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Kommentarer

Bakgrunn (empiri)
• Mange prosjekter “feiler”, i den forstand at de enten;
•
•
•
•

ikke blir ferdig på tid
trenger mer penger enn planlagt
ikke leverer «forventet» kvalitet, eller
en kombinasjon av disse..
Standish Group (2015), PMI (2020)

• Selv om prosjekter (og andre tiltak) startes med bakgrunn i et behov for
endring, er årsakene til at de feiler ofte knyttet til uklarhet i forhold til
gevinstene; hva de skal levere – og hvorfor
IMF (2015), Klakegg (2016), Duesund (2018)

Bakgrunn (Helse Sør-Øst)
• Helse Sør-Øst har jobbet med gevinst- og endringsarbeid over de siste 10 år

• Prosjektveiviseren spesifiserer at gevinstplaner skal lages i prosjekter
• Selv om gevinstplaner etableres i prosjekter frem til BP3, er det lite oppfølging av gevinster etter BP3
• Prosjekter har ikke god nok forankring med linjen som skal ta imot leveransene og gjennomføre
endringen som realiserer gevinstene

• Gevinstplaner etableres i liten grad for andre tiltak som ikke er organisert som prosjekter
• Arbeidet med gevinstplanlegging og -realisering er ikke samordnet, og det er ikke et
felles begrepsapparat, metode, maler eller praksis

Formål

Hensikten med gevinst- og endringsarbeid er å klart og tydelig identifisere og oppfølge arbeidet med realisering
av gevinstene fra porteføljen, på en måte som gjør at man sikrer best mulig bruk av tilgjengelige ressurser, og
maksimering av tiltakenes effekt på driftsoptimalisering og oppnåelse av virksomhetens strategiske mål

Styrke kompetanse og praksis innen arbeid med gevinst- og endringsarbeid i regionale
IKT tiltak og investeringer i Helse Sør-Øst

Det er behov for å innføre felles god praksis for gevinst- og endringsarbeid, og forsterke arbeidet med
å sikre gode og forankrede gevinstmål og -planer for alle tiltak og investeringer i Helse Sør-Øst.
Denne presentasjonen har til hensikt å beskrive modell og prinsipper for gevinst- og endringsarbeid, som
muliggjør effektivt gevinstarbeid på tvers av hele Helse Sør-Øst, og som gjør gevinstene til en naturlig del
av virksomhetsrapporteringen.

Endringsreisen
Endringsreisen beskriver endringen fra nåsituasjon til en fremtidig situasjon med
fokus på gevinster i alle tiltak
Nåsituasjon
Primært fokus på tid, kost og omfang i prosjekter
Gevinstfokus i prosjekter frem til BP3

Fremtid
Balansert fokus mellom fremdrift og gevinst i alle tiltak
Gevinster definert og dokumentert i alle tiltak

Lite gevinst-samarbeid mellom prosjekt og linje

Gevinster av alle tiltak er forankret med linje

Ikke standardiserte metodeverk for gevinst- og endringsarbeid

Ensartet bruk av metode og maler i alle tiltak

Lite rapportering på gevinster
Lite dedikerte ressurser til endringsarbeid

Gevinstrapportering er naturlig del virksomhetsrapportering
Definerte roller og ansvar og dedikerte ressurser

Målbilde for gevinstarbeid og endringsledelse
Det er et kontinuerlig fokus på hvilke gevinster IKT relaterte tiltak i Helse Sør-Øst skal bidra til og hvilke endringer
som må til i linjeorganisasjonen for at gevinstene skal kunne realiseres

• Ledere i Helse Sør-Øst kjenner sin rolle og tar ansvar i forhold til å få til nødvendig endring og tilhørende
gevinstarbeid i egen organisasjon
• Det er gevinst-ressurser i alle helseforetak, som tilrettelegger for realisering av gevinster fra de ulike tiltakene i helseforetaket

• Det utarbeides gevinstrealiseringsplaner for alle tiltak i Helse Sør-Øst
• Rapportering av gevinster er en naturlig del av virksomhetsrapporteringen for alle helseforetak
• Endringsledelse er et kompetanseområde på lik linje med prosjektledelse, og endringsledelse er en svært
viktig faktor for å realisere gevinster fra tiltakene

• Kompetansebygging innen gevinstarbeid og endringsledelse er et naturlig utviklingsløp for alle ledere i Helse
Sør-Øst
• Det skal være et felles rammeverk for gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst

Målsetning
Målsetningen med gevinst- og endringsarbeidet er oppnåelse av strategiske mål i Helse Sør-Øst,
med et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling
Slik kan digitaliseringen bidra til
forbedring og gevinstrealisering
innenfor de strategiske målområdene

Helse Sør-Øst trenger bedre
oppfølging og dokumentasjon av
gevinstene av alle tiltak og
investeringer

Delstrategi for teknologi og e-helse
VIRKSOMHETENS MÅL DE
NESTE FIRE ÅRENE ER:

Bedre helse i befolkningen med
sammenhengende innsats fra forebygging
til spesialiserte helsetjenester

Kvalitet i
pasientbehandlingen og
gode brukererfaringer

Godt arbeidsmiljø for ansatte,
utvikling av kompetanse og mer
tid til pasientbehandling

INNSATSOMRÅDER

Bærekraftige
helsetjenester for
samfunnet

GEVINSTER
Pasient og pårørende
• Pasienter har tilgang til oppdatert og riktig informasjon om seg selv

”

Gode og
likeverdige
helsetjenester til
alle som trenger
det, når de
trenger det

• Pasienter opplever at de blir ivaretatt
• Enklere å mestre egen sykdom
Helsepersonell
• Helsepersonell har tilgang til korrekt og oppdatert informasjon
• Fjerning av «plunder og heft» gir mer tid til pasientrettet arbeid
• Fornøyde medarbeidere
Helseforetak
• Raskere bruk av teknologi for mer effektiv sykehusdrift
• Gode teknologiløsninger for lokale og regionale behov
• Bruk av informasjon gir helseforetakene bedre innsikt i egen virksomhet

Modell for gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst
Prinsipper

Roller og bemanning

Tjenester

Systemstøtte

Aktører

Rapportering

Eierskap og styring

Prosesser

Organisering

Veikart

Prinsipper
Helse Sør-Øst skal sikre helhetlig gevinst- og endringsarbeid i IKT-relaterte initiativer, og oppnå strategiske mål gjennom å planlegge,
prioritere og levere de endringsinitiativ som gir størst gevinst for regionen.
1.

Tjenester: Gevinst- og endringsarbeidet skal sikre at tiltak har definerte gevinstmål og –planer som er forankret med virksomhetens
målsetninger, og følge opp at tiltakene gjennomføres på en måte som understøtter effektiv endringsledelse og gevinstrealisering.

2.

Aktører: Prinsippene for gevinst- og endringsarbeidet i Helse Sør-Øst gjelder for RHF-et, helseforetakene inkludert Sykehuspartner. Gevinst- og
endringsarbeidet utøves etter felles prinsipper, metoder og verktøy, og med RHF som premissgiver for arbeidet.

3.

Styring og organisering: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF er øverste strategiske gevinstleder. Direktør for teknologi og e-helse er
overordnet eier av prosess, modell og metode for gevinst- og endringsarbeidet i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør i helseforetakene er
operativt ansvarlig for gevinstrealisering av tiltakene. Gevinst- og endringsarbeidet skal være koordinert med budsjettprosessene for tiltakene.

4.

Roller og bemanning: Helse Sør-Øst skal ha bemannet definerte roller knyttet til gevinst- og endringsarbeidet, og med dokumenterte oppgaver
og samhandling mellom disse.

5.

Systemstøtte: Helse Sør-Øst skal bruke Clarity PPM og SAS som verktøy for å understøtte gevinst- og endringsarbeidet, sammen med fremtidig
valgt analyseverktøy. Rett informasjon om gevinstene av tiltakene skal være åpen og tilgjengelig.

6.

Rapportering: Rapportering skal være enkel, korrekt, transparent og tilgjengelig med fokus på planlagt og realisert gevinst. Rapportering skal
være i henhold til god praksis for gevinstrealisering.

7.

Prosesser: Helse Sør-Øst skal ha dokumenterte og kjente prosesser for definering av nye KPIer, rapportering, arbeid i prosjektene/tiltakene

8.

Veikart: Helse Sør-Øst skal ha langsiktige veikart for forbedring av gevinst- og endringsarbeidet, med konkrete årlige forbedringstiltak.

Tjenester

Helse Sør-Øst RHFs tjenester relatert til oppfølgingen av gevinst- og endringsarbeidet
Etablere, tilrettelegge og forankre
metode og rammeverk

Støtte og følge opp gevinstarbeid i
gjennomføringen av tiltak

Veilede og støtte organisasjonen i
realisering av gevinster

•

Sikre felles prosess for overordnet
oppfølging av gevinstene tiltakene

•

Gi opplæring som sikrer at tiltakene
definerer, planlegger og følger opp gevinster

•

Etablere retningslinjer til tiltakene i Helse
Sør-Øst for gevinst- og endringsarbeid

•

Strukturere gevinstinformasjonen fra
tiltakene i porteføljene

•

Samle informasjon om gevinster i
eksisterende og nye tiltak

•

Gi støtte i bruk av metode, malverk og
verktøy for gevinst- og endringsarbeid

•

Tilrettelegge for effektiv gevinstrapportering
fra tiltakene

•

Tilrettelegge for å kategorisere og prioritere
porteføljene med basis i gevinster

•

Tilby rådgivning og erfaringsdeling

•

Forankre metode og prosess for gevinst- og
endringsarbeid

•

Samle og lage felles gevinstplan for hele
porteføljen

Roller i endringsløpet

Virksomhetsmål
Gevinst- og endringsarbeid

Portefølje

Virksomhetsarkitektur

Hvilke endringer har
virksomheten behov for?

Hvilke tiltak trengs for å
muliggjøre endringene?

Hvordan passer tiltaket inn
i arkitektur-målbilde?

Er organisasjonen klar for å
gjennomføre endringene?

Når kan vi gjennomføre
tiltakene?

Hvordan bør vi
gjennomføre tiltaket?

Hvordan vil organisasjonen
påvirkes av endringene?

Hvilke / hvor mange tiltak
kan gjøres samtidig?

Hvordan henger tiltakene
sammen?

Hvordan gjennomfører og
leder vi endringsarbeidet?

Har vi endringskapabilitet?
(ressurser og kompetanse)

Hvilke nye muligheter
åpner endringene for?

Aktører i linjen

Tilrettelegge og støtte

Eksisterende organisasjon/fora skal brukes i størst mulig grad uten etablering av nye linjeroller, men de eksisterende linjerollene
vil få utvidet ansvar knyttet til gevinst- og endringsarbeidet.
AD i Helse Sør-Øst

LG i Helse Sør-Øst
RHF

Linjeleder

Regionalt
porteføljestyre

Utøve og realisere

LG i Helseforetakene

Linjeleder i
Helseforetakene
(gevinstansvarlig)

Regionalt gevinstog endringsnettverk

oppfølging av tiltak

Styring av portefølje-, gevinst- og endringsarbeid
AD i
Helseforetakene

Regional
Gevinstansvarlig
(pr tiltak)

Lokale
porteføljestyrer

Lokale
endringsledere
(pr tiltak)

Regionalt portefølje
kontor (RPK)

Regional
gevinstkoordinator

prosess og metode
Lokalt
gevinst- og
endringsnettverk

Lokale porteføljeog prosjektkontor

Lokale
gevinstkoordinatorer

Aktører i linjen

Tydelig definerte forum, roller og ansvar er kritisk for effektivt gevinst- og endringsarbeid. Spesielt gjelder dette ledelsens
deltakelse i, og tilrettelegging for god endringsledelse. Det skal utarbeides en veileder med rollebeskrivelser.

Regionalt

Lokalt

Gevinsteier
(AD)

Gevinsteier
(AD)

•
•
•

Gevinstansvarlig
(linjeleder)

Gevinstansvarlig
(linjeleder)

•
•

Gevinstkoordinator
(linje)

Gevinstkoordinatorer
(linje)

Endringsledere
(linje)

•

•
•

Overordnet ansvarlig for at gevinstmål er definert for alle tiltak og at disse er samsvarende med
virksomhetens målsetninger og strategier.
Autoriserer og finansierer tiltakene, og ansvarlig for å godkjenne de samlede gevinstplaner og
prosessen for realisering av gevinstene.
Ansvarlig for å gjennomføre tiltak som er godkjent av virksomhetsledelsen, og for at endringen
som muliggjøres av tiltakene realiseres.
Ansvarlig for å følge progresjon og løse problemer som kan påvirke tiltakenes leveranser eller
gevinstrealisering, og å rapportere gjennomførte endringer og realiserte gevinster.
Ansvarlig for å støtte tiltakene og samhandlingene dem i mellom, for å muliggjøre endringene i
linjeorganisasjonen som skal gjennomføre endringene og realisere gevinstene.
Ansvarlig for å sikre helhetlig oversikt over pågående tiltak og planlegge endringsarbeidet i tett
samhandling med tiltakene og linjen.
Ansvarlig for å lede ansatte og organisasjonen gjennom å fasilitere en endringsprosess slik at
virksomheten oppnår forventede resultater.
Dokumenterer og rapportere de samlede gjennomførte endringer i linjeorganisasjonen

Eksisterende organisasjon/fora skal brukes i størst mulig grad uten etablering av nye linjeroller,
men de eksisterende linjerollene vil få utvidet ansvar knyttet til gevinst- og endringsarbeidet.

Organisering
Roller og ansvar knyttet til gevinst- og endringsarbeid

Adm.dir. Helse Sør-Øst RHF

Helseforetak

RHF
AD Helseforetakene

Porteføljestyre

Linjen i Helseforetakene

Porteføljeeier

Linjen i RHF
Gevinst- og
endringsansvarlig
(linjeleder)

Styringsgruppe

Lokale
gevinstkoordinatorer

Lokale
innføringsteam

Regional gevinsteier

Regionale
gevinstkoordinatorer

Prosjektteam
Lokale
endringsledere
Produktteam

Eierskap og styring

Gevinst- og endringsarbeidet støtter strategisk ledelse ved å kople endringsinitiativer på tvers av alle tiltak i Helse Sør-Øst, og sikre
at rette endringstiltak iverksettes for å oppnå forventede gevinster.

Toppledelsen i Helse Sør-Øst
utøver aktivt eierskap av
gevinstarbeidet

Etterleve prinsipper for gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst. Være
ambassadører og skape engasjement for gevinstarbeidet og legge til rette
for endringsarbeid i Helse Sør-Øst.

Gevinstoppfølging er en naturlig
del av ledelsen av de enkelte
Helseforetak

Gevinst- og endringsarbeid skal være en del av virksomhetsstyringen i
Helse Sør-Øst, og virkemiddel for å realisere virksomhetens gevinstmål.
Modell for arbeidet skal være en del av styringssystemet i Helse Sør-Øst.

Det er etablert et strukturert og
helhetlig rammeverk for regionen

Regionalt porteføljekontor i Helse Sør-Øst har ansvar for å tilrettelegge
metode og verktøy for gevinst- og endringsarbeid, samt følge opp at alle
tiltak tilrettelegger for effektivt gevinst- og endringsarbeid.

Ledelse i Helse Sør-Øst har
etablert og fostrer en god
endringskultur

Å innføre helhetlig gevinst- og endringsarbeid medfører i seg selv
endringer i organisasjonen. Dette krever fostring av en endringskultur med
tydelig ledelse og endringsvilje, åpenhet og forutsigbarhet.

* Med ledelse i Helse Sør-Øst menes ledelse i både RHF og helseforetakene

Helhetlig målhierarki

Satsningsområder
Regional utviklingsplan

Planlagt

“Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det”

Samfunnsmål
Strategiske mål

Pågående

Illustrasjon av målhierarkiet i Helse Sør-Øst
(helhetsperspektivet), inklusive gevinster og tiltak

Bedre helse i befolkningen med
sammenhengende innsats fra forebygging
til spesialiserte helsetjenester
Nye arbeidsformer – bedre bruk av
teknologi og mer brukerstyring

Kvalitet i pasientbehandlingen og gode
brukererfaringer

Samarbeid om de som trenger det mest –
integrerte helsetjenester

Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av
kompetanse og mer tid til
pasientbehandling

Redusere uønsket variasjon

Klinisk

Resultatområder /
leveransespor

Mer tid til pasientrettet arbeid

Administrativ

Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Forskning og innovasjon for en bedre
helsetjeneste

Andre (innovasjon, bygg, FoU,
Undervisning)

Kontinuerlig, helhetlig gevinst- og endringsarbeid

Leveranser
Prosjekter og
produktorientering

Leveranseteam*
produkt

prosjekt

prosjekt

produkt

* Teamsammensetning basert på hva man skal gjøre og hvordan arbeidet skal utføres

prosjekt

produkt

Systemstøtte
Felles regionalt system Clarity PPM skal brukes til dokumentasjon av gevinstarbeid, og vil bidra til transparens og gi relevante roller
tilgang til riktig informasjon.

Systemstøtte tilrettelegger for:
•
•

Gevinstplaner pr tiltak og pr helseforetak
Gevinstmålinger ved gevinstrealisering etter at tiltaket er avsluttet

Rapportering

Gevinstrapportering inkluderer både planlagte og realiserte gevinster.
God gevinstrapportering, både i form av innhold og kvalitet, er
avgjørende for å kunne dokumentere gevinsten av de endringsinitiativ
som Helse Sør-Øst har iverksatt, samt styre porteføljen ift. gevinst.

Det skal rapporteres på samlet status på gevinstarbeidet for alle tiltakene

Andel administrerte medikamentell kreftkurer som er bestilt via nytt
system og regionalt kurbibliotek
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

1. tertial 2017
1. tertial 2018
1. tertial 2019

0%

1. tertial 2020

1. tertial 2021

Overordnet dashbord for porteføljen, og hvilke tiltak som støtter oppunder de
ulike målene, og status på tiltakene og tilhørende områder og mål

Det skal rapporteres på de KPI ene som er definert i definisjonskatalogen.
Helseforetakene rapporterer og dette sammenstilles regionalt.

Prosesser
Felles og enhetlige prosesser er nødvendig for å oppnå fokus på gevinst og endringsarbeid.

Helse Sør-Øst skal ha dokumenterte og kjente prosesser for
•
•
•
•
•

Forvaltning av gevinst- og endringsmetodikk, og maler
Definering av nye KPIer
Gevinstrapportering
Gevinst- og endringsarbeid i tiltak
Oppfølging av gevinstrealisering i linjen

•

Metode og maler for gevinst- og endringsarbeid er en del av prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst,
samt gjøres som del av fremtidig veiviser for produktorientert utvikling.

Veikart

Helhetlig gevinst- og endringsarbeid
Helhetlig gevinstarbeid etablert i hele regionen, og alle tiltak
gjennomføres med basis i gevinstmål

Forsterkning og støtte

R

Helse Sør-Øst etablert som premissgiver og rådgiver for gjennomføring
av gevinst- og endringsarbeid også lokalt i Helseforetakene

Endringskapabilitet
Endringsløpet gjennomført og etablert helhetlig
styring av gevinstarbeid i Helse Sør-Øst

A
Kompetanse

K

Gjennomført opplæring av dedikerte
regionale gevinst- og endringsroller

Endringsforståelse

D

Etablert og anerkjent ønske om å styrke gevinstarbeidet i hele
regonen

Konseptforståelse

A

Etablert grunnleggende forståelse for viktigheten av godt gevinst- og
endringsarbeid for å oppnå virksomhetens gevinstmålsetning

2021

Awareness – Desire – Knowledge – Ability – Reinforcement
(fra PROSCI; Prosess for endringsledelse)

2022

2023

