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I avhandlingen foreslås det en ny angrepsvinkel for å utvikle brukergrensesnitt for 
redningsarbeidere i politiet, ambulansetjenesten, brannvesenet og frivillige 
organisasjoner. Brukergrensesnittene settes sammen etter behov av fleksible byggeklosser 
som er enkle å tilpasse til ulike rammebetingelser som etat, type redningsaksjon og 
karakteristika ved aksjonen. Den nye angrepsvinkelen er konkretisert i rammeverket 
FLUIDE som bl.a. består av to språk for å spesifisere brukergrensesnitt. I tillegg til 
rammeverket inneholder avhandlingen en systematisering av krav og prinsipper for 
utforming og realisering av brukergrensesnitt for redningsarbeidere, og et forslag til 
hvilke typer byggeklosser slike brukergrensesnitt bør settes sammen av. Utarbeidelsen av 
krav, prinsipper, forslag til byggeklosser og selve FLUIDE-rammeverket bygger på en 
rekke empiriske studier av redningsarbeid i Norge. Rammeverket er evaluert i to store 
case-studier. 
 
Granskninger og oppfølgingsrapporter fra alvorlige hendelser i Norge (som 
terrorangrepet 22. juli 2011) har vist at IKT-løsninger som benyttes av blålysetatene er 
mangelfulle. Tross en politisk og samfunnsmessig fokus på situasjonen har det ikke 
skjedd vesentlige forbedringer de siste fem årene, og man kan hevde at redningsarbeidere 
i felten har vesentlig dårligere IKT-systemer enn i de fleste andre deler av samfunnslivet. 
 
En av årsakene til dette er karakteristika ved redningsarbeid, bl.a. at det er veldig variert, 
endrer seg hurtig og er uforutsigbart. En annen årsak er at de fysiske omgivelsene dette 
arbeidet foregår i er variert og ofte utfordrende. Derfor er det spesielt krevende å utvikle 
IKT-løsninger som er fleksible og dynamiske nok til å støtte skiftende behov. 
Tradisjonelle systemutviklingsmetoder kommer ofte til kort ved utvikling av slike 
løsninger. Utvikling av brukergrensesnitt som er tilstrekkelig fleksible er spesielt 
utfordrende. FLUIDE-rammeverket er laget for å forenkle slik brukergrensesnittutvikling. 
 

 

 

 


