
2021Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec    Gjennomgang av ledelses- og støttefunksjonene.

 Forankre prosessdesign i RLG, Ledergruppe H&O og drøftingsmøte Forankre prosessdesign i RLG, Ledergruppe H&O og drøftingsmøte

 Kartlegge ressurser som kan brukes i prosessen (Lars, FUS, deltakere IHI, Heidi) Kartlegge ressurser som kan brukes i prosessen (Lars, FUS, deltakere IHI, Heidi)

 Kartlegging / Spørreundersøkelse / Fokusgruppeintervju til ledere, støtteenheter og Kartlegging / Spørreundersøkelse / Fokusgruppeintervju til ledere, støtteenheter og
brukerrepresentanter i sektorenbrukerrepresentanter i sektoren

 Samle mål og verdigrunnlag (plattform) for sektoren, gjøre tilgjengelig for Samle mål og verdigrunnlag (plattform) for sektoren, gjøre tilgjengelig for
prosjektdeltakerneprosjektdeltakerne

 Samle inn forskningsbasert kunnskap om ledelse og støtte, jfr forbedringsmodellen Samle inn forskningsbasert kunnskap om ledelse og støtte, jfr forbedringsmodellen

 SAMLING 1 for ledere i H&O, HTV, HVO, stab/støtte (prosjektdeltakere), med deling av SAMLING 1 for ledere i H&O, HTV, HVO, stab/støtte (prosjektdeltakere), med deling av
kunnskapsbasert praksis, resultat av kartlegging, og etablere målbilde, framdriftsplankunnskapsbasert praksis, resultat av kartlegging, og etablere målbilde, framdriftsplan
og prosess videre (dele over 2-3 dager med mellomarbeid)og prosess videre (dele over 2-3 dager med mellomarbeid)

 Enhetsvise møter mellom avdelingsledere, enhetsleder og kommunalsjef med fokus Enhetsvise møter mellom avdelingsledere, enhetsleder og kommunalsjef med fokus
på trygghet og tillitpå trygghet og tillit

 Kartlegging av status (hva fungerer bra / hva kunne fungert bedre) gjennom Kartlegging av status (hva fungerer bra / hva kunne fungert bedre) gjennom
spørreundersøkelse til alle ansattespørreundersøkelse til alle ansatte

 SAMLING 2, med analyse av dagens praksis, starte arbeidet med alternativene. SAMLING 2, med analyse av dagens praksis, starte arbeidet med alternativene.

 Sammenfatter kunnskapsgrunnlaget og utarbeide mandat for arbeidsgrupper. Sammenfatter kunnskapsgrunnlaget og utarbeide mandat for arbeidsgrupper.

 Utredning i arbeidsgrupper med klart definerte mandat Utredning i arbeidsgrupper med klart definerte mandat

 SAMLING 3 med ledere, HVO, HTV, støtte/stab (prosjektdeltakere) SAMLING 3 med ledere, HVO, HTV, støtte/stab (prosjektdeltakere)

 Forankring av modeller til utprøving - i RLG, i drøftingsmøte med fagforeningene, og i Forankring av modeller til utprøving - i RLG, i drøftingsmøte med fagforeningene, og i
AdministrasjonsutvalgetAdministrasjonsutvalget

sida 1 av 1 (2021-11-08)

Gantskjema Aktiviteter (Fellesområde Helse og omsorg)
10 Avsluttet  2  Ikke begynt  1  Pågående  1  Pågående med avvik  Totalt: 14
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