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Få kvinner velger teknologiyrker.
Samtidig er teknologi på full fart inn i 
tradisjonelle kvinneyrker
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Veien til …



Kjønnsdelt utdanning og arbeidsliv

HELSE TEKNOLOGI

E-HELSE

Hvem jobber innen e-helse? → Hva bringer kvinner til e-helse?



• Nordwit: Nordic Centre of Excellence om kvinner i teknologirelaterte 
karrierer 
• Universitetet i Uppsala, Univ. i Tampere, Vestlandsforsking

• 2017-2022

• Hvem er kvinnene som jobber med e-helse, og hvordan ble de involvert?

• Dybdeintervjuer i Sverige og Norge

• Sverige: 8 kvinner involvert i et e-helseprosjekt

• Norge: 28 kvinner i teknologikarrierer, bl.a. 3 innen e-helse

• Involvert i ledelse for utvikling og implementering av e-helseløsninger

• Handler om:

• Tekniske spørsmål, definisjoner og standarder, samspill mellom ulike IT-systemer, 
sikkerhet og personvern, brukervennlighet osv.

• Sosiale og kulturelle aspekt, rutiner for vedlikehold, intern kommunikasjon ang. 
omstilling osv.

• Alle kvinnene kom inn med helsefaglig bakgrunn

Studie av kvinner i e-helse i Norge og Sverige



• Ved å gå inn i en rolle der e-helse 
ikke hadde vært vanlig

• Økt digitalisering gjorde e-helse til 
en del av ulike roller

• Eks 1: Lege, ingen erfaring med IT, 
ble involvert i implementering av 
online pasientjournal:

• «Jeg ble bare involver i e-helse 
som del av arbeidet som 
representant for fagforeningen. 
[…] Vel, den første følelsen var 
negativ. Det var en spesielt sterk 
negativ følelse» (A)

• Eks 2: Ble oppfordret til å  gå inn i 
IT implementering, opplevde 
karriereskifte:

• «Det var helse lenge, og nå har det 
vært IT lenge. […] Det var ikke 
planlagt, men det var interessant 
og har fått meg til å endre 
karriere.»

• Engasjement i e-helse var ikke 
kvinnenes eget initiativ

• Gjennom e-helsearbeid har de 
etablert arbeidsprofiler som 
inkluderer IT

«Pushed» - «dyttet» inn i e-helse



• Muligheter til å jobbe med noe 
annet innen helsesektoren

• Eks 1: negative endringer på 
arbeidsplassen som følge av 
leder som sluttet:

• «… han headhuntet meg, og da 
ble jeg rekruttert til dette IT-
senteret» - og hun ble værende i 
15 år i IT-jobb

• Eks 2: Sykepleier, jordmor, men 
misfornøyd med 
arbeidsforhold/arbeidstid:

• «Det var en måte å slippe unna 
det å måtte jobbe natt og helger 
og kvelder» 

• IT ble en løsning for å slippe 
unna arbeidsforhold de var 
misfornøyd med

E-helse som en «rømningsvei»



• «Snublet» over e-helse og ble 
nysgjerrig og interessert

• Ble værende i e-helse

• Valgte IT-utdanning for å sikre 
kompetanseplattformen i e-
helse

• Eks 1: Fra interesse til utdanning

• «Jeg er veldig interessert i 
teknologi og jeg likte veldig godt 
jobben min som medisinsk 
sekretær, men så kom det til et 
punkt: hva gjør jeg nå? […] og så 
snublet jeg over informasjon om 
ingeniørutdanning.»

• Var fornøyd med jobben sin.

• Skiftet til IT ut fra interesse for IT

• Fortsatt innen helse, men med 
ny rolle

Tilfeldigheter



• Erfarte behov for IT-kompetanse 
innen helsearbeid

• Eks 1: Sykepleier som savnet IT-
kompetanse for å gjøre jobben 
som sykepleier

• «Det var en missing-link mellom 
jobben jeg gjorde som sykepleier 
og IT-avdelingen. Det var ingen 
kommunikasjon og ingen dialog i 
det hele tatt, fordi jeg forsto ikke 
hva de sa og de forsto ikke hva vi 
sa. Og da syntes alle at alle de 
andre var idioter»

• Tilbake til utdanning for å skape 
en bro mellom helsefag og IT-
fag – en som snakker «begge 
språkene»

• Behovet går begge veier:

• «Grensene for de som jobber 
med teknologi har endret seg og 
det er ikke lenger nok å bare 
kunne noe om den tekniske 
siden.»

Behov for teknologikompetanse



• Målet er var å identifisere hva som bringer kvinner til e-helse 

• Informasjon som er nødvendig for å sikre at også kvinner også deltar i 
utforming av digital transformasjon i helsesektoren

• Kvinnene vi intervjuet er pionerer:
– de må lage veien mens de går og de bidrar til å definere e-helse

• E-helse krever kompetanse om både helse og teknologi:
– kvinnene bidrar til å etablere broer og forbindelser mellom helse og 
teknologi

• E-helse er fortsatt nytt i fht kompetanse/utdanning i helsesektoren:
– ingen av kvinnene hadde IT-utdanning, men en del valgte å skaffe seg 
formell kompetanse

Konklusjon



HELSE TEKNOLOGI

E-HELSE

push

flukt

tilfeldig
behov

• Hvordan skal framtidens e-helsekompetanse sikres gjennom utdanning?

• Vil e-helse påvirke forestillinger knyttet til kvinner og menns forhold til teknologi? 

• Kan e-helse brukes for å rekruttere - kvinner til teknologi og menn til helsearbeid?

Hvordan skal «veien til e-helse» 
se ut i framtiden?

Her har vi sett 
denne 
modellen:

Hvordan skal 
framtiden se ut?
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