
KOM-programmet

Styremøte 15.06.22

Grete Dagsvik, programleder 



Film
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https://vimeo.com/687869276/603461490a

https://vimeo.com/687869276/603461490a


KOM-programmet skal: 
• videreutvikle en kultur for kontinuerlig 

forbedring 
• bidra til at vi utvikler og følger beste praksis for 

bruk av våre samlede ressurser, og skal involvere 
kommunene i sitt arbeid der det er relevant

• legge til rette for økt digitalisering og bidra til at 
organisasjonens medarbeidere settes i stand til å 
ta i bruk de nye løsningene 

• ha fokus på at arbeidsprosesser skal fornyes, 
forenkles, samordnes og gjøres mer 
brukervennlige slik at de gir økt tjenestekvalitet 
for organisasjonen

Mål
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KOM-programmet
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Kompetanser
Prosjekt- og prosessledelse
Kontinuerlig forbedring
Tjenesteinnovasjon
Arbeidsprosesser
Gevinstrealisering
Samhandling med kommuner
E-helse
Virksomhetsutvikling



Programplan 2019– 2023
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Q3 Q42023 Q1 Q2Q2 Q3 Q4Q3 Q4 2022 Q1

Prosjekter

2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4

Pitstop

Programkontor-oppgaver

Andre oppgaver

2021 Q1 Q2

KOM-prosjekter 

Øyeavd

ØNH

Evaluere
modell BUA

Operasjon Urologi

Støtte i utvalg pleie

Forenklemetodikk Utvikle opplærings-modul

Rev kommunikasjonsplan

Etablere porteføljestyring for KOM-prosjekter

Sørge for gevinstrealisering, måloppnåelse, rapportering, struktur, oversikt og sammenheng

Bistand til lokale forbedringtiltak initiert i linja

Støtte i utvalg merkantil

KPH

Ny pitstop fagområde 

Ny pitstop fagområde 

Ny pitstop fagområde 
Ny pitstop fagområde 

BDS, Akuttmottak, ? ?

Planlegge avvikling Program

Ledelse av og støtte i  utvalg AIO og opererende fag

Kir senger

Digaital koordineringsgruppe

Ambulanse, AMK

SFK

Forbedringsopplæring: Agent, forbedringsveileder, leder, basiskompetanse/verktøyopplæring.

Gastro?

Bistand til andre lokale prosjekter

Koronarelaterte 
oppgaver

Koronarelaterte 
oppgaver

Nasjonalt nettverk for forbedringsagent/veilederopplæring

Regionalt nettverk for gevinst og endringsarbeid

Regnionalt nettverk for porteføljestyring

Planlegging, justering og oppfølging av pitstop

Sengepost SSF

Deltakelse i eksterne prosjekter

Forprros jekt KOM

Ansettelse KOM

Pros jektopplæring

Etablere programstruktur



Metode – prosjekt og forbedring
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KOM bruker 
metodikk fra blant 

annet 
prosjektstyring, 

kontinuerlig 
forbedring, 

tjenestedesign og 
innovasjon



• Samarbeid med Utviklingssenteret i Agder
• 18 deltakere fra SSHF (av 36 totalt) – fra alle klinikker
• Pilot 2021/2022 – avsluttes 8.juni på UV-senteret

• Praktisk fokus, alle leder et forbedringsarbeid
• Pasientflyt/pasientforløp (5)
• Arbeidsflyt (5)
• Samhandling og kommunikasjon (4)
• Bruk av rutiner, sjekklister og prosedyrer (3)
• Kompetanseheving og teknologi (1)

• Alle i SSHF får individuell veiledning fra KOM
• Nytt kull 2022/23 – fulltegnet 
• Nytt i for 2022/23 – Veilederutdanning

i forbedringsarbeid – ledige plasser

Forbedringsagentutdanning Agder
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PITSTOP
En metode for intensivt arbeid 

med forbedringsområder i 
en avdeling eller et fagområde.

Det er medarbeiderne som definerer 
realitetene, mulighetene og hvilke 

tiltak som kan gi bedre kvalitet 
for pasienter og 

bedre arbeidshverdag 
for medarbeidere.

Tidsrammen for en pitstop er 5-6 
måneder, med en 

planlagt oppfølgingsperiode.

- En kort stopp for vedlikehold og
påfyll

Forstå problemstilling og sette mål. 
Forankre hos ledere og tillitsvalgte. Etablere 

kommunikasjonsplan.

Kartlegge og 
identifisere 

forbedringsmuligheter

Prioritere 
forbedrings-
muligheter

Foreslå, 
planlegge og 

prøve ut tiltak

Oppsummere, evaluere og 
formidle resultater

Anbefale 
videreføri

ng

Oppfølging og synliggjøring av 
resultater https://vimeo.co

m/687869472/5
de965cbc6

https://sshf.fisp.no/teams/Intranett2/Sider/Mange-sm%C3%A5-grep-med-stor-.aspx
https://vimeo.com/687869472/5de965cbc6


Film om pitstop






Bedre resultater på 
ForBedring
Joy in Work

Medikament-
kabinett

Redusert 
epikrisetid

Talegjenkjenning

Unngå unødig 
reisetid
Avstands-
oppfølging

Økt brukertilfredshet
Bruk Brukeren

Redusert 
ventetid

Pitstop

Mer enhetlig tilbud
Nevroutviklings-

forstyrrelse
Mer enhetlig tilbud

Pitstop
Mer enhetlig 

rehabiliteringstilbud
Rehabilitering

Økt 
brukertilfredshet

Bruk Brukeren

Spart tid
Talegjenkjenning

Økt aktivitet ved 
poliklinikk

Pitstop
Redusert sykefravær

Joy in Work
Redusert overtid

Medikament-
kabinett

Gevinster på programnivå

Færre klager
Rehabilitering

Redusert 
ventetid
Telesår

Antall likepersoner 
med kompetanse for 

pasientgruppen
Selvskading



Oversiktsbilde gevinstpotensial programnivå



Oversiktsbilde gevinstpotensiale - økonomi
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KOM-mandat Pågående prosjekter pr juni 2022

Organisasjonsutvikling

Det er fokus på at arbeidsprosesser skal fornyes, forenkles, 
samordnes og gjøres mer brukervennlige slik at de gir økt 
tjenestekvalitet for organisasjonen.

KOM-programmet skal videreutvikle en kultur for kontinuerlig 
forbedring

• Ny oppgavedeling
• Økt arbeidsglede
• Kontinuerlig forbedring
• Pitstop (Systematisk kvalitetsforbedring i fagområdene)
• Venteliste sprint

Utadvendt sykehus

KOM-programmet skal bidra til at vi utvikler og følger beste praksis 
for bruk av våre samlede ressurser, og skal involvere kommunene i 
sitt arbeid der det er relevant

• Bruk brukeren,- samordning av frivillighet og brukermedvirkning
• Selvskading – bedre samhandling og involvering
• Pasientforløp nevroutviklingsforstyrrelser
• Akuttmedisinsk kjede

Digitalisering og 
modernisering

KOM-programmet skal legge til rette for økt digitalisering og bidra til 
at organisasjonens medarbeidere settes i stand til å ta i bruk de nye 
løsningene

• Talegjenkjenning
• Implementering av videokonsultasjoner
• Checkware
• Emeistring
• Medikamentkabinett
• Optimal journaldokumentasjon
• Mine timeavtaler
• Gat- DIPS integrasjon
• Telesår
• Resmed Airview

Infrastruktur

KOM-programmet skal bidra til at vi utvikler og følger beste praksis 
for bruk av våre samlede ressurser

• Felles biladministrasjon
• Oksygendistribusjon

KOM-programmet skal bidra til at arbeidsprosesser fornyes, 
forenkles, samordnes og gjøres mer brukervennlige slik at de gir økt 
tjenestekvalitet for organisasjonen.

• Vurdering av pleietyngde
• Rehabilitering
• Forbedringsprosjekt på SFK



Utgangspunkt: 
Det er ønskelig med systematisk kvalitetsforbedring gjennom 
fagområdene. 

Mål: 
Identifisere faktorer/arbeidsprosesser som har påvirkning på 
ressursutnyttelse i ambulansetjenesten i Kristiansandsregionen

Forbedringsområder
• Triagering

• Vurdering av hastegrad på oppdrag

• Samarbeid mellom PTSS og Akuttmedisinsk seksjon SSK
• Pasient inn til sykehus

• Perioden fra ferdigstillelse av ett oppdrag til et nytt oppdrag i 
ambulansen

Oppstart:  
November 2021 

Pitstop AMK og Ambulansetjenesten, SSK

15

Organisasjonsutvikling



Utgangspunkt
Vurdering, oppfølging og veiledning i behandling av 
kroniske sår digitalt i et samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten  

3 Fokusområder
- 1. Pilotprosjekt, prøve ut videokonsultasjon til ny 

henviste decubituspasienter.
- 2. Bedre behandlingen til diabetespasienten med 

fotsår, gjennom økt samarbeid med kommunen.
- 3. Bredde tilbudet om teleSÅR til flere kommuner i 

Agder.

Mål
- Øke samarbeidet med kommunen 
- Øke sårkompetansen i kommunen
- Redusere antall fysiske oppmøter på sårpoliklinikken

teleSÅR
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Digitalisering og modernisering

Vi håper Telesår skal bidra til mindre belastning for pasienten 
som kan få såret vurdert via skjerm av karkirurg og 
sårsykepleier, i egen bolig. Helsepersonell fra kommunen vil 
være en viktig aktør for å få en god beskrivelse av såret samt 
utføre selve sårbehandlingen



Bruk Brukeren
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Fra regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035:

«Uten pårørendes og frivilliges innsats ville dagens kapasitet i helsetjenesten vært for liten. Det er behov for å legge til rette for at det 
blir lettere å hjelpe til der det er ønsket.»

Prosjektets mål: 

SSHF benytter seg i større grad av 
pasienters kompetanse i utviklingen av 
sine tjenester.

Prosjektets hovedleveranse:

Utvikle og etablere modell for 
systematisk involvering av 
erfaringskompetanse i pasientkontakt og 
tjenesteutvikling

Utadvendt sykehus

Brukerstyrt forløp

Brukerinitiert forskning

Erfaringskompetansebank

Erfaringskonsulent

Digitale Pasientforløp 



Bakgrunn og hensikt:
ØNH- avdeling, lungemedisinsk seksjon og BUA har i dag en løsning med bruk av CPAP og 
BIPAP for hjemmebehandling. 

Dagens struktur for oppfølging og kontroll av disse pasientene er i dag hovedsakelig med 
oppmøtekontroller, i noen grad også telefonkonsultasjoner.  

Ved å ta i bruk denne løsningen kan man effektivisere oppfølging av pasientene, som 
følge av redusert behov for fysisk oppmøte. 

Mål: 
• Reduserte ventetider
• Redusert behov for fysisk oppmøte
• Reduserte fristbrudd
• Redusert konsultasjonstid 
• Frigjort areal 
• Gi mulighet for bedre forberedelser for kliniker med mer beslutningsstøtte/ 

informasjon i forkant av konsultasjon
• Mulighet for mer individuelt tilpasset behandling 
• Raskt kan fange opp avvik og tiltak knyttet til avvik kan iverksettes fort

Resmed AirView
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Pågående aktivitet 2.  
• Leverandør invitert inn i prosjektmøte for å demonstrere 

løsningen.
• ROS-analyse
• Utarbeidelse av prosedyrer
• Planlegge iverksetting

Digitalisering og modernisering



Tilbakemeldinger

15.06.2022 19

Prosjektet Økt arbeidsglede har gjort oss mer 
sammenspleiset. Dersom denne prosessen 

fører til at kolleger opplever flere dager som 
gode, og at de føler de kan påvirke sin egen 

jobbhverdag, har vi oppnådd mye. 
-BUA-ansatte i Kristiansand

Vår erfaring så langt er at 
støtten fra KOM er til stor hjelp 

for å finne og systematisere 
forbedringsområder og jobbe 

med tiltak.
-Ivan Olsen 

For avdelingen har det vært nyttig at vi har sittet 
sammen fra ulike profesjoner og enheter for å 

finne gode felles løsninger. 
- Jorunn Sandvik

Med bistand fra KOM til å 
strukturere, lede og 

oppsummere, kunne vi 
konsentrere oss om det 

faglige innholdet.
- Elisabeth Urstad 

Å jobbe i pitstop er gøy og 
motiverende! Vi vet at vi får stadig 

flere pasienter i årene som kommer. 
Det tvinger oss til å finne ut hvordan vi 

kan jobbe smartere
-Hanne Berg Gilbo
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