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Introduksjon til Tørn

Målet med pilotarbeidet

HØRA

Hensikt Ønsket Resultat Agenda

Hver kommune får innføring i 

pilotarbeidet, en oversikt over

samlinger og hva som forventes av 

deltakelse i Tørn

30 min

.• Introduksjon til Tørn

• Organisering og gjennomføring 

av pilotarbeidet

• Frikjøp av prosjektleder

• Hva innebærer det å være 

pilotkommune?

• Hva skjer fremover?



Hvorfor 

navnet Tørn?



Utfordringsbildet

Demografiske 

endringer

Trangere

kommuneøkonomi

Tilgang på formell

helsefaglig 

kompetanse

Høy

deltidsandel

Utfordringene må

møtes med mer

bærekraftig bruk

av tilgjengelig

arbeidskraft og 

kompetanse



Oppgavene må løses på nye måter

På tvers av 

profesjoner/fagområder

På tvers av

kommunegrenser

Involverer brukere

pårørende, frivillige, teknologi
Arbeidstidsordninger som 

fremmer heltid



Hva gjør Tørn?

Tørn gjør forsøk med ny oppgavedeling, 

organisering av arbeidet og arbeidstid



66 kommuner er med i Tørn



Pilot 1: Tema ny oppgavedeling. To 
kull.

Pilot 2: Tema ny organisering av 
arbeidet og arbeidstid. To kull.

Pilot 4: Én pilot med tema målrettet 
bruk av velferdsteknologi i ny 

oppgavedeling

Pilot 3: Én pilot med tema 
oppgavedeling og organisering av 

arbeidstiden.

16 kommuner deltar

13 kommuner deltar

27 kommuner deltar

10 kommuner deltar



Hva er målet med pilotarbeidet? 

Kommunene bruker
tilgjengelig AKS-kompetanse
på en målrettet måte i ny
oppgavedeling

Utforske samspillet mellom AKS
kompetanse og annen knapp
helsefaglig kompetanse til det

beste for bruker



Oppgavedeling

• En planlagt tilnærming til hvordan 
oppgaver skal løses og av hvem

• En hensiktsmessig oppgavedeling 
bygger på oversikt over oppgaver 
som skal løses og hva slags 
kompetanse som er nødvendig for 
å løse dem



Mål med pilotarbeidet

En støtte i 

kommunenes 

utviklingsarbeid

Faglig påfyll innen 

prosess, metode og 
endringsarbeid

Legge grunnlag for 

og være en verdi for 

videreutvikling av 

helse- og 

omsorgstjenestene



Organisering og gjennomføring



Organisering av piloten 

TØRN

Åpen skjerm Veiledning

5 kommuner

Samling 1-6
2023 - 2024

• Prosessveiledning
• Metode
• Faglig påfyll
• Veiledning 

• Prosjektgruppe i hver kommune
• Eget case (utvikling/endring)
• Kommunene  blir delt inn i 

grupper for erfaringsdeling og 
felles læring



Felles samlinger 

Samling 1

Kom i gang på 
en god måte

Samling 2

Endrings- og 
forbedrings-

arbeid

Samling 3

Kartlegge nå-
situasjonen 
(oppgaver)

Samling 4

Kartlegging av 
nå-situasjon 

(kompetanse)

Samling 5

Ny 
organisering 
av arbeidet 

Samling 6 

Ny 
organisering 
av arbeidet

Det tas forbehold om endringer 



Veiledning til kommunene



En pilot-kommune-hva innebærer det?

Ett case/endringsprosjekt i

en konkret virksomhet eller

tjenestested

Politisk og administrativ

forankring av

utviklingsarbeidet

Tydelig definert ansvar på

ledernivå for deltakelse i

piloten og for fremdrift i

utviklingsarbeidet

Dedikerte ressurser til

deltakelse i læringsnettver

ket, helst i form 

av lokal prosjektleder

Lokal styringsgruppe

(med partssammensatt

deltakelse)

Lokal prosjektgruppe i caset

(med partssammensatt
deltakelse)

Vilje og mulighet til å sørge

for bred involvering av

medarbeiderne som berøres av
utviklingsarbeidet



Hvordan spiser man en elefant?



Lokal prosjektleder

• Frikjøpes 20 % gjennom pilotperioden, 

12 mnd.

• Erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid

• Vise til tidligere prosjektarbeid og 

resultater

• Må egenskaper som:

Engasjement og vilje til endringsarbeid
Relasjonsbygger
Gjennomføringskraft



Prosjektlederrollen
• Lede det lokale utviklingsarbeidet med 

veiledning fra Tørn.

• Sikre at aktuelle ansatte og andre får 
jevnlig informasjon om og blir involvert i 
utviklingsarbeidet i nettverksperioden

• Legge til rette for at utviklingsarbeidet skal 
følge planlagt progresjon og måloppnåelse

• Møte forberedt på planlagte samlinger

• Bidra aktivt og dele erfaringer på 
samlingene

TØRN:

• Legger til rette og 
gjennomføre samlinger

• Bistår med tilpasset 
veiledning og faglig støtte i 
utviklingsarbeidet til 
prosjektlederne



Veien videre

24.01.23 søknadsfrist

Uke 6: Tilbakemelding om deltakelse eller ikke i piloten pr. mail

Uke 9: Digitalt oppstartsmøte med hver lokale prosjektleder

Medio februar: Forberedende digital møte til første
samling for lokale prosjektledere

Medio mars: Første digitale samling



Spørsmål?



Takk for i dag!
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