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Sense of urgency (Leading change. John P. Kotter)

Et betydelig omstillingsbehov



Det nasjonale målbildet



Dette krever samhandling i et

komplekst aktørbilde…

«Fjernoppfølging» eller 

«næroppfølging»?



https://www.youtube.com/watch?v=stBFgJpuLh4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=stBFgJpuLh4&feature=youtu.be
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John Kotters

Åtte faser i omstilling



Se bakover og fremover!



Bergen kommunes 
satsing på 
velferdsteknologi 

Fireårig virksomhetsprogram ved 
Sørlandet sykehus HF



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Område: Forbedring av operasjonsvirksomhet. Prosjekt: Optimal 

operasjonsplanlegging ved SSHF

Område: Kontinuerlig forbedringsarbeid

Område:  Forbedring av poliklinikk. Prosjekt: Optimal drift av poliklinikk

Område: God forvaltning av ressurser. Prosjekt: Felles biladministrasjon

ved SSHF

Område:  Hjemmesykehus. Prosjekt: Avstandsoppfølging

Område:  Rett komeptanse. Prosjekt: Ny oppgavedeling

Område: Kunstig intelligens. Prosjekt: Kodekontroll - poliklinikk

Område:  Gode merkantile funksjoner. Prosjekt: Optimal 

journaldokumentasjon

KOM-programmets prosjektområder har stort potensial for forbedring i klinikkene. Vi starter med 

åtte prosjekter innen ulike programområder. Illustrasjonsfigur. 



Analyseteam

Prosjekt X

Koordinator

Medarbeider kirurgi klinikk 2

Prosjekt Y

Medarbeider kirurgi klinikk 3

Prosjekt Z

Analyseteam

Vi vurderer å bruke «Pit stop-

modellen» 

Illustrerende figur.

Medarbeider kirurgi klinikk 1





- Skal ha særlig fokus på primærhelsetjenesten



Kommunenes strategiske forskningsorgan



Landets første virtuelle treningssimulator for kirurgi

NB!: For å vise filmklippet: Høyreklikk på bildet –> trykk deretter «åpne hyperkobling»

https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/NNFA23081518/15-08-2018#t=5m25s


NB!: For å vise filmklippet: Høyreklikk på bildet –> trykk deretter «åpne hyperkobling»

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/DKSL99051817/18-05-2017#t=5m12s


«LetsGo» 
App for oppfølging av kvinner 

med gynekologisk kreft

Mottok tildeling på 8MNOK 
fra kreftforeningen sin 

forskertildeling i Oktober

Utvikles i samarbeid med 
TSD v/UiO, leverandør av 
applikasjoner med klinisk 

data
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Prosjekt: Hjemmebehandling IV antibiotika
Prosjektleder: Marianne Jacobsen
Prosjekttype: Tjenesteinnovasjon

NB!: For å vise filmklippet: Høyreklikk på bildet –> trykk deretter «åpne hyperkobling»

https://www.nrk.no/sorlandet/bedre-liv-med-antibiotikakur-i-veska-1.13492500


Store muligheter om vi jobber tettere sammen på tvers


