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Forord
Prosjektet ”IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og omsorgstjeneste” ble gjennomført høsten
2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og kommunene Andebu,
Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og Stokke deltok, under
ledelse av Konsens.
Bakgrunnen var at vi i Konsens skal videreutvikle programvaren IKOS i 2016-17. Det vil skje i
prosjektet ”IKOS elektronisk tavle. Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste”.
Innovasjon Norge søkes om støtte. Vi ønsket innspill fra kommunene og USHT om hvordan IKOS
elektroniske tavle bør være. Målet er at IKOS er nyttig for både ansatte og ledere innen alle
tjenesteområder: hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering, sykehjem, tjenester til
funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste.
Kommunene og USHT deltok i arbeidsgrupper og gav sine anbefalinger. Alle tjenesteområder mente
at de hadde behov for en elektronisk tavle som beskrevet i denne rapporten. USHT i Sandefjord og
kommunene Andebu, Stokke, Horten, Holmestrand og Moss vil være pilotkommuner når de nye
IKOS-tavlene skal utprøves.
Takk til USHT og ledelsen i 9 kommuner fra 3 fylker som gjorde forprosjektet mulig. Og stor takk til
alle engasjerte deltakere i arbeidsgruppene! Dere var med på krevende vurderinger og bidro med
konkrete og viktige innspill. Programvaren IKOS vil bli utviklet i tråd med deres anbefalinger.
Tønsberg, 18.01.2016
Prosjektleder Marit Strandquist, Konsens
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1.

Bakgrunn

Kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og
Stokke hadde alle drevet omfattende utviklingsarbeid for å sikre kvalitet på helse- og
omsorgstjenestene. Utviklingsarbeidet hadde vært i egen regi, i samarbeid med Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold, som deltaker i KS’ nasjonale læringsnettverk for gode
pasientforløp og/eller som deltaker i Konsens’ interkommunale læringsnettverk. Flere av
kommunene hadde tatt i bruk tavler for å få oversikt over og kvalitetssikre oppfølging av brukerne.
Kommunene skal yte stadig flere og mer avanserte helse- og omsorgstjenester innenfor begrensede
økonomiske rammer. Kvalitetskravene er høye, samtidig som det er vanskelig å måle kvalitet på
individnivå. Ansatte har forskjellig utdannelse og erfaring, og arbeider ofte i turnus. De som er på
vakt velger hvilke tiltak som skal utføres. Opplysninger om aktuelle tiltak står i journalen til den
enkelte pasient. Det finnes ingen samlet oversikt over pasienter/brukere og hva som bør prioriteres.
Ledere har kun tilgang på overordnede styringsdata, som budsjett- og regnskapstall, forekomst av
sykefravær og avviksregistreringer. Kommunenes elektroniske journal- og bemanningssystemer har
begrensede muligheter for måling av kvalitet og ressursbruk. Det er behov for å sikre at tjenester til
alle brukere i kommunal helse- og omsorgstjeneste følger lovkrav og faglig standard. Tjenestene må
være effektive for den enkelte bruker og komme flest mulig til gode.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold er lokalisert i Sandefjord. USHT
er en nasjonal satsing, finansiert ved tilskudd fra Helsedirektoratet. De er pådrivere for kunnskap og
kvalitet og tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten. USHT Vestfold har
lenge arbeidet med sikring av kvalitet og dokumentasjon i tjenesten.
Konsens er utvikler og leverandør av IKOS til kommunal helse- og omsorgstjeneste. IKOS har
optimalisert og standardisert arbeidsprosessene til ledere og ansatte i hjemmesykepleie,
hjemmerehabilitering, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste.
Arbeidsprosessene tar utgangspunkt i brukeres behov og tilrettelegger for deres medvirkning.
Samtidig er hensyn til arbeidsmiljøet, økonomistyring, lovkrav og helsepolitiske føringer lagt til grunn.
Boken om IKOS redegjør for teorier og erfaringer som ligger bak (1).
Programvaren IKOS ble utviklet i 2011-12, og benyttes av Horten, Moss, Stokke og Andebu
kommuner. IKOS støtter de anbefalte arbeidsprosessene. Ansatte følger opp sine brukere ved å
kvittere på sjekklister. Ledere planlegger avdelingens oppgaver, og beregner riktig sammensetning av
kompetanse hos personalet. Resultater om kvalitet, kompetanse og tidsbruk vises i rapporter og
grafer på alle nivå i organisasjonen. IKOS er spesialutviklet for kommuner og det finnes ingen
lignende systemer. Dagens IKOS har enkelt innhold og er nettbasert (2).
Aktuell bakgrunn for prosjektet var at IKOS skal videreutvikles. Konsens’ interkommunale
læringsnettverk hadde beskrevet behov for forbedring av IKOS. Integrasjon med elektroniske
pasientjournalsystemer (EPJ) var ønsket. Det var behov for elektroniske tavler for brukeroppfølging.
Tavlene må gi oversikt over den enkeltes ansvar, gi grunnlag for daglig prioritering og vise resultater
for analyse og forbedring av tjenestene. Anbefalingene kom fra læringsnettverkene:
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Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid. Konsens og
kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal og Re 2014-15 (3)
IKOS tjenestelinje for korttids opphold i institusjon. Konsens og kommunene Andebu,
Holmestrand, Horten, Re og Stokke. 2015 (4)
IKOS tjenestelinjer og tavler for hjemmesykepleie. Konsens og kommunene Andebu, Stokke
og Horten. 2013-2015. Prosjektleder Marit Strandquist, Konsens.

Bilde: Arbeidsmøte i læringsnettverket IKOS tjenestelinjer og tavler for hjemmesykepleie. Marit Strandquist, Marit Dale
Petersen, Vibeke Høyjord og Christina Stornes Olsen. Ragne Haaland og Kjersti H. Norheim var ikke til stede da bildet ble
tatt. Fotograf Ingunn Finsveen.

Høsten 2015 inviterte Konsens til prosjektsamarbeid. USHT Vestfold og 9 kommuner fra 3 fylker ble
med i forprosjektet IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommunene var
Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og Stokke.

2.

Mål og mandat

Målet med forprosjektet IKOS elektronisk tavle var å klargjøre hvordan den nye IKOS-programvaren
best kan gi kommunene oversikt over brukere og viktige tiltak, og sikre kvalitet og dokumentasjon.
Mandatet var å delta i utvikling av innholdet i IKOS elektroniske tavler. Tavlene skal vise utsatte
brukere, status på oppfølging og gi oversikt for daglig prioritering. Lovkrav og faglig god praksis må
sikres uavhengig av diagnose. Det er nødvendig at utvalg av aktiviteter som skal vises på tavlen,
tidspunkt for gjennomføring og tidspunkt for revurdering er gjennomtenkt. USHT hadde særlig fokus
på at IKOS elektroniske tavler skulle ivareta og harmonere med ferske nasjonale retningslinjer for
pasientsikkerhet, gode pasientforløp, kvalitetsindikatorer og innrapportering for nasjonal statistikk.

3.

Forankring i nasjonalt forbedringsarbeid

Arbeidet ble forankret i nasjonalt forbedringsarbeid.
Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24-7” er i regi av Helsedirektoratet (5). Standarder
for oppfølging av risikoområder hos brukere er utviklet, og nye standarder er under utvikling. Manual
for tavler og tavlemøter ble publisert høsten 2015 (6).
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Bilde: Standarder fra Pasientsikkerhetsprogrammet

”Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, samt psykisk syke og rus” er en KS-satsning (7).
Nasjonale læringsnettverk, ledet av Kunnskapssenteret, har som målsetting å støtte kommunene i å
utvikle gode pasientforløp. Tre virkemidler er i fokus:
Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»
Utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» (HPH) i
Trondheim/Orkdalsregionen
Systematisk oppfølging
Modellen ”helhetlige pasientforløp i hjemmet” er utviklet under ledelse av Anders Grimsmo (8).
Oppfølging av brukere i hjemmesykepleien er strukturert og uavhengig av diagnoser. Man følger
sjekklister ved innleggelse til og utskrivelse fra sykehus, og ved intern oppfølging. ”Strukturert
oppfølging av sykepleier innen 3 dager etter hjemkomst” er en av sjekklistene, med 35 sjekkpunkt.
Andre sjekklister er for ”forberedelse av hjemkomst”, ”besøk hos fastlegen innen 2 uker”, ”helse/funksjonsvikt, fall, kontakt med legevakt/AMK” og ”4-ukers samtale med primærkontakt”.

4.

Deltakere, organisering og arbeidsmetode

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold og kommunene Andebu,
Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og Stokke deltok. Konsens
ledet prosjektet.
Interkommunale arbeidsgrupper
Utviklingen skjedde i interkommunale arbeidsgrupper. Det var en arbeidsgruppe for hvert av
tjenesteområdene hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk
helsetjeneste. Tabellen viser hvilke kommuner som var med i hver gruppe.
Tjenesteområde
Deltakere
Andebu
Holmestrand
Horten
Lardal
Moss
Nes, Akershus
Nøtterøy
Sandefjord
USHT Vestfold v/ Sandefjord
Stokke

Hjemmesykepleie
X

Sykehjem

Rus- og
psykisk helse

X

Tjenester til
funksjonshemmede
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

Tabell: Kommuner som deltok i arbeidsgrupper for hvert tjenesteområde
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Deltakere i arbeidsgruppene
Ellinor Bakke Aasen, leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og Marit
Strandquist, seniorrådgiver fra Konsens, var leder og sekretær for alle arbeidsgruppene. Tabellene
viser hvem som deltok fra kommunene.
Hjemmesykepleie
Andebu
Moss
Nes
Stokke
USHT Vestfold

Virksomhetsleder
Sykepleier
Fagleder
Fagleder
Fagleder
Prosjektmedarbeider
Spesialsykepleier
Leder fag-/saksenhet
Fagsykepleier
Prosjektmedarbeider USHT

Christina S. Olsen /Tonje Lunde
Hege Trannum
Ljudmilla Nielsen
Kathrine Storkås
Eva Hurlen
Kristin Skårer Holm
Nina Therese Skogseth
Marit Dale Petersen
Vibeke Høijord
Linda Halvorsen Botten

Sykepleier
Fagleder
Fagsykepleier
Sykepleier
Fagsykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Prosjektmedarbeider/leder

Inger Therese Dahl
Bente Michelsen Nomeland
Dorota Pazdro
Britt Svendsen
Vibeke Høijord
Jorun Andersen
Solfrid Horntvedt Lie
Henriette Ruud

Sykehjem
Andebu

Stokke

USHT Vestfold

Tjenester til funksjonshemmede
Enhetsleder
Horten
Fagleder
Virksomhetsleder
Andebu
Fagleder
Avdelingsleder
Moss
Fagrådgiver
Vernepleier 1
Sandefjord
Psyk. sykepleier 1
Vernepleier 1

Lars Jørgensen
Britt Irene Torp
Grete Abrahamsen
Eidi Sandviken
Trond Viggo Børvind
Tommy Galåen
Tone Helen Skjolden
Tor Tallaksen
Lena Sundklakk Madsen

Rus- og psykisk helsetjeneste
Tjenesteleder
Holmestrand
Ruskonsulent
Lardal
Enhetsleder familietjenesten
Prosjektmedarbeider
Nes i Akershus
Samhandlingskoordinator rus og psykiatri
Psykiatrisk sykepleier
Nøtterøy
Ruskonsulent
Fagkoordinator
Sandefjord
Fagkoordinator

Even Thornquist
Vidar Kleivi
Hilde Bugge
Kristin Skårer Holm
Kari Mette Engebretsen
Ida Irene Westlie
Kirsti Ottesen
Ruth Solveig Thorsen
Wenche Møgster
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Arbeidsgruppemøter med oppgaveløsning
Hvert tjenesteområde hadde to arbeidsmøter. I første møte ble prosjektets bakgrunn, mål,
forankring i nasjonalt forbedringsarbeid og lokale erfaringer med tavler og tavlemøter gjennomgått.
Det ble gitt en oppgave som forarbeid til andre arbeidsmøte. Deltakerne fikk en liste med aktiviteter
og underliggende sjekkpunkter, samt et ark med opptegnede tidslinjer. På aktivitetslisten var alle
sjekkpunkt fra tavlene sortert etter tema. Temaoverskriftene var blant annet kartleggingsskjema,
tjenestesamarbeid, tiltaksplaner, IPLOS og hjelpemidler. Tidslinjene var av to typer. Noen hadde
oppstart på en dato og intervallene dag 1, dag 3, 1 uke, 14 dager, 1 måned osv.. Tidslinjen for
brukere med vedvarende tjenester hadde ingen startdato, men intervallene daglig, ukentlig, hver 14.
dag, hver måned og hver 3. måned.
Dag 0
Daglig

Dag 1
Ukentlig

Innen dag 3
Hver 14. dag

Innen 1 uke
Hver måned

Innen 14 dager
Hver 3. måned

Innen 1 måned

Eksempler på tidslinjer

Oppgaven var å sammenligne aktivitetene i listen med innholdet i egne rutiner og sjekklister.
Deretter skulle hver kommune finne eksempler på:
Ny bruker i avdelingen
Bruker med vedvarende tjenester, og avklart stabil helse- og livssituasjon
Bruker med vedvarende tjenester, og ustabil eller kompleks helse- og livssituasjon
Bruker med funksjonsfall, og som derfor var i en uavklart situasjon
Man skulle ta for seg en og en bruker, og plassere nødvendige aktiviteter langs en av tidslinjene. I
andre arbeidsmøte ble oppgaven gjennomgått. For hver brukertype var det tegnet en tidslinje på et
gråpapir. Kommunene plasserte aktivitetene for sine brukere på linjene. Begreper, rutiner og
sjekklister ble sammenlignet. Gjennom dette ble det klart hvilke aktiviteter som bør vises som
sjekkpunkt på IKOS elektroniske tavle, og hvor ofte aktivitetene bør gjentas for brukere i ulike
situasjoner og innen forskjellige tjenesteområder.

Bilde: Arbeidsgruppe hjemmesykepleie plasserte aktiviteter for sine brukere på riktig plass på tidslinjene.
Fotograf: Ellinor Bakke Aasen.

IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold,
kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og Stokke, og Konsens.
Rapport fra forprosjekt. Tønsberg 18.01.2016. Marit Strandquist, Konsens.
Side 6

5.

Kommunenes erfaringer med tavler og tavlemøter

Flere av prosjektdeltakerne hadde erfaring med bruk av tavler for pasient/brukeroppfølging. De
fleste hadde manuelle tavler på white-board eller papir.
Hjemmesykepleien i Stokke brukte manuell tavle for oppfølging. Nye brukere ble oppført på den ene
siden av tavlen. Den andre siden var for brukere som på grunn av funksjonsfall kom i en nyoppstått
uavklart situasjon. Sjekkpunktene på tavlen var utviklet i IKOS læringsnettverk for hjemmesykepleie
(kapittel 1 Bakgrunn). Tavlen viste brukernes helse- og livssituasjon og hadde sjekkpunkter for IPLOS,
tiltaksplan, første besøk av TA (tjenesteansvarlig sykepleier), legemidler, kontakt med fastlege,
innhenting av kompetanse, vurdering av vedtak, med mer.
Brukere ble oppført på tavlen, og så ble det kvittert for at punktene var ivaretatt. Fargen på
kvitteringen viste om sjekkpunktet var uaktuelt, påbegynt eller ferdig utført. Erfaringen var at tavlen
bidro til raskere igangsetting av brukeroppfølging og sikring av kvalitet. Det var imidlertid mye arbeid
med å holde tavlen à jour, og vanskelig å få den implementert i hele organisasjonen.
For brukere med avklarte tjenester benyttet Stokke dagens IKOS-program. Kvitteringer på sjekklisten
i IKOS genererer automatisk grafer og rapporter som viser resultater av arbeidet.

Bilde: Utsnitt av tavle fra hjemmesykepleien i Stokke kommune.
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Hjemmetjenesten ved Framnes i
Sandefjord hadde en enkel
elektronisk tavle. Målgruppen var
nye brukere, brukere som kom fra
sykehus, og brukere fra korttid,
bortsett fra dem som er på fast
rullering. Pasientene stod på tavlen i
4-5 uker.
Innholdet i sjekklisten på tavlen
lignet innholdet på Stokkes tavle.
Sandefjord hadde lagt til flere
kartleggingsundersøkelser som
skulle vurderes.
Alle ansatte var ansvarlige for
oppdatering av tavlen.
Verken Stokke eller Sandefjord
hjemmesykepleie gjennomførte
tavlemøter. Tavlene ble brukt til
daglig oversikt og sikring av
oppfølging.

Bilde: Tavle fra hjemmesykepleien ved Framnes, Sandefjord

Sykehjemmene i Sandefjord, Stokke og Andebu hadde manuelle tavler for brukeroppfølging.
Korttidsavdeling i Sandefjord hadde særlig vektlagt å synliggjøre risikoområder, jamfør
Pasientsikkerhetsprogrammet. De fleste sykehjemsavdelingene hadde sjekkpunkt som var en
kombinasjon av risikoforebygging, faglig oppfølging og tiltaksplaner, hjelpemidler og aktivitetstiltak
på tavlene. Det varierte om det kun var sykepleiere, eller også helsefagarbeidere og assistenter som
kvitterte på tavlene.
På sykehjemmene var det vanlig med daglige tavlemøter, hvor personalet sammen vurderte en og en
bruker. Det økte tverrfaglighet og felles faglig fokus.
Det var ulik praksis i forhold til sammenhengen mellom kvittering på tavler og dokumentasjon i
journal (EPJ). Noen registrerte ikke noe som utført på tavlen før det var dokumentert i EPJ. Andre
hadde erfaringene med at det ble gjort mange justeringer underveis på de manuelle tavlene, uten at
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dette ble dokumentert i EPJ. Deltakerne i prosjektet var enige om at det alltid skulle dokumenteres i
EPJ før man kunne kvittere på tavlene. Tavlene skal ikke erstatte brukernes journal.

Bilde: Arbeidsgruppe sykehjem. Bak fra venstre: Solfrid Horntvedt Lie, Bente Michelsen Nomeland, Ellinor Bakke Aasen og
Jorun Andersen. Foran: Dorota Pazdro, Britt Svendsen og Vibeke Høijord. Inger Therese Dahl og Henriette Ruud var ikke til
stede da bildet ble tatt. Fotograf Marit Strandquist.

Tjenester til funksjonshemmede hadde ikke tatt i bruk tavler for brukeroppfølging. Men de hadde
sjekklister og rutiner som ble fulgt. Moss kommune benyttet koordinerende dokument med
tilhørende veileder ved helhetlig gjennomgang av tjenestene til en bruker. De andre kommunene
mente at dette hadde meget høy kvalitet, og ville gjerne prøve noe lignende. Juridiske og faglige krav
til tjenesten ble kombinert med etiske vurderinger. Det viste seg å være store likheter mellom
innholdet i koordinerende dokument og planlagt innhold i IKOS elektronisk tavle.
Rus- og psykisk helsetjeneste i Holmestrand og Lardal kommuner hadde deltatt i det
interkommunale prosjektet Sammen om kvalitet (3). Her var det utviklet en tjenestelinje med 44
sjekkpunkter. Holmestrand hadde den på en tavle i avdelingen, og Lardal på papir/PC. Begge
kommuner fulgte tjenestelinjen og hadde gode erfaringer med det. Det var lettere å holde
oversikten, og raskt få et øyeblikksbilde over situasjonen. Både brukere og ansatte var veldig fornøyd
med denne måten å jobbe systematisk på. Det var en oppfatning om at flere brukere ble skrevet ut
av tjenestene, men dette er ikke tallfestet. Tavlen ble opplevd som arbeidsbesparende ved at man
fikk satt inn ressursene der det var behov, og skrevet ut flere når tjenestelinjen var fulgt.
Etter at prosjektet ble avsluttet, erfarte Lardal og Holmestrand at det ble tyngre å bruke tavlene. Den
brukes, men det er tungvint når tavlen ikke er elektronisk, og ikke er koblet mot pasientjournal.
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Bilde: IKOS tavle fra Holmestrands rus- og psykisk helsetjeneste

6.

IKOS elektronisk tavle

Elektronisk tavle betyr her en PC-skjerm, håndholdte terminaler, TV-skjerm, smartboard eller et
lysbilde som via projektor vises på et lerret. IKOS elektroniske tavle blir en programvare som ivaretar
hensikten med og innholdet i de manuelle tavlene, og som kan vises på alle typer skjermer. Teknisk
funksjonalitet blir skreddersydd for kommunal praksis. Med kvitteringer på elektronisk tavle kan vi se
hvem som har utført oppgavene og historikk. I tillegg til denne kvalitetsstyringen, har IKOS modul for
ressurs- og tjenestestyring. Ressursstyring omfatter styring av kompetanse og tid til ulike oppgaver i
avdelingen. Tjenestestyring er grafer og rapporter om kvalitet, kompetanse og tidsbruk for analyse
og forbedring av tjenestene.
IKOS elektronisk tavle blir i praksis ikke bare en, men flere ulike tavler. Noen ganger vil man se
grundig på oppfølgingen av en bestemt bruker, andre ganger vil man ha oversikt over status for alle
brukere i avdelingen, og jevnlig vil man ha resultater på en styringstavle for analyse og forbedring.
Konklusjoner fra prosjektet
Det skal være ”Én innbygger – én journal” (9), og dermed være et klart skille mellom brukeres journal
(EPJ) og IKOS. IKOS skal vise strategisk utvalgt informasjon fra EPJ sammen med sjekkpunkt og
huskelister, og gi oversikt over status og resultater. Det tilstrebes at data kun skal registreres en
gang. IKOS skal legge til rette for at data om bruker kan overføres automatisk fra EPJ.
Arbeidsgruppene var enige om at alle tjenesteområder har behov for elektroniske tavler med
brukeroversikt og sjekklister som støtte til kvalitetssikring. Manuelle rutiner og sjekklister er ikke nok.
Det er behov for oversikt og systematisering ved mottak av nye brukere, overgang til andre
tjenesteområder og jevnlig oppfølging. Mål med elektroniske tavler er at
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det er stor brukervennlighet, at bruk av tavlen er enkel med lett tilgjengelig veiledning
man kan se status for og kvittere for oppfølging av den enkelte bruker
tavlen gir oversikt over oppgaver som noen må utføre akkurat i dag
kvalitet på tjenestene og systematikk rundt risikovurderinger sikres
dokumentasjon i journalsystemet (EPJ) sikres, i fremtiden ved tilknytning til EPJ
ledere får resultatoversikter som grunnlag for analyse og forbedring av tjenesten
tjenesteytere, tjenesteledere og overordnet ledelse får felles forståelse om kvalitet,
kompetanse og ressursbruk, og kan ha en enhetlig oversikt og styringsdialog via tavlen

Bilde: Arbeidsgruppe rus- og psykisk helse. Bak fra venstre: Ellinor Bakke Aasen, Ruth Solveig Thorsen, Wenche Møgster og
Even Thornquist. Foran: Vidar Kleivi, Kirsti Ottesen og Hilde Bugge. Kristin Skårer Holm, Kari Mette Engebretsen og Ida
Irene Westlie var ikke til stede da bildet ble tatt. Fotograf: Marit Strandquist.

Brukertavle for avdelingen
Oversiktsbildet med alle brukerne og oppgaver som må prioriteres er viktig. De manuelle tavlene har
søkt å dekke dette behovet. Dagens manuelle tavler har imidlertid svært mange kvitteringspunkt, og
de gjelder kun oppfølging av et utvalg av brukerne. På en elektronisk tavle må vi kunne følge opp alle
brukere gjennom hele tjenesteforløpet. Det betyr at vi trenger enda flere sjekkpunkter som skal
gjentas mange ganger. Alt dette kan ikke vises i ett bilde. IKOS elektroniske tavle må vise et utvalg av
områdene som skal følges opp, og status for oppfølging av disse. IKOS utvikles slik at
man på avdelingstavlen kan sortere frem et utvalg av brukerne, for eksempel alle nye
brukere, alle ustabile brukere eller alle brukere uten oppdatert tiltaksplan
man kan ha en tavle oppe i avdelingen hele tiden, hvor brukerne er anonymisert
ansatte kan se egne brukere, de man har ansvar for, på egen tavle
tavlen viser overskrifter på tema som skal følges opp, og status for utført
detaljer kan sees ved å klikke seg inn på den enkelte bruker
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Oppfølging av den enkelte bruker
Prosjektet slo fast at alle ansatte må kunne bruke tavlen aktivt og kvittere for utførte aktiviteter. IKOS
elektronisk tavle blir slik at når man klikker for å se detaljer om en bruker, så kommer man til
underliggende sjekklister som alle kan følge. Kommunen må kunne redigere standard sjekklister for
hvert tjenesteområde.
Kartlegging av brukers behov er viktig. Prosjektet mente at man må gå over fra helsepersonells
individuelle vurdering, til bruk av kvalitetssikrede kartleggingsskjema. Aktuelle skjema ble diskutert.
Det varierte i hvilken grad slike skjema var tatt i bruk. Arbeidsgruppene ønsket seg elektroniske
kartleggingsskjema, hvor kvitteringer automatisk ble overført til brukers journal. Det ble drøftet om
skjemaene kunne være tilgjengelige i IKOS. Konklusjonen var at kartleggingene tilhører journal, og
bør ligge i journal. Skjemaene legges ikke inn i IKOS elektroniske tavle i denne omgang. IKOS legger i
stedet til rette for at kommunen kan velge hvilke kartleggingsskjema de vil benytte. På den enkelte
bruker kan man kvittere for om kartlegging er uaktuelt, aktuelt og påbegynt, eller ferdig utfylt.
Mange andre områder skal også vurderes og følges opp for tjenestekvalitet. Det er brukersamarbeid
og nettverksavklaring, IPLOS, tiltaksplaner, hjelpemidler, jobb/aktiviteter, innhenting av
spesialkompetanse og samarbeid med andre som yter tjenester (fastlege, spesialisthelsetjenesten,
NAV, frivillige, andre). IKOS elektronisk tavle legger til rette for oppfølging av alle områdene.
Helhetsvurdering med jevne mellomrom
Helhetsvurdering av brukers behov og tjenestetilbud gjøres når bruker er ny, ved funksjonsfall og
ellers med jevne mellomrom. Frekvens på helhetsvurdering avhenger av brukers helse- og
livssituasjon, om den er avklart og stabil, eller ustabil og/eller kompleks. IKOS elektroniske tavle vil
følge arbeidsgruppenes anbefalinger om oppfølgingsfrekvens.
IKOS anbefaler at en tjenesteansvarlig utfører helhetsvurderingen (10). Tjenesteansvarlig er brukers
faste kontakt, og skal ha relevant bachelorutdanning og eventuelt videreutdanning i forhold til
tjenestetypen som ytes (hjemmesykepleie, tjenester til funksjonshemmede, etc).
Styringstavle
IKOS får styringstavler som viser resultater for kvalitet, kompetanse og tidsbruk. Resultatene vises
som rapporter og grafer for hver avdeling, og alle nivåer i organisasjonen. Hensikten med
styringstavlene er å gi grunnlag for analyse og forbedring av tjenestene.
Kvalitetsindikatorer på individnivå kan være at produktet som leveres har kvalitet. En slik indikator er
at brukere har en tjenesteansvarlig med relevant bachelorutdanning som fast kontakt, og som
utfører jevnlige helhetsvurderinger. Kvalitet kan også måles ved hjelp av resultatindikatorer. Det kan
være at legemiddelgjennomgang og ernæringskartlegging er vurdert og gjennomført ved behov, og
at bruker oppfatter tjenesten som nyttig ut fra hva som er viktig for ham/henne. Hva som er viktig og
grad av nytte kan måles med jevne mellomrom. IKOS elektronisk tavle vil vise skår på flere
kvalitetsindikatorer på individnivå.
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7.

Veien videre

IKOS elektronisk tavle
Erfaringene fra forprosjektet blir lagt til grunn når programvaren IKOS i 2016-17 skal utvikles i
hovedprosjektet: IKOS elektronisk tavle. Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Her blir det laget elektroniske tavler for kvalitetsstyring, ressursstyring og tjenestestyring. Innovasjon
Norge søkes om støtte. USHT i Sandefjord og kommunene Andebu, Stokke, Horten, Holmestrand og
Moss er pilotkommuner og vil delta i styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper.
Hensikten med utviklingsprosjektet er at kommunene og USHT Vestfold får stilt sine krav og
spesifikasjoner. På den måten kan IKOS elektronisk tavle bli verktøyet de har behov for. At flere
deltar i samarbeidet gir gjensidig kompetanseløft og styrker muligheten for å komme med en
gjennomtenkt bestilling. IKOS skal utvikles for bruk i alle norske kommuner.
Lederseminar
Konsens holder dagsseminar for ledere om IKOS som gjennomtenkt løsning for kvalitet og styring.
Seminaret tar utgangpunkt i Helsedirektoratets og KS’ krav og anbefalinger om tjenesteforbedringer,
og vanlige kommunale utfordringer. Det redegjøres for hvordan ansattes og lederes arbeidsprosesser
kan standardiseres og optimaliseres. Lovverk, faglige anbefalinger og lokale retningslinjer skal følges
innenfor budsjettrammen. For å lykkes må ansvar og oppgaver fordeles hensiktsmessig. Ansatte må
ha nødvendig kompetanse til å håndtere brukernes situasjon. Nye arbeidsprosesser innebærer læring
men kan også være utfordrende. Det blir gjennomgått hvordan ledere, ansatte og tillitsvalgte kan
samarbeide på en god måte i endringsprosesser. Etter dagsseminaret har lederne kunnskap og
ferdigheter til å lede og styre mot forbedring av egne tjenester. De som ønsker det kan vurdere å
bruke IKOS programvare for å støtte arbeidsprosessene i daglig drift.
Lederutviklingsprogram
Sammen med KS-Konsulent tilbyr vi et lederutviklingsprogram som skal bidra til kvalitet og helhetlig
styringsdialog på alle nivå i kommunen. KS-Konsulent er heleid av KS, Kommunesektorens
organisasjon, og yter tjenester i tråd med KS' verdigrunnlag. Lederutviklingsprogrammet rettes mot
lederne på flere nivå og representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Programmet utvikler
ledernes kompetanse og mulighet til å styre og lede for riktig kvalitet og ressursbruk. Målet er at
ansatte, tjenesteledere og overordnet administrativt og politisk nivå har felles språk og kan dra i
samme retning i styringsdialogen. Programmet organiseres med en rekke ledersamlinger. Først
samles ledere der tjenesteytingen skjer. Resultater herfra bringes til ledersamlinger for mellom- og
overordnede ledere, før vi kommer tilbake til utgangspunktet. Lederutviklingsprosessen har dermed
både en ”bottom up” og en ”top down” – tilnærming. Resultatet oppsummeres i en gjennomtenkt
plan for god styringsdialog. Første del av programmet dreier seg om å finne enighet om egnede
indikatorer for kvalitet og styring. Deretter er innholdet i ledersamlingene praktiske verktøy til å lede
forbedringsprosesser i samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte.
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