Utvikling og
digitalisering

Litt om organiseringen – gevinster ved fellesfaglighet,
flerfaglighet, tverrfaglighet og transfaglighet
• Fredrik Holtan, direktør Utvikling &
Digitalisering

• Digital transformasjon
• Porteføljestyre
• Digitale agenter, personalansvaret ligger
hos den enkelte kommunalsjef

Utvikling og
digitalisering

Porteføljestyring

• Marit Nielsen, stabsleder
Organisasjonsutvikling og Kompetanse
• Virksomhet Kompetansesenteret inkl
USHT – Virksomhetsleder Lisbeth Bakken
• Avdeling Yrkesfagopplæring
– Avdelingsleder Hege Helseth Berge
• Organisasjonsutvikling
• Prosessleder Heltidssatsningen
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Digital transformasjon

Porteføljen er
samlingen av
prioriterte
utviklingsprosjekter
som skal bidra til at
kommunen når sine
mål
(likevel: noen kriterier finnes)

Porteføljestyring er en samling av
koordinerte prosesser og beslutninger
som bidrar til:
-

-

Prioriteringer i tråd med føringer, mål og
planer
- Læring og overføringsverdi på tvers
- Balanse mellom endring og stabilitet
- Riktig forvaltning av ressurser
Justering og stopp av prosjekter som ikke gir
ønsket effekt

Digital transformasjon
• Vi er opptatt av at enkeltløsninger realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke
hver for seg, derfor er oppgaven til vår virksomhetsarkitekt å se sammenheng
mellom hvordan vår virksomhet er organisert, hvordan våre arbeidsprosesser er
satt sammen og hvordan våre IT-løsninger utnyttes.
• Vi er opptatt av å senke risiko og usikkerhet og gi det beste grunnlaget for å ta
strategiske beslutninger, derfor har vi dedikerte konseptutviklere som i en
oppstartsfase jobber med å identifisere ulike tilnærminger til hvordan vi løser
virksomhetens utviklingsbehov.
• Vi er opptatt av å sette innbyggere og ansattes faktiske behov i sentrum for
utvikling, derfor skal våre tjenestedesignerne involvere dem som påvirkes av
endringene vi gjør i utviklingsprosessen, visualisere og forenkle behov, sørge for at
vi ser tjenestene i sammenheng og teste ut forslag til løsninger

Digitale agenter
• Bidra til effektivisering, standardisering og digitalisering innenfor våre
områder

Navn

Knyttet til kommunalsjefområde

• Skaffe oversikt over eksisterende og nye krav og føringer som påvirker
tjenesteområdets systemer og utvikling

Else Kristin
Tobiassen

Rus og psykiatri,
Mennesker med nedsatt
funksjonsevne

• Utarbeide og følge opp tjenesteområdets handlingsplan for
digitalisering og rapportere prosjekt inn mot felles porteføljestyring

Hege Baastad
Andersen

Hjemmetjenester og Institusjon

X

Helsetjenester
Forebyggende tjenester

Hilde Storaunet

Skole

Hanne Dahli Lund

Kultur, idrett og frivillighet
Næring og Arbeid

Marion Kvellheim

Barnehage

X

Arealplan og miljø
Infrastruktur og samferdsel

• Fasilitere/lede prosesser/ møter/workshops for å stimulere til økt
digital satsning
• Være en brobygger mellom ulike digitaliseringsinitiativ og
virksomhetene
• Kommunisere aktivt med kommunens utviklings- og
digitaliseringsteam og andre digitale agenter for å bidra til god
samhandling og samarbeid
• Delta i beslutningsfora som ledermøter mv. og aktivt bringe inn
teknologi som tema i diskusjonene der det er relevant

Organisasjonsutvikling og
kompetanse

Mandat Organisasjonsutvikling og
kompetanse
Organisasjonsutvikling og kompetanse skal sikre at kommunen har tilstrekkelig innsikt i organisasjon, kompetanse og kultur. Jobbe
strategisk med kompetanse-, organisasjons-, fag og tjenesteutvikling.
Miljøet skal ha et langsiktig blikk på organisasjonen for å kunne legge føringer for hvilken kompetanse kommunen bør styrke, redusere og
mobilisere.

Enheten blir sentral i å sikre at kommunen får tak i nødvendig kompetanse og lykkes med å posisjonere Drammen som en attraktiv
arbeidsgiver. Miljøet skal i tillegg til metodekompetanse, også samle spisskompetanse.
Kapasitet knyttet til faglig utvikling skal organiseres lengst ut i organisasjonen.
Organisasjonsutvikling og kompetanse skal være en ressursenhet for arbeidet med utviklingsinitiativ innen de ulike fag- og
tjenesteområder.

Organisasjonsutvikling
Lederskole

Leder coaching

Leder team

Arbeidsgiverpolitikk –
hvordan være en
attraktiv arbeidsgiver

Rekrutteringsstrategi

Kollegalæring

Lønnspolitikk

Seniorpolitikk

Etikk

Arbeidskultur

Og veldig mye mer

Avdeling for yrkesfagopplæring
• Ivaretar kommunens ansvar som
godkjent lærebedrift i alle yrkesfag.
• Personalansvar for over 150
lærlinger og økonomiansvar for
lærlingebudsjettet inkl lønn
• Koordinering av praksis for helseog sosialfaglige utdanninger i
videregående opplæring og UHsektor
• Hege, Cathrine, May-Britt, Torill og
Maja

Heltidskultur
• Prosessleder for satsing på heltid i
kommunen, spesielt inn mot helse og
omsorg - Kristina
• Bred involvering ut i organisasjonen
• HELT FRAM- samarbeidsprosjekt med
Fredrikstad, Bydel Østensjø i Oslo og
Fafo

• SAMMEN SKAL VI SKAPE EN KULTUR
HVOR HELTID ER NORMALEN

Kompetansesenteret

PROFILER KOMPETANSESENTERET
• Rådgivere Tjeneste- og
kompetanseutvikling innen
utdanning
• Rådgivere Tjeneste- og
kompetanseutvikling innen omsorg
• Rådgivere Tjeneste- og
kompetanseutvikling innen
folkehelse og miljø
• Rådgiver Tjeneste- og
kompetanseutvikling innen
inkludering

• Rådgivere Tjeneste- og
kompetanseutvikling innen
tverrfaglige tjenester, folkehelse og
miljø
• Rådgivere Prosjekt, prosess og
metode

Kontaktperson mellom
Kompetansesenteret og programområdene
Rolle og ansvar:
• Være bindeledd mellom Kompetansesenteret og gjeldende programområdet knyttet til:
- relevante prosesser
- satsningsområder
- kompetanse- og/eller tjenesteutviklende tiltak
- faglige henvendelser
• Ha kunnskap om porteføljeprosessen og kunne veilede programområdene i spørsmål knyttet til
dette
• Ha oversikt over programområdets totale portefølje innen fag-, tjeneste- og kompetanseutvikling
• Være oppdatert på fagområdet, sentrale føringer, ny forskning og dele kunnskapen med relevante
kollegaer
• Representere Kompetansesenteret i relevante møter med kommunalsjefen og dennes ledergruppe.
Være pådriver til faste møteplasser med de områdene der det er relevant
• Invitere de digitale agentene inn i relevante fora og på faste møteplasser
• Delta på faste møtepunkt med virksomhetsleder i Kompetansesenteret og/eller de andre
kontaktpersonene, med den hensikt å informere og dele
• Ha kunnskap om prosjektnummer og relevant innsikt i budsjett/regnskap i programområdet
• Bidra i relevante rapporteringer som forventes av Kompetansesenteret

Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT)
• Drammen er vertskommune for USHT, region Buskerud (19
kommuner)
• Oppdrag fra Helsedirektoratet med avtale til 2023:

• Bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fagog kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og
nasjonale føringer

• Nasjonale satsingsområder for 2019 er:

• Eldrereformen Leve hele livet
• Demensplan 2020
• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av
pasientsikkerhetsprogrammet
• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

• Målsettingen er:

• Være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling
innenfor satsingsområdene
• Fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike
aktiviteter

Status og eksempler på aktiviteter ved
Kompetansesenteret
• Det er to forskningsstipendiater i virksomheten. Kari Jokstad og Thea Lauritsen. Forskningsfelt er henholdsvis
forebygging/rehabilitering og rus/psykisk helse. Begge programmer har stort fokus på brukerinvolvering
• Sommerskolen, tre uker med totalt 1500 barn og ca 70 ansatte er gjennomført med glans og
forskerkonkurransen (First Lego League) er under oppseiling
• Et stort fireårig kompetanse/utviklingsprosjekt med følgeforskning er startet opp i Rus og psykisk helse.
Involvering/veiledning fra NTNU, USN og Boston University
• Kompetanseprogram i området «Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne» er iverksatt
• Drammen kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (egne foiler)
• Arbeid med Kompetansestrategi er i oppstart
• Flere programområder får prosess støtte i ulike harmonisering/utviklingsarbeid nå
• Følgeevaluering av pilot Strømsø startet 1. September
• Alle ansatte i U&D har i sommer tatt prosessledelseskurs. Åtte dager på digitale samlinger

Læringsverksted – digitalisering, teknologi
og simulering
Læringsverksted med fokus på barn og unge er flyttet til
Grønland 53. Her er det stor aktivitet og tett samarbeid
med USN. Stig Halvorsen på Kompetansesenteret har en
kombinasjonsstilling i Drammen kommune og USN.
Læringsverksted med fokus på helse og omsorg er fortsatt i
Dronning gaten. Mulig samarbeid med USN er ett spor som
er under utredning.
De digitale agentene arbeider på tvers av
Læringsverkstedene og ut mot tjenestene. Samarbeid,
tverrfaglighet og brukerfokus er grunnlaget for alt arbeid
her.

Kunnskapsbasert praksis – forskning og masterutdanninger
Eksempler i Kompetansesenteret

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Livsfortellingsarbeid som
grunnlag for
personfokuserte tjenester
Programområder som er involvert:
Tjenester til mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Finansieringsaktør:
Beløp ekstern finansiering: Midler fra
Helsedirektoratet for 2020: 400 000,Egenfinansiering: 100 000,Samarbeidspartnere:
Oslo MET
Ansvarlig:
Evelyn Skalstad
Tidshorisont:
Pilot prosjekt ferdigstilles vår 2021. Avhengig av
videre midler, vil implementering i tjenestene
skje høst 2021.

Kort beskrivelse av forskningsspørsmålene og
hva det søkes kunnskap om:
forskningsspørsmål i piloten er:
•Sentrale
• Hvordan kan personfokusert praksis føre til mer individuell

•

•

•

•

tilrettelegging og medvirkning fra brukerne i utformingen av
egne tjenester/ tilbud i Drammen kommune?
På hvilken måte kan personfokusert praksis stimulere
tjenestene i Drammen kommune til mer lik praksis og god
faglig forsvarlighet?
Hvordan opplever nærmeste personale til bruker og faglig
ledelse i Drammen kommune at personfokusert praksis
påvirker etisk, juridisk og faglig praksis i tillegg til
organisatorisk effektivitet i (hjemme-) tjenestene for
personer med utviklingshemming?
Hvordan har deltakerne opplevd å være med i
pilotprosjektet?
Gir resultatene fra pilotprosjektet et grunnlag for å gå videre
med implementeringen av personfokusert praksis til de
andre tjenestene for personer med utviklingshemming i
Drammen kommune?

Det er bruker representant med I arbeidsgruppen, som lønnes
for arbeidet

Kort beskrivelse av forskningsspørsmålene og hva det søkes
kunnskap om:

Master:
Programområder som er involvert:
Tjenester til mennesker med
utviklingshemming
Samarbeidspartnere:
OsloMet. Prosjektansvarlig/veileder: Aud. R.
Misund
Ansvarlig:

Evelyn Skalstad, Rådgiver
Kompetansesenteret
Tidshorisont:
Masteroppgave er planlagt levert mai 2021

Tittel: "Fra kunnskapsdannelse til handlingskompetanse i tjenester til personer
med utviklingshemming"
En kvalitativ studie om helsefagarbeideres erfaringer i praksis etter gjennomføring av
opplæringsmodellen "Mitt livs ABC".

•

Forskningsspørsmål:

• «Hvilke erfaringer har helsefagarbeidere med
utvikling av handlingskompetanse etter deltakelse
i «Mitt livs ABC»?
• Forskningsspørsmål 1: Hva bidrar til at ny
kunnskap blir til kompetanse i helsefagarbeidere
sin daglige praksis?
• Forskningsspørsmål 2: På hvilke måter tar
helsefagarbeidere ny kunnskap i bruk i møte med
tjenestemottakere?
• Forskningsspørsmål 3: Hvordan opprettholdes
handlingskompetanse over tid?

Kort beskrivelse av forskningsspørsmålene og hva det søkes
kunnskap om:

Master:
Programområder som er involvert:
Pr 6.10 er dette avklart.
Samarbeidspartnere:
Universitetet i Agder
Fakultet for samfunnsforskning
Veileder er ennå ikke oppnevnt
Ansvarlig:
Nanna Weberg, Rådgiver
Kompetansesenteret
Tidshorisont:
Desember 2021

Drammen kommune skal skape en kultur for å reflektere over kunnskapen både de
enkelte virksomheter og den enkelte medarbeider har, og hvordan denne
kunnskapen / kompetansen kan spres og deles til andre virksomheter i kommunen.
Piloteringen av kollegalæring som metode starter opp høsten 2020. Min
masteroppgave vil følge denne prosessen.
Problemstillingen er under utvikling, og skal godkjennes innen desember 2020.
Foreløpig lyder den som følger:

«Hvordan kan kollegalæring i Drammen kommune etableres som et systemisk og
kontinuerlig forbedringstiltak for tjenesteutvikling, på tvers av virksomheter og
områder?»

