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Begrepet ‘konsept’

SYNONYMER

•

Uklart hva som menes med konsept

•

Konseptfasen skal ta en ide ned til noe som er konkret - nok å kunne realisere

•

Ulike målsettinger gir ulike konsepter

•

Vi har tatt essensen av konseptfasen i en anerkjent metode og tilpasset det vårt behov

•

Konseptfasen skal benyttes til å ramme inn gevinstrealiseringsmetoden og Business Case

Vi trenger å forbedre konseptfasen fordi…
• Det er et behov for økt grad av virksomhetsorientering

Dagens konseptfase må i større grad ta inn over seg at helsesektorens fremste mål er
samhandling om helsehjelp til det beste for innbyggerne og at helsesektoren er en del av et
moderne samfunn i rivende utvikling

• Det er et behov for at IKT anskaffelser faktisk vil passe inn i en helhet
som er organisatorisk og teknologisk komplekst

Konseptfaser må i større grad ta inn over seg at ingen IKT-anskaffelse skal stå alene men at
alle anskaffelser og driftsorganiseringer er porteføljestyrte og deler av en helhet helt ned på
grunndatanivå

• Det er behov for en mer standardisert og helhetlig tilnærming

Spesialisthelsetjenesten må effektivisere enkle fellestjenester for å skape mulighetsrom for
kommende nødvendigheter som mobile hjerteimplantater, helintegrerte hybridstuer med
medieløsninger, genombanker og løsninger for «Analytics»

BAKGRUNN FOR Å GJØRE NOE MED KONSEPTFASEN
1.

Behov for å knytte konseptfasen nærere inn mot kjernevirksomheten

3.

Behov for å sikre at anskaffelser passer inn i en større helhet

2.

4.

Behov for å sikre at konsepter vurderes ut fra hva som skjer rundt oss
på ulike områder
Behov for standardisering av konseptfaser

Følgende nøkkelspørsmål utgjør mulige steg i en
konseptutredning…
Hva er problemet?

Hvilke forbedringer bør vi vurdere og på hvilke områder?
Hvilke trender bør vi ta hensyn til?

Hvilke konsepter vil kunne realisere målene for området?

Hvordan vurderer vi de ulike konseptene opp mot hverandre

Hvilket konsept anbefaler vi og hvorfor?

Vi skal ta en ide ned til en konkret konsept som det er mulig å realisere.

Vi ser for oss at dette gjøres gjennom konkrete steg uttrykt vha spørsmål

Hvert av spørsmålene representerer et sett med detaljerte spørsmål som konseptfasen bør besvare

Eksempler på spørsmål som konseptfasen bør besvare…
Hva er problemet?

• Innenfor hvilke deler av spesialisthelsetjenesten har vi problemene og hvem er berørt?
• Hvordan påvirkes interessentene av problemet?
• Er det samme situasjon for helseforetakene når det gjelder problemet beskrevet?
• Hvilke gevinster vil vi kunne oppnå med konkrete endringer for problemområdet?

Hvilke forbedringer bør vi vurdere og på hvilke områder?
• Hva er dagens situasjon i foretaksgruppen sett fra ulike perspektiv?
• Hvordan vil konseptet påvirke foretaksgruppen?
• Hvilke scoringsdimensjon legges det vekt på?
• Hvordan scorer hvert konsept ift. tid, kost, kvalitet, gevinster avdekket?

Hvilke trender bør vi ta hensyn til?

• Hvem er ledende regionalt, nasjonalt og internasjonalt på området man opplever
problemer?
• Hvilke leverandører og teknologier finnes på markedet, hvor ligger disse på
modenhetskurven og vil foretaksgruppen evne å ta disse i bruk?
• Hva er bestepraksis på området regionalt, nasjonalt og internasjonalt?

Eksempler på spørsmål som konseptfasen bør besvare…
Hvilke konsepter vil kunne realisere målene?

• Hvilke 4 konseptalternativer finnes?
• Hvilke styrker, svakheter, trusler og muligheter representerer
konseptalternativene?
• Hvilke strategiske mål vil hvert konsept realisere?

Hvordan vurderer vi de ulike konseptene opp mot hverandre
• Hvor endringsvillig er foretaksgruppen per konsept?
• Hvordan måler vi endringsvillighet per HF?

Hvilket konsept anbefaler vi og hvorfor?
• Hvilket konseptalternativ anbefales
• Hva er begrunnelsen for anbefalingen?
• Hvilken arkitektur vil kunne realisere konseptet?

Eksempel: Problemer med dagens operasjoner

Eksempel: Bakgrunn

Problemer med dagens operasjoner

Ingen konsepter uten utfordring!
Ingen løsning uten problem!

Rolle Kliniker oppdager eller er med på en trend som er uten IKT støtte. Operasjonsstuen må få bedre teknologistøtte for å kunne gi
bedre pasientbehandling.
- Hvorfor har teamet kun 1 skjerm og ikke fire; en til meg, en til min assistent, en til anestesi og en til vår operasjonssykepleier–
pluss overføring til opkoordinators skjerm? Slik det er nå er jo nesten hele teamet blindt! Det var bedre før, da kunne jo alle
bare se nedi det store såret for å vite hva som skjedde.

- Hvorfor er det så mange ledninger – det ser jo ut som utstyr fra 50-tallet! Folk snubler jo! Og jeg kan aldri tro man får dette helt
rent på en enkel måte!
- Hvorfor er det så dyrt med PC på OS – de blir jo aldri skiftet ut!

- Hvorfor får jeg ikke lagret dette i journalen? Slik at pasienten kan få se de interessante delene – eller hele for den del!
- Det er jo umulig å drive undervisning med dette gammeldagse utstyret!

- Det er også umulig å gi råd til kolleger på andre HF som treffer på vanskelige case – jeg får jo aldri sett det de gjør!

- For ikke å snakke om forskning som gjør at vi slår våre hoder sammen og blir bedre til å behandle pasientene!!! Ingen støtte
overhodet!!!
- Og hvis de andre hadde vært her, så hadde du fått hørt at det er umulig å holde skitten ren, folk snubler i utstyret og blir
sykemeldt og ingen får gjort noe på lenge fordi man har brukt alle pengene på disse 50-talls boksene som koster 10 ganger så
mye som vanlige pc’er!
Rolle IKT: Finnes det andre sykehus som gjør dette bedre enn vi?
Rolle kliniker: Stanford og St Olavs som vi har besøkt, og på messer jeg har besøkt har man stilt opp strøkne operasjonsstuer med full
funksjonalitet! – Bredding av beste praksis

1. MANDATET
Benytt malen til Mandatet i Prosjektveiviseren!
Mandater skal være godkjent i BP1 før Konseptfasen starter

 Det må lages et tydelig mandat som rammer inn
problemstillingen.
 Hvem gjelder dette problemet for og hvordan
opplever de dette?
 Hva er det man ønsker å oppnå ved å forbedre
området?

2. PROBLEMSTILLINGEN
Problembeskrivelsen bør overordnet si noe om hva problemet
er, for hvem og hvilke prosessområder som er berørt

3. DAGENS SITUASJON
Ut fra dagens situasjon - Hvilke forbedringer trenger vi?

Interessentene innenfor problemområdet har behov
for følgende forbedringer…

Eksempler på nøkkelforbedringer
Organisering: Reduser profesjonsmarkering gjennom tydelig ansvarsfordeling og formell teamorganisering

Prosess: Enkelt og ufarlig å bevege seg
inne på stue under operasjon

Ledelse, styring og måling: God oversikt
over berørt aktivitet
Kompetanse: Utnytte erfaringer fra
tilsvarende prosesser i andre sektorer

4. TRENDER
Rammebetingelsene og trendene som
påvirker problemområdet bør beskrives
Vi trenger å forstå bedre hva som skjer rundt oss som kan påvirke eventuelle konsepter vi utarbeider.

Trendvurdering – er dette riktig for oss nå?
Mulig beste praksis

Vurdering

Konkl.

Datafangst fra kamera, skop, mikroskop, gjennomlysning med
bokmerking

Høy risiko, lav kost, høy nytte

Pri1

Enkel redesign av klienter med flytting av CPU ut av opstue

Lav risiko, lav kost, høy nytte

Pri1

Nasjonale og internasjonale innovasjonsløsninger (Stanfordmodellen)

Moderat risiko, høy kost, høy nytte

Pri2

Fremtidens operasjonsrom (NTNU)

Moderat risiko, høy kost, høy nytte

Pri2

Støtte for HIFU

Høy risiko, høy kost, moderat nytte

Utenfor

Forsert oppgradering av gjennomlysning (gen 5)

Lav risiko, høy kost, moderat nytte

Pri1

Rigging av opstue som tv-studio

Moderat risiko, lav kost, høy nytte

Pri1

Integrasjon - Helsenorge.no sensitive spørreskjema

Moderat risiko, moderat kost, høy nytte

Pri2

Integrasjon - Questback-avtale

Lav risiko, lav kost, moderat nytte

Pri2

Moderne teknologiinteriørdesign, stue

Moderat risiko, høy kost, moderat nytte

Pri2

Moderne teknologi-byggdesign, stue

Høy risiko, høy kost, moderat nytte

Utenfor

Surgical logistics funksjonalitet

Høy risiko, høy kost, høy nytte

Utenfor

Basert på den kartleggingen vi har gjort så langt bør vi ha tilstrekkelig kunnskap nå til å kunne utforme 3 konsepter
i tillegg til 0 alternative.

5. KONSEPTUTFORMING
Ulike konseptalternativer bør uttrykkes og vurderes ut fra styrker, svakheter, muligheter og trusler
Benytt malverket i Prosjektveiviseren!

Vi ønsker å utforme 3 konsepter i
tillegg til 0 alternativet.
Begrunnelse for 4 alternativer er at
2 alternativ vurderes som for få å
tilby beslutningstager, mens 3 er et
overkommelig antall konsepter som
beslutningstager kan ta stilling til.

Alternativ 0 – fortsette som nå…
ALTERNATIV 0
STYRKER
•
•
•

Lite ressurskrevende på kort sikt
Liten risiko – forutsigbart
Risiko for dårligere omdømme

SVAKHETER
•
•
•
•
•

TRUSLER
•
•
•

Brukere misfornøyde – forventninger
innfris ikke
Risikerer sterkere styring ovenfra
Ansatte sier opp

Lite visjonært
Lav effektivitet
Lav kvalitet
Utfordrende for ansatte
Krever mye ressurser på sikt

MULIGHETER
•

Mulighet for å fokusere på andre
områder

Alternativ 1 – «fiks litt selv» tilnærming…
ALTERNATIV 1
STYRKER
•
•
•

Relativt lav risiko for fiasko
Mindre endringer – forutsigbarhet
Ansatte opplever noe bedring i
hverdagen

SVAKHETER
•
•
•

TRUSLER
•
•
•

Brukere opplever interesse for deres
opplevelse
Risikerer øremerket finansiering
Møter bare delvis innbyggernes behov
og samfunnets forventning til bruk av
høyteknologi

Lite visjonært
Relativt liten bedring i
styringsmuligheter og effektivisering
Demonstrerer lav endringsvilje

MULIGHETER
•
•

Holder seg i takt med finansielt
mulighetsrom (HOD/HELFO)
Skaper noen arenaer for samarbeid med
viktige markedsaktører

Alternativ 2 – «bygg alt selv» tilnærming…
ALTERNATIV 2
STYRKER
•

•
•

Utfordrende arbeidsoppgaver for egne
ansatte som deltar i utvikling og
forvaltning
Skaper god styringssituasjon og legger
til rette for effektivisering
Demonstrerer sterk endringsvilje

SVAKHETER
•

•
•

TRUSLER
•
•
•

Utfordrer finansielt mulighetsrom
(HOD/HELFO)
Utfordrer leverandørmarkedets
modenhet
Utfordrer lovverkets modenhet

Høy egenrisiko på grunn av utfordringer
med leverandørstyring av flere
leverandører
Krever endringstoleranse av utsatte
arbeidstakergrupper
Krever god kommunikasjon internt i
konsernet
MULIGHETER

•
•
•
•

Bygger omdømme som høyteknologisk,
ledende aktør innen området
Bygger gode arenaer for samhandling
med viktige markedsaktører
Driver teknologiutvikling
Driver virksomhetsutvikling innen eget
område

Alternativ 3 – «partner» tilnærming…
ALTERNATIV 3
STYRKER
•

•
•

Noe utfordrende arbeidsoppgaver for
egne ansatte som deltar i utvikling og
forvaltning
Skaper god styringssituasjon og legger
til rette for effektivisering
Demonstrerer sterk endringsvilje i stor
grad

SVAKHETER
•
•
•

TRUSLER
•
•
•

Utfordrer finansielt mulighetsrom
(HOD/HELFO)
Utfordrer leverandørmarkedets
modenhet i stor grad
Utfordrer lovverkets modenhet i stor
grad

Risiko delt mellom virksomhet og
leverandør
Krever endringstoleranse av utsatte
arbeidstakergrupper
Krever i stor grad god kommunikasjon
internt i konsernet
MULIGHETER

•
•
•
•

Dekker i stor grad innbyggernes behov
Bygger omdømme som høyteknologisk,
ledende aktør innen området
Bygger gode arenaer for samhandling
med viktige markedsaktører
Driver virksomhetsutvikling innen eget
område i stor grad

6. KONSEPT VURDERING
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Gevinst potensiale
Ivaretar pasientsikkerheten og øke kvaliteten i helsetjenesten
Effektiviserer helsetjenesten
Møter samfunnets forventninger
Understøtter samhandling
Effektiviserer regionale IKT leveranser
Tid
Kost
Kvalitet
HMS
Samhandling
Undervisning
Risiko
Finansiering
Lovverket umodenhet
Leverandørmarkedets umodenhet
Endingsvillighet
Oslo universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
Sykehus Innlandet
Sykehus Østfold
Sykehusapotekene
Sykehus Telemark
Sykehus Vestfold
Sørlandet sykehus
Vestre Viken
Sunnaas
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7. ANBEFALINGEN
Et av konseptene bør anbefales basert på en kvantitativ analyse av hvilke gevinster hvert konsept fører med seg
Benytt mal Prosjektforslag i Prosjektveiviseren for å dokumentere anbefalt tilnærming

FREMTIDENS GJENNOMFØRING AV OPERASJONER
Tilstand for gjennomføring
av operasjoner i 2017
•
•
•
•
•
•
•

•

Hvor mange HMS hendelser i
dag?
Hvor mye renholdstid i dag?
Hvor mye knivtid / stuetid
utnyttelse er det i dag?
Hvor mye overtid i dag?
Hvor mye forberedelse i dag?
Hvor mange operasjoner er
dokumentert digitalt i dag?
Hvor mange brukere får tilbud
om dokumentasjon fra
operasjonen i dag?
Hvor stor del av
undervisningsaktiviteten kan
på en enkel måte ta i bruk
virkelighetsnære virkemidler?

De 5 viktigste tiltak

Tilstand for gjennomføring
operasjoner i 2022

1. Integrasjon MTU-IKT
2. Kommunikasjonsløsning á la tvproduksjon for operasjonsteam,
operasjonskoordinator og mellom
sykehusavdelinger og helseforetak
3. Moderne teknologidesign i
operasjonsstueinstallasjoner
4. Lagring og tilgjengeliggjøring av
operasjoner og prosedyrer
5. Implementasjon av integrerte
innbyggertjenester

• 20% reduksjon i HMShendelser
• 20 % reduksjon på
renholdstid
• 15% bedre
‘knivtid/stuetid’
• 50% reduksjon i
overtidskost på planlagt
kirurgi
• 50% reduksjon i timer til
forberedelser
• 80% av op/prosedyrer
dokumentert
• 80% av 2nd opinion støttet
av digitale opptak fra
kamera, mikroskop, skop
og gjennomlysning

De viktigste antagelser og forutsetninger for konseptet

1.
2.
3.
4.

Økt handlingsrom gir bærekraft
Brukerens behov i sentrum
Fokus på kunnskapsbasert praksis
Gode fellesløsninger understøtter kvalitet og pasientsikkerhet

EN STEGVIS TILNÆRMING TIL
KONSEPTFASEN
PPM vil bli styrket med en mer systematisk tilnærming
til konseptutredninger enn det som foreligger i dag

Konseptfasen

Idéfasen

1. Mandatet

2. Problem
stillingen

3. Dagens
situasjon

4. Trender

5. Konsept
utforming

6. Konsept
vurdering

7.
Anbefalingen

