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1.Bakgrunn 
Styret i Helse Møre og Romsdal HF besluttet i november 2016 at det skal etableres et 

distriktmedisinsk senter i eksisterende sykehuslokaler i Kristiansund (DMS Kristiansund). 

Etableringen av DMS Kristiansund er en del av konseptvalget for Sykehuset Nordmøre og 

Romsdal (SNR). Akuttsykehuset på Hjelset er dimensjonert ut fra at en stor del av det totale 

spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i opptaksområdet skal gis ved DMS 

Kristiansund1. 

I desember 2017 ble det gjennomført et møte mellom ORKidé – Nordmøre Regionråd, 

Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal HF der målet var å igangsette arbeidet 

med DMS Kristiansund. Partene ble enige om å etablere et fellesprosjekt der de sammen 

utvikler og konkretiserer helsetjenestetilbudet som skal inn i det nye DMSet. Et felles 

saksframlegg for aktuelle kommuner og Helse Møre og Romsdal HF som beskriver 

overordnet målsetting og mandat for prosjektet ble senere utarbeidet. Dette ble vedtatt i de 

respektive styrer første halvdel av 2018, med følgende overordnet mål; «Etablere DMS 

Kristiansund med ulike aktører og innhold som samhandler om å gi framtidsretta 

helsetjenester av fremragende kvalitet» 1. 

Prosjektet har følgende ambisjonsnivå 
 Bli det DMS i Norge som tilbyr det bredeste spekter av helsetjenester, i et samarbeid 

mellom primær-, spesialist- og private leverandører av helsetjenester  

 Bli det DMS i Norge som har høyest kvalitet på sine tjenester og som er nasjonalt 

ledende vedrørende samhandling mellom kommuner og helseforetak2 

Det videre arbeidet ble prosjektorganisert med en styringsgruppe med representanter fra de 

tre prosjekteierne, Helseinnovasjonssenteret og bruker- og ansatterepresentasjon. 

Styringsgruppen vedtok, med bakgrunn i felles saksfremlegg i eierstyrene, et 

prosjektoppdrag – etablering av DMS Kristiansund. Prosjektleder ble ansatt og det ble 

oppnevnt en prosjektgruppe med representasjon fra eiere, brukere, tillitsvalgte og ROR 

(Romsdal regionråd). 

Med utspring i prosjektgruppen ble det opprettet fire arbeidsgrupper, med egne mandater, 

ledet av representanter fra prosjektgruppen; 

 Spesialisthelsetjenestens tilbud i DMS 

 Tjenester fra Kristiansund kommune i DMS 

 Psykisk helse og rus i DMS 

 Interkommunale tjenester i DMS. 

                                                
1 Styremøte HMR 210218, sak 5/2018 
2 Styringsgruppemøte DMS Kristiansund 20.09.18 
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Interkommunalt samarbeid innen helse på Nordmøre i dag 
På Nordmøre foregår samarbeid og nettverksarbeid i ulike former og 

samarbeidskonstellasjoner. Kommunenes tjenesteutøvere og administrasjon møtes ofte i 

regi av, eller samarbeid med, eksterne aktører – eksempler på dette er når fylkesmannen 

m.fl holder kurs knyttet til nasjonale satsinger eller lovendringer (eks leve hele livet), arbeid 

med Det gode pasientforløp i regi KS og folkehelseinstituttet og arbeidet med 

Helseplattformen. I sum er dette viktige arenaer for nettverksdannelse og erfaringsutveksling. 

Helse- eller kommunalsjef fra hver av deltakerkommunene i ORKide møtes i 

Samhandlingsutvalget for erfaringsutveksling, samarbeid om felles implementering av nye 

tiltak og satsninger, samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i lys av 

samhandlingsreformen. Samhandlingsutvalget søker å øke bredden i og mulighetene for 

interkommunalt samarbeid på helse- og omsorgsfeltet.  

IKT-ORKide er et formalisert interkommunalt samarbeid. Formålet er å samarbeide om felles 

løsninger som blir rimeligere, implementeres raskere og har bedre kvalitet. Faggruppe for 

Helse og omsorg er en av fire faggrupper i organisasjonen. Det er gjennomført felles innkjøp 

av maskin og programvare, og felles opplæring og drift av fagprogram. Kommunene lærer av 

hverandre og praksis blir mer samordnet og standardisert i regionen. Nylig er det kjøpt nytt 

fagprogram og digital arkivløsning for helsestasjonene. Møtet mellom fagtjenester og IKT-

ORKide bidrar til faglig utvikling og innovasjon. 

Det er i tillegg ulike samarbeidsnettverk som omfatter noen eller alle Nordmørskommunene 

som for eksempel nettverk for kommunale kriseteam, barnevernledernettverk og nettverk for 

helsestasjoner. 

Legevaktsamarbeid 
Helse Møre og Romsdal HF driver i dag legevaktsentraler på vegne av kommunene i fylket, 

eksklusiv Surnadal kommune som er tilknyttet sentralen ved Orkdal sykehus. Kristiansund 

sykehus er legevaktsentral for to legevaktsdistrikter på Nordmøre; Kristiansund og omegn 

legevakt (Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll kommuner) og HAS- samarbeidet 

(Halsa, Aure og Smøla kommuner). Driften av legevaktsentral er regulert av egen avtale.  

Legevaktsentralen er lokalisert i akuttmottaket ved Kristiansund sykehus, og bemannes med 

personell fra derfra. (Legevakten leier også lokaler i akuttmottaket, samt støtte-

/hjelpepersonell derfra).  

Regionalt responssenter (RRO) 
Regionalt responssenter (RRO) har en bred oppgaveportefølje som omfatter alt fra 

kjerneområdet - å respondere på signaler fra trygghetsskapende teknologier, til overvåkning 

av faste installasjoner, sentralbordtjenester, o. l. Av planer for 2019 nevnes en ytterligere 

implementering av velferdsteknologiske løsninger som digitale tilsyn og GPS- tracking, samt 

oppstart av medisinsk avstandsoppfølging. 

RRO har 11 medlemskommuner på Nordmøre og i Romsdal, og er organisert etter 

vertskommunemodellen, kommuneloven §281, med Kristiansund kommune som 

vertskommune. 
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2. Arbeidsgruppens medlemmer, mandat og metodisk tilnærming.  
Medlemmer i arbeidsgruppen 
Samhandlingsutvalget i ORKìde ble oppnevnt som arbeidsgruppe for «Interkommunale 

tjenester i DMS», og har bestått av; 

Gunnhild Eidsli, Kommunalsjef helse, Surnadal kommune 

Anne Marit Sylthe, Leder tildelingsenheten, Averøy kommune 

Britt Iren Bæverfjord, Helsesjef, Sunndal kommune 

Ellen Engdahl, Daglig leder, ORKíde Nordmøre regionråd sekretariat 

Ingrid Elise Karlsen, ORKíde Nordmøre regionråd sekretariat (siste 2 møter) 

Geir Nielsen, Enhetsleder helse og familie, Aure kommune 

Gunhild Elise Megård, Enhetsleder helse- og omsorg, Halsa kommune (medlem i 

Samhandlingsutvalget men ikke deltatt i arbeidsgruppen)) 

Inger Lise Lervik, Enhetsleder, Smøla Kommune (medlem i Samhandlingsutvalget men ikke 

deltatt i arbeidsgruppen) 

Kai Grimstad, Kommuneoverlege, Kristiansund kommune (medlem i Samhandlingsutvalget 

men ikke deltatt i arbeidsgruppen) 

Kjetil Leirbekk, rådgiver helse, Kristiansund kommune (senere ass rådmann Averøy 

kommune) 

Ragnhild Kleive, Leder helse- og omsorg, Gjemnes kommune 

Siri Holmeide Vangen, Leder for tildelingsenheten, Tingvoll kommune 

Siv Iren Stormo Andersson, Kommunalsjef helse, Kristiansund kommune 

Utover samhandlingsutvalgets medlemmer har disse deltatt i deler av arbeidet: 

Håvard Frisvold Kvisvik, Rådgiver digital transformasjon og helseinnovasjon, Gjemnes 

kommune/Helseinnovasjonssentret 

Haakon Knudsen, leder for arbeidsgruppen «Tjenester fra Kristiansund kommune inn i 

DMS» har vært med på deler av arbeidet. 

Ann Iren Kjønnøy, prosjektleder DMS Kristiansund har vært med på deler av arbeidet 

Mandat 
Avklare, belyse og konkretisere områder hvor synergieffektene for interkommunale tjenester i 

DMS er størst. 

Eksisterende tjenester – muligheter for samordning i DMS 

Muligheter for i fellesskap å bygge opp nye lovpålagte tjenester 

Nye måter å løse tjenestebehov interkommunalt. 

Metodikk 
20. mars 2019 ble det arrangert en workshop i Surnadal, ledet av Håvard Kvisvik. 

Det var invitert deltagere fra samtlige ORKíde-kommuner; Smøla og Aure hadde forfall. 

Deltagerne var i stor grad ledere fra ulike fagområder, samt noen rådgivere og konsulenter. 

Workshopen var basert på teknikker fra design thinking og optimaliseringsmetode innen 
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supply chain management. Ønsket utbytte var å finne muligheter for samhandling gjennom å 

skape en grov oversikt over dagens situasjon, samt markere muligheter for fremtiden og 

skissere noen løsninger. Det ble etterpå holdt to møter hvor data fra workshop ble presentert 

drøftet og bearbeidet. 

En utvidet beskrivelse av metode og drøfting/vurdering av denne er vedlagt denne 

rapporten.1 

3. Generelle vurderinger til arbeidet 
Kommunene på Nordmøre har ulike behov, utfordringer og forutsetninger (geografi, 

eksisterende samarbeid med andre regioner, mm). Disse ulikhetene er et premiss for 

arbeidet med å utvikle nye samhandlingsmodeller og gir vansker med å finne tjenester 

/områder som alle kommunene vil tilslutte seg som interkommunale tjenester plassert i 

DMS’et.  

De ulike tjenesteområdene er vurdert ut fra om de bør være lokalt i kommunene, i et 

interkommunalt samarbeid, i Helseinnovasjonssentret eller i helseforetaket. 

Noen prinsipper som ligger til grunn for arbeidet i gruppa: 

 Deltakelse må være basert på frivillighet og ikke tvang 

 Samhandling i et DMS må sikre ressurser i kommunene 

 Unngå sentralisering av pasientnære tjenester, støtte desentralisering 

 Samle kompetansenettverk og ikke pasientnære tjenester 

 Samlokalisering er ikke en forutsetning for samarbeid 

4. Aktuelle områder/tjenester som er vurdert 
Områdene/tjenestene som er vurdert er kommet fram ut fra prioriterte områder som kom 

fram under workshopen (se metode) og i arbeidsgruppens diskusjon i etterkant. 

a) Kompetanse 
Samarbeid knyttet til det å beholde og utvikle kompetanse ble vurdert som området hvor 

potensiale for samarbeid er størst. Kan være samarbeid mellom enkeltkommuner, men også 

innen rammene av et DMS. Potensialet er enda større dersom samarbeidet også kunne 

involvere hele nordfylket (ROR og ORKíde kommunene). 

Som tidligere beskrevet finnes flere fagnettverk. Må vurdere nærmere hvilke nettverk som 

kan ha nytte av et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og dermed burde 

etableres med base i DMS. 

Prosedyrer/retningslinjer bør i større grad utvikles i et fellesskap mellom nivåene – ta 

hensyn til behov i hele behandlingskjeden. Også nødvendig opp mot behov i 

Helseplattformen. Standardisering på tvers av kommuner og mellom nivå kan gi bedre 

pasientsikkerhet og spare ressurser. Koordinering av dette arbeidet kan skje under 

DMSparaplyen. 

Opplæring er krevende og kontinuerlig. Det å etablere felles opplæringsarenaer og 

kompetansesystem vil både bedre pasientbehandlingen og spare ressurser. Det en har laget 

kan flere dele. Må også utvikle og benytte f.eks SKYPE og mikrolæring fra KS læring, for å 

kunne tilby flere samme opplæring og få til et felles kompetanseløft.  

Koordinatorroller for ulike tjenester kan forankres i et DMS. Eksempel: kreft, demens. Viktig 

forutsetning for å kunne beholde og videreutvikle små fagmiljø ute i kommunene. 
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Rekruttering er noe alle strever med. Et kompetanseløft og-samarbeid som beskrevet her vil 

i så måte være gull verdt. Både samarbeid knyttet til rekruttering av nøkkelpersonell, det å 

kunne gi tilbud til partnere, samarbeid knyttet til behov for spisskompetanse. Samarbeid om 

vikarer 

Responsteam (sykepleiere med spesialkompetanse og stor faglig bredde) er etablert i 

Kristiansund kommune. Dette er en modell man kan videreutvikle i samarbeid mellom alle 

kommunene. Kan bidra både ved implementering av nye oppgaver, samt knyttet til 

enkeltpasienter med spesielle behov. 

b) Digitalisering 
Felles teknisk kompetanse og support i et DMS for å få til framtidens digitalisering. 

Koordinering er nødvendig. Digitalisering danner grunnlag for samarbeid på mange områder. 

Må sørge for at alle enheter har utstyr som fungerer og at det «snakker sammen». 

Helseinnovasjonssentret vil være en viktig aktør her opp mot velferdsteknologi. Også 

innovasjon/digitalisering i spesialisthelsetjenesten må være tett koblet inn i samarbeidet. 

Nødvendige samarbeidspartnere er IKT ORKíde og IKT i helseforetaket.  

Må bygge ned barrierer mellom primær – og spesialisthelsetjenesten for at de nye digitale 

løsningene skal fungere. 

c) Psykisk helse og rus 
Psykisk helse og rus er et viktig område for samarbeid i DMS. Viser til egen rapport fra 

arbeidsgruppe psykisk helse og rus.. 

KAD-senger for psykisk helse og rus. 

Det må avklares i et samarbeid med helseforetaket og kommunene om det er aktuelt å 

samarbeide om slike senger innen rammen av DMS i framtiden. Hva er erfaringene fra 

denne typer senger i Halsa? 

Må avklare grenseoppganger mellom kommunene og helseforetaket. Hvilke pasienter skal 

hvor. Diskuteres med arbeidsgruppen for rus og psykisk helse. 

Fokus må være å styrke samarbeidet rundt dette med pasienten i overgangen mellom 

spesialist- og primærhelsetjenesten, gi god etterbehandling samt sikre kompetansen. 

d) Legevakt og legevaktsformidling 
Rapporten «Tjenester fra Kristiansund kommune inn i DMS» beskriver dagens situasjon og 

utfordringer innen legevakt og legevaktsformidling. Vår arbeidsgruppe støtter opp om deres 

anbefalinger: 

 

Arbeidsgruppen finner det naturlig at Kristiansund og omegn legevakt lokaliseres i et 

framtidig DMS. Hvilke kommuner som vil inngå i dette samarbeidet i framtiden, er ikke 

tema her. Det er to hovedalternativer for å oppfylle lov- og forskriftskrav for 

legevaktsentral når spesialisthelsetjenesten ikke viderefører tilbudet i SNR; 

 

A. Legevaktsentralen samlokaliseres med legevakten i DMS, med kommunal drift. Enten 

med Kristiansund kommune som vertskommune eller en interkommunal 

samarbeidsmodell hvor kommunene tilknyttet legevaktsdistriktet Kristiansund og 

omegn legevakt inngår. 

B. Legevaktsentraltjenester kjøpes av ekstern aktør, enten av annen offentlig drevet 

legevaktsentral eller privat aktør. Av offentlig drevne legevaktsentraler kan sentralene 
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ved Orkdal sykehus, Volda sjukehus eller den kommunalt drevne sentralen i Ålesund 

være mulige eksempler. Videre vil dagens legevaktsentral ved Molde sjukehus lide 

samme skjebne som ditto sentral i Kristiansund, ved etablering av SNR. Kommunene 

tilknyttet legevaktsentralen ved Molde sjukehus må altså finne andre driftsløsninger 

ved etablering av SNR, og kan følgelig være et alternativ.  

 

Med legevakten lokalisert til DMS Kristiansund som forutsetning, er alternativ A 

arbeidsgruppens klare anbefaling, altså at det etableres en legevaktsentral samlokalisert 

med legevakten i DMS, kommunalt drevet. Hvilken driftsmodell tas det ikke stilling til på 

det nåværende tidspunkt.  

Legevakt og legevaktsentral er svært nært knyttet til hverandre, hvor felles mål er å 

håndtere befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp døgnet rundt. Legen vil yte 

nødvendig beslutningsstøtte og avklaringer til operatørene på legevaktsentralen. Det 

muliggjør å dra veksler på personell og kompetanse i legevaktsformidling og legevakt. 

Dette vil være en faglig styrke for operatørene. Samhandlingsgevinstene ved en 

samlokalisering fremstår som åpenbare. 

Med det perspektivet at helseforetaket ikke lenger vil drive legevaktsformidling når 

akuttsykehuset på Hjelset står ferdig, er det helt nødvendig å få i gang et ORKíde-samarbeid 

for å få på plass en avtale om legevaktsformidling mellom kommunene.  

Når akuttforskriftens krav til kompetanse hos legevaktslege blir effektuert, vil en bakvaktlege 

ved legevaktssentralen bidra til å innfri kompetansekravene. 

Halsa, Aure og Smøla ønsker i utgangspunktet å videreføre eksisterende 

legevaktsamarbeid. Med utfordringene rundt kompetansekrav, endring av 

legevaktsformidling, samt at Halsa skifter fylke, ser vi at dette legevaktsamarbeid blir 

utfordret. 

Resultat fra legevaktpilot i Molde kan synliggjøre nye løsninger. 

Når det gjelder samlokalisering av Regionalt responssenter og legevaktssentral, støtter 

arbeidsgruppen rapporten fra Kristiansund kommune som konkluderte med positive 

samhandlingseffekter for personell- og kompetanseflyt mellom tjenestene. 

e) Jordmortjeneste 
Det kan være utfordrende å rekruttere kommunejordmødre. Samarbeid om ressurs, 

etablering av 100%-stillinger og opprettelsen av faglige nettverk vil kunne lette på 

utfordringene. Dette kan gjennomføres som interkommunalt samarbeid knytt til DMS. 

Vi ser at også helseforetak er utfordret på dette området. Følgetjeneste (beredskapsjordmor) 

er Helseforetaket sitt ansvar. Ansatt i HF og utføre tjeneste i kommunene. Kravene oppfylles 

ikke i dag. Dette er arbeid som krever erfarne jordmødre. I tillegg har de utfordringer med å 

rekruttere jordmødre til fødeavdelingene på sykehus. 

Arbeidsgruppen mener det vil være fruktbart å drøfte et «offentlig/offentlig samarbeid mellom 

kommuner og foretak på dette fagområdet. Vi ser for oss en fleksibel løsning som gir 

jordmødre bred erfaringsbakgrunn og ved ansettelse delt ansvar for kommuneoppgaver, 

følgetjeneste og fødeavdeling. Dette vil kunne bli en ny løsning for fagfeltet som vil kunne gi 

bedre tjenester for innbyggerne og gjøre yrket enda mer attraktivt enn det er i dag. Et slikt 

samarbeid kan knyttes til DMS-paraplyen. 
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f) Rehabilitering 
Høsten 2019 starter utredningsarbeid, mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i 

fylket, om videre samhandling og grenseoppganger innen rehabilitering. I dette ligger også å 

avklare videre behov for interkommunale sengeposter. Hvis det konkluderes med behov for 

slike sengeposter bør disse organiseres under DMS. En slik sengepost behøver ikke være 

fysisk plassert i bygget i Kristiansund. 

g) Kommuneoverlege 
Sentralisering av systemoppgaver (eksempel prosedyrer, planverk, høringer) i et DMS. 

h) Læring og mestring/Frisklivssentraler 
Pasientopplæring for å styrke egen mestring blir stadig viktigere i årene som kommer. Svært 

viktig samarbeidsarena og må ligge i et DMS med samarbeid mellom nivåene som en viktig 

rolle.  

Folkehelsekoordinatorer/frisklivssentraler kan være en naturlige samarbeidspartnere i 

kommunene med tanke på å utvikle felles tilbud for å styrke pasienter/brukeres ressurser.  

Tiltak må i størst mulig grad være lokale i den enkelte kommune. 

i) Kommunepsykolog 
Krav om kommunepsykolog trer i kraft 1/1-20. Rekrutteringsutfordringer aktualiserer 

interkommunalt samarbeid, gjerne behov for faglige nettverk for kommunale psykologer. 

Knyttet til DMS som nettverk. Se på hvordan dette fungerer og hvilke muligheter som finnes. 

j) Koordinerende enhet og tildelingskontor 
Forslag om interkommunalt tildelingssenter med lokalkontor i hver kommune. 

Tildelingssentret skal bidra med kompetanse – blant annet juridisk. Koordinerende enhet kan 

sees i sammenheng med tildeling. Individuell plan ved sammensatte tjenester. Det må 

avklares om den sentrale funksjonen bør være rådgivende eller være en overbygning. 

 

6. Avsluttende kommentarer 
Arbeidsgruppa vurderer å ha belyst mandatets to første punkt godt; det er arbeidet 

systematisk med å avklare, belyse og konkretisere områder hvor synergieffektene for de 

interkommunale tjenestene i DMS er størst. Mandatets to siste punkt - mulighet for i 

fellesskap å bygge opp nye lovpålagte tjenester og nye måter å løse tjenestebehov 

interkommunalt – har det ikke vært mulighet for å drøfte godt nok innen gitte tidsfrister. 

Styringsgruppa bør vurdere om arbeidsgruppa bør utfordres til å jobbe ytterligere med 

aktuelle spørsmål. 

Ut fra arbeidsgruppens vurdering er det få interkommunale tjenester som i dag anses egnet 

for samlokalisering i et DMS. Resultatene av arbeidet handler i stor grad om 

samarbeid/samhandling for en felles utvikling av kompetanse, faglige nettverk samt 

opplæring og koordinering av ulike tjenester. Arealmessig dreier dette seg om noen få 

kontorplasser. 

Samarbeid knyttet til legevaktformidling, regionalt responssenter og legevakt vil kreve areal 

og dette må beregnes i neste fase av prosjektet. Det kan også være aktuelt med 

interkommunale øhjelpssenger knyttet til legevakt. 
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VEDLEGG 1  

Beskrivelse og vurdering av metodikk for arbeidet med rapporten 

20. mars 2019 ble det arrangert en workshop i Surnadal, ledet av Håvard Kvisvik.  

 Det var invitert deltagere fra samtlige ORKíde-kommuner; Smøla og Aure hadde forfall.  

 Deltagerne var i stor grad ledere fra ulike fagområder, samt noen rådgivere og konsulenter.  

Program  

Workshopen var basert på teknikker fra design thinking og optimaliseringsmetode innen 

supply chain management.   

Ønsket utbytte var å finne muligheter for samhandling gjennom å skape en grov oversikt over dagens 

situasjon, samt markere muligheter for fremtiden og skissere noen løsninger.  

Etter oppstart med spilleregler for dagen, presentasjonsrunde, gruppeinndeling og 

oppmykningsøvelse, var første øvelse å skrive ned enkeltvis hvilke oppgaver som blir utført i 

kommunen, med 1 oppgave pr. post-it. Disse lappene skulle inneholde:  

 Gradering av muligheter for samarbeid 1-5  

 Grad av eksisterende samarbeid 1-5  

 Type samarbeid  

 Hvor lett det er å rekruttere fagkompetanse 1-5  

 Og relativt hvor mange som jobber med funksjonen i dag 1-5  

Disse lappene ble deretter plassert i en matrise basert på hvor stor kontakt det er med 

brukerne/pasientene og hvor tilpasset det er hva man gjør for de.  

Karakteristikker for 

utført arbeide  

Stor kontakt med 

brukere  

Noe kontakt med 

brukere  

Lite kontakt med 

brukere  

Fleksibelt/ Individuelt 

tilpasset  

      

Fleksibelt med noen 

standardveier  

      

Rutine, Arbeidet 

utført likt hos alle  

      

Figur 1 Matrise for funksjonslapper under workshop  

  

Det ble deretter plasser tråder mellom lappene som representerte liten, middel og stor grad 

av samarbeid internt mellom tjenestene.  

  

Neste steg var brainstorming over hvor det er mulighet for samarbeid og hvordan det kunne 

løses innen den tjenesten (både på mikro og makro nivå). Disse ideene ble plassert på 

tjenesten der den stod i matrisen. Det ble så gjennomført dotmocracy øvelse; hver deltager i 

gruppen fikk tre poeng som de fritt kunne plassere på den ideen/er han eller hun likte best.  

 Gruppene skulle som avslutning på dagen, bearbeide ideen som fikk mest poeng noe mer 

og presentere den for resten av forsamlingen.  
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Matrisene med lapper og linjer på ble de neste dagene skrevet inn i et regneark med 

verdiene som angitt på de forskjellige lappene, regnearket ble delt på teamsgruppen for 

samhandlingsutvalget så den enkelte kunne se på dataen hvis det var ønskelig. Dataen ble 

da videre behandlet i Power-Bi og et dashboard ble laget og presentert på samling den 

DATO. Dette dashboardet var tungvint og vanskelig å forstå. Et nytt og forholdsvis forbedret 

dashboard ble utarbeidet og delt på teamsgruppen for deltagerne de påfølgende dagene.  

Bruk av data på møtene  

På første og andre møte etter workshoppen ble dataene presentert gjennom dashboard. 

Data var også gjort tilgjengelig på teams både som rådata og som power-BI fil, senere også 

som web-dashoboard.  

Det ble tatt utgangspunkt i hva deltagerne på workshop faktisk ga forslag på, og ikke minst 

hvilke poengsummer som ble gitt (Kompetanse fikk overveldende mange poeng på sine 

løsninger). Det ble også sett på matrisen på venstre siden av dashboard og de oppgaver 

som lå på 1 – 1, under antagelse av at lav grad av individuell tilpasning og kontakt med 

brukeren gir muligheter til å samle funksjoner, I tillegg må man se på «Forventet tapt 

potensial samarbeid» som er en dummy variabel som sier at jo nærmere tallet er 1, jo større 

gevinster kan det være å hente ved økt samarbeid på området. Disse tre «perspektiv» , 

sammen med fagkunnskapen i gruppen var det antatt ville gi et godt sluttprodukt. 

Tilrettelegger var her dessverre ikke god nok til å formidle hva de enkelte element og 

variable faktisk betydde noe som gjorde at det ble brukt noe mer tid enn forventet.  

Styrker/svakheter/reliabilitet/validitet/feilkilder  

Metoden har fordeler ved at den åpner opp for at alt er «fritt vilt». Det settes ingen 

begrensninger, og den frigir kreativitet. Dette resulterer i at man ved en god gjennomføring 

tenker utenfor boksen når man skal finne muligheter og løsninger.   

Utfordringen er at en dag med workshop er for lite tid til å skape et sluttprodukt som kan 

presenteres som en ferdig pakke. Dagen var planlagt som et utgangspunkt hvor fagpersoner 

fikk uttalt seg om de tjenesteområder han kjenner til og satt tallverdier på verdier som ble 

vurdert som nyttig senere.   

Denne begrensningen på metoden ble dessverre ikke kommunisert godt nok ut til gruppen. 

Forventningen ser ut til å ha vært at metoden ville, etter en dag, komme med en liste over 

hva som var mulig eller fornuftig å samarbeid om i et DMS. Dette er dessverre bare delvis 

sant. Dataen som ble samlet og videre bearbeidet gir gode muligheter for sortering etter de 

forskjellige variablene som deltagerne skrev ned, men det kreves kunnskap innen 

fagområdet og tid med dashbordet for å forstå hva man ser og for å kunne ha en fullgod 

logikk bak anbefalinger.  

Spriket mellom forventningene til og leveransen fra workshoppen har ført til et mindre 

optimalt etterarbeid med dataen. Men det som er gjort har fått et godt rasjonale.  

En annen utfordring med metodikken er at det kan være tjenester, funksjoner og lignende 

som ikke ble husket i øyeblikket ikke er medtatt. Det kan også være at vurderingen av 

muligheter for samarbeid etc. ikke gjenspeiler den virkelige objektive muligheten som 

eksisterer. I tillegg kan manuell inntasting av data være en feilkilde.    

Konklusjon om metodikk  

Til tross for utfordringene ved bruk av metoden, kan den anbefales brukt videre med 

tilpasninger. Større fokus på formidling av hvilke data man samler, hva de faktisk betyr, og 

hva som kan utledes av de vil være suksessfaktor.  
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