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IOPPSUMMERING

Mål Resultat
Formålet med dette prosjektet har vært å 
kartlegge i hvilken grad designprosesser i norsk 
helsesektor samstemmer med anbefalte og 
rapporterte tilfeller innen forskning. Oppgaven 
har utgangspunkt i et nåværende prosjekt i 
barselomsorgen, “Barselapp på smarttelefon”, 
i regi av Fremtidens operasjonsrom (FOR), 
direktoratet for e-helse og Fødeavdelingen på 
St. Olavs hospital. Dette barselprosjektet har til 
hensikt å utvikle en applikasjon for smarttelefoner 
som kan bidra til bedre oppfølging av mor 
og barn som reiser hjem kort tid etter fødsel. 
Gjennom en grundig kartlegging og et kritisk 
blikk på designprosessen har målet mitt vært å 
identifisere forbedringspotensialet, og presentere 
anbefalinger for fremtiden.

Metode
Metodikk innen tjenestedesign og strategisk 
design er brukt for å hente inn kvalitative data og 
bearbeide innsikt, med mål om å gi grunnlag til å 
forstå hvordan designprosessen utspiller seg, for å 
gjøre det mulig å si noe om forbedringspotensialet. 
Det ble brukt en kombinasjon av innsiktsmetoder 
som skrivebordsresearch, observasjon gjennom 
workshops og intervju med interessenter og 
eksperter. De viktigste funnene fra de ulike 
metodene ble plukket ut og omformulert til 
fremtidige anbefalinger i arbeidet med design i 
barselomsorgen. 

Anbefalingene for arbeid med design i barse-
lomsorgen i fremtiden er følgende:

1. Involver foreldre! 

2. Vær bevisst plattform-valg, og hvordan det 
legger føringer og begrensninger for bruk, 
spesielt for mødre i barsel som er spesielt av-
hengige av allsidige og tilgjengelige løsnin-
ger.

3. Fortsett å benytte andre prosjekt til lærdom, 
og husk å også få innsikt i prosessen de had-
de. Deres løsning og eventuelle suksess er et 
resultat av prosessen.

4. I prioritering av funksjonalitet, initier i en dia-
log med foreldre, for å få deres synspunkt på 
hva som er viktigst. Videre, vær forsiktig med 
å inkludere for mye i en tidlig prosess, da kan 
det være vanskelig å forstå hva som faktisk 
ikke fungerer.

5. Vær nøye med å videreformidle innsikt mel-
lom interessenter, slik at det ikke forsvinner.

6. Legg en strategi for hvordan «Barselappen» 
skal håndteres og forvaltes av jordmødre, da 
det potensielt kan føre til store endringer i 
deres arbeidshverdag.
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1INTRODUKSJON

FAG OG OPPGAVE

Fagets innhold
Ettersom jeg fikk innsikt i prosessen anså jeg at 
jeg ville ha en mer meningsfull og nødvendig rol-
le om jeg, gjennom en observatør-rolle, fikk god 
kjennskap til og reflektere rundt designproses-
sen til St. Olavs Hospital. Motivert av dette spisset 
jeg oppgaven mot å kartlegge St. Olavs Hospitals’ 
designprosess opp mot rapportert forskning, for 
å kunne identifisere forbedringspotensialet og 
komme med anbefalinger for fremtiden, for å øke 
sjansene for at appen vil bli adoptert av flere.

Arbeidet er delt opp i en innsiktsfase med inn-
henting av informasjon, og en defineringsfase for 
sortering av innhentet informasjon. I innsiktsfasen 
ble det gjennomført skrivebordsresearch for å bli 
bedre kjent med barseltiden, norsk helsesektor, St. 
Olavs Hospital og rapportert, relevant forskning. 
Videre ble det gjennomført observasjon i flere 
workshoper og tre ekspertintervjuer. I definerings-
fasen ble det trukket tråder på tvers av innsikt for å 
få en god forståelse av sammenhenger, samt stilt 
kritiske spørsmål til dagens praksis. Resultatet av 
prosjektet er fremtidige anbefalinger for arbeid 
med design av tjenester i helsesektoren.

Denne rapporten er et selvvalgt fordypningspro-
sjekt utført av undertegnede, Elisabeth Ancher El-
both, i faget TPD4500, Design 9. Veileder har vært 
førsteamanuensis Marikken Høiseth, ved Institutt 
for Design, NTNU. Fordypningsprosjektet er knyt-
tet opp mot faget, Designteori TPD4505, hvor jeg 
har skrevet en vitenskapelig review-artikkel med 
tittel «Designing for Identity Change – Investiga-
ting aspects to be aware of when designing for 
women in the postpartum period». 

Fra begynnelsen av semesteret har jeg tatt del i St. 
Olavs hospitals designprosess i utviklingen av en 
digital plattform for mødre i barsel. Dette prosjek-
tet har over lengre tid vært planlagt som en del av 
Helse Midt-Norges Strategi 2030, og det startet of-
fisielt opp i februar med en workshop der mange 
sentrale interessenter var til stede. Basert på dette 
har jeg fått innblikk i barselomsorgens metoder 
og fremgangsmåter i arbeidet med et innova-
sjonsprosjekt fra start. Jeg deltok i denne startfa-
sen av prosjektet uten å ha definert selve prosjek-
toppgaven. Basert på innsikten jeg fikk gjennom 
den første workshopen, diverse møter med St. 
Olavs Hospital og litteraturstudiet, definerte jeg 
etter hvert min oppgave. I utgangspunktet skulle 
oppgaven være interaksjonsrettet rundt utviklin-
gen av appen. Erfaringsmessig kan en app være 
så funksjonell og fin den bare vil, men om den 
ikke løser de rette behovene, under de rette forut-
setningene, vil den ikke bli adoptert av brukeren. 
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Våren 2018 var jeg på utveksling i Melbourne, Aust-
ralia, og tok faget «Design Studio: Design in the 
Research Context». Dette faget ble gjennomført i 
samarbeid med kreftsykehuset Peter MacCallum 
Cancer Centre. Som en del av prosessen hadde vi 
tett dialog med kreftpasienter gjennom intervjuer 
og workshops, og jeg synes det var svært givende 
og lærerikt å jobbe med. Jeg fant et engasjement 
for å kunne bidra til gode opplevelser hos men-
nesker i en sårbar fase, gjennom design. 

Da vi skulle velge oppgave i Design 9 fikk jeg 
presentert muligheten til å jobbe med St. Olavs 
Hospital på prosjektet «Barselapp på smarttele-
fon». Det var umiddelbart en oppgave jeg synes 
var svært spennende, da jeg har sett på nært hold 
hvor sårbar graviditets- og barselperioden er, med 
en gravid svigersøster og en svigersøster i barsel i 
skrivende stund. Jeg opplevde oppgaven som en 
gylden mulighet til å kunne bidra til bedre opp-
følging av mor og barn som reiser hjem kort tid 
etter fødsel. I tillegg anså jeg det å kunne samar-
beide med St. Olavs Hospital som svært gunstig, 
med tanke på ressurser og kompetanse. Det vir-
ket svært motiverende å kunne jobbe på et me-
ningsfullt og samfunnsrelevant prosjekt, der jeg 
allerede fra start fikk inntrykk av at mine innspill 
kunne ha innvirkning på et stort, potensielt nasjo-
nalt helseprosjekt.

Forskningen som har ført til 
disse resultatene ble utført i, og 

basert på data fra infrastrukturen 
”Fremtidens operasjonsrom 

(FOR) ved St. Olavs Hospital ”, en 
samarbeidsinfrastruktur mellom St. 
Olavs Hospital og Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 
(NTNU), Trondheim, Norge.

PROSJEKTBESKRIVELSE

Bakgrunn - Barselapp
kan dekkes raskere. Det skal være tidsbesparende, 
kvalitetshevende og skape mer trygghet for bru-
ker og faglig personell.

St. Olavs Hospital har hentet grunntanken og in-
spirasjonen fra Odense, Danmark, som bruker 
en applikasjon, «Mit Sygehus», aktivt i sin oppføl-
ging av barselpasienter. Denne appen ble lansert 
i 2014, som et resultat og videreføring av doktor-
gradsprosjektet til forskningssykepleier Dorthe 
Danbjørg. Bruken av appen viser til suksessrike re-
sultater og underbygger at trygghet i barselsperi-
oden kan sikres ved hjelp av teknologi (Shorey, Ng, 
Danbjorg, Dennis, & Morelius, 2017). På grunn av 
sin suksess, gode skussmål og utbredt bruk blant 
foreldre er det et foregangsprosjekt. Prosjektet 
i Danmark hadde utgangspunkt i svært lik kon-
tekst som i Norge, og det har derfor vært brukt 
som en viktig erfarings- og forskningskilde gjen-
nom prosjektoppgaven.

I tråd med nasjonal faglig retningslinje for bar-
selomsorgen (Helsedirektoratet, 2014),og Stor-
tingsmeld. 12 (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2009), har Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital 
opprettet et hjemmebasert tilbud til friske kvin-
ner med friske nyfødte bosatt i Trondheim kom-
mune. Siden juni 2018 har mor og barn som reiser 
hjem i løpet av det første døgnet etter fødsel, fått 
tilbud om barseloppfølging med hjemmebesøk 
av jordmor fra avdelingen Jordmor Hjem. Oppføl-
ging i den tidlige barseltiden har som mål å fun-
gere som en sikkerhet for at risikofaktorer for mor- 
og barns helse fanges opp og behandles. I tillegg 
innebærer oppfølgingen veiledning og støtte til 
nybakte foreldre. 

Som en del av Jordmor Hjem-tilbudet har det blitt 
vedtatt at Fødeavdelingen St. Olavs hospital, i sam-
arbeid med forskningsinfrastrukturen Fremtidens 
operasjonsrom (FOR) og direktoratet for e-helse, 
skal utvikle en applikasjon for smarttelefoner som 
skal bidra til bedre oppfølging av mor og barn 
som reiser hjem kort tid etter fødsel. Tanken er at 
en applikasjon for smarttelefoner skal kunne bidra 
til mer presis og effektiv informasjonsflyt mellom 
helsepersonell og foreldre. Det vil kunne bidra til 
at; Begge parter kan komme raskt i kontakt med 
hverandre, spørsmål vil bli avklart tidligere, vurde-
ringer av behov vil bli av høyere kvalitet og behov 

1

Valg av oppgave
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Bakgrunn - Designs rolle i helsesektoren
gitt ut en artikkel om designtrendene for 2019, der 
eksperter fra selskaper som Microsoft, Google og 
IDEO var enige om en ting; I årene fremover blir 
det designerens jobb å sørge for at mennesker er 
mer enn bare datapunkter (Wilson, 2018).

Store selskaper, som IDEO, frog og IBM, har gjort 
en stor jobb med å standardisere og popularisere 
enkelte designmetoder, slik at design har blitt mer 
tilgjengelig for flere mennesker (Teixeira & Braga, 
2019). På tross av denne standardiseringen er for-
melle designprosesser og -metoder i mindre og 
mindre stand til å imøtekomme kompleksiteten 
til produktene og tjenestene som blir designet. 
Denne prosjektoppgaven bygger på hypotesen 
om at ved å stille spørsmål ved prosessen, vil man 
ikke bare skape bedre opplevelser for brukere, 
men også for teamet og kollegaene som jobber 
med den (Teixeira & Braga, 2019).

Hva menes med tittelen «Design i norsk barse-
lomsorg»? I sammenheng med barselomsorgen 
er det kanskje utformingen av moderne venterom 
eller ultralydmaskinen man forbinder med design. 
Dette er uten tvil former for design, men design 
og forbedring av omsorgstjenester handler om 
mye mer. De siste tiårene har det på mange må-
ter skjedd et paradigmeskifte innenfor helsesek-
toren, der man har gått fra masseproduksjon av 
levering av helsetjenester til en deltakende modell 
for helsetjenester (Freire & Sangiorgi, 2010). Mens 
fokuset tidligere lå på profesjonelles ekspertkunn-
skap og tjenesters effektivitet, ligger fokuset i dag, 
i større grad, på samproduksjon og pasientinvol-
vering. Menneske- og brukersentrert design har 
vokst frem som en disiplin som bringer brukeren 
inn i designprosessen. Det er basert på tankegan-
gen om at en forståelse av menneskers tanker, fø-
lelser og oppførsel må legge føringer for designet, 
da det er knyttet til av opplevelsen av både pro-
dukter og tjenester. I dag kan man se en tydelig 
trend av at designere blir gitt større grad av ansvar 
innenfor forskjellige organisasjoner og bedrifter. 
God brukeropplevelse har gått fra å være noe ek-
stra til å bli en nødvendighet. 

Samtidig som brukeropplevelsen i design av tje-
nester har fått et større fokus, ser man at budsjett-
kutt og nedskjæringer innenfor helsevesenet leg-
ger press på tjenestetilbudet. Bare i 2018 måtte St. 
Olavs Hospital redusere med åtte millioner kroner 
ved Kvinneklinikken (Skjesol, 2018). Budsjettkutt 
som dette krever at man tenker nytt, og design-
landskapet blir mer og mer komplekst og konkur-
ransepreget. I magasinet Fast Company ble det 

“More and more designers will 
realize their superpowers. You 
don’t have to have be a doctor 
or nurse to help people. 
Designers are healers, too.”
Ann Kim, portfolio director, Ideo Cambridge

1



98

Oppgavetilnærming
Helsevesenet er et komplekst system som krever 
forståelse og hensyn til flere faktorer, inkludert 
tungvinte, elektroniske pasientjournalprogram-
varer, rigide regler og politikk, motvillige fagfolk, 
og pasienter som historisk sett har blitt ignorert 
(Anderson, 2018). For å få en god forståelse av St. 
Olavs Hospital sin designprosess har det derfor 
blitt lagt fokus på å danne et helhetlig bilde av 
hvordan helsesektoren henger sammen. Parallelt 
med fysisk deltakelse i designprosessen gjennom 
semesteret, har det derfor blitt innhentet innsikt 
rundt hva som legger de faktiske rammene for 
designprosessen.

Samtidig har tidligere studier rundt svangerskap, 
fødsel og barsel blitt gjennomgått for å skaffe en 
grunnleggende forståelse for foreldres behov, sett 
opp i mot hvordan barselomsorgen fungerer. Vi-
dere har det blitt innhentet innsikt fra forskning 
rettet til suksessfulle designprosesser i sammen-
lignbar kontekst, hovedsakelig Danmarkseksem-
pelet. Grundig kartlegging av disse prosessene 
har hatt til hensikt å skape en enda bedre forstå-
else av St. Olavs Hospital sin prosess, og å trekke 
ut lærdom og erfaringer som kan være viktig å ta 
med seg i videre arbeid og fremtidige designpro-
sesser.

I det konkluderende arbeidet ble det gjennomført 
tre ekspertintervjuer, med henholdsvis én repre-
sentant fra St. Olavs Hospital og to fra Danmar-
keksempelet. Gjennom omfattende kartleggings-
arbeid, basert på fysisk tilstedeværelse i prosessen, 
skrivebordsresearch og intervjuer knytes til slutt 
trådene sammen i anbefalinger for fremtiden.

Prosess

Discover

Helhetsfokus

• Hvordan angripe 
oppgaven?

• Inspirasjon og 
innsikt gjennom 
fysisk deltakelse i 
designprosessen

• Fortåelse for barsel, 
helsesektoren,  og St. 
Olavs Hospital 

• Hva skal jeg 
konkret skape?

• Trekke ut 
nøkkelinnsikt 
gjennom 
dybdeintervju

• Abstrahere essens 
i anbefalinger for 
fremtiden

• Konkretisere og 
oppsummere

• Bringe 
lærdom 
videre i 
master 

Perspektivfokus

• Definere prosjekt og 
omfang

• Lære gjennom et 
forskningsperspektiv

• Fortåelse for andre 
designprosesser, som 
Danmarkseksempelet

• Bearbeide data

Ekspertfokus Konkludere Videre

DevelopDefine Deliver

1
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2INNSIKT

SKRIVEBORDSRESEARCH

Barsel
net ut fra et forebyggende og sosialt perspektiv 
om at mor trenger å hvile ut og komme i gang 
med amming. Hensikten med organiseringen av 
barselperioden er å ivareta både mors og barns 
helse og å støtte den nye familien (Helse- og om-
sorgsdepartementet, 2009). 

De siste tiårene har man sett reduksjon av varig-
heten av barseltiden i sykehus mot 2-3 dager for 
kvinner som har født ukomplisert. Dette henger 
først og fremst sammen med at synet på normal 
fødsel som en naturlig prosess er blitt mer frem-
tredende. Medisinsk kunnskap og erfaring tilsier 
at det ikke er nødvendig med et langt sykeleie 
etter en normal fødsel. Reduksjonen i liggetid 
har imidlertid også sammenheng med helse-
tjenestens prioriteringer, der sengekapasitet og 

Barseltiden er et begrep som brukes om den ti-
den en antar kvinnekroppen trenger for å tilpasse 
seg etter svangerskap og fødsel. I de fleste kulturer 
defineres perioden til om lag 40 dager eller seks 
uker. Perioden er en sårbar tid for kvinnen, barnet 
og familien. Synspunktene på hva som er det bes-
te tilbudet for barselkvinner, nyfødte og deres fa-
milier, er mange. Oppfatningene er delte om hvor 
det er best for kvinner og friske nyfødte med lav ri-
siko for komplikasjoner å tilbringe de første dage-
ne etter fødselen (Helsedirektoratet, 2014). 

Barseltiden og moderskap er grunnleggende as-
pekter ved livet, og som en konsekvens, har hver 
kultur kunnskap, verdier, praksis og forventninger 
knyttet til rollen (Balaam et al., 2013). Derfor, for å 
kunne forstå mødre som brukere, må en situe-
re dem i forhold til deres kontekstuelle omgivel-
ser (Schlesinger, Edwards, & Grinter, 2017). Denne 
prosjektoppgaven tar utgangspunkt i norsk bar-
selomsorg, hvor 54 432 kvinner fødte i 2018 og 
gjennomsnittlig alder for første gangs graviditet 
var 29,5 år for mødre og 31,8 år for fedre (Statistisk 
sentralbyrå [SSB], 2019).

I Norge har det vært vanlig at mor og barn tilbrin-
ger de første dagene av barselperioden i sykehus, 
selv etter normale fødsler. Denne praksis har del-
vis vært begrunnet medisinsk, ved behovet for å 
observere mor og barn etter fødselen med tanke 
på komplikasjoner. Praksis har også vært begrun-
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ressurser styres mot pasienter med mer alvorlige 
lidelser. Liggetid på 2-3 dager innebærer at kvin-
ner i en del tilfeller reiser hjem før ammingen er 
kommet godt i gang, og det vil fortsatt være be-
hov for oppfølging av mor og barn etter utskrivel-
se fra sykehus. Sykehusene har iverksatt tiltak for 
å møte dette behovet f. eks ved å opprette amme-
poliklinikker og tilby poliklinisk kontakt for blod-
prøve til nyfødtscreening (Helse- og omsorgsde-
partementet, 2009).

Enkelte fødeavdelinger, som St. Olavs Hospital, 
har etablert et tilbud om tidlig hjemreise, dvs. at 
kvinnen reiser hjem innen 24 timer etter fødsel og 
får ambulant oppfølging fra jordmor eller barne-
pleier hjemme. Tilbud om oppfølging av jordmor 
etter hjemreise varierer etter bosted. Helsesyke-
pleier på helsestasjonen tar gjerne over oppfølgin-
gen av kvinnene og det nyfødte barnet i løpet av 
de første ukene etter fødsel.

Det er stor variasjon i barseltilbud, basert på geo-
grafisk lokasjon, for foreldre. Uavhengig av tilbu-
det omfatter det å bli foreldre en stor omveltning 
i livssituasjon for mor og partner. Det er en indivi-
duell, unik og sårbar prosess. En frisk barselkvinne 
med et barn født til termin er ikke ensbetydende 
med at det ikke er behov for omsorg og hjelp. De 
aller fleste familier med nyfødte barn har behov for 
oppfølging, råd og veiledning i sine nye roller. Ved 
å tilpasse og forbedre barselomsorgen kan det bi-
dra til å fjerne unødvendige bekymringer, slik at 
familien kan gi barnet en best mulig velkomst til 
verden og på best mulig måte tilpasse seg sin nye 
hverdag.

Norsk Helsesektor
Den norske helsetjenesten er overveiende offent-
lig drevet og finansiert, og er strengt regulert av 
en kompleks lovgivning. Helsetjenesten er en av 
samfunnets største sektorer målt i sysselsetting 
og ressursbruk. I 2006 utgjorde utgiftene til hel-
setjenestene mellom 9 og 10 prosent av brutto 
nasjonalproduktet (BNP) (Nylenna & Braut, 2019). 
Statlige helsemyndigheter har et overordnet an-
svar ved at Helse- og omsorgsdepartementet leg-
ger rammene for helsetjenesten og fremmer lo-
ver og reformforslag som vedtas av Stortinget. 
Helse- og omsorgsdepartementet har det over-
ordnede ansvaret for at befolkningen får gode 
og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Hel-
sedirektoratet og fylkesmennene har vesentlige 
oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling og kompe-
tanseoppbygging i helsetjenesten. Statens helse-
tilsyn og fylkesmennene fører tilsyn med at hel-
setjenestene følger lov- og forskriftskrav knyttet til 
tjenesteytingen.

2

””
[..] det legges til rette for en lokal barseloppfølging av mor og 
barn hvor hjemmebesøk av helsesøster og jordmor er en sen-
tral del av tilbudet. I retningslinjen er det ikke vurdert hvordan 
oppfølgingen skal organiseres, men den bør skje i et avtalt sam-
arbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale hel-
se- og omsorgstjenesten, [...].
Det skal være enkelt for barselkvinnen å ta kontakt med hel-
setjenesten. Hun bør ha mulighet til å henvende seg direkte til 
den eller dem som skal følge opp henne og barnet, uten timeav-
tale. Helsepersonell som er i kontakt med eller blir kontaktet av 
foreldre etter at de har reist hjem fra sykehuset, skal vurdere om 
det er behov for en poliklinisk konsultasjon, ny innleggelse eller 
hjemmebesøk basert på de opplysningene som foreligger. Hen-
vendelser skal dokumenteres i kvinnens og/eller barnets journal.

I nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen 
står følgende om ”Barseltiden i hjemmet”
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Staten er eier av de vesentligste delene av spe-
sialisthelsetjenesten gjennom de regionale hel-
seforetakene og har dermed ansvar både for 
kvalitet og kapasitet på sykehustilbud og andre 
spesialiserte helsetjenester. Dette ansvaret om-
fatter også inngåelse av avtaler med eventuelle 
private tjenesteytere. Helse Midt-Norge RHF har 
ansvar for å drive spesialisthelsetjenesten i de to 
midtnorske fylkene (Møre og Romsdal og Trønde-
lag), som innebefatter å sørge for god behandling, 
forskning, utdanning og opplæring av pasienter 
og pårørende.

Primærhelsetjenesten
Kommunehelsetjenesten er en samlebetegnelse 
på alle helsetjenestene kommunene har ansvar 
for å drive. Kommunen skal sikre primærhelsetje-
nester for å løse oppgaver innenfor forebyggende 
helsearbeid, diagnostikk og behandling, medi-
sinsk rehabilitering, pleie og omsorg samt hjelp 
ved ulykker og andre akutte situasjoner. Konkret 
skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, 
herunder legevakt, fysioterapitjeneste, sykeplei-
etjeneste med helsesøstertjeneste og hjemme-
sykepleie, jordmortjeneste samt sykehjem eller 
annet tilbud om bolig med heldøgns pleie- og 
omsorgstjeneste.

Spesialisthelsetjenesten

2
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Helsestasjonstjenesten tar kon-
takt for hjemmebesøk fra helse-
sykepleier/jordmor etter cirka én 
uke. Måler vekt, hodeomkrets

Med helsesy-
kepleier og 
fysioterapeut

Med lege/jordmor. 
Frivillig og må be-
stilles selv

Hos helsesykepleier 
og lege, inkludert 
vaksine

Hos helsesykepleier, 
inkludert vaksine

Hjemmebesøk

4 uker gruppe Etterkontroll

6 uker individuell
3 mnd. individuell

Hjemreise 1. hjemmebesøk Evt 2. hjemmebesøk

Jordmor Hjem

1 4 6 8 12

Omtrent 72 timer

Tidslinje barselomsorgen i Trondheim

2

Primærhelsetjenesten

Første svangerskapskonsulta-
sjon foretas hos fastlege eller 
jordmor. Helsekort utdeles og
det sendes henvising til ultralyd

Ultralyd ved sykehuset for å 
fastsette termin,  antall foster, 
plassering av morkake og un-
dersøke fosterets utvikling

Fødsel ved Fødeavdelingen på 
St. Olavs Hospital. Jordmor og 
barnelege undersøker barnet. 
Hjemreise innen 24 timer ved 
benyttelse av Jordmor Hjem-til-
budet. St. Olavs Hospital har 
ansvar for oppfølging i hjemmet

Rutinekonsultasjoner som 
omfatter: helseundersøkelser, 
prøvetaking, samtaler, veiled-
ning og rådgivning

Spesialisthelsetjenesten

Ultralydundersøkelse

Første svangerskapskontroll Svangerskapskontroller

Fødsel

6-12

18

24 28 32 36 38 40

40-42
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St. Olavs Hospital

Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved 
St. Olavs hospital. Det er en av landets større fø-
deavdelinger, hvor cirka 4000 barn kommer til 
verden hvert år. Avdelingen ivaretar lokal og regi-
onsykehusfunksjoner for denne pasientgruppen. 
Avdelingen består av to kombinerte føde-bar-
selposter (Øst og Vest), med til sammen 14 føde-
stuer, tilhørende barselrom, og en barselpost på 
Hotell St. Olav for friske kvinner som har hatt en 
ukomplisert fødsel. I Fødeavdelingen finnes også 
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv 
fostermedisin, Observasjonspost for gravide og 
Svangerskaps- og Amme- og barselpoliklinikk.

Jordmor hjem

Jordmor hjem er et tilbud til alle friske barselkvin-
ner med friske nyfødte barn i Trondheim kommu-
ne som ønsker hjemreise 6-24 timer etter fødsel. 
Målet med Jordmor hjem-tilbudet er å kunne til-
by en trygg og rolig start i hjemmet for mor, den 
nyfødte og deres familie. St. Olavs Hospital tilbyr 
opptil tre hjemmebesøk. I dag er det fire jord-
mødre som dekker Jordmor Hjem-vaktene, med 
kapasitet til 3-4 besøk i hverdager og 2-3 besøk i 
helger. Ut i fra familienes behov får de 1-3 besøk av 
jordmødrene, før kommunehelsetjenesten over-
tar ansvaret. Jordmor i Jordmor hjem skal overfø-
re nødvendige data om mor og barn til kommu-
nejordmor og helsesykepleier ved helsestasjon.

2
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Bryt barrierer
Med forskning som tyder på at mødre er 
redd for å stille ”dumme” spørsmål, i frykt 
for å bli
dømt som uegnete mødre, kan teknologi 
være en nøkkel i å bryte disse barrierene. 
Allerede ved å involvere mødre i designpro-
sessen legger man til rette for samtale og 
diskusjon rundt tabubelagte aspekter ved 
morsrollen. Hvordan kan vi designe meka-
nismer slik at kvinner deler sine opplevelser 
uten å føle seg dømt? En måte er å gi mød-
re muligheten til å skjule identiteten sin, 
men like viktig er det å bidra til informasjon 
om barselerfaringer slik at mødre vet at de-
res erfaringer er vanlige. 

Personifisert og behagelig
Teknologier kan ikke erstatte betydningen 
av nærhet og intimitet mellom mennes-
ker - men det kan gi støtte. Således bør ut-
formingen av teknologi strekke seg mot å 
være personifisert og behagelig. I en studie 
ble det foreslått at foreldreapper og -nett-
steder kan nytte av å inkorporere humor for 
å redusere noen av de følte sårbarhetene 
og usikkerhetene (Toombs et al., 2018). En 
annen studie tok en leken og humoristisk 
tilnærming til å engasjere mødre i
deres studie ved å si ”Make the breast pump 
not suck” (D’Ignazio et al., 2016). Det sørget 
for overveldende interesse og entusiasme 
blant mødre.

Invitasjon til å delta betyr noe
I hovedsak er det kun kvinner som har erfart 
å bli mødre som kan fatte de følelsesmessi-
ge endringene som følger med. De er ek-
spertene – ikke vestlige forretningsmenn. 
Inviter mødre til å delta i designproses-
sen. Studier har vist at kvinners involvering 
innen den iterative menneske-sentrerte 
designprosessen er avgjørende for å iden-
tifisere og forstå designdomenet og erfa-
ringene (Balaam, Comber, Jenkins, Sutton, 
& Garbett, 2015). På denne måten blir vi 
omsorgspartnere i å forbedre ting, i mot-
setning til fjerne «ingeniør- og designtroll-
menn» (D’Ignazio, Hope, Michelson, Chur-
chill, & Zuckerman, 2016).

Plattformen
Ved design av teknologi for mødre er platt-
formen et av de viktigste hensynene (Prab-
hakar et al., 2017). Behovet til en baby kan 
være spesielt krevende og uforutsigbart, 
og derfor må plattformen være allsidig, 
tilgjengelig og praktisk. Artikkelen «Desig-
ning for Identity Change» fant at 96% av 
mødre med små barn i Norge bruker inter-
nett på daglig basis, og 91% av nordmenn 
eier en smarttelefon. Utform intervensjoner 
som lett kan brukes på flere plattformer, og 
husk at mobile enheter ofte er det beste al-
ternativet etter fødselen.

2

Eksempler innen forskning
St. Olavs Hospital er ikke det første sykehuset som 
utvikler en app eller en digital plattform som en 
del av tjenestetilbudet. De siste årene har tekno-
logi, som telemedisin og e-helse, spilt en voksen-
de rolle innen sykepleie- og sykehuspraksis. Det 
er kanskje ikke rart, med tanke på at sykepleie på 
mange måter gjenspeiler samfunnet, hvor tekno-
logi stadig spiller en større rolle. Det finnes derfor 
flere tilsvarende eksempler man kan se til, for å 
få innblikk i designprosesser, apper og erfaringer 
og resultat fra disse. Proaktiv kunnskap og råd fra 
noen som allerede har vært gjennom den sam-
me prosessen kan være uvurderlig, og sørge for at 
man unngår fallgruver man ellers ville gått i. 

Gjennom litteraturstudiet «Designing for Iden-
tity Change – Investigating aspects to be aware 
of when designing for women in the postpartum 
period» blir teknologiens innvirkning på mødres 
identitetsforandring studert. Dette er i den hen-
sikt å kartlegge forutsetninger som må ligge til 
grunn for at fremtidige designprosesser av tek-
nologi skal være vellykket. Artikkelen konkluderer 
med noen implikasjoner for design som skal bidra 
til gode løsninger i barselomsorgen.
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Foto: Michael Bager

Danmarkseksempelet
Med inntoget av Jordmor Hjem-tilbudet ved St. 
Olavs Hospital, ble det etter hvert klart ved fø-
deavdelingen at de ønsket å oppdatere og sup-
plere tilbudet. Fra Odense Universitetshospital, 
i Danmark, ble grunntanken og inspirasjonen til 
app-prosjektet hentet. De benytter i dag applika-
sjonen, «Mit Sygehus» eller «Mit forløb», aktivt i sin 
oppfølging av barselpasienter. Basert på tilbake-
meldinger og adopsjonsgrad er appen svært vel-
lykket. Det er omlag 4500 fødsler ved sykehuset 
hvert år, til sammenligning med St. Olavs Hospi-
tals antall på cirka 4000 fødsler hvert år. I tillegg 
er Danmark et land som kulturelt sett har svært 
mange likheter med Norge, noe som gjør det til et 
egnet eksempel å få innsikt i og lære av.  

Bakgrunn
Utbredelsen av «Mit Sygehus» tok fart i 2014 som 
en del av doktorgradsprosjektet til Dorthe Boe 
Danbjørg. Bakgrunnen for prosjektet kom i 2011, 
da Region Syddanmark utviklet en ny retningslin-
je for barselperioden. Ut i fra de nye reglene skul-
le tidlig hjemreise (fra 4-6 timer; til max. 24 timer) 
være den nye generelle prosedyren som fulgte 
ukompliserte fødsler. Innen 24 timer etter hjem-
reise skulle familier motta en telefon fra en jord-
mor, etterfulgt av et besøk til poliklinikken 48 ti-
mer etter fødsel, når den nyfødte kunne få tatt en 
blodprøve og hørselstest. I løpet av de 4-5 dagene 
etter fødselen kunne familiene besøke poliklinik-
ken for en sjekk, og hvis de så det nødvendig kun-
ne de få telefonkonsultasjoner døgnet rundt.

Den nye fødselsplanen i Region Syddanmark 
skapte et behov for å kunne kommunisere med 
den nye familien etter utskrivelse for å informe-
re dem om pleie av det nyfødte barnet, amming, 
med mer. Danbjørg ville i sitt doktorgradsprosjekt 
undersøke om telemedisin kunne være en mu-
lig løsning når mor og barn blir skrevet ut kort tid 
etter fødselen. Bakgrunnen for prosjektet er ikke 
ulik den ved St. Olavs Hospital, noe som gjør det til 
en god modell å se til.

Prosess
Ved hjelp av deltakende design undersøkte pro-
sjektet hvordan de nybakte familiene best kun-
ne understøttes når de kom tidlig hjem etter en 
fødsel. Hjertet av en deltakende design-prosess 
er naturligvis deltakelse, noe som går igjen som 
en rød tråd gjennom hele Danmarkseksempelet. 
Danbjørg argumenterte for at deltakende design 
gir deltakerne (les: ferske foreldre og helseperso-
nell) mulighet til å bidra til å forme deres fremti-
dige praksis, og på den måten får de som ikke er i 
maktposisjoner en stemme i prosessen (Clemen-
sen, Rothmann, Smith, Caffery, & Danbjorg, 2016). 
Ved å involvere brukerne i prosessen, er det større 
potensiale for å designe teknologier som samsva-
rer med brukernes behov.

2
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Gjennom en data-analyse av funnene i prosjektets første fase ble det identifisert tre ulike 
behovskategorier. De var som følgende:

• Behovet for individuell oppfølging
 □ Flere familier kjente på en følelse av å være uvelkommen, som et resultat av tidlig 
hjemreise, som igjen førte til usikkerhet
 □ Tidlig hjemreise gjorde at flere følte at de ikke ble møtt som et individ, og at de måtte 
passe inn i «samme boks»

• Behovet for tilgjengelighet
 □ Studiet viste at familier var avhengig av private nettverk av familier og venner, noe 
som var verdifullt, samtidig med at det var en utfordring at råd de fikk ikke var basert 
på fakta
 □ Familiene hadde behov for tilgjengelig helsepersonell døgnet rundt
 □ Foreldrene opplevde tvil, spesielt rundt amming og den nyfødtes velvære, noe som 
gjorde dem usikre

• Nye måter å kommunisere
 □ Foreldre opplevde det å ringe barselavdelingen som en stor barriere, basert på fryk-
ten for å forstyrre og at helsepersonellet hadde mye å gjøre
 □ Det var et behov for individualisert og timet informasjon som man får om man ikke 
reiser tidlig hjem fra sykehuset
 □ Foreldre brukte internett for hjelp, spesielt Google, og hadde behov for en validert 
kunnskapsbase

Det er tenkelig at flere av trendene som ble funnet gjennom dette studiet, vil være tilsvaren-
de for de fødende ved St. Olavs Hospital. Eksempelvis, på tross av at den nye danske fødepla-
nen understrekte at ingen familie skulle føle seg presset til tidlig hjemreise, viste realiteten 
noe annet. Det er grunn til å anta at dette vil gjelde i Trondheim også, og eneste måten å 
kunne kartlegge det på er å involvere foreldrene i prosessen.
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Den første fasen hadde som mål å identifisere 
nybakte foreldre og deres spedbarns sykeplei-
ebehov i løpet av de første syv dagene etter 
fødsel, basert på erfaringene fra alle interes-
senter i tidlig hjemreise fra sykehus. Denne 
kunnskapen ble brukt videre for å undersøke 
om telemedisin var et levedyktig alternativ 
for å yte den nødvendige støtten. En kvalita-
tiv tilnærming styrte forskningsprosessen og 
dataanalysen, der data ble samlet fra delta-
kerobservasjon, kvalitative intervjuer med de 
nye foreldrene og fokusgrupper.

2012

2015

Fase 1  
Identifisere og kartlegge foreldrenes og
helsepersonellets behov
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Basert på kartlagte behov og idégenereringsworkshopen ble det det av-
gjort at teknologiløsningen skulle være en app (Danbjørg, Wagner, & Cle-
mensen, 2014). Appens innhold, format og utseende ble designet basert 
på behovene, i samarbeid med sykepleierne ved barselavdelingen og et 
team av programmerere. Følgende kriterier ble lagt til grunn for oppsettet:

• Asynkron kommunikasjon
 □ hvor foreldrene kan sende meldinger, bilder og videoer til helse-
personellet, og motta svar innen fire timer. Denne kommunika-
sjonsmetoden skulle sørge for å minske barrieren til å ta kontakt 
med helsepersonell etter tidlig hjemreise.

• En kunnskapsbase
 □ bestående av informasjonsmateriale, med en søkefunksjon for å 
lettere kunne navigere.

• Automatiske meldinger
 □ sendt ut hver 12. time fra fødsel, relatert til den nyfødtes alder med 
informasjon om amming, babyens første tarmbevegelse osv. Det-
te innholdet skulle være basert på hva sykepleiere og jordmødre 
vanligvis ville informere og instruere om de første barseldagene.
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De identifiserte behovene fra fase 1, ble brukt 
som utgangspunkt for en samskapende 
workshop. I workshopen deltok helsepersonell 
og foreldre for å utvikle idéer til nye løsninger, 
og for å vurdere hvorvidt telemedisin kunne 
være en løsning på de identifiserte behovene.
I fase 1 og 2 var det totalt 37 deltakere i studi-
en, henholdsvis 19 foreldre og 18 helseperso-
nell. Av foreldrene var 10 førstegangsforeldre 
(7 kvinner og 3 menn) og 9 fleregangsforeldre 
(7 kvinner og 2 menn) (Danbjorg, Wagner, & 
Clemensen, 2014).

2012

2015

Fase 1  
Identifisere og kartlegge foreldrenes og
helsepersonellets behov

Fase 2 
Utvikle en telemedisinløsning, basert på 
idéer fra en deltakende workshop
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Tilbakemeldinger fra test

• Nye arbeidsrutiner
 □ Sykepleiere synes det var vanskelig å inkorporere de nye prosesse-
ne, som å håndtere appen med spørsmål og henvendelser, i deres 
eksisterende arbeidsrutine
 □ På grunn av for lite tid hendte det at meldinger ble oversett

• Appens funksjonalitet
 □ Helsepersonell følte seg ikke komfortable med å introdusere ap-
pen til foreldrene, på grunn av manglende erfaring med apper
 □ Foreldre på den andre siden syne appen var lett å bruke, og treng-
te ikke mye veiledning på bruken

• Nye kommunikasjonsmetoder
 □ Muligheten til å se videoer og informasjon når ønskelig ble varmt 
mottatt
 □ Muligheten til å sende bilder reduserte for flere familier behovet 
for å dra til sykehuset for en sjekk. Eksempelvis var det svært nyttig 
å kunne sende bilde av navlen
 □ De automatiserte meldingene sørget for individualisert informa-
sjon og oppfølging, som var svært betryggende
 □ Foreldre opplevde det som lettere å kontakte helsepersonell via 
appen, om de hadde spørsmål og tvil
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2012

2015

Fase 1  
Identifisere og kartlegge foreldrenes og
helsepersonellets behov

Fase 2 
Utvikle en telemedisinløsning, basert på 
idéer fra en deltakende workshop

Fase 3
Teste løsningen i en ”real life setting”

Basert på funnene i fase 1 og idégenereringen 
i fase 2, ble det utviklet en teknisk løsning, en 
app til iPad, i samarbeid med selskapet Med-
Ware. Denne ble testet i et pilotstudie med 
10 nye familier, før den til slutt ble testet mer 
gjennomgående i bruk av barselavdelingen 
og 26 nye familier, i deres hjem. Funnene fra 
testen bekreftet på mange måter at appen i 
stor grad traff behovet, da foreldrene så den 
som livline som informerte og veiledet dem. 
Videre ble funnene brukt til å raffinere appen 
før den ble offisielt lansert i 2014.
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I dag er «Mit Sygehus» en app for pasienter ved sykehus i hele Region Syddanmark. Appen 
ble lansert i 2014, og status fra januar 2019 er at over 35 000 pasienter har lastet ned appen 
og brukt den under et behandlingsforløp ved et av regionens sykehus. I dag er appen knyttet 
til pasientens forløp, om det så er en operasjon, en graviditet, et akutt sykdomsforløp eller et 
behandlingsforløp for en kronisk lidelse. Cirka 20 000 pasienter er i aktive forløp, hvor de kan 
bruke appen, og det er over 115 forløp der appen tilbys - og mer enn 150 mer på vei der de 
kliniske avdelingene vil bruke appen til å kommunisere med sine pasienter.

I «Mit Sygehus» kan pasienter blant annet
• lese informasjonstekster
• se bilder og videoer
• kommunisere med sykehuset ved å sende meldinger, bilder og video
• svare på spørreskjema angående deres tilstand og symptomer før kontroll - eller som 

erstatning for fysiske kontrollbesøk
• skrive inn data på f.eks. vekt, temperatur, blodtrykk og evt. dele med sykehuset
• holde oversikt over avtaler med sykehuset
• holde oversikt over tilstand og symptomer

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle forløp, men der hvor de er relevante. For eksempel vil 
enkelte avdelinger motta meldinger og inntastinger av symptomer, mens andre avdelinger 
bruker appen til å ha videosamtaler med pasienter eller sende ut digitale spørreskjemaer. 
Hver avdeling definerer selv hvilke funksjoner de trenger for deres spesielle pasientgruppe 
og behandlingsforløp.

Noen funksjoner må man være innlogget for å kunne bruke, og krever at den kliniske avde-
lingen man er tilknyttet gir tilgang til ”låste” funksjoner. Generell informasjon om forløpet og 
sykdommen, opplæringsvideoer etc. kan ses av alle, men det krever tilgang fra sykehusav-
delingen for å bruke appens kommunikasjonsfunksjoner og registreringsverktøy. Innlogging 
foregår med NemID for første gang på grunn av datasikkerhet.

Appen kan lastes ned gratis for både iPhone og Android og brukes i en webversjon.
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«Mit sygehus» i dag

Utdrag fra https://cimt.dk/mit-sygehus/
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Idéen om en «Barselapp» kom som en følge av den 
nye Jordmor Hjem-tjenesten ved St. Olavs Hospi-
tal. Gjennom tilbudet erfarte man at jordmødre-
ne ikke hadde noen verktøy de kunne ta med seg 
ut, og at dialogen med foreldrene var tungvint. 
Det dukket opp et behov for å forenkle og å ten-
ke nytt rundt denne prosessen. 
Med inspirasjon fra Danmark-
seksempelet så man at oppføl-
gingen i den tidlige barseltiden 
kanskje kunne forbedres gjen-
nom en applikasjon. En appli-
kasjon kan potensielt bidra til at 
brukerne får rask veiledning og 
behandling, noe som igjen kan 
redusere antall hjemmebesøk 
(Helse Midt-Norge RHF, 2019). 
Med idéen om en «Barselapp» 
kontaktet avdelingssjefen ved 
føden innovasjonskoordinator 
ved Fremtidens operasjons-
rom (FOR), og det ble utformet 
en prosjektbeskrivelse, slik at man kunne begyn-
ne å søke midler til prosjektet. Etter litt tid ble det 
klart at «Barselapp»-prosjektet ble bevilget inno-
vasjonsmidler i 2018, og det var klarsignalet til at 
ballen kunne rulle videre.

I utgangspunktet skulle St. Olavs Hospital samar-
beide med fagpersonell ved Helse Midt-Norge IT 
(HEMIT) om utviklingen av «Barselappen». Imid-
lertid viste det seg at dette var til dels tungvint, 
da HEMIT måtte utvikle det meste fra bunnen av. 
Direktoratet for E-helse kom derfor opp som et 

alternativ, da de hadde en del av 
de tenkte modulene og den nød-
vendige kunnskapen. Tildeling av 
midler og avtale med E-helse la 
derfor grunnlaget for prosessen 
videre. Fra St. Olavs Hospitals side 
ble det gjort et arbeid med kart-
legging av eksisterende teknolo-
giske løsninger og utvikling, for å 
få en oversikt over prosjekter som 
har overføringsverdi eller relevans 
for «Barselappen». 

I dialog med de involverte parte-
ne ble prosjektforløpet lagt i slut-
ten av 2018, med offisiell oppstart 

med arbeidsmøter og workshops i 2019. Det ble 
planlagt med tre workshops i løpet av våren, hen-
holdsvis kartlegging av behov, løsningsforslag og 
idéer, og prioriteringer/estimater/fremdriftsplan. I 
skrivende stund har to av tre workshops blitt gjen-
nomført, med diverse arbeidsmøter i mellom. 

MÅLET ER Å 
GJENNOMFØRE EN 

ITERATIV UTVIKLING 
AV IKT-VERKTØYET FOR 

Å OPPNÅ OPTIMALT 
BRUKERGRENSESNITT 
OG SIKRE EN LØSNING 
SOM TILFREDSSTILLER 

BÅDE BRUKERE OG 
HELSEPERSONELLS 
BEHOV (ST. OLAVS 
HOSPITAL, 2018).

ST. OLAVS HOSPITALS DESIGNPROSESS

Opptakten

3PROSESSEN
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Foto: Helsebygg Midt-Norge
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«Det er viktig 
å fortsette og ta 
individuelle hensyn» 
- seksjonsleder 
barselavdelingen

3

Workshop #1
Hva Behov, utfordringer og muligheter
Hvor Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital
Dato 8. februar 2019
Deltakere
St. Olavs Hospital

• 3 jordmødre 
• Seksjonsleder barselavdelingen
• Tjenestedesigner 
• Innovasjonskoordinator
• Barnepleier Føde Øst 

NTNU
• Mastergradsstudent Industriell Design
• Barnelege og PhD-kandidat; Picterus
• Fysioterapeut og oppfinner; In-Motion

E-helse
• Funksjonell arkitekt
• Tjenestedesigner
• Seniorrådgiver

Oppsummering
Den første workshopen hadde som mål å kartlegge 
St. Olavs Hospital sine behov og hvilke muligheter 
man har gjennom Helsenorge. Det var i hovedsak 
jordmødrene ved Jordmor Hjem som presenterte 
sine egne behov og behovene de hadde erfart at 
foreldre hadde de første barseldagene. Videre ble 
applikasjonene In-motion og Picterus presentert, 
som er henholdsvis et hjelpemiddel for å detekte-
re mulig CP hos barn på et tidlig stadie og en app 
for måling av gulsott hos spedbarn. Avslutningsvis 
presenterte innovasjonskoordinator fremtidsøn-
sker i tråd med den danske modellen, og E-helse 
presenterte deler av hva de jobber med i dag.
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Refleksjon
I den første workshopen var det totalt 13 delta-
kere, fra henholdsvis St. Olavs Hospital, E-helse 
og NTNU. Det var ingen som presenterte bruker-
gruppen foreldre, og deres behov ble derfor indi-
rekte fremstilt gjennom jordmødrene. Gjennom 
workshopen ble det gitt uttrykk for at man ønsket 
å inkludere foreldre fremover, men på nåværen-
de tidspunkt hadde man «ingenting klart» og vil-
le nødig plage foreldre med forstyrrelsen. Det ga 
inntrykk av at ingen deltakere hadde forståelsen 
av fordelene med å involvere foreldre i prosessen 
med å kartlegge behov. Workshopen bar preg av 
å være et møte, der de ulike partene gjennomfør-
te presentasjoner. Det var nyttig, og ga innblikk 
i behov og retning for prosjekt. Samtidig gjorde 
det at møtet bar preg av at alle var informanter, 
og ikke involverte deltakere. Danmarkseksem-
pelet benyttet seg av en deltakende designpro-
sess, som gjorde at alle deltakere fikk uttale seg 
om utfordringene før noen tekniske løsninger ble 
vurdert. Til sammenligning bærer prosessen til St. 
Olavs Hospital preg av at den tekniske løsningen 
er bestemt (les: app/digital plattform) uten å invol-
vere representanter for halvparten av de faktiske 
brukerne av appen. Det legger opp til potensielle 
fallgruver, og legger press på involvering i proses-
sen fremover. 

3

Jordmor Hjem sine behov
• Det er en utfordring knyttet til å gi nok infor-

masjon ved tidlig hjemreise, og det som blir 
gitt gis gjerne når pasienten er sliten eller ut-
mattet, slik at det ofte ikke huskes. Samtidig 
er det en utfordring med mye motstridende 
informasjon på nett. 

• Det er et behov for kvalifisert faglig informa-
sjon, spesielt innen områder som amming, 
såre bryster og gulsott. Informasjonen må 
være repeterende.

• En ideell situasjon ville vært et tilbud lik dan-
marksmodellen. Faremomentet er meldings-
funksjonen, da det ikke er dedikerte personer 
som kan svare på slike henvendelser per i dag 

• Ønskelig med innsending av video og bilde, 
samt mulighet for videosamtaler

• Mulighet for å koble opp mot helseplattfor-
men når den tid kommer, og kanskje også via 
Helse Norge

Risikomomenter
• Faren for å ikke snappe opp informasjon om 

vekttap eller behov for støtte
• Gap mellom helsestasjoner og spesialisthel-

setjenesten
• Svartjeneste som fungerer
• En avkortet dialog med familien gjør det van-

skeligere å snappe opp ulike signaler i famili-
en, som man vanligvis ville sett ved et lenger 
opphold på barselhotell

• Mye informasjon som bør inn i appen og det 
gjør det overveldende

Foto: Håvard J. Haugseth, Adresseavisen
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Kartlegging av barselforløp
Hva Utforme en Service Blueprint av pasientforlø-
pet til mødre og deres nyfødte
Hvor Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital
Dato 22. februar 2019
Deltakere

• Tjenestedesigner
• Seksjonsleder barselavdelingen
• Innovasjonskoordinator
• Mastergradsstudent Industriell Design

Oppsummering
Gjennom møtet ble dagens pasientreise skissert 
ut. Det var forløpet ved benyttelse av Jordmor 
Hjem som ble kartlagt, basert på seksjonsleders 
innsikt. Hensikten var å sende det over til E-helse 
før workshop nummer 2, for å gi en bedre forståel-
se av pasientforløpet ved St.Olavs Hospital og be-
hovene som følger dette. Reisen ble kun skissert 
ut med tanke på praktiske touchpoints og verktøy, 
og ikke med tanke på den emosjonelle reisen el-
ler pain points. I retrospekt stiller jeg spørsmål til 
dette møtet, da jeg tror resultatet fortsatt ikke har 
blitt videreformidlet til E-helse. Ferdig utformet 
forløp ligger i appendiks.

3
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https://marvelapp.com/3f3c843/screen/54452379

3

Workshop #2
Hva Løsningsforslag/idéer, diskusjon og 
prioriteringer
Hvor Kvinne-barn-senteret St. Olavs Hospital og 
E-helse via Skype
Dato 15. mars 2019
Deltakere
St. Olavs Hospital

• 3 jordmødre 
• Seksjonsleder barselavdelingen
• Innovasjonskoordinator
• Administrasjonskoordinator

NTNU
• Mastergradsstudent Industriell Design
• Fysioterapeut og oppfinner; In-Motion

E-helse
• Funksjonell arkitekt
• 2 tjenestedesignere
• Seniorrådgiver

Oppsummering
Den andre workshopen hadde som mål å bekrefte 
at man hadde en felles forståelse av behovet pre-
sentert i første workshop, og å få innsikt i og disku-
tere presentert løsningsforslag fra E-helse. Direk-
toratet for E-helse presenterte sitt løsningsforslag, 
som var en responsive nettside (og ikke en app), 
og ved bruk av en wireframe ble alle deltakerne 
i workshopen presentert for sidens brukerflate, 
oppbygning og funksjonalitet. Avslutningsvis ble 
det drøftet hvorvidt siden skulle utvikles modul-/
stegvis og eventuelt prioriteringslisten for dette.

Refleksjon
Det var totalt 12 deltakere i workshopen, med en-
kelte utskiftinger siden sist. Denne gangen var det 
også kun deltakere fra den ene brukergruppen, 
altså jordmødre. De ga uttrykk for å være impo-
nert og fornøyde med løsningen E-helse presen-
terte. Løsningen planlegges å integreres med 
Helsenorge, og vil på den måten være tilgjengelig 
etter at tilbudet ved barseloppdelingen opphører. 
Det legger til rette for en mer helhetlig brukerreise 
i fremtiden, noe som fremstår svært positivt. Val-
get om å lage en mobiltilpasset nettside i stedet 
for en app fremstår å ikke være gjennomtenkt, 
sett fra St. Olavs ståsted - noe som blir diskutert 
videre i del 5.
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Arbeidsmøte: informasjonsflyt
Hva Informasjonsflyt og implementering av 
skjema til app
Hvor Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital
Dato 29. mars 2019
Deltakere
St. Olavs Hospital

• 2 jordmødre 
• Seksjonsleder barselavdelingen
• Innovasjonskoordinator
• Mastergradsstudent Industriell Design

Oppsummering
Arbeidsmøtet hadde til hensikt å kartlegge hvor-
dan relevant informasjon kan følge pasienten/
familien gjennom forløpet fra svangerskap via 
fødsel og barsel til helsestasjon - altså fra kom-
munehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten 
tilbake til kommunen igjen. Både informasjon 
knyttet til pasienten(e), men også jordmødrenes 
sjekklister -  kan dette flyttes over til app?  Kon-
kluderte med at hvis mulig skal alle sjekklister inn 
i app, og helsekort - ”Det kjennes ut som steinal-
deren”. Budsjett er en mulig begrensning her, da 
det kan bli ganske omfattende, med tanke på IT-
systemer som PAS, NATUS og Doculive.
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Hva 
Intervju med eksperter angående deres design-
prosess av telemedisin i helsesektoren

Hvorfor
For å få mer inngående kunnskap og innsikt i St. 
Olavs Hospitals og Danmarkseksempelets de-
signprosesser. Skrivebordsresearch og fysisk del-
takelse i designprosessen hadde gitt et godt inn-
blikk i de faktiske prosessene og rammene rundt, 
men ikke en forståelse av hvorfor prosessen var 
lagt opp som den var. Gjennom intervjuer med 
eksperter var målet å få innsikt i deres perspektiv 
på designprosessen og grunnlaget for prosesse-
nes fremgangsmåte og metoder. 

Metoderefleksjon
Intervjuene ga svært mye verdifull informasjon, og 
var hensiktsmessig for å få innsikt fra et ekspert-
perspektiv. Optimalt sett skulle jeg fått til intervju-
er med representanter fra flere, ulike designpro-
sesser og produktinnovasjoner.

4DYBDEINTERVJU
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En deltakende designprosess førte til uventede funn.
• Danbjørg trodde i utgangspunktet at løsningen var videosamtaler, men ble utfordret med 

tanken; «Hvorfor tenker du ut en løsning før du har kartlagt behovene?». Dette la grunnlaget 
for en deltakende designprosess, som til slutt viste at løsningen faktisk var en app.

• Den deltakende designprosessen avslørte overraskende og interessante ting, som at for-
eldre vegret seg for å kontakte helsepersonell over telefon, da de følte at de forstyrret dem. 
Helsepersonell på den andre siden antok at foreldrene ville ringe når de sa at de alltid kunne 
ringe dem. 

• Der det ble gjort beslutninger uten å involvere foreldre førte det flere ganger til å understre-
ke viktigheten av involvering. Eksempelvis valget om å lage en app for iPad, og så viste det 
seg at foreldrene ville ha en smarttelefonapp da det var lettere å håndtere.

• Den deltakende designprosessen var avgjørende for suksessen til appen. Uten involvering 
ville man ikke fått innspill, som hadde ført til antagelser som ikke var korrekt - “If we had just 
jumped to testing a solution, we would have tested something that didn’t face the problems 
that they were facing”.

Foreldre var positive til å bidra i studien, og på grunn av at kunnskapen var fer-
skvare måtte de skiftes ut etterhvert.

• Foreldrene ble rekruttert til studien ved at de ble spurt på barselavdelingen, og de tok det 
veldig positivt og ønsket å bidra.

• Basert på at prosessen strakk seg over lang tid måtte brukergruppen «oppdateres», da man 
så at det var nødvendig at foreldrene faktisk var i barseltiden når de deltok. Innsikten var 
ferskvare. Det gjorde at prosjektet ble validert av mange forskjellige mennesker (cirka 50), 
men uten kontinuitet i deltakerne.

Brukertestingen resulterte i viktige funn, som resulterte i endring av bruk.
• Brukertestingen viste at det var utfordrende for sykepleierne å svare innen fire timer. Der 

det hadde vært viktig for foreldre å ikke forstyrre sykepleierne, viste det seg til slutt at det var 
viktig for sykepleierne å «bli forstyrret», for å huske og svare. Løsningen ble at hver dag var en 
sykepleier ansvarlig for meldingstjenesten, og gikk med en iPhone i lomma slik at hen fikk 
notifikasjon ved nye meldinger og kunne gå til en PC for å svare ved tid.

Funksjonalitet som sykepleiere var skeptisk til viste seg å være den viktigste.
• Funksjonaliteten «Timely information» var noe sykepleierne i utgangspunktet var motvillige 

til, da de ikke ville generalisere. I ettertid mener sykepleierne at det er en av de beste tingene 
ved appen, da det forhindrer usikkerheter og spørsmål. 

Ikke vær redd for å forstyrre foreldrene, og gjennomfør små iterasjoner.
• Blant de viktigste lærdommene fra prosessen er det å ikke være redd for å forstyrre foreldre, 

og å involvere dem enda tettere, samt å ha flere små iterasjoner i stedet for store workshops.

4

Hvem
• Nestformann i Dansk sykepleierråd
• Seniorforsker/Forskningssykepleier i CIMT
• Praktisk erfaring med innovasjonsprosjekter, især innenfor Participatory Design
• Doktorgradsprosjektet hennes handlet om kommunikasjon med nybakte for-

eldre og var startskuddet til «Mit sygehus»

Hvorfor
Lærdom og erfaringer fra prosessen av utviklingen av appen «Mit sygehus» i Dan-
mark, med fokus på de første årene med behovskartlegging og testing frem til lan-
sering.

Hvordan
Semi-strukturert intervju over FaceTime, der jeg hadde forberedt en del tema jeg øn-
sket å snakke om og få innsikt i. Intervjuet ble tatt opp ved hjelp av Quicktime, og 
transkribert i etterkant. Intervjuguide og referat finnes i appendiks. 

Forskningssykepleier 
Dorthe Danbjørg
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Utvidelser.
• Omtrent et år etter at appen hadde vært i bruk ved Svenborg hospital ble den introdusert 

ved Odense universitetshospital. Utviklerne ved Medware fikk i oppdrag å utvikle den videre, 
slik at den kunne bli benyttet i flere avdelinger. Nå kan appen benyttes gjennom hele svan-
gerskapsforløpet.

Kontinuerlige iterasjoner.
• De siste årene har det vært utallige iterasjoner, både basert på at forskning relatert til kunn-

skapsbasen oppdateres og at funksjonaliteten endres. Eksempelvis kan sykepleierne nå 
stenge meldingsfunksjonen dersom de ikke har kapasitet til å håndtere den. Ved nytt faglig 
innhold i appen sender Feenstra ut en mail til ansatte, slik at de er oppdatert.

Endringer ved sykehuset.
• Appen er så stor nå at det er en egen enhet ved sykehusets IT-avdeling som håndterer støt-

te og forespørsler om funksjonalitet, og dialogen med MedWare går gjennom dem. Det er 
videre obligatorisk opplæring i appen ved avdelingen.

Tilbakemeldingene er fortsatt svært positive.
• Gjennom årlige spørreundersøkelser om barselomsorgen får de innsikt i at mange er svært 

fornøyde med appen. Det er spesielt meldingsfunksjonen og «Timely information» som høs-
ter gode tilbakemeldinger.

Involver brukere.
• Feenstra sier det viktigste tipset til St. Olavs Hospital er å involvere brukere, både foreldre og 

personell. Da får alle en tilknytning til prosjektet.

4

Hvem
• Utviklingssykepleier ved Gynekologisk og obstetrisk avdeling ved Odense Uni-

versitetshospital
• Forsker innen sykepleiefag
• Har innsikt rundt bruken og utviklingen av «Mit sygehus» ved sykehuset i dag

Hvorfor
Lærdom og erfaringer fra prosessen av utviklingen av appen «Mit sygehus» i Dan-
mark, med fokus på bruk og iterasjoner i dag.

Hvordan
Semi-strukturert intervju over FaceTime, der jeg hadde forberedt en del tema jeg øn-
sket å snakke om og få innsikt i. Intervjuet ble tatt opp ved hjelp av Quicktime, og 
transkribert i etterkant. Intervjuguide og referat finnes i appendiks. 

Utviklingssykepleier
Maria Feenstra
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Innsiktsarbeid gjennom eksisterende løsninger.
• Har kartlagt hva som allerede eksisterer av tekniske løsninger, blant annet gjennom dialog 

med Danmarkseksempelet. Har sett på hvordan de har løst det og prøvd å tilpasse det ar-
beidsformen ved St. Olavs Hospital. 

Ingen involvering av foreldre i prosessen til nå.
• Mener selv at man har vært litt for dårlige på å inkludere brukergruppen foreldre gjennom 

prosessen, men at man har fått innsikt i deres behov gjennom jordmødrene. Det er begrun-
net i at man «ikke vet hva det faglige innholdet er». Det planlegges med å involvere foreldre 
i testing av produktet, men det er utfordringer rundt rekruttering med bakgrunn i at det er 
en annen avdeling som har dialog med de gravide ved ultralydundersøkelser i uke 18.

Budsjett, midler og systemer legger føringer for prosjektet.
• Eksempelvis ble det kuttet fra fem til tre workshops for å spare penger. Konsulenter var aldri 

et alternativ på grunn av kostnader. Videre var det ønsket å få til en studietur til Danmark, 
for å lære av deres prosess, men det ble det ikke tildelt midler til. Pasientjournalsystemer 
legger føringer for hvordan appen skal utvikles, og man kunne eksempelvis ikke adoptere 
Danmarkseksempelet fordi appen ikke fungerte med eksisterende IT-struktur i Norge.

Mange interessenter i prosjektet.
• Flere sykehus i Norge og andre interessenter har meldt sin interesse for prosjektet, og kunne 

tenke seg å være med. Ved å spre prosjektet og få disse til å bidra med midler kan man dra 
lasset sammen. Frem til nå har ikke kommunene blitt inkludert, i frykt for at prosjektet blir 
for stort, men mulig dette endres.

Appen er jordmødrenes produkt.
• Ved å ha en jordmor som prosjektleder og inkludere dem i så stor grad i prosessen, gjør det 

at jordmødrene får eierskap og lærer seg prosessen, til eventuelle nye prosjekter senere.

Samarbeidet med E-helse fungerer godt.
• E-helse har ressursene og kompetansen som trengs, samtidig med at det legger et godt 

utgangspunkt for en nasjonal løsning som E-helse har egeninteresse i at skal være god.

Planen er at produktet skal være klart innen utgangen av 2019.
• I neste workshop skal man se på kostnadene for de ulike modulene, og basert på en priori-

teringsliste se hva man kan få implementert for tildelte midler. I løpet av høsten skal dette 
utvikles og testes. Om testingen gjøres ved hjelp av en prototype eller ferdig intervensjon, og 
ved hjelp av en dummybruker har ikke blitt avgjort.

Fremtiden fordrer ressursendringer.
• Sykepleierne er sprengt tidsmessig, og det er tenkelig at Jordmor Hjem-tilbudet vil bli hyp-

pigere benyttet med tiden. I fremtiden må man kanskje se hele fødeavdelingen i «ett».

4

Hvem
• Innovasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge, med hovedfokus på produktinnovasjon
• Ansatt ved Fremtidens Operasjonsrom (FOR), som er en arena for forskning- og 

utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF, Universitetssyke-
huset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i 
Trondheim.

• Koordinator for Barselapp prosjektet ved St. Olavs Hospital

Hvorfor
For å lære om de delene av prosessen til St. Olavs som jeg ikke har hatt direkte inn-
blikk i, bakgrunnen for ulike avgjørelser som har blitt tatt, og veien videre.

Hvordan
Semi-strukturert intervju ved Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital, der jeg hadde 
forberedt en del tema jeg ønsket å snakke om og få innsikt i. Det ble tatt opp lyd, som 
ble transkribert i etterkant. Intervjuguide finnes i appendiks. 

Innovasjonsrådgiver
Alexander Moen
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5DISKUSJON

DISKUSJON

lette jordmødrenes hverdag er de helt avhengige 
av at appen blir adoptert av foreldre. Selv om jord-
mødrene har en viss innsikt i foreldrenes behov, vil 
de aldri kunne representere denne brukergrup-
pen fullt ut. Det så vi eksempel av i Danbjørg sin 
forskning, der jordmødrene i utgangspunktet ikke 
ønsket «Timely information» - altså automatiske 
meldinger. På tross av dette ble det implemen-
tert, da man så gjennom kartleggingen av forel-
drenes behov at dette var en viktig funksjonalitet. 
I ettertid ser man at dette er en av de mest nytti-
ge og suksessfulle funksjonalitetene, understreket 
av både Feenstra og Danbjørg. Dette eksempelet 
poengterer viktigheten av involvering av alle bru-
kergruppene.

I prosessen frem til nå har ikke foreldre blitt in-
kludert. Det har opptil flere ganger blitt nevnt 
og snakket om gjennom workshops og arbeids-
møter, men man har da konkludert med at man 
må avvente til man har mer å vise frem. Om man 
sammenligner med prosessen i Danmark hadde 
de ved tilsvarende tidspunkt involvert 19 foreldre, 
for å kartlegge deres behov og få innsikt i hva slags 
idéer de hadde til løsninger. Gjennom intervjuene 
med Feenstra og Danbjørg kom det fram at invol-
veringen av foreldrene var den absolutt viktigste 
faktoren for at appen ble en suksess. Viktigheten 
av denne deltakende prosessen blir også under-
streket i litteraturstudiet «Designing for Identity 
Change». Der kommer det frem at mødres invol-
vering innen den iterative menneske-sentrerte 

I denne delen ønsker jeg å belyse og diskutere 
funnene fra de ulike innsiktsmetodene. Skrive-
bordsresearch, funn fra fysisk deltakelse i prosess, 
og intervjuer, blir satt opp i mot hverandre, for å 
kunne trekke tråder på tvers av innsikt. Hensikten 
er å få en god forståelse av sammenhenger, og 
stille kritiske spørsmål til dagens praksis. Basert på 
dette abstraheres essensen ut i fremtidige anbe-
falinger. Generelt ønsker jeg å understreke at jeg 
har sett trender av mye bra. Man ser involvering 
og innovering i en industri som er svært kompleks 
og historisk sett har vært svært rigid. Videre, sett i 
fra et designerperspektiv, ser jeg tendenser til fall-
gruver. 

Involvering

Det har blitt gjort en strålende jobb med å inklu-
dere jordmødre i prosessen, der det eksempelvis 
er en jordmor som er prosjektleder. Som innova-
sjonsrådgiver Moen selv sier gjør dette at de an-
satte får stor eierskap til prosjektet, noe som øker 
sjansen for at det vil bli adoptert av de ansatte. Det 
er et åpenbart kriteria for at «Barselappen» skal bli 
vellykket. Dette er også noe Danbjørg understre-
ket viktigheten av i både sin forskning og gjen-
nom intervjuet. 

På den andre siden vil det være to brukergrupper 
som vil benytte seg av appen, der den andre bru-
kergruppen er foreldre. For at en app skal kunne 
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designprosessen er avgjørende, og legger også 
til rette for diskusjon rundt tabubelagte aspekter 
ved morsrollen.

Gjennom deltakelse i St. Olavs Hospitals prosess 
har det skint gjennom at jordmødrene er svært 
positive til å inkludere foreldre. Da det ikke har 
blitt gjort gir det inntrykk av at det er høy terskel 
for å gjøre det. Det kan være fordi man ikke har 
forståelse for verdien av brukerinnsikt før man 
utvikler selve appen, og det kan også bunne i at 
man ikke vet hvordan man skal gå frem for å gjø-
re det. Videre kan det også være ressursmessige 
begrensninger, som at ingen har kapasitet til å 
rekruttere foreldre i prosessen. Det er svært viktig 
at pasientinvolveringen ikke bare blitt «dyttet for-
an seg» og utsatt i lengre og lengre tid. Jo lengre 
man kommer i prosessen, og jo mer man utvikler, 
desto dyrere blir det å gjøre endringer. Man risi-
kerer da å utvikle noe som ikke løser rett behov. 
Danbjørg fortalte at når hun så tilbake i tid skulle 
hun ønske at hun ikke fryktet å involvere foreldre. 
Gjennom prosessen i Danmark så man at foreldre 
gledelig ville stille opp, og ved hjelp av deres invol-
vering ble det utviklet en svært vellykket app.
Veien videre: Involver foreldre. For å lette jordmø-
dres hverdag, er man avhengig at foreldre faktisk 
benytter seg av appen.

Plattform

I «Designing for Identity Change» kommer det 
frem at ved design av teknologi for ferske mød-
re er plattformen et av de viktigste hensynene. 
St. Olavs Hospital har valgt å utvikle noe for mo-
bil plattform, som i utgangspunktet er svært hen-
siktsmessig. Behovet til en nyfødt kan være spe-
sielt krevende og uforutsigbart, og plattformen 
må derfor være allsidig, tilgjengelig og praktisk. I 
Danmarkseksempelet utviklet de i utgangspunk-
tet «Mit sygehus» kun til iPad, da man tenkte at 
det var hensiktsmessig med større skjerm. Det 
viste seg å være bom, da foreldrene ønsket en app 
til smarttelefon. Dette understøtter at valget om å 
utvikle noe til mobil plattform er hensiktsmessig.

I utgangspunktet var tilnærmingen til prosjektet å 
lage en app. Etter innspill fra E-helse falt valget på 
en mobiltilpasset nettside i stedet. Prosessen ga 
inntrykk av at det aldri ble gjennomført en gjen-
nomtenkt diskusjon rundt fordelene og ulempe-
ne med de to alternativene, og hvilken det lønte 
seg å velge. Det er forskjeller på app og nettside 
med tanke på hva slags bruk de er hensiktsmessig 
for. Det er rimeligere å utvikle og drifte en mobil-
tilpasset nettside, men det er kun hvis løsningen 
faktisk blir benyttet. En app er i utgangspunktet 
bedre egnet til å fungere «offline», lettere å desig-
ne brukervennlig, lettere tilgengelig på telefonen, 
kan gi notifikasjoner og fungerer bedre med tele-
fonsensorer som kamera, mikrofon osv. Sett i tråd 

5

“Involvement! Because 
otherwise you end up making 
decisions that the patients and 
healthcare professionals don’t 
feel ownership to. They stop 

using the technology if they are 
not involved. Involvement of the 

users is the key message.”

- Dorthe Danbjørg
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ter ved dette som er interessant, der det første er 
at i Danmark fant man at dette ikke nødvendig-
vis var den viktigste funksjonaliteten. Danbjørg og 
Feenstra presisterte at automatiserte meldinger 
og chat-funksjonen var det viktigste. Dette hadde 
de sett gjennom kartlegging av foreldrenes be-
hov, og også bruk. Dette understreker at man ikke 
kan «anta» hva som er viktigst.
 
Basert på fokuset på kvalitetssikker informasjon 
har det vært mye snakk 
om hvordan det er best å 
digitalisere og presentere 
det. Hvordan dette gjøre 
er svært viktig, for om det 
blir for vanskelig å navi-
gere i mylderet av infor-
masjon, er det kort vei til 
«Dr. Google», og da mister 
nettsiden mye av sin hen-
sikt (per nå). I workshop 2 
ble nettsidens prototype 
gått gjennom, der infor-
masjonen var listet opp, 
eksempelvis kunne man 
lese mer om «Storkebitt» 
som er et fødselsmerke som kan oppstå i pannen 
på nyfødte. Sett at en mors nyfødt har «Storkebitt», 
er det stor sannsynlighet for at hun ikke hva det 
heter. Det er intuitivt å tenke at det da er lettere 
å google «Rødt merke i pannen». Dette eksempli-
fiserer at det er viktig å bruke teknologien for det 

den er verdt, for å visualisere informasjonen. Man 
kunne for eksempel laget en interaktiv illustrasjon 
av en nyfødt. Dette er noe St. Olavs Hospital har 
vist seg å være til dels bevisste rundt, som er bra.

Med tanke på funksjonalitet, lages det en nettside 
som i utgangspunktet skal favne om svært mye. 
Det er det knyttet en del faremomenter til, da det 
kan bli vanskelig å treffe de faktiske behovene. 
Det er også mange interessenter i prosjektet, som 

gjerne ønsker å ha med 
«sine deler» i plattformen 
– eksempelvis ville Helse 
Nord-Trøndelag ha med 
«ernæring for gravide 
med diabetes». Det gjør 
at det blir mer midler til 
prosjektet, men det kan 
gjøre nettsiden for omfat-
tende til at den blir benyt-
tet. Det er derfor viktig å 
kartlegge hva som faktisk 
er de viktigste modulene 
og funksjonalitetene, sett 
fra foreldres perspektiv.

Dialog og samarbeid

E-helse og St. Olavs
Dialogen mellom E-helse og St. Olavs Hospital 
fremstår som god, noe Moen også bekreftet un-
der intervjuet. Samtidig virker den til dels mangel-

“WHEN YOU ARE DEVELOPING 
SOMETHING NEW – ALWAYS 
LOOK OUT INTO THE WORLD 

AND PAY ATTENTION TO OTHERS 
EXPERIENCES. THEN YOU CAN TAKE 

WHAT IS GOOD AND IS WORKING, 
AND THEN DON’T MAKE THE SAME 

MISTAKES”
- MARIA FEENSTRA

5

med artikkelen er plattformen et av de viktigste 
hensynene og det burde derfor tas en grundig 
vurdering av.

Jeg stiller spørsmål til vurderingen som ble tatt 
med tanke på app/nettside. Hvorfor ble det ikke 
diskutert nærmere? Jeg mistenker at det kom-
mer av mangel på forståelse for forskjellene de to 
alternativene fører med seg.

Tilnærming til andre eksempler og 
deres prosess

Både gjennom prosess og gjennom intervju med 
Moen har jeg fått innsikt i at har blitt gjort en viss 
kartlegging av hva slags løsninger og forskning 

som finnes der ute. Løsninger som Dina, en chat-
bot for gravide med diabetes - utviklet i Bergen, 
diverse svangerskapsapper fra private aktører og 
appen «Mit sygehus» i Danmark, har blitt disku-
tert. Det er svært bra at det har vært fokus på å 
«sondere terrenget», for det er ikke nødvendig å 
finne opp hjulet på nytt. Gjennom min dialog og 
kartlegging av Danmarkseksempelet er jeg ikke 
tvil om at det er mye å lære av dem, både med 
tanke på løsning og prosess. 

Det som prosessen til St. Olavs Hospital har gitt 
inntrykk av er at det hovedsakelig er fokus på slut-
tresultatet, og ikke de ulike prosessene som har 
gjort at man har havnet der. Som designer lever 
man for prosess, fordi design er en problemløs-
ningsprosess, og ikke bare dokumenter og resul-
tater. De fantastiske resultatene i Danmark ville 
man ikke oppnådd uten en slik prosess. Det er 
helt essensielt å forstå verdien av dette.

Funksjonalitet og interessenter

Gjennom observasjon i workshops og intervju har 
det vært et åpenbart fokus på kvalitetssikker in-
formasjon som en av de viktigste funksjonalitete-
ne, om ikke den viktigste. Mitt inntrykk er at dette 
bygger på hypotesen om at om det ligger tilgjen-
gelig, samlet på nettsiden, vil man kanskje unngå 
enkelte henvendelser til jordmødrene, samtidig 
som at det kan hjelpe til at foreldre lettere fanger 
opp faresignaler på egenhånd. Det er flere aspek-
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full, sett at det ikke foregår mye kommunikasjon 
mellom workshopene. Det skjer møter og inn-
siktsarbeid ved St. Olavs Hospital som det ser ut til 
at ikke blir tydelig videreformidlet, eks. visualise-
ring av barselforløp.

Samtidig fremstår det positivt at «plattformen» ut-
vikles i samråd med E-helse sin nasjonale tjeneste. 
Det er fremtidsrettet å samle alt på en plass. Sam-
tidig gir det faremomenter med at det blir for om-
fattende, og faktisk ikke treffer de reelle behovene.

Primærhelsetjeneste og Spesialisthelsetjeneste
«Barselappen»  fører med seg utfordringer og mu-
ligheter for en helhetlig barselomsorg. Det er kan-
skje meningsløst å introdusere en app/nettside de 
få dagene mor og far er under sykeshusets ansvar. 
Samtidig er det et sted å starte, før man eventu-
elt videreutvikler til å omfatte større deler av svan-
gerskapet, som i Danmark. Det fordrer god dialog 
med kommunehelsetjenesten, spesielt ettersom 
det blir aktuelt å digitalisere papirhelsekort osv.

Ressurser og forvaltning av app

Gjennom workshopene og intervju har det kom-
met frem at St. Olavs Hospital ser viktigheten av at 
appen blir forvaltet riktig i bakgrunn, eksempelvis 
ble det diskutert i den første workshopen at det 
måtte gjøres en forventningsavklaring med tanke 
på hvor lang tid det kunne ta før meldingsfunk-
sjonen ble besvart. Per dags dato er jordmødrene 

sprengt tidsmessig, og det understreker viktighe-
ten av å legge opp til en struktur og ressursbruk 
som gjør at jordmødrene får tid og får inkorporert 
i rutinene sine å svare på apphenvendelser. Hvis 
ikke kan hele app-strategien slå feil. Det er ten-
kelig at Jordmor Hjem-tilbudet vil bli hyppigere 
benyttet med tiden, som muligens vil føre til mer 
bruk av appen, og flere henvendelser. I Danmark 
fant de at det var lavere terskel for henvendelser 
via app enn via telefon, noe som kan føre til mer 
henvendelser enn per dags dato for St. Olavs Hos-
pital. Det må legges en strategi for hvordan appen 
skal håndteres av jordmødrene, der det kan være 
hensiktsmessig å se på hvordan de har løst det i 
Danmark. Samtidig må det legges en strategi for 
oppdatering av appens innhold og IT-støtte etter-
hvert som det blir mer omfattende.

5
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6ANBEFALINGER

Involver foreldre! 

Vær bevisst plattform-valg, og hvordan det legger føringer og be-
grensninger for bruk, spesielt for mødre i barsel som er spesielt 
avhengige av allsidige og tilgjengelige løsninger.

Fortsett å benytte andre prosjekt til lærdom, og husk å også få 
innsikt i prosessen de hadde. Deres løsning og eventuelle suksess 
er et resultat av prosessen.

I prioritering av funksjonalitet, initier i en dialog med foreldre, for 
å få deres synspunkt på hva som er viktigst. Videre, vær forsiktig 
med å inkludere for mye i en tidlig prosess, da kan det være van-
skelig å forstå hva som faktisk ikke fungerer.

Vær nøye med å videreformidle innsikt mellom interessenter, slik 
at det ikke forsvinner.

Legg en strategi for hvordan «Barselappen» skal håndteres og for-
valtes av jordmødre, da det potensielt kan føre til store endringer i 
deres arbeidshverdag.
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Dette prosjektet har vært en stor læringsprosess. Jeg har gitt meg 
selv mulighetene til å bli bedre kjent med barselomsorgen gjen-
nom strategisk design og tjenestedesign. Det har vært ekstremt 
lærerikt å se et så omfattende prosjekt i fra en obervatørrolle, og 
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St. Olavs Hospital i det videre arbeidet.

Jeg har lært at det an være svært vanskelig å navigere helsesekto-
ren. Det er mange faktorer som setter strenge begrensninger og 
føringer. Eksempelvis budsjett, lover, regler, politikk, og rigide IT-
systemer. Det at budsjettet setter begrensninger, har jeg ikke har 
altfor stor innsikt i. Mine anbefalinger preges av dette. Samtidig 
mener jeg at skikkelig arbeid i nåværende fase vil til slutt spare 
mer penger. Det dyreste av alt er å bruke midler på noe som ikke 
vil blir brukt eller adoptert.

I arbeidet mitt ser jeg at det alltid vil være faktorer som gjør det 
vanskelig å trekke tråder mellom eksempelvis Danmark og Nor-
ge. Det være seg kultur, modenhet for noe, struktur og arbeids-
metoder ved sykehuset.
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Intervjuguide 
 
Hvem? 
Dorthe Boe Danbjørg 

- Nestformann i Dansk sykepleierråd 
- Seniorforsker/Forskningssykepleier i CIMT 
- Praktisk erfaring med innovasjonsprosjekter, især innenfor Participatory Design 
- Doktorgradsprosjektet hennes handlet om kommunikasjon med nybakte foreldre og var 

startskuddet til «Mit sygehus» 
 
Hva ønsker jeg å finne ut? 
Lærdom og erfaringer fra prosessen av utviklingen av appen «Mit sygehus» i Danmark 
 
Introduksjon 

- Om meg 
- Oppgaven – «Design i norsk barselomsorg», som en del av St. Olavs hospital prosjekt 

med utviklingen av en app til foreldre med tidlig hjemreise fra sykehus 
- Hennes lærdom vil være viktig i denne prosessen 

 
Spørsmål 
Tema 1) Design process – Participatory Design 

- Why? 
- How did it work? 

 
Tema 2) Cooperation with developers; MedWare 

- How did it work? 
- Are they still the ones doing the iterations? 

 
Tema 3) Success 

- Some years after, what is the feedback? 
- Why do you think it is so successful? 

 
Tema 4) Iterations today 

- Is it still being iterated? 
- How does this process work? 

 
Tema 5) Lack of time with nurses 

- How did it go? 
- Have the hospital changed allocation of resources in any way? 

 
Tema 6) Experiences 

- Reccomendations to St. Olavs Hospital’s process? 
  

Transkribering 
 

1) Why participatory design process? 
The whole reason why it started; new policy in Southern Denmark, where new mothers would 
be discharged early, 4-24hours. Could technology be a possibilty for the mothers being 
discharged early? 
I have to admit; in the beginning I thought of a solution before I avtually knew what the needs 
were. We thought video calls be a viable solution, with a daily call. Were inspired by another 
process in the hospital. A couple of researchers challenged here: “Why do you think of a 
solution before you actually know what the needs are and what the users want?” 
 
Initially, first phase with the PD (“knowing what is the problem”) – tried to explore what the 
parents need through: 

- Interviews in their homes 
- Field work at the maternity ward. Observe what questions the parents have, the 

challenges they had with being discharged early,  when they came back to the ward for 
a follow-up (day 4) 

- Focus groups with health care professionals – doctors, midwives, helsesøster etc. 
- Focus groups with the parents – revealing what are their concerns and need with being 

discharged early 
- Revealed really interesting things: e.g. the health care professionals had an assumption 

that when they said that the “parents could always call them” they would – but the 
parents actually didn’t. The parents knew that, but they didn’t want to, as they had a 
perception that the nurses were really busy and they didn’t want to disturb them. That is 
why it is so important to involve the parents, because it will reveal things that you 
thought were different. 

 
Second phase with the PD: 

- Future Workshop with all participants, parents (babies) and healthcare professionals. 
Classic future workshop: “What do we know so far” “Do you see yourself in these 
issues” “Do have different needs” “Formulate what is the best scenario” 

- Lab testing where they took different ideas from the future workshop and tested them, 
e.g. video calls, weighing the baby at home. Got a lot of experience in how does it work, 
what does it give the parents and the healthcare professionals. Used the data to decide 
on developing the app. Described the app using user stories and had them validated 
with the health care professionals. One weakness is that we didn’t validate them with 
any parents at this point. Reason: it took approx. 3 months from the future workshop to 
the user stories were written, and then the parents that had been part of the study were 
at a completely different place – “You are there for such a short period of time, and then 
after 3 months you are thinking about the baby eating with a spoon, maternity leave and 
so on”. 

- After the lab testing, Dorthe met with the two engineers from MedWare, that developed 
the app. Workshop where they took all the ideas and needs and developed the app. 

- Why MedWare? Networking – one of her supervisors knew that they had great insight 
into the healthcare system, and that they knew what is at stakes when you are 
developing technologies in the healthcare sector. 

- Pilottest of the intervention with ten “new parents”, and then it was validated through 
them. New participants throughout the the project à validated by a lot of people, 
maybe 50. The downside with new parents every time is that you don’t build on the 
relationship. It’s about creating a relationship where they feel safe about criticizing the 
healthcare system, and also have the understanding of the process. “Looking back – it’s 
fine, but throughout my project I had a lot of concerns about that”. First(research) phase 
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and design phase were the same participants, and then for testing it was new 
participants. 
 
2) How did you approach new parents to be part of the study? 

In the beginning the nurses at the maternity ward asked the parents if they wanted to 
participate in the study. Then when we started with the testing phase – Dorthe did it herself 
because the maternity ward was not too sure about technology, so the nurses were hesitant 
about asking about the use of iPad. In the end, every nurse would include participants. At some 
point, good contact with the midwives. 
 

3) How did the parents take it when you asked them to join? 
They were very positive, and they wanted to contribute. In the beginning they had a lot of 
opinions about being early discharged, and then they thought it was interesting to use the apps. 
Maybe one or two didn’t want to participate. Some of them ended up not using it, e.g. one 
participant said she didn’t because it was on a handed-out iPad, and not on her own device. 
Nowadays, it’s of course on their own device, and you can download it on smartphones and 
iPads.  
In the beginning we only developed it for an iPad, which maybe was not a wise decision. “We 
thought it was nice with a bigger screen, but they wanted it to have it on their phone because 
that was the device they bring everywhere”. It shows the value of involving the users. Even 
though we did throughout the process, we did some decisions without involving them, e.g. 
choosing the device. We redesigned the app based on their input, based on the pilot test and 
also after intervention was developed. Now it’s been seven years, and a lot of iterations, it is still 
a constant development going on. 
 

4) How does the iteration development work now? Do you still get feedback from the 
users? 

It is still MedWare that does the development. It is more on a daily informal basis. They track 
how many users actually use it. Now they can also use the app during the pregnancy. Ask 
Maria about this – how do they work with app now! 
 

5) When did you introduce the app to the parents? 
Right after giving birth, before being discharged. It was implemented as a standard offer, and 
the nurses would introduce the app (they still had some iPads in case someone didn’t have a 
device). It is a lot to consume, just giving birth and then “you have to download this app” – that 
it is why it so great that it is introduced during the pregnancy. Then the parents are used to 
getting the push-messages and searching for information in that way, so it’s not another new 
thing. 
 

6) A lot of the nurses felt like they didn’t have time to reply to messages. What did they 
do afterwards? Allocating resources differently? 

One of the interesting things we did afterwards. There was a problem that the nurses would not 
reply within the four hours. We saw that after I ended the project. A new iteration where the 
nurse that would be in charge of the chat would have an iPhone in her pocket and she would 
get a notification when there was a new message. “It was important for the parents “not to 
disturb”, but the nurses actually needed to be disturbed in order to remember to check”. It was 
a the local hospital Svenborg, and often there was not any messages. The nurses would go to 
the computer to reply, but they knew that there was a message waiting. What worked for the 
parents, didn’t work for the nurses – they needed to be disturbed. 
 

7) Is it still like this today? 
I think so, but ask Maria. 
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8) How important was the participatory design process for the success of the app? 
I would say that it was crucial. We wouldn’t have gotten the inputs if we wouldn’t have involved 
the users. We would have made assumptions that weren’t correct. We thought in the beginning 
that we would do video calls, and the other maternity ward tested this. Dorthe was scared that 
this would be a success, because her data pointed at something different. Tested it on 20 
couples and on average it was only 1.3 calls. That was really good because it showed us that if 
we had just used that initial idea that we thought was good, they would not have used it. 
Because one the things with parents – they thought they disturbed. This generation wants to 
send messages. Underlines the importance of involving the participants – and having the 
participants informing about the problem, being part of making the solution and being part of 
testing. Danish PD researcher: eva brandt – model: telling, making and acting. 
“If we had just jumped to testing a solution, we would have tested something that didn’t face 
the problems that they were facing”. 
 

9) Part of the application is the “Timely Information”. Can you tell me a little bit about 
that? 

It was an idea we got from one of the participants. He said that having his first child they were 
admitted, and it was so valuable that the nurses would come and tell him things that he didn’t 
know he could ask. So that was the idea of sending these push-message. We developed them 
with the nurses at the maternity ward. They knew what they normally tell a new mother or father 
12 hours after birth, 24 hours and so on. It was one of the greatest things actually, because a 
lot of them got answers throughout the first days – so they got a lot of information they didn’t 
know they needed. The example of the guy that got an automated message that replied his 
question. It was very tailored to where they were. The nurses at the ward were very resistant to 
do it – “we always look at the parents and then we start forming the information. We don’t 
general”, but Danbjørg “pushed it” – you must know sort of what you say”. And now the nurses 
think it is a really great thing, because it prevents a lot of questions and insecurities. 
A few of the participants got a little stressed out about the timely information. We also found: “A 
newborn shouldn’t sleep 8 hours” – so maybe better to stress a little bit. 
 

10) Looking back at the process. What would you have done differently? 
That would have been to disturb new parents, and not being afraid of doing that. From having 
the workshop and then developing the apps, and then I didn’t involve the users with the user 
stories. I would have done that now – either with new parents or the ones that it might not be as 
relevant for anymore. Having them more involved closely in that process. Having more small 
iterations, and not having to gather big workshops, rather small sessions. That’s my reflections 
looking back at the development of the app. 
 

11) What are the recommendations to St. Olavs in this process? 
Involvement! Because otherwise you end up making decisions that the patients and healthcare 
professionals don’t feel ownership to. They stop using the technology if they are not involved. 
Involvement of the users is the key message. 
 

12) Singapore – doing the validation differently. Would the app in Denmark been 
different with that approach? 

Wanted to more quantitative research, but didn’t get the funding and would have strengthened 
the evidenced. In Singapore it is not in use, because no one took ownership. Statistics of usage 
– talk to Maria. 
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Intervjuguide 
 
Who? 
Maria Monberg Feenstra 

- Development nurse at the Department of Gynaecology and Obstetrics, Odense 
University Hospital 

- Does research in Nursing Science 
- Most recent publication is '“Dad – a practical guy in the shadow”: Fathers’ experiences 

of their paternal role as a father during early discharge after birth and readmission of 
their new-borns’ 

- Has insight into the use of “Mit sygehus” at the hospital today 
 
What do I want to learn? 
Knowledge and experiences from the process of developing the app «Mit sygehus» in Denmark, 
with a specific focus on how it is used and iterated today 
 
Introduction 

- About me 
- The assignment – «Design i norsk barselomsorg», as a part of St. Olavs hospital project 

regarding the development of an app for parents being discharged early from the 
hospital 

- Her knowledge is important in this process 
 
 
Theme 1) development of the app today 

- Cooperation with MedWare 
- Feedback form users 

 
Theme 2) Success 

- Do you think it is successful? 
- How do you measure it? 
- Statistics of usage 
- Feedback 

 
Theme 3) How nurses use it and reply to messages today 

- iPhone/computer/office 
- Changed allocation in resources? 
- What are their feedback? 

 
Theme 4) Adding features 

- How does this process work? 
- E.g. now you can use it throughout pregnancy as well. How was this developed? 

 
Theme 5) Experience 

- Why do you think it so successful? 
- Recommendations for St. Olavs now that they are going to develop an app 

  

INTERVJUGUIDE - FEENSTRA

Transkribering 
 

1) In genereal, how is it used today?  
 
We continued the project after Dorthe finished her PhD. We have two birth units in here in 
Southern Denmark, one in Odense and one in Svenborg. We continued to use it in Svenborg 
(which is where Dorthe developed her app). When she finished, the app continued to be active 
down there. One year later we decided to introduce it to staff in Odense also, so the families 
that gave birth here as well were able to use it – it was around 2016.  
Shortly after Dorthe finished her project here, the company – MedWare – got a job at the 
hospital here to develop the app further, so it could be used in different departments. The app 
is the same in Odense and Svenborg. 
 

2) Has there been a lot of iterations? 
Yeah, because there was a researcher here in Denmark that finished her studies around 
breastfeeding in an early discharge setting (about 2-3 years ago). So the recommendations 
around how to talk and guide breastfeeding have changed. The information in the app therefore 
had to be changed. When using an app, you always have to develop on it throughout the years. 
“I’m mainly on the app together with some nurses right now to modify the information in it, but 4 
times a year I put it in my calendar to check up – is there anything new – adjustments or 
information. 
 

3) How is the process if anything needs to changed? 
If it’s just a link, I do it right away. If it is the content I use the specialists from the clinic. That way 
you have user involvement with the staff so they know what is in the app also, and if they want 
to add something. Cooperation with the staff is very important. 
 

4) Do you talk to Medware about development? 
No, now the app is actually so big now, so that the people that work with IT at the hospital have 
a unit where the clinic can get support and make requests. The IT department have contact 
with medware, and there is no longer direct contact between the clinic and medware. 
 

5) Do you get feedback from the parents regarding the app? 
Sometimes I do some projects in the clinic where I have to interview the parents, and often we 
talk about the app. In Denmark we this national questionnaire every year where new parents get 
asked about their experiences during pregnancy and postpartum. “I can see in the responses 
that they are very happy about the app”. 
The app is not in the national survey, but when parents give qualitative responses about what 
has “been extra good” and so on, a lot of parents mention that the app has been very nice, 
especially the automatic messages. Emphasizes the importance for fathers as well. 
 

6) What are the most important features? 
The chat function – it’s not that many messages coming in (don’t know the numbers). One of 
the barriers about bringing it to Odense because a lot of people give birth there – will we be 
able to response to all messages? About 4500 births every year. The function is also a very 
good offer when they need to send pictures of the belly buttons and so on. Now we are testing 
video consultation as well – doctors will call through the app so the patients don’t have to go to 
the hospital. Considering testing this video feature with breastfeeding guidance as well. 
 

7) How does it work with the nurses regarding time and replying to messages? 
At our place is not a problem – here in Svenborg it is a small birth unit – the chat there answers 
all the chats. We have an answering period of 4-6 hours. They reply to the messages coming in 
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the chat and ask the parents to call instead.  
The nurses have an iPhone in the pocket – just one nurse that has the job that day. If they are 
really busy in Svenborg, they can send the phone responsibility over to Odense. 
 

8) When did you introduce the possibility to close the chat? 
When we moved over to Odense. Changed the protocols so that very step is thought through. 
 

9) Do you think the app is successful? 
Yes – I think it as a very good offer for parents going home early, especially the feature about 
automatic messages. They remind them of how the baby is doing. They say it is nice to have 
these messages coming through reminding them what to pay attention to. It’s useful and a 
good offer with good, valid information right at hand. 
 

10) Is it a systematic approach to get feedback from parents? 
Now they start with the app during pregnancy. In the pregnancy part, there is a 
support/feedback function but they don’t get that much feedback there. Could also put it in the 
postpartum part – but then we need to handle it somehow. Are the fathers missing something? 
The fathers’ needs. 
It is only the mother that has a user, because that is the only option legally. MedWare is looking 
into the option to register a relative. 
 

11) Statistics of usage 
Everyone is hooked up online through their journal – about 70-75 % sign in after birth. A little 
less in the pregnancy period. It’s interesting what articles are read the most. How do they use 
it? 
The parents are introduced to the app at their first consultation with the midwife – around week 
14-16. We have posters about the app there and the midwife introduce the app. When they 
give birth, they are reminded they have to move into another “level of the app”- “new parents”. 
“The parents told me “I have some messages on the app, but I can’t find them.” That’s 
because they are still in the pregnant part and not in the “new parents” part. So they have to be 
guided there after giving birth” - Maria 
 

12) What made you decide on making the “pregnancy”- part? 
It made sense. The pregnant women said it was difficult to get in touch with the midwives. The 
app made it possible to chat and read information. Diary function. Planning on monitoring 
pregnant women at home. 
 

13) Plans for future features? 
Relatives to get access and video consultancy (bright new). Using pro data - developing 
questionnaires to use through the app, before they meet in the clinic and so on. The paediatric 
department is discharging premature babies early and using video consultancy. They are using 
it for “gulsott”. 
 
“When you are developing something new – always look out into the world and pay attention to 
others experiences. Then you can take what is good and is working, and then don’t make the 
same mistakes” - Maria 
 
Dorthes phD was really good with the participatory process. Some of the challenges in Odense 
was that the staff wasn’t used to using this technology. They had to get used to using it. The 
staff also needs to be introduced to how it works. Now it is a mandatory part of what you learn 
when you start at the department, and they are recommended to download it. Maria sends out 

an email to the staff whenever there is new content. The parents don’t, but I hope they only 
read what they need to know, e.g. if my child is yellow I read about that. 
 

14) Any change in the questions you get form parents after the app has been introduced? 
I don’t have any statistics, but I think more parents find the answers on their own. 
 

15) Recommendations for St. Olavs 
Involve the users – the parents and the staff that has to use it. Then the project will work! 
Everyone should be with you. 

Intervjuguide 
 
Hvem? 
Alexander Moen 

- Innovasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge, med hovedfokus på produktinnovasjon 
- Ansatt ved Fremtidens Operasjonsrom (FOR), som er en arena for forskning- og 

utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i 
Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. 

- Koordinator for Barsel-app prosjektet ved St. Olavs Hospital 
 
Hva ønsker jeg å finne ut? 
De delene av prosessen til St. Olavs som jeg ikke har hatt direkte innblikk i, og bakgrunnen for 
ulike avgjørelser som er tatt 
 
Introduksjon 

- Snakke om definering av oppgave og hvorfor jeg valgte dette utgangspunktet 
- Ulike ting som jeg ikke har innsikt i, som Alexander har god innsikt i, som jeg gjerne 

ønsker å kartlegge 
- Noen spørsmål virker kanskje dumme, men ja.. 

 
Tema 1) St. Olavs prosess 

- Før februar 
o Hva skjedde før dette? 

§ Hvordan ble det landet at E-helse skulle utvikle? 
- Februar til nå 

o Hvem legger føringer for at den er lagt opp slik den er? 
§ Eks. hvorfor tre workshops? 
§ Hvem velger ut hvem som er med i disse workshopene? 
§ Hvorfor har ikke foreldre tatt del i denne fasen? 
§ Hvordan har dialogen med E-helse fungert utenom workshops? 

- Fremover 
o Hva er planene fremover? 

§ Involvering av foreldre? 
§ Tidsplan? 
§ I det lange løp:  

• ressursendring ved sykehus?  
• Hvordan inkludere ansatte i appen? 
• Hvordan fortsette iterasjonene? Eks. vil IT avdelingen ved St. 

Olavs kunne endre på ting eller må alt skje via E-helse? 
§ Måling av suksess 

 
Tema 2) Danmarkseksempelet 

- Dere skriver selv at prosjektet her er inspirert av Danmarkseksempelet. I hvilken grad har 
du eller andre i prosessen kjennskap til det? 

o I hvilken grad har dere sett på selve prosessen de har gjort ting og kommet frem 
til sin løsning? 

o har dere sett på løsningen deres og features som de har i sin app og hvorfor? 
  

INTERVJUGUIDE - MOEN
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DEFINISJONER

Barseltiden
Et begrep som brukes om den tiden en antar kvinnekroppen trenger 
for å tilpasse seg etter svangerskap og fødsel. I de fleste kulturer 
defineres perioden til om lag 40 dager eller seks uker.

Deltakende (eng.: Participatory) design
En tilnærming til design som inviterer alle interessenter (for eksempel 
kunder, ansatte, partnere, borgere, forbrukere) til designprosessen 
som et middel til bedre forståelse, møte og noen ganger forutse deres 
behov.

E-helse 
E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 
å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 

M-helse
En forkortelse for mobil helse, et begrep som brukes til utøvelse av 
medisin og folkehelse ved hjelp av mobile enheter.

Menneskesentrert (eng.: Human-centered) design
Human-centred design is an approach to interactive systems 
development that aims to make systems usable and useful by focusing 
on the users, their needs and requirements, and by applying human 
factors/ergonomics, usability knowledge, and techniques. ISO 9241-
210:2010(E)

Telemedisin
Telemedisin er bruk av ulike former for teleteknologi og 
datakommunikasjon til medisinske formål. Telemedisin innebærer 
undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter 
samt opplæring av pasienter og personell ved hjelp av systemer som 
gir umiddelbar tilgang til ekspertise og informasjon om pasienten, 
uavhengig av hvor pasienten eller den relevante informasjonen er 
geografisk lokalisert.
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