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Kort beskrivelse av de KOM-prosjekter  
 
Flytting av AFR 
Prosjektet skal se på om flytting av AFR kan redusere kostnader ved drift/vedlikehold av 
bygget på Kongsgård og se på faglige synergier og generell effektivisering ved 
samlokalisering med akuttvirksomheten. Det skal vurderes om brukere får bedre 
tilgjengelighet. Det skal også være en gjennomgang av tilbud sammen med kommunene for 
å ta ut evt. potensial for samhandling.  
Prosjektleder: Anne Kari Thomassen 
 
Avstandsoppfølging – «sykehus hjemme» 
Det utvikles stadig flere teknologiske muligheter for avstandsoppfølging.  SSHF må være i 
stand til å ta i bruk mulighetene. Prosjektet skal identifisere flere aktuelle pasientgrupper 
enn dem som i dag får telemedisinsk oppfølging. I tillegg har prosjektet som ambisjon å å 
etablere et effektivt felles forvaltningssystem og identifisere finansieringsutfordringer og 
foreslå incentivordninger. Prosjektet gjennomføres sammen med kommunene. 
Prosjektleder: Inger-Alice Naley Ås 
 
De som trenger det mest 
Nasjonale tall estimerer at 10% av pasientene forbruker 60% av totale ressurser i sykehuset 
innenfor somatikk og rusbehandling, og 70% av ressursene innenfor psykisk helsevern. Mye 
tyder på at helsehjelpen kan få bedre kvalitet for denne gruppa og ressursene fordeles bedre 
i befolkningen.  Hvordan kan SSHF gå fram for å gi denne gruppen et kvalitetsmessig bedre 
tilbud? 
Prosjektleder: Ole Rysstad  
 
Felles biladministrasjon ved SSHF 
Er det gunstig om SSHF innfører en felles biladministrasjon? I dag har klinikkene ansvar for 
sine biler i en bilpark med over 100 kjøretøy. Hvordan kan bilparken bedre utnyttes, slik at 
SSHF kan øke tilgjengeligheten på biler, kanskje med færre kjøretøy?  
Prosjektleder: Jon Sverre Berg 
 
Økt arbeidsglede - “Joy in work” i SSHF 
Økt arbeidsglede/joy in work er en av flere strategier for å drive kvalitetsforbedring i 
helsetjenesten. Studier viser at en høy andel helsepersonell rapporterer symptomer på 
utbrenthet. Mindre evne til engasjement kan føre til økning i uønskede hendelser og lavere 
pasienttilfredshet. Prosjektet skal ta utgangspunkt i rammeverket for Joy in work utviklet av 
Institute for Healthcare Improvement, og beskrive hva som skal til for at Joy in Work kan 
integreres i hele SSHF. 
Prosjektleder: Torunn Poppe 
 
Langtidsplanlegging av legers arbeidstid  
En rapport fra Riksrevisjonen peker på at en lengre planleggingshorisont vil gi mer effektiv 
utnyttelse av legenes arbeidstid. Dette vil kunne bidra til å redusere ventetid, unngå 
fristbrudd og øke inntjeningen fordi antall tomme timeavtaler blir redusert. Prosjektet skal 



finne faktorer som gjør det vanskelig å planlegge 6 måneder fram i tid, samt finne tiltak som 
kan øke dagens planleggingshorisont.   
Prosjektleder: Jorunn Sandvik 
 
Ny oppgavedeling 
I årene som kommer vil det bli mer utfordrende å rekruttere helsepersonell i Norge. 
Prosjektet skal vurdere hvordan personell kan utføre nye oppgaver for å slik at rett 
kompetanse kan brukes på rett sted. I første omgang vurderes oppgavedeling fra sykepleiere 
til helsefagarbeidere/helsesekretærer i døgnenheter i somatikk og KPH, oppgavedeling fra 
lege til sykepleier på gastro-poliklinikker, og oppgavedeling fra bioingeniører til sykepleiere 
og/eller helsesekretærer.  
Prosjektleder: Nina Føreland 
 
Optimal drift av poliklinikk 
Prosjektet skal kartlegge og beskrive hvordan ulike enheter planlegger poliklinikk og utnytter 
kapasitet. Bakgrunnen er Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan helseforetakene utnytter 
legeressursene, som konkluderte med at bare 12 % av landets poliklinikker drives optimalt. 
Det er ulik praksis på tvers av SSHF for planlegging av poliklinikk. Prosjektet skal kartlegge og 
beskrive dagens situasjon for planlegging av poliklinikk og utnyttelse av kapasitet. Det skal 
vurderes om SSHF skal etablere felles rutiner, og identifisere hvilke rutiner som i så fall skal 
utvikles. 
Prosjektleder: Nina Roland 
 
Optimal journaldokumentasjon 
Prosjektet skal bygge på tidligere prosjekter, og identifisere et overordnet prosjekt for å 
finne SSHF-standarder for journaldokumentasjon og prosesser knyttet til dette.  
Prosjektet skal blant annet kartlegge og effektivisere prosessene i de administrative 
funksjoner som innkalling til ny time, viderehenvisning, dokumentmottak og koding. 
Prosjektet skal også vurdere ulike løsninger for å effektivisere journaldokumentasjonen 
eksempelvis gjennom bruk av etablerte system for medisinske fraser. 
Prosjektleder: Marit Nyhus 
 
Optimal operasjonsplanlegging ved SSHF 
Prosjektet skal kartlegge og beskrive hvordan operasjoner planlegges og 
operasjonskapasiteten utnyttes. Det skal vurderes om foretaket skal etablere felles 
planleggingsrutiner på tvers og om det er aktuelt å etablere et robotverktøy for logistikk og 
planlegging. 
Prosjektleder: Anne Grethe Kaspersen 
 
Fra døgn til dag 
Det er usikkert om SSHF har lik praksis av dagbehandling på tvers i foretaket. Det er en 
målsetting innenfor kirurgiske fag, medisinske fag, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling at behandling skjer i poliklinikk eller i form av annen 
dagbehandling der det er mulig. Målet med prosjektet er å behandle flest mulig pasienter i 
dagtilbud eller poliklinikk, sikre riktig omsorgsnivå og redusere unødvendig liggetid. 
Prosjektleder: mangler 
 



 
Gjør kloke valg på Agder 
Prosjektet skal bygge på anbefalingene i kampanjen gjør kloke valg, igangsatt av 
Legeforeningen. Hensikten er å identifisere områder hvor SSHF kan redusere overutredning, 
overdiagnostisering og overbehandling, og sikre en enhetlig praksis på tvers. Hvordan kan vi 
gjennom samvalg engasjere pasienter i å gjøre kloke valg? 
Prosjektleder: mangler 
 
Kontinuerlig forbedringsarbeid ved SSHF 
SSHF har behov for et konsept for kontinuerlig, strukturert forbedringsarbeid på alle nivå i 
organisasjonen. Det gjennomføres mye forbedringsarbeid i dag, men dette er ujevnt fordelt i 
foretaket og det benyttes varierende metodikk. Hensikten med prosjektet er å rulle ut en 
felles metodikk, som blant annet sikrer systematikk, måloppnåelse og relevant 
kompetanseheving. Forbedringsarbeid skal bli en integrert del av det daglige arbeidet. 
Prosjektet planlegges for å vare i fire år. 
Prosjektleder: Under ansettelse 
 
Ressursutnyttelse på tvers 
SSHF har variasjon i hvordan bemanning, utstyr og arealer utnyttes, det er variasjon i 
ventetid og variasjon i liggetider. Hensikten med prosjektet er blant annet å redusere 
uønsket variasjon. Noe av gevinsten vil være likebehandling for pasientene i Agder og bedre 
økonomi i foretaket når kapasitet og ressurser utnyttes best mulig. Underveis i konseptfasen 
skal det tas stilling til om prosjektet skal deles opp i avgrensede delprosjekter. 
Prosjektleder: mangler 
 

https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/

