersoner.
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