Verktøystøtte for Nye metoder

Verktøystøtte 15.12.2020

Hva er Nye metoder?
«Et nasjonalt system for innføring og
utfasing av metoder i
spesialisthelsetjenesten»
«Det å slutte å gjøre eller bruke noe er også en ny måte å jobbe på»
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Verktøystøtte - Visjon

Systemer og programvare som brukes for å registrere, behandle og
kommunisere informasjon i Nye metoder

Eksempel: Excel, Word, Outlook, SharePoint, programmer for nyhetsbrev og
sakspapirer, system for loggføring og statusendringer, webpublisering osv.
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Formålet med ny verktøystøtte
Økt samhandling
• Tilrettelegge for deling av informasjon
mellom løsninger og aktørene i Nye
metoder
• Integrasjoner til andre relevante
systemer og arbeidsverktøy
• Mulighet for å innhente ulike data for
metoder som er tatt i bruk

Forenklet medvirkning
• Tilpasset og tilgjengelig informasjon til
ulike målgrupper
• Mer oversiktlig og oppdatert saksflyt
• Enklere å gi innspill
• Brukervennlig nettløsning

Effektivisere
arbeidsprosesser
• Redusere antall verktøy og manuelle steg i
arbeidsprosessene
• Redusere ressursbruk til registrering og
vedlikehold av informasjon hos alle
aktører i Nye metoder

Bedre
informasjonssikkerhet
• Bedre sporbarhet og transparens
• Bedre tilgangsstyring
• Informasjon registreres ett sted en
gang
• Effektiv og riktig håndtering av
konfidensiell informasjon

Økt endringsevne
•
•
•

Sikre fleksibilitet og effektiv
implementering av endringer ved
videreutvikling av Nye metoder
Håndtere et økende antall metoder
Håndtere historikk og
sammenhenger mellom metoder

Bedre funksjonalitet i
løsningen
• Mulighet for automatisert monitorering og
uthenting av statistikk med ulike oppsett
• Bedre mulighet for søk, filtrering og
kategorisering i løsningen
• Bedre muligheter for gjenbruk av informasjon
• Tilpasset informasjon til de ulike aktørene
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Overordnet tidsplan
2020
Nov

2021
Des

Jan
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Konseptfase
Oppstart
Kartlegging av nåsituasjon
Planlegging

Behovs- og prosesskartlegging
Forberedelse

Intervjuer, workshops, spørreundersøkelser

Alternativutredning
Trender

Alternativer

Faseplan

Risikovurdering

Veikart

Beslutningsunderlag
Business Case

Prosjektforslag

Interessentanalyse

Gevinstkart

Konseptutredning
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