Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Veiledning
Gevinstrealisering og endringsledelse

Fokusert gevinstrealisering
gjennom bruk av revidert
prosjektveiviser

Flere prosjekter innen offentlig
virksomhet får kritikk for å ikke
være gode nok på gevinstrealisering

1.
2.
3.
4.
5.

Teori
Roller og ansvar
Rammeverk og leveranser
Eksempler
Verktøy for endringsarbeid

Teori

Gevinstrealisering = oppnåelse av HSØ’s strategiske mål med et helhetlig
perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling

Digitalisering skal bidra til
forbedringer og gevinstrealisering
innenfor de strategiske
målområdene:

HSØ krever i sterkere grad enn
tidligere oppfølging og
dokumentasjon av gevinstrealisering
for alle initiativer og investeringer.

RHF’ets rolle i oppfølging av gevinstrealisering

OBD og
rapportering

RHF

HF

Input til
Oppdragsdokument og
rapportering

Gevinstrealiserings
plan

RHF
Gevinstrealiseringsteam

RHF
PORTEFØLJE

Regionale
Program/Prosjekt/Forvaltning
Business case &
gevinstrealisering

Begynne å få input fra program/prosjekt inn i helseforetakets
virksomhetsplanlegging (årshjul)

Gevinstrealisering dreier seg om oppnå virksomhetsutviklingsmål
og følges opp gjennom linjens virksomhetsstyring

Hvordan skal gevinster rapporteres?

Eksisterende måleparametre

• Helse Sør-Øst sine
styringsparametre fra Helse- og
omsorgsdepartementet
• Nasjonale måleparametre fra
Helsedirektoratet
• Andre måleparametre i
helseforetakene eller
Sykehuspartner

Nye måleparametre
• Det bør ikke være et mål i seg selv
å utvikle nye måleparametre
• Utfordringen er å velge gode og
relevante måleparametre som
ikke dekkes av eksisterende
måleparametre

• Nye måleparametre som utvikles
bør kunne benyttes på tvers av
helseforetak, men det kan være
behov for ytterligere lokale
måleparametre

Beste praksis er å inkludere gevinstrapportering i virksomhetsrapporteringen

Gevinstdrevet utviklingsarbeid understøttes av IKT-prosjekter
IKT-systemer alene vil sjelden føre til realisering av ønskede gevinster
Driver
Virksomhetsmål
og gevinster

=

…som støttes av
Virksomhetens
forbedringer i
prosesser og
organisasjon

+

IKT og
prosjektleveranser

Gevinstrealisering = systematisk forbedringsarbeid

Gevinstrealisering innebærer å identifisere, gjennomføre, måle og evaluere
nødvendige tiltak og aktiviteter for å sikre at virksomheten oppnår ønsket
effekt (kvalitet, effektivitet og økonomi)

Side 7

IKT-drevet – Prosess-drevet – Gevinst-drevet

utvikling

I gevinstdrevet utvikling er det essensielt med høy involvering av brukerne i hele
prosessen; det er ledere og helsepersonell som skal gjennomføre forbedringer og
realisere gevinstene.
– Definere mål, nytteeffekter og gevinster
– Definere forbedrede prosesser og medisinske forløp
– Definere regler og prinsipper nødvendig for medisinsk beslutningsstøtte

Gevinstdrevet utvikling og innføring

Strategiske mål i HSØ
…oppnåelse av
strategiske mål

Mål og strategier
fører til…

…behov for
endringer som
fører til ….

…prioriteringer
som fører til…

… prosjekter som
leverer
resultater….

…realisering av
gevinster som
fører til…

…som gir effekter
og understøtter…

…som gir
muligheter for
forbedringstiltak

Gevinstrealisering – linje-styrt utvikling og endring

Konsept

Prosjekt
Gevinstrealisering

Linjeorganisasjon

Endringsledelse
Opprettholde daglig drift

Samspill mellom linje- og program-/prosjektorganisasjon
Det er alltid linjeorganisasjonen som er ansvarlig for alle delene av gevinstrealiseringsprosessen.
Hovedgrunnen til at det er slik, er at det er linjeorganisasjonen som iverksetter tiltaket, og som skal ta det i
bruk. Ofte er det imidlertid hensiktsmessig at linjeorganisasjonen delegerer oppgaver knyttet til
gevinstrealiseringen til prosjektorganisasjonen så lenge prosjektet er i drift.

Gradvis overgang fra prosjekt til linje. Linjen involvert hele veien

Stegvis realisering av gevinster
Typisk overordnet gevinstrealiseringsplan over tid

2017

Øke kompetanse
og ibruktagelse

2018

Øke etterlevelse
og kvalitet
2019

Bedre effektivitet
og økonomi
2020

Forbedringsarbeid starter med at de involverte forstår, kan og vil endre atferd.
Effekten av endret atferd kan etter en tid påvises i kvalitetsforbedring og økt ffektivitet.
På lang sikt gir forbedringene gevinster i produktivitet og (samfunns-)økonomi.
Måling og oppfølging følger utviklingen og endres over tid.

Konkrete endringer gir gevinster!
Identifisere og gjennomføre nødvendige endringer for å oppnå forbedring:
•
•

Hvem og hvilken enhet blir berørt av endringen?

Hvilken synlig adferd vil ha ønsket effekt og resultere i gevinstene?
–
Hvilke arbeidsoppgaver skal vi slutte med?
–
Hvilke arbeidsoppgaver skal endres?
–
Hvilke arbeidsoppgaver er nye?

Forbedrede prosesser, IKT-systemer samt justerte roller og
ansvar bidrar til realisering av gevinster

Gevinstrealiseringsmetodikken understøtter endringsarbeid i helseforetakene
Endringene treffer den enkelte leder og medarbeider. Tydeliggjøring av mål,
forventninger og endringsbehov bidrar til å møte og håndtere vanlige utfordringer:
•
•
•
•

Lite kjennskap lokalt til nye regionale løsninger, varierende aksept hos ansatte
Usikkerhet hos ledere om hvordan ansatte skal ledes gjennom endringene
Det er ingen etablert tradisjon for måling, krevende å innhente nøkkeltall

Lokalt handlingsrom begrenses, og endringer i rollefordelinger kan oppleves som rigid
og tungvint

Kontinuerlig
forbedring

Endrede løsninger og prosesser kan oppleves utfordrende for alle brukere

Optimisme/Usikkerhet

Initiativet er fullført
Velinformert optimisme

Benektelse
Sinne

Aksept

Forhandlinger
Pessimisme
Prosesser som mislykkes, slutter her

Håp og realisme
Utprøving
Fortvilelse/
skepsis

Gevinstrealisering forutsetter god endringsledelse
Linjen skal, med bistand fra prosjektet, sikre at endringene blir vellykket
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre forankring i toppledelsen og ansvarliggjøre lokalt lederskap på alle nivåer
Tydelige og godt kommuniserte mål
God kommunikasjon til riktig tid

Involvering i linjen og mobilisering lokalt med tilstrekkelige og riktige ressurser
Støtte lokalt lederskap i alle prosjektets faser

Følge opp og gi tilbakemeldinger ved behov; både positive og negative
Feire suksesser og lære av feil

Sikre god opplæring og oppfølging
Hospitering hos andre HF

Gevinstrealisering avhenger av vellykket, varig endring
•

•
•

Erfaring og anerkjent metodikk for endringsledelse identifiserer flere elementer
som nødvendige for å lykkes med innføring av varig endring og derigjennom
gevinstrealisering.
Mangelfulle tiltak på ett eller flere av områdene utgjør en risiko for endringen.
Ansvarlige for realisering av gevinster må også ha ansvar og mulighet for å
gjennomføre nødvendige endringstiltak.

Linjen
er ansvarlig

Samarbeid mellom linje og prosjekt

Prosjektet vil støtte linjen i oppstarten av gevinstrealiseringsarbeidet, men ansvaret ligger i linjen
Informasjonsmøte med Gevinsteier
Forankre gevinstrealiseringsplaner for leder per lokasjon

Identifisere og etablere gevinstrealiseringsteam per HF
Identifisere mottaksgruppen og formidle roller og ansvar for
deltakerne

Oppstartsmøte gevinstrealisering
Legge en plan for gevinstrealiseringsarbeidet per lokasjon
med gevinstrealiseringsteamet fra prosjekt og linjen

Utarbeide gevinstrealiseringsplan
Identifisere hvem som er ansvarlig for hver KPI, identifisere
rapporteringsbehov samt etablere forventninger til eget
helseforetak for hver KPI

Gjennomføre nullpunktmålinger
Identifisere dagens situasjon per lokasjon, for tidligere
identifiserte målepunkter

Forankre gevinstrealiseringsavtale
Få signert avtale for videreføring av gevinstrealisering

Følge opp målinger
Sikre at målinger blir gjennomført i etterkant av prosjektet
og i driftsfasen

Sikre gevinstrealisering
Identifisere og følge opp når resultatene ikke møter
z
forventningene

Roller og ansvar i gevinstrealiseringsarbeidet

Program og prosjekteierstyring og gevinstrealisering i
Helse Sør-Øst regionen
Adm.dir. HSØ
HF

Adm.dir. HF

Programeier

Endringsansvarlige
Gevinsteier

Programstyre

Ledelsen i HF

Linjen nivå 2-5

Gevinst- og
endringskoordinator

Gevinstansvarlig

Programledelse

Prosjekt X
Styringsgruppe

Innføringsteam
Lokal
gevinstfasilitator

Prosjektleder
Prosjektteam
Gevinstfasilitator

Linjens gevinstrealiseringsansvar og kobling til styring av programmet

Mottaksorganisasjon i HF

Program og prosjekt

Fagdirektør (+ andre ledere)
Endringsansvarlig/
Overordnet Gevinsteier HF

Programstyre og
ledelse

Gevinstrealiseringsteam
Linjeleder
Gevinsteier

Styringsgruppe

Prosjektleder
Gevinstfasilitator

Fagnettverk

Linjeleder
Gevinstansvarlig
Fagnettverk deltaker

Endrings og gevinstkoordinator

Roller og ansvar - gevinstrealisering
Gevinstrealisering
Linje

Overordnet gevinsteier
HF

Linje

Gevinsteier

Linje

Gevinstansvarlig(e)

Linje

Gevinst- og
endringskoordinator

Linje

Fagnettverksdeltaker

Linje

Økonomimedarbeider

• Har det delegerte ansvaret fra Adm.dir. for å påse det helhetlige endrings- og
gevinstrealiseringsarbeidet i helseforetaket (vanligvis HF’ets endringsansvarlige i
Programstyret)
• Påse at den helhetlige gevinstrealiseringsprosessen gjennomføres og følges opp i
virksomhetsstyringen
• Sørge for at gevinstrealisering inkluderes i den vanlige virksomhetsstyring

• Resultatansvar for et virksomhetsområde (vanligvis HF’ets medlem i Styringsgruppe)
• Påse at det gjennomføres nullpunktmålinger og oppfølgingsmålinger
• Sørge for at gevinstrealisering inkluderes i den vanlige virksomhetsstyring
• Ansvarlig for å samarbeide med ledelsen om helhetlig planlegging, koordinering og
oppfølging av det arbeid HF’et skal gjøre for å realisere sine resultater
• Støtte prosjektet i arbeidet med gevinstrealisering og endring
• Ansvarlig for gevinstrealiseringen i sin org. enhet

• Ansvarlig for å utarbeide og legge til rette for struktur og rammer for gjennomføring av
aktiviteter knyttet til gevinst- og endringsarbeidet på sitt HF
• Løpende oppfølging av aktiviteter knyttet til gevinstrealisering ved det enkelte HF. Støtter
endringsansvarlig, gevinsteiere m.fl. i gevinstarbeidet
• Sikre at det blir gjennomført målinger og rapportering av KPIer og oppfølging av realisering
av gevinster gjennom endringstiltak og inkluderes i vanlige virksomhetsstyring
• Samarbeide med de forskjellige prosjektene og koordinerer på tvers av de forskjellige
forbedringsområdene
• Støtte linjen som faglige rådgiver og pådriver
• Bidra til at nye arbeidsprosesser og løsninger støtter opp om ønskede gevinster

• Forestå løpende rapportering av gevinstuttak i forhold til nullpunksmålinger og planer

Rammeverket i HSØ

Rammeverk for gevinstutvikling og gevinstrealisering
Gevinstkart

Endringskart og
-beskrivelse

Business case

Nullpunktmålinger

Gevinstrealiseringsplan

Virksomhets-rapport

Gevinstoversikt

Rammeverk Gevinstrealisering i HSØ (1/2)
Gevinstkart

Gevinstoversikt

• Gevinstkart eller -oversikt
per interessent

Involvere linjen

Endringskart og
-beskrivelse

• Endringskartet viser
oversikt over
endringsområder i
prosessuelt perspektiv
• Endringsbeskrivelse
inneholder en beskrivelse
av «AS-IS»-situasjon og «TOBE»-situasjon, hvilke
gap/endringer det er
mellom AS-IS og TO-BE.

Involvere prosjektet
og fagnettverk

Nullpunktmålinger

• Oversikt over
nullpunktmålinger for hver
enkelt gevinst i hvert
helseforetak.

Involvere linjen og
LIS ressurser i HF

Business case

• Business case gir en
beskrivelse av nytteverdi, kvalitet og effektivitet,
som prosjektet skal gi,
veid opp mot kostnadene
ved gjennomføring.
• Består av et dokument
med vedlegg på detaljer,
ref maler.

Involvere prosjektet
og controller

Rammeverk Gevinstrealisering i HSØ (2/2)
Risikokartlegging

(innenfor eksisterende
prosjekt/pgm-metodikk)

• Risikokartlegging er en del
av ordinær risikooppfølging, og identifiserer
og klassifiserer risikoer i
forhold til innføring i linjen
og realisering av business
case’et.
• Vurdering gjøres bl a basert
på endrings-beskrivelsen.

Involvere prosjektet
og linjen

*) Mal er ikke utarbeidet

Overleveringsstatus
gevinstrealisering *)

• Status-/slutt-rapport på
gevinstrealisering skal gi
status på arbeid med
gevinstrealisering på gitte
fase-milepæler og ved
prosjektavslutning/
overlevering fra prosjekt
til linje.

Involvere prosjektet

Gevinstrealiseringsplan

(signert av navngitt ansvarlig)

• Gevinstrealiseringsplanen
gir informasjon om alle
gevinster som skal
realiseres, tilhørende
nullpunkmålinger, når
målinger skal skje og med
signatur av navngitt
gevinstansvarlig i hvert
helseforetak

Involvere linjen

Virksomhetsrapport

• Virksomhetsrapporten gir
status på gevinstrealisering
etter prosjektets slutt.
Oppfølging av gevinster skal
integreres i virksomhetens
øvrige rapportering.

Utføres av linjen og
RHF

Sammenheng mellom gevinstrealiserings-dokumentene
Endringskart og
-beskrivelse
Nødvendige
endringstiltak for å
oppnå ønsket effekt
detaljert beskrevet i
endringskart/beskrivelser

Helseforetakets
tiltak for
gjennomføring
av endringene

Gevinstrealiseringsplan hovedtiltak

Gevinstindikatorene/KPI’ene
benyttes for å sette konkret
mål/ambisjon i
gevinstrealiseringsplanen…

Gevinstkart

…som det også gjennomføres
nullpunktsmålinger for…

Fullt sett med KPI’er er
tallfestet i Business Case’et

Gevinstrealiseringsplan
Nullpunktmålinger
Business case

Program/prosjekt
Eierstyringsdok.

Utvalgte dokumenter innen gevinstrealisering som
virksomheten er ansvarlig for å lage

Mandat

Foranalyserapport

Styringsdokument

Styringsdokument

Business Case

Business Case

Business Case

Prosjektforslag

Gevinstrealiseringspla
n

Gevinstrealiseringspla
n

Gevinstkart
Pr HF

Gevinstkart
Pr HF

Dokumenter per HF

Endringsbeskr. pr HF

Gevinstrealiseringspla
n pr HF

Prosjektets
arbeidsdokumenter

Gevinstkart

Forklaring:
Virksomhetens
ansvar

Prosjektets
ansvar

Nullpunktmålinger pr
HF

Endringsbeskr. Pr HF

Gevinstrealiseringspla
n pr HF

Gevinstkart

Gevinstkart

Endringskart

Endringkart

Endringkart

Endringsbeskr.

Endringsbeskr.

Endringsbeskr.

Sluttrapport

Gevinstrealiseringspla
n

Gevinstrealiseringspla
n pr HF
Virksomhetsrapp.

Virksomhetsrapp.

Hovedleveranser og nøkkelaktiviteter innenfor
gevinstrealisering
Leveranse

Aktiviteter

Gevinstkart /-oversikt

•

•
•

Endringskart og -beskrivelse

•
•
•

Business case

•
•

•
•

Overordnet gevinstrealiseringsplan

•

Ansvarlig

Utarbeide gevinstkart med konkrete nøkkelindikatorer/KPI’er;
gjennomføre møter med utvalgte nøkkelpersoner på sykehusene,
sykehusapotekene og Sykehuspartner
Kartlegge forankringspunkter og sikre forankring av innholdet i
gevinstkartene i respektive deler av organisasjonen
Forberede presentasjon og endelig godkjenning i styringsgruppe

(Faglig) prosjektleder

Utarbeide detaljert beskrivelse av prosjektet og endringene som
følger av prosjektet, i hht mal
Utarbeide kost/nytte analyse som inkluderer kvalitetsforbedringer,
effektivitetsforbedringer, og evt. samfunnsøkonomiske gevinster og
bedriftsøkonomiske forbedringer
Forankre business case hos fagnettverk og andre
hovedinteressenter
Kvalitetssikre og godkjenne BC i styringsgruppen

(Faglig) prosjektleder

Utarbeide overordnet arbeidsflyt med identifiserte endringer pr
hovedmålgruppe
Utarbeide detaljerte beskrivelser av endringene, økende
detaljeringsgrad i løpet av prosjektfasene
Oppdatere løpende på bakgrunn av erfaringer fra gjennomførte
innføringer ved stegvis bredding til flere foretak

(Faglig) prosjektleder

Utarbeide helhetlig gevinstrealiseringsplan for hele prosjektet/alle
HF i tidlig fase på bakgrunn av nøkkeltall og KPI’er definert i
gevinstkart og BC

(Faglig) prosjektleder

Hovedleveranser og nøkkelaktiviteter innenfor
gevinstrealisering forts.
Leveranse

Aktiviteter

Gevinstkart pr HF

•

•

Endringskart og –beskrivelse pr HF

•

•
•

Nullpunktmålinger (pr HF)

•

Gevinstrealiseringsplan per HF (signert)

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Gevinstrealiseringsrapport
- Mal er ikke utarbeidet -

•
•

Med utgangspunkt i overordnet gevinstkart i prosjektet, gjennomgå
og justere/supplere kartet ut fra situasjon og forutsetninger i
helseforetaket
Tilpasse og konkretisere gevinstkart for de aktuelle målgrupper som
berøres av prosjektet. Sikre forankring og eierskap hos de berørte.

Ansvarlig
Helseforetaket
med støtte/oppfølging
fra prosjektet

Med utgangspunkt i overordnede endringskart og beskrivelser i
prosjektet, konkretisere viktige steg og endringer i arbeidsflyt ut fra
helseforetakets situasjon.
Utarbeide detaljerte beskrivelser av endringene for det aktuelle
helseforetaket, økende detaljeringsgrad i løpet av prosjektfasene
Sikre at endringer adresseres gjennom opplæring og endringstiltak

Helseforetaket
med støtte/oppfølging
fra prosjektet

Identifisere gevinstansvarlig(e) (ref. tidligere beskrevne roller)
Utarbeide gevinstrealiseringsplan pr HF med utgangspunkt i
overordnet gevinstrealiseringsplan, business case og andre
dokumenter
Forankre ambisjonsnivå i planene med gevinsteiere og
gevinstansvarlig(e) for HF
Kvalitetssikre og godkjenne plan i lokal styringsgruppe
Innhente aksept med signatur på planene fra ansvarlige i HF

Helseforetaket
med oppfølging fra
prosjektet

Bryte ned og beslutte indikatorer per virksomhetsområde i samråd
med utvalgte nøkkelpersoner
Forankre plan for gjennomføring av målinger på respektive områder
Gjennomføre målinger og rapportere i måleperioden
Sammenstille og rapportere nullpunktmålinger
Bestemme ambisjon og forankre mål for gevinster i
gevinstrealiseringsplan basert på gjennomførte nullpunktmålinger

Utarbeides/oppdateres ved hver innføringsfase
Endelig rapport med prosessen, utfordringer og læringspunkter og
referanser til gevinstrealiseringsplaner med navngitte
nøkkelressurser pr HF

Helseforetaket
med oppfølging fra
prosjektet

(Faglig) prosjektleder

Eksempel

Oversikt: Malverk knyttet til Gevinst og Endringsledelse i PPM
 Veiledning Gevinstarbeid og Endringsledelse

 Business Case - ‘Mal Business Case_regneark’ og ‘Mal Business Case_word’
 Excel-dokumentet inneholder et ark ‘Gevinstmål og Effekter’

 Word-dokumentet beskriver prosjektet, tiltakene og gevinstene på overordnet nivå, og viser plan
for gjennomføring og realisering

 Gevinstrealiseringsplan (for signering av Helseforetaket) - ‘Mal
Gevinstrealiseringsplan_word’

 Maler Gevinstrealisering (powerpoing-fil) inneholder:
 Visuelt Gevinstkart - ‘Mal Gevinstkart’
 Endringskart - ‘Mal Endringskart’

 Endringsbeskrivelse - ‘Mal Endringsbeskrivelse’
 ‘Mal Gevinstrealiseringsplan’

 Overordnet gevinstrealiseringsplan og overordnet tiltaksplan.

 Følgende kommer ……:
o Mal på «Statusrapport Gevinstrealisering»
o Eksempel på Business Case

Gevinstkart – oversikt over gevinster pr hovedinteressent

Gevinstkart – utarbeides pr hovedinteressent
Resultatmål

Leveranser
Hva skal
prosjektet
levere?

Endringstiltak

Hva må vi gjøre?
Hvem treffes?
(slutte med,
begynne med…)

Gevinst

Effektmål

Hva blir
annerledes?

Indikator

Hva vil vi oppnå?
(«Jeg skulle ønske
vi hadde/
kunne….»)

Kan det
måles? Nei /
Ja – hvordan?

Pasient

Kvalitet
Effektivitet

Sykehus

Sykehusapotek

Sykehuspartner

Lege

Kirurg

Sykepleier

Andre
interessenter?

EKSEMPEL Gevinstkart:
Resultatmål

Endringstiltak

+

• Etablere fagnettverk

Kvalitet

• Etablere kurbibliotek, inkludert
regler for doseavrunding
Regional samhandling

Felles kurdefinisjoner

• Definere felles prosedyrer for
definisjon og behandlingsløp av
kurer
• Systematisk måling, forbedring,
vedlikehold av rutiner
• Løsning for administrert og
ikke-administrert kur

Effektivitet

Denne utdypes
videre i eksempelet

Denne utdypes
videre i eksempelet

Digitaliserte og
automatiserte prosesser
Meldingsoverføring til
kreftregisteret

• Utfasing av Cytodose og bruk av
CMS-løsning
• Automatisere prosessene og
redusere manuell
administrasjon
• Øke frekvens av
forhåndsbestilling
• Utnytte prosessinformasjon i
rapportering og systematisk
forbedringsarbeid
(benchmarking)
• Elektronisk overføring til
kreftregistre

Helseforetakene – Fra Cytodose-løsning

=

Effektmål

Beste behandlingsprosess
innen MKB

De mest virkningsfulle kurer
innen MKB

=>

Gevinst

Økt levetid for pasienter med
kreft

Indikator

Antall pasienter som lever 5 år
etter behandling
Median overlevelse etter
behandling (per type kreft)

Felles rutiner for
arbeidsprosess MKB
Færre legemiddelavvik innen
MKB

Andel avvik

Mindre variasjon i valg av
behandling/dosering innen MKB

Like tilfeller
behandles likt

Andel kurer bestilt i CMS av
total

Økt brukertilfredshet
lege/sykepleier/sekretær

Redusert funksjonalitet
(fra Cytodose)

Score brukertilfredshet
(lege/sykepleier/sekretær)

Bedre tilgang på regional
grunnlagsdata

Medisin og helsefag og HFledelse får tilgang til regI. data

?

Øke produktivitet innen MKB

Reduserte driftskostnader

Antall behandlinger per
behandler (per diagnose)
KPP (Kostnad per pasient)

Endringsbeskrivelser - brukerperspektiv

EKSEMPEL Endringskart: Automatisere prosessene og redusere manuell adm.
Endringer i arbeidsprosesser og rutiner finner sted i flere nivåer av HSØ ifm. innføring av
CMS-løsning på regionalt nivå
1. Ledelsesprosess:

1. Sette mål

2. Planlegge og iverksette tiltak

3. Følge opp og korrigere

4. Rapportere

2. Kjerneprosesser
1. Motta informasjon og
samtykke til behandling

a) Pasient

Denne utdypes videre
i eksempelet (2.b.2)

b) Sykehus

c) Sykehusapotek

1. Vurdere
pasient og
rekvirere kur

2. Planlegge
behandling

3a. Godkjenne
forhåndsproduksjon av
rimelige kurer

3b. Ta blodprøve

1. Motta og kontrollere
rekvisisjon

3. Motta medikamentell
kreftbehandling

2. Gjennomføre pasientreise

2. Planlegge og forberede
produksjon

4. Oppfølging av
medikamentell kreftbehandling

4a. Ta blodprøve

4b. Vurdere
pasient og
blodprøve, og
godkjenne prod.
av kur

3. Produsere

5. Motta kur fra
apotek

6. Vurdere
pasient og
godkjenne
administrasjon av
kur

4. Frigi produkt

7. Administrere
kur og videre
forløp

5. Fakturere

3. Støtteprosesser:

- Forvalte kurbibliotek og fagprosedyrer/prosesser, forvalte IKT, kjøpe inn legemidler og transportere, bemanne, lære opp, budsjettere og produsere styringsinformasjon, og
gjennomføre brukerundersøkelser
Ingen endring fra
dagens prosess

Begrenset endring fra
dagens prosess

Stor endring fra
dagens prosess

Noen negative endring fra
dagens prosess

Negativ endring fra
dagens prosess

EKSEMPEL Endringsbeskrivelse

b) Sykehus

Papirrekvisisjoner avvikles og rekvisisjonene er i CMS og det blir enklere å planlegge kurene for
pasientene

2.b.2: Planlegge behandling
Nr.

Utføres av:

AS IS
(manuell løsning):

TO BE
(Endring kort sikt):

TO BE
(Endring lang sikt):

2.b.2.1

Lege

Koordinator

Legen angir foreløpig
dato og sted i CMS. Dette
må bekreftes av
lege/koordinator i CMS
som et separat steg

Koordinator vil ha et
overordnet ansvar for
denne oppgaven

2.b.2.2

Lege angir evt. på papirrekvisisjonen at
samme kur skal gis flere ganger på eget
HF (foreløpig bestilling av fremtidige
kurer)

2.b.2.3

Koordinator

NA

Kontaktregister i eget HFs DIPS.
Sikre at alle behandlingsstedene har
informasjon om planlagt behandling,
samt at kontakten er registrert i andre
HFs DIPS og at pasient får innkalling fra
hvert enkelt behandlingssted

Koordinator har en
elektronisk oppgave i
CMS: Å angi endelig
behandlingsdato og –
sted. Dette gir støtte for
riktig
kontaktregistrering i
DIPS

Beskrivelse av endring:
• Man får IKT-støtte for planlegging av behandling som gis i samarbeid med flere HF.
• Koordinator får en tydeligere rolle som understøttes av CMS.

Koordinatorer på ulike
HF ser den samme
planlagte behandlingen i
CMS, slik at de har støtte
for riktig
kontaktregistrering i
DIPS

Gevinst
ID

Gevinstrealiseringsplan og tiltak - ledelsesperspektiv

EKSEMPEL - Hovedpunkter fra gevinstrealiseringsplanen
Oversikt over de viktigste endringene som støtter opp under gevinstrealiseringsplanen,
sett fra et ledelsesperspektiv
Øke kompetanse og
ibruktagelse

Øke etterlevelse og kvalitet

2017

2018

Brukere tar systemet og
ny arbeidsflyt i bruk

Bedre effektivitet og
økonomi

2019

Brukere tar regionale
arbeidsprosesser i bruk

2020
Brukere utvikler regional
beste praksis

Sykehusene gjør flere
forhåndsbestillinger
Ledelsen benytter
rapporter som
beslutningsstøtte

Ledelsen etterspør
rapportering
Lokal ledelse etablerer
målepunkter

Lokal ledelse etablerer
flere målepunkter

HSØ etablerer regional
forvaltning av
kurbibliotek

Regionalt kurbibliotek
benyttes og oppdateres

Lokal ledelse innfører
målstyring

EKSEMPEL - Hovedpunkter fra gevinstrealiseringsplanen
Målepunktene for realisering av gevinster vil endres/utvikles over tid
Øke kompetanse og
ibruktagelse

Øke etterlevelse og kvalitet

2017

2018

1. 80% av administrerte
kurer er bestilt gjennom
CMS og regionalt
kurbibliotek

Gevinster

Gjennomføre
nullpunktmålinger

Bedre effektivitet og
økonomi

2019

9. Økt levetid for
pasienter med kreft

2. 95% av alle behandlinger
gjennomføres uten feil i
forhold til normal
behandlingsplan
3. 98% av alle produksjoner
gjennomføres uten «kritiske
eller alvorlige avvik»
4. X% økt antall
behandlinger per årsverk
7. Etablere
brukertilfredshetsmålinger

6. X% reduksjon i kostnad
per pasient

8. Etablere
pasienttilfredshetsmålinger
på tvers av HSØ
2019: 5 369 126 NOK
2018: 2 793 187 NOK
2017: 931 062 NOK

2020

Totalt: 3 724 250 NOK

Totalt: 9 093 376 NOK

5. 75% av alle kurer er
forhåndsbestilt

2020: 9 186 482 NOK
Totalt: 18 279 858 NOK

Verktøy for endringsarbeid

Verktøy for endringsarbeid
Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med helseforetakene, utviklet et verktøy for endringsarbeid
som er enkelt og pedagogisk å ta i bruk, og inkluderer kritiske suksessfaktorer for å realisere
gevinster

For mer informasjon kontakt Solveig Torgersen, fagansvarlig gevinstrealisering og endringsledelse,
Helse Sør-Øst RHF: solveig.torgersen@helse-sorost.no

