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IKOS elektronisk tavle  
IKOS elektronisk tavle var et Offentlig Forsknings- og Utviklingsprosjekt (OFU-prosjekt) 

i regi av Konsens og med tilskudd fra Skattefunn og Innovasjon Norge. 

Prosjektet utviklet IKOS elektronisk tavle i 2016-17. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

(USHT) Vestfold og kommunene Holmestrand, Horten, Moss og Sandefjord sikret at IKOS ble 

verktøyet for kvalitet og styring av kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
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Forsidebildet: Prosjektkommunene samlet i Sandefjord i mai 2017. Resultater fra det 

interkommunale lederutviklingsprogrammet Den gode styringsdialogen med IKOS ble presentert.  
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1. Bakgrunn  

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 bruker/pasient. Journalsystemene har ingen samlet oversikt over brukerne/pasientene og 

hva som bør prioriteres. Kvalitet og ressursbruk kan i liten grad måles ved hjelp av kommunenes 

journal- og bemanningssystemer. Det er tilgang på overordnede styringsdata som budsjett- og 

regnskapstall, forekomst av sykefravær og avviksregistreringer. Ledere trenger strukturert og 

dagsaktuelt innsyn i tjenesteproduksjonen for å kunne analysere praksis, ta gode beslutninger, kunne 

lede og forbedre tjenestene.  

 

Konsens er utvikler og leverandør av IKOS til kommunal helse- og omsorgstjeneste. IKOS er en 

optimalisert og standardisert måte å arbeide på, og en programvare som støtter arbeidsprosessene. 

Det omfatter hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og 

rus- og psykisk helsetjeneste. Arbeidsprosessene er tilrettelagt for brukerinvolvering og å sikre 

lovkrav og faglig gode tjenester. Samtidig støttes ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø og effektiv 

ressursbruk. Boken om IKOS redegjør for teorier og erfaringer som ligger bak (1). Første IKOS-versjon 

ble utviklet i 2011-12 og brukt av Horten, Moss, Stokke og Andebu kommuner. 

 

Forprosjektet IKOS elektronisk tavle (2) ble gjennomført høsten 2015. Deltakere var Konsens, 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold (Sandefjord) og 8 kommuner: 

Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy og Stokke. Kommunene hadde 

drevet omfattende utviklingsarbeid for å sikre kvalitet og dokumentasjon, og flere hadde tatt i bruk 

tavler for oversikt og kvalitet. Utviklingen hadde vært i egen regi, i samarbeid med USHT Vestfold, 

som deltaker i KS’ nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp og/eller som deltaker i Konsens’ 

interkommunale læringsnettverk (3,4). USHT Vestfold hadde lenge vært aktiv pådriver for kunnskap 

og kvalitet i fylket, og lagt til rette for forskning og utvikling i tjenesten (5). Forprosjektet drøftet 

nasjonale krav og anbefalinger i lys av egne erfaringer. De fant hvordan IKOS elektronisk tavle kan 

bidra til kvalitet og effektiv brukeroppfølging i tråd med:  

 Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24-7” (6,7) 

 KS-satsningen ”Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, samt psykisk syke og rus” (8) 

 Arbeidet med helhetlige pasientforløp i Trondheimsregionen v/ Anders Grimsmo (9)  

2. Mål med IKOS og prosjektet 

Målet med IKOS er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse. 

Det er også å legge til rette for ivaretakelse av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten (10).   

 

Prosjektets mål var at IKOS elektronisk tavle skulle bli et nyttig verktøy for alle norske kommuner.  
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3. Deltakere og organisering  

IKOS elektronisk tavle var et Offentlig Forsknings- og Utviklingsprosjekt (OFU-prosjekt) i regi av 

Konsens og med tilskudd fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Prosjektet ble gjennomført i 2016 – vår 

2017, og var et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold 

(Sandefjord) og kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Moss og Stokke. I januar 2017 ble 

Andebu, Stokke og Sandefjord sammenslått til nye Sandefjord kommune.  

 

Prosjektansvarlig og prosjektleder var daglig leder i Konsens, Marit Strandquist. OFU-kontrakter 

mellom Konsens og hver kommune, og en interkommunal kontrakt, regulerte prosjektsamarbeidet. 

Prosjektet var organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe, pilotavdelinger og arbeidsgrupper. 

Kommunene utpekte IKOS systemansvarlige og opprettet interne ressursgrupper.  

 

Styringsgruppen hadde medlemmer fra kommunene og ble ledet av kommunalsjef i Moss, Gro 

Gustavsen. Prosjektgruppen la til rette for og gjennomførte pilotering av IKOS elektronisk tavle.  

 

Styringsgruppen Periode 

Andebu Kommunalsjef Sonja Berg 2016 

Holmestrand Virksomhetsleder Anne Signora Nielsen 2016-17 

Horten Enhetsleder Lars Jørgensen 2016-17 

Moss Kommunalsjef Gro Gustavsen (leder) 2016-17 

USHT Vestfold Leder USHT Vestfold Ellinor Bakke Aasen 2016-17 

Stokke/ 
Sandefjord 

Kommunalsjef/Seksjonssjef PLOR  
Enhetsleder Bolig og ambulerende 

Anne-Brit Greff 2016-17 

Sandefjord Enhetsleder Psykisk helse og rus voksen Ruth Solveig Thorsen 2017 

Konsens Daglig leder Marit Strandquist (sekretær) 2016-17 

 
Prosjektgruppen 

Andebu Fagleder Christina Stornes Olsen 

Holmestrand Tjenesteleder Even Thornquist 

Horten Enhetsleder Lars Jørgensen 

Moss Fagrådgiver 
Systemkonsulent og IKOS-kontakt 

Tommy Galåen  
Erlend Gjermundsen 

USHT Vestfold Leder USHT Vestfold Ellinor Bakke Aasen 

Stokke/Sandefjord Leder fag-/saksenhet / Faglig rådgiver Marit Dale Petersen 

Konsens Prosjektleder Marit Strandquist 

 

Pilotavdelinger: Alle tjenesteområder var representert blant pilotavdelingene. Tabellen viser antall 

piloter i hver kommune. For Sandefjord ser vi sum for de sammenslåtte kommunene. To av pilotene 

for hjemmesykepleie var stasjonære avdelinger på bo- og servicesenter (Moss og en fra Sandefjord). 

Pilotavdelinger Hjemmesykepleie Sykehjem 
Tjenester til 

funksjonshemmede 
Rus/psykisk  

helsetjeneste 

Sandefjord 4 4 5 2 

Holmestrand    1 

Horten   2  

Moss 1  1  

 

Arbeidsgrupper med fagledere og andre ansatte planla hvordan IKOS skulle benyttes innen hvert 

tjenesteområde. Overordnede ledere deltok i arbeidsgruppe for IKOS grafer og rapporter.  
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3.1 Interkommunalt lederutviklingsprogram  
Det interkommunale lederutviklingsprogrammet ”Den gode styringsdialogen med IKOS” ble 

gjennomført i tilknytning til prosjektet. Det ble gjennomført 7 samlinger i perioden september 2016 

til mai 2017. Styringsgruppen inviterte ledere på ulike nivå, fagledere og andre nøkkelpersoner som 

brukte IKOS til å delta. Mellom 30 og 50 personer var med på hver samling, de fleste fra Moss. 

Programmet ble ledet av KS-Konsulent (11) v/ Hildegunn Andreassen og Chriss Madsen, og Konsens 

ved Marit Strandquist. 

 

Lederutviklingsprogrammet tok utgangspunkt i KS sin ”Guide for god ledelse” (12) og 

kjerneprosessene for den operative lederen: oppfølging av brukere, ansatte og drift. Det ble arbeidet 

med å finne de beste dataene for å vurdere kvalitet og ressursbruk, og hvordan disse kan vises for å 

gi den gode oversikten. Målet var å styrke ledernes kompetanse til å ta beslutninger og lede ut fra 

analyse av arbeidsprosesser og resultater. Lederne skal kunne formidle dette slik at medarbeidere og 

overordnet ledelse kan ha felles forståelse og dra i samme retning i dialogen for forbedring av 

tjenestene. Deltakerne fant frem til hvilke IKOS-data det er nyttig å følge med på for å kunne ha den 

gode styringsdialogen fra tjenestenivå til overordnet administrativ og politisk ledelse i kommunene. 

4. Økonomi 

Konsens finansierte prosjektledelse og teknisk utvikling av programvaren IKOS med støtte fra 

Skattefunn og Innovasjon Norge. En forutsetning for tilskudd var at kommunene skulle bidra med 

egne ressurser i prosjektet.  

 

Kommunene og USHT Vestfold bidro med egne ressurser i form av timeverk til styrings-, prosjekt- og 

arbeidsgrupper, teknisk tilrettelegging, pilotering av programvaren IKOS, samt egne møte- og 

reisekostnader. IKOS ble utprøvd som en del av lederes og ansattes daglige arbeid. Prosjektgruppen 

førte timeregnskap som ble godkjent av styringsgruppen.  

5. IKOS elektronisk tavle 

Prosjektet utviklet og piloterte IKOS elektronisk tavle for kvalitets-, ressurs- og tjenestestyring. IKOS-

tavlene er skjermbilder med ulike oversikter og funksjoner. Pilotavdelingene valgte innhold i sin IKOS 

ut fra anbefalte forslag. IKOS ble installert på server i sikker sone i kommunene, og pilotavdelingene 

fikk tilgang til IKOS via kommunens PC-er, mobile enheter, TV, smartboard og via projektor. 

 

IKOS Kvalitetsstyring består av en Brukertavle med oversikt over alle avdelingens brukere. Man ser 

brukeres helse- og livssituasjon, frister og status i oppfølgingen, hvem som har ansvar, uønskede 

hendelser og beskjeder. Ansatte kan velge å se Mine brukere med brukere de har fått ansvar for. Et 

annet valg er Risikotavlen, som viser status for de risikoområder og uønskede hendelser avdelingen 

følger med på. Det kan være områder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, som samstemming av 

legemiddellister og fallrisiko, eller andre forhold som avvist tjeneste eller bruk av tvang. 
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Ansatte gis ansvar som tjenesteansvarlige, primærkontakter og/eller fagressurser for brukere. Disse 

har et særlig ansvar for helhetsvurderinger og kontinuitet på tjenestene. Aktuelle fagressurser kan 

være kreftsykepleier, demenskontakt, sårkontakt, psykolog eller for eksempel familieterapeut. Alle 

ansatte deltar i brukeroppfølgingen med IKOS.  

 

IKOS Ressursstyring omfatter bruk av tid og kompetanse. Ansattavlen viser alle ansatte, hvem som er 

tjenesteansvarlige, primærkontakter og fagressurser, og antall brukere de har ansvar for. Dette gir 

leder oversikt over den enkeltes arbeidssituasjon, og ansvaret kan evalueres jevnlig.  

 

IKOS legger til rette for riktig tidsbruk på flere måter. Tjenestetid til brukerne og oppfølgingsfrekvens 

blir evaluert, og det er frister for brukeroppfølging.   

 

Avdelingene kan beregne brukernes behov for kompetanse, det vil si hvor stor andel av de ansatte 

som må ha relevant høyskole- og fagskoleutdanning for at man skal kunne yte faglig gode og 

effektive tjenester. Kompetansebehovet vises som årsverk og nødvendig helgebemanning. IKOS 

beregner kompetansebehovet ved å sammenholde tjenestetid med brukernes helse- og livssituasjon. 

Forekomst av deltidsstillinger vises som en indikator på kontinuitet. 

 

IKOS Tjenestestyring er dagsaktuelle grafer og rapporter for analyse og forbedring av tjenestene. 

Avdelingene får opp Dashbord med resultater det er viktig å følge med på. Man kan klikke seg ned i 

detaljer for å se hvor man lykkes eller hvor det sviktet, se historikk og sammenligne seg med andre. 

Det er mulig å simulere nye bemanningsplaner for å få på plass brukernes behov for kompetanse og 

forbedre heltidskultur.  

 

Utvalget av grafer og rapporter er resultat fra det interkommunale lederutviklingsprogrammet 

(kapittel 3.1). Det er valgt resultatvisninger som gir ansatte og ledere innsikt på områder de har 

mulighet til å forbedre. Målet er at alle skal benytte eget handlingsrom til å forbedre praksis, og at 

resultatvisningene kan bidra til den gode styringsdialogen fra avdelingsnivå til overordnet 

administrativ og politisk ledelse i kommunen. Resultatene lagres i IKOS og kan også benyttes til 

statistikk og forskning.  

 

5.1 Prosjektarbeidet 
Prosjektet varte fra januar 2016 til juni 2017. Tabellen viser når hovedaktivitetene ble utført.  

 

Aktiviteter 
2016 2017 

Januar - juni Juli - desember Januar - juni 

Planlegging OFU-kontrakter og plan   

Kvalitetsstyring Planlegge og utvikle Pilotere og justere Justere og ferdigstille 

Ressurs- og 
tjenestestyring 

Utvikle Utvikle og pilotere  Pilotere, justere og ferdigstille 

Avslutning   Avslutning og rapport 

 

Våren 2016 gikk med til kontraktinngåelser, planlegging og teknisk utvikling. Prosjektleder 

samarbeidet med styringsgruppen, prosjektgruppen og arbeidsgruppene for faglig og praktisk 
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planlegging, og med IKOS systemansvarlige om oppfølging i utprøvingsfasen. Kommunikasjonsplan 

som sikret at berørte instanser fikk den informasjonen de trengte til rett tid var del av dette. Parallelt 

hadde prosjektleder ansvar for teknisk utvikling i samarbeid med underleverandør Intellicom as.  

 

Pilotering startet i Stokke kommune tidlig høst 2016. De hadde mange innspill til hvordan IKOS 

brukertavle kunne forbedres. Dette ble justert før de andre kommunene startet pilotering utover 

høsten. Kommunene hadde forskjellig antall pilotavdelinger. Prosjektoppfølging ble tilpasset hvert 

sted.  

 

Moss kommune besluttet å innføre nye IKOS i alle avdelinger innen helse- og omsorgstjenesten. De 

tok i bruk del for del av IKOS etter hvert som det var utviklet og testet. Kommunen utpekte 2 IKOS 

systemansvarlige og gjennomførte en serie heldags samlinger for ledere og ansatte med veiledning i 

”Dypdykk IKOS”. KS bidro med midler til gjennomføring av dette. "Dypdykk"-samlingene var en 

forutsetning for implementering. Sandefjord kommune ble januar 2017 slått sammen med Andebu 

og Stokke kommuner til nye Sandefjord. Til sammen hadde den nye kommunen mange 

pilotavdelinger. Det ble utpekt 3 IKOS systemansvarlige med ansvar for hver sine avdelinger. 

Holmestrand og Horten kommuner hadde henholdsvis 1 og 2 pilotavdelinger, og hver sin 

systemansvarlig. 

 

5.2 Utfordringer og suksesskriterier 
Forankring av prosjektet i kommunene hadde stor betydning. Andebu, Stokke, Horten og Moss 

benyttet den opprinnelige IKOS-versjonen da prosjektet med nye IKOS startet. De deltok i prosjektet 

samtidig med at de måtte ta stilling til om og når det ville være nyttig å gå over til nye IKOS. I Moss 

kommune var IKOS politisk forankret. Ledere og ansatte i pilotavdelingene deltok aktivt i alle 

prosjektaktiviteter. Etter hvert ble alle avdelinger innen helseområdet koblet på. De tok i bruk nye 

IKOS etter hvert som det var ferdig utviklet. Helse- og sosialutvalget ble orientert om status i arbeidet 

med innføring av IKOS. Forankring i Holmestrand kommune lå hovedsakelig hos avdelingsleder i 

pilotavdelingen. Avdelingsleder holdt berørte instanser i kommunen informert og sørget for aktiv 

pilotering av IKOS. Horten deltok med 2 pilotavdelinger i IKOS-prosjektet. Pilotering kom sent i gang. 

Horten ønsket å gjøre ferdig utviklingsfasen før man gikk til en eventuell anskaffelse, eventuelt med 

en anbudsrunde. Stokke og Andebu kommuner hadde prosjektforankring hos enhets-

/virksomhetsledere, og i tillegg var prosjektet forankeret hos Utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Sammenslåingen til nye Sandefjord medførte endret 

forankring, men det ble besluttet å fullføre prosjektdeltakelsen.  

 

Kommunesammenslåingen medførte blant annet endring/samling av elektroniske journal- og 

bemanningssystemer. Andebu og Sandefjord piloterte derfor først IKOS med anonymiserte data via 

internett. Etter sammenslåingen kunne det piloteres med reelle data i sikker sone. IKOS ble ikke 

tilgjengelig på ansattes skrivebord før i månedsskiftet februar-mars 2017. Brukere og ansatte måtte 

da legges inn i IKOS på nytt. Dette førte til forsinkelser i piloteringen.   
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IKOS-tavler på veggen var et viktig suksesskriterium. Noen hadde tilgang på TV, projektor eller touch-

skjermer. Flere som bestilte tavler hadde forsinkelser med levering og montering. Andre steder var 

det nødvendig med utredning og saksbehandling før tavler kunne komme på plass.   

 

Suksesskriterier i prosjektarbeidet var engasjerte prosjektmedarbeidere, god organisering og bra 

fremdrift. Til tross for utfordringene så ble prosjektet ferdig til planlagt tid. Det var forventet at 

pilotering ville bli krevende, fordi det involverte ledere og alle ansatte i avdelingene. Mange måtte 

lære noe nytt, flere fikk nytt eller endret ansvar, og man måtte finne nye måter å samarbeide på. 

Denne kulturendringen var utfordrende, men også en kilde til utvikling og arbeidsmotivasjon. 

Underveis kom det tilbakemeldinger fra både fagskole- og høyskoleutdannede i flere pilotavdelinger 

om at arbeidet med IKOS var forståelig, håndterlig og meningsfullt.  

 

Noen avdelinger hadde utfordringer knyttet til kompetanse. Dette gjaldt særlig manko på bachelor-

utdannede i rollen som tjenesteansvarlig. IKOS synliggjorde behovet for økt kompetanse for å kunne 

levere kvalitet på en effektiv måte.  

 

IKOS elektronisk tavle var et utviklingsprosjekt. Del for del ble utviklet, testet og justert. Noe teknisk 

utvikling tok lengre tid enn forventet. Tekniske justeringer medførte forsinket pilotering, men var 

samtidig viktige suksesskriterier. Endringene ble opplevd som nyttige og økte motivasjonen for videre 

pilotering. Moss kommune innførte tidlig IKOS i mange avdelinger. Kommunen evaluerte i ettertid at 

man kunne ventet noe med den brede innføringsprosessen. Samtidig mente man at fremgangsmåten 

hadde gitt gode resultater, og at det var positivt å ha fått påvirket utviklingen av IKOS.  

 

Det viktigste suksesskriteriet for å ta ut effekten av IKOS er visningen av resultater i grafer og 

rapporter. Dette danner grunnlag for analyse, oppfølging i linjen og kvalitetsforbedring. Grafer og 

rapporter ble utviklet til sist, da det var muligheter for relevant datafangst.  

 

5.3 Integrasjon 
IKOS har lagt til rette for integrasjon med andre systemer, som for eksempel elektronisk 

pasientjournal (EPJ). Målet er at data kun registres en gang. IKOS trenger å hente noen 

brukeropplysninger fra EPJ, som navn, tjeneste og tjenestested. Man kvitterer i IKOS for at EPJ er 

oppdatert. Ingen data skal overføres fra IKOS til EPJ. Prosjektet gjennomførte møter med 

leverandørene av EPJ for å undersøke muligheter for integrasjon; ACOS (CosDoc), Tieto (Gerica) og 

Visma (Profil). Planlegging av integrasjon mellom CosDoc og IKOS er i gang. For de andre EPJ-

systemene er det foreløpig utredet hvordan man kan overføre nødvendige data ved rapportuttrekk.  

 

5.4 Informasjonssikkerhet  
IKOS inneholder sensitive personopplysninger og er underlagt lovverket om informasjonssikkerhet. Et 

omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket er samlet i Norm for 

informasjonssikkerhet (Normen) (13). Prosjektet fulgte Normens faktaark 37 om sikkerhet i IKT-

prosjekter (14). Databehandlingsansvarlige i kommunene deltok i utredning om mulige 

risikoområder. Sikkerhetstiltak ble dokumentert i ”Sikkerhet i prosjekt IKOS elektronisk tavle”, 
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utarbeidet etter mal fra faktaarket. Styringsgruppen godkjente dokumentet som et arbeidsverktøy 

for å sikre sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i prosjektet, samt påse at sikkerhetsløsninger 

og -dokumentasjon ble overført til driftsmiljøet ved endt prosjekt.  

 

Konsens og underleverandør Intellicom hadde møte med Datatilsynet i juni 2016. Datatilsynet gav 

veiledning om innebygd personvern i teknisk løsning og informasjonssikkerhet ved pilotering og bruk 

av IKOS i kommunene. Innebygd personvern med autorisering, autentisering og 

hendelsesregistrering ble anerkjent. Det ble ansett som spesielt bra at IKOS som standard ikke viser 

navn på brukertavlene, og at slik visning krever et aktivt valg.  

 

Datatilsynet slo fast at kommunene har hjemmel for å behandle personopplysningene i IKOS ut fra 

Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasientjournalloven. IKOS styrker kommunens behandlings-

ansvarlig i å oppfylle arbeidsrettslige forpliktelser i Helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg styrkes 

administrasjon, internkontroll og kvalitetssikring av helsehjelpen, jamfør Pasientjournalloven § 6. 

Med IKOS går kommunene over fra manuell til elektronisk databehandling for dette. Kommunene 

skal sende en oppdatering av sin melding til Datatilsynet senest 30 dager før de tar IKOS i bruk. Her 

skal de informere om at de tar i bruk elektronisk system for pasientadministrasjon.   

 

Databehandleravtale mellom Konsens og hver kommune ble inngått for å regulere rettigheter og 

plikter etter lovverket i prosjektperioden. Konsens vil kunne behandle (se) personopplysninger ved 

fjernaksess for support, vedlikehold og oppdateringer av IKOS. Avtalen sikret at personopplysninger 

om de registrerte ikke ble brukt urettmessig eller kom uberettigede i hende. Ved prosjektavslutning 

ble det inngått en ny Databehandleravtale for bruk av IKOS i drift. 

6. Veien videre med IKOS 

Prosjektet utviklet IKOS for kvalitet- og ressursstyring i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ansatte 

og ledere som piloterte IKOS mente at systemet var forståelig, håndterlig og meningsfullt. Deres 

tilbakemeldinger i prosjektet bidro til at IKOS ble et nyttig verktøy for alle kommuner.  

 

Veien videre med IKOS i prosjektkommunene 

Veien videre var relatert til utfordringer og suksesskriterier i prosjektperioden (kapittel 5.2). 

 Moss kommune hadde innført IKOS i hele helse- og omsorgstjenesten. De arbeider med 

innføring av kvalitetsledelse og har ISO-sertifisering som mål. Bruk av IKOS er ledd i dette.  

 Horten kommune var i ferd med å se på kvalitetssystem i en større sammenheng og ville 

vurdere IKOS i forbindelse med det. 

 Holmestrand og Hof kommuner slås sammen fra januar 2018, og videre sammenslåing med 

Sande kommune er planlagt fra 2020. Avdelingsleder i pilotavdelingen og prosjektleder 

hadde våren 2017 flere informasjonsmøter for kommunene. Det var enighet om å ta IKOS i 

bruk i alle virksomheter. Holmestrand og Hof starter med IKOS fra høsten 2017.  

 Sandefjord kommune ønsket utdypet utprøving av IKOS. De besluttet å gjennomføre et 

kommunalt prosjekt høsten 2017. Dagens pilotavdelinger skal delta, og i tillegg blir 
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Sandefjord medisinske senter og ytterligere en avdeling for hjemmesykepleie med. 

Integrasjon mellom kommunens journalsystem (CosDoc) og IKOS blir en del av prosjektet.  

 

Veien videre for IKOS-kommunene er at ansatte og ledere på alle nivå følger med på sine resultater. 

Grafer og rapporter viser områder som den enkelte kan forbedre, og som også er valgt ut for å bidra 

til den gode styringsdialogen fra avdelingsnivå til overordnet administrativ og politisk ledelse i 

kommunen. IKOS kan bidra til kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektive tjenester, og til ivaretakelse av 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (10). 

 

Veien videre for Konsens er å tilby IKOS til nye kommuner og samtidig stadig forbedre systemet. 

Integrasjon med elektronisk pasientjournal vil bli prioritert. For at kommuner skal kunne ta ut 

potensialet i IKOS, tilbyr Konsens også lederutviklingsprogram. Fokus i lederutviklingsprogrammene 

har hittil vært IKOS-tenkningen, den optimaliserte og standardiserte måten å arbeide på. Veien 

videre blir lederutviklingsprogram med analyse av IKOS grafer og rapporter for forbedring av 

tjenestene. Dette kan gjennomføres for en kommune eller flere kommuner sammen. Man kan 

fokusere på hele helse- og omsorgstjenesten eller et bestemt tjenesteområde. 

Lederutviklingsprogrammene kan eventuelt tilbys i samarbeid med analysebedriften KS-Konsulent 

(11). Selskapet er heleid av KS og bygger all rådgiving på KS’ kompetanse og policy. KS-Konsulent og 

Konsens har samarbeidet om flere lederutviklingsprogram. Begges mål er å gjøre kommunene gode.   
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