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SPIDER er en spin-off fra SINTEF

Spider – et optimeringsprogram som beskriver antall måter å sette opp en besøksrekkefølge på 

n-fakultet (n!) 
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SPIDER følger disse reglene

Kontrollerer og sorterer etter kompetansekrav, geografi, tidsvindu                         
og oppdragstid.

• Prioritet 1: Kompetansekrav og tidsvindu

• Prioritet 2: Ansvarsperson nr. 1 (helsefagarbeider)
Ansvarsperson nr. 2 (sykepleier)
3dje person som går ofte hos pasienten
Annen ansatt med rett kompetanse

• Prioritet 3: Geografi 



• Oppdrag med krav om to ansatte kommer på samme klokkeslett(2P)

• Kan organisere egne team rundt pasient

• Utelukker bestemte ansatte til en pasient

• Optimaliserer bruk av ressurser

• Håndterer at noen pleiere ikke har bil

• Håndterer arbeidstid og pauser

• Oversikt over brukerrettet tid og disponibel tid før/etter lunsj

• Individuell tilrettelegging

• Planlegge administrative oppgaver

Muligheter i Spider 



Gevinster og utvikling
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Økende forventninger



https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-

rekruttering/torn/helseteknologi-er-losningen-pa-utfordringer-i-

omsorgssektoren/



https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-

rekruttering/torn/helseteknologi-er-losningen-pa-utfordringer-i-

omsorgssektoren/

Fremtidens kollegaer er digitalt modne



«Bærekraft i 

omsorgstjenesten er et 

puslespill med mange 

brikker» Avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS



Mer målrettet fordeling av 
oppgaver er en av nøklene til 
bærekraftige omsorgstjenester 

Bruk av Spider har bidratt til god 
oppgave- og ressursoversikt. 

• Hvilken kompetanse kreves?

• Kan oppgaven «deles opp» i ulike 
kompetansekrav?

• Hvem skal utføre oppgaven(e)?

• Til hvilket tidspunkt?



Heltidskultur

Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan 
tjenestene og arbeidstiden organiseres.



Spørsmål?


