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Hva er KOM?
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•Kvalitet og Modernisering – for et bærekraftig sykehus

•«Ekstra muskler i organisasjonen»

Prosjektgjennomføring
Opplæring
Lederstøtte 
Prosjektportefølje

Organisasjonsutvikling
Kultur
Omstilling
Endringsevne



Hovedmålsetning – et bærekraftig sykehus
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KOM skal være til støtte for hele foretaket – vi skal sammen oppnå:

- Å forbedre økonomien vår med 200 millioner kroner

- Bedret investeringsevne

- Større handlingsrom

- Bærekraft



Prosjektgjennomføring
Hva skal KOM konkret 
gjøre?



Konkrete arbeidsområder
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• Prosjektidéer

• Prosjektmetodikk og transparent beslutningsprosess

•Gevinstrealisering

• Porteføljestyring

• Forbedringsarbeid

• Forberede programmets avvikling --> overlevering til organisasjonen



Prosjektidéer
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Idé meldes i Idémottaket
Alle idéer sorteres og det gis 
tilbakemelding til innsender

Aktuelle idéer som kan bli 
prosjekt i KOM følges opp 
ved at innsender fyller ut 

prosjektforslag

Programdirektør gjennomgår 
prosjektforslaget og 

igangsetter mandat hvis 
idéen skal videre til konsept

KOM skal:

- Systematisere ideer som 

kommer inn

- Gi tilbakemelding til 

innsender

- Følge opp og igangsette 

noen prosjekter

- Sikre oppfølging i linjen av 

prosjekter som ikke går inn i 

KOM





Prosjektmetodikk og transparent beslutningsprosess
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KOM skal:

- Bidra til å oppdatere og 

videreutvikle metodikken

- Utvikle og gjennomføre 

prosjektlederkurs

- Utvikle og gjennomføre 

prosjekteierkurs

- Veilede og støtte 

gjennomføring av prosjekter i 

linjen

- Gjennomføre noen prosjekter
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Gevinstrealisering

KOM skal:

- Bidra til å oppdatere og 

videreutvikle metodikken

- Skal bruke metodikken i 

prosjekter

- Bidra til god integrasjon 

mot virksomhetsstyring
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Porteføljestyring

KOM skal:

- Bidra til å oppdatere og 

videreutvikle metodikken

- Følge opp prosjektene 

gjennom porteføljestyringen

- Balansere risiko og 

ressursinnsats i porteføljen



Forbedring vs. prosjekt

• Forbedringsarbeid: Systematisk tilnærming 
som gir kontinuerlig forbedring av f.eks. 
arbeidsprosesser hvor uhensiktsmessige 
oppgaver elimineres. Bedrer flyt for pasient, 

medarbeider og samfunnet.

• Prosjekt: Arbeidsform som er avgrenset i tid, 
har et definert mål, ofte krever tverrfaglighet 
og gjennomføres innen gitte ressursrammer. 
(Større omfang, potensielt høyere risiko og 
mer komplekst enn et forbedringsarbeid).

KOM skal:

- Ikke gjennomføre 

forbedringsarbeider, men:

- Bidra til å oppdatere og 

videreutvikle 

forbedringsmetodikken

- Gjennomføre kurs i 

forbedringsmetodikk

- Bistå linjen med 

forbedringsmetodikk



Foretaksledelsen

Klinikkledernivå

Avdelings- og enhetsledernivå 

Forbedringsarbeid: Daglig aktivitet 
virksomhet/pasientbehandling

KOM gir støtte i 
prosjektgjennomføring.

Forbedringer skal gjennomføres 
på lavest mulig nivå i SSHF. 

Dersom det er behov for støtte og 
gjennomføring kontaktes 
nærmeste leder og/eller KOM. 

KOM-prosjekt og forbedring:



Forhold mellom programkontor og foretaksstaber
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Fagavdelingen

Forbedrings-
metodikk        

Samhandling

Organisasjonsavdelingen

Kompetanse       
Opplæring     
Omstilling

Økonomiavdelingen

Gevinstrealiserings-
metodikk

Teknologi og e-helse

Prosjekt- og 
porteføljestyring

Kommunikasjons-
avdelingen

Kommunikasjon             
Informasjon

Kvalitet og 
modernisering 
KOM



Det viktigste er pasientens helsetjeneste
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• KOM skal bidra til 

• bedre brukererfaringer

• bedre behandlingsresultater 

• mer effektiv ressursbruk

• økt arbeidsglede

• KOM har også viktige «Merverdier for organisasjonen»



9 merverdier av KOM - Organisasjonsutvikling
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1. Bedre involvering og forutsigbarhet og økt tillit mellom partene

2. Kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid, for å dele erfaringer og lære av hverandre

3. Evne til å prioritere og styre ressurser og økonomi i prosjekter og se sammenheng mellom dem

4. Tydelighet på hvilke gevinster prosjekter har gitt – og evne til å avbryte prosjekter

5. Sykehus i nettverk – «kultur for helhet» og økt standardisering

6. Bedret samhandling

7. Bedre utnyttelse av helseteknologi

8. Bedret rekruttering

9. Økt endringsevne 



• Mottak av idéer/forbedringer/prosjekter
• Integrering mot Idémottaket – totalt rundt 180 ideer innkommet

• Prosjektledere og mandat på foreslåtte prosjekter
• Totalt 16 prosjekter med vedtatte mandater

• Prosjektlederkurs
• Gjennomført 8 kurs – gode tilbakemeldinger
• Satt opp 8 kurs tom. juni (ca 1 per uke fordelt på Kristiansand, Arendal og Flekkefjord)
• 1-2 TV per kurs

• Oppretter ny intranettside for KOM
• Transparent beslutningsprosess

• Programdirektør begynte 1. april
• Rekruttering til programkontoret pågår

Status KOM



• Avstandsoppfølging – «Sykehus hjemme»

• Barn under radaren

• De som trenger det mest på Lister

• Flytting av AFR

Igangsatte prosjekter



• De som trenger det mest

• Felles biladministrasjon ved SSHF

• Dreining fra døgn til dag

• Gjør kloke valg i SSHF

• Økt arbeidsglede - “Joy in work” i SSHF

• Kontinuerlig forbedringsarbeid ved SSHF

• Langtidsplanlegging av legers arbeidstid

• Ny oppgavedeling

• Optimal drift av poliklinikk

• Optimal journaldokumentasjon

• Optimal operasjonsplanlegging ved SSHF

• Ressursutnyttelse på tvers

Prosjekter som vi starter opp 1.5.2019




