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Styresak 16/2011  Prosjekt desentralisering av kontroller 
 
Bakgrunn: 

Praksiskonsulentene (PK) i Helse Finnmark; Arve Østlyngen og Harald G. Sunde, spilte i 2007-2008 
inn til ledelsen av Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF en del eksempler på unødvendige 
medisinske kontroller av Finnmarkinger utført på UNN-Tromsø. Meldingen var tydelig til ledelsen: 
Noe må gjøres med den unødvendige pasientstrømmen til UNN, både av hensyn til pasientenes ve og 
vel, av hensyn til UNNs ventelister og av hensyn til Helse Finnmarks økonomi.  

Helse Nord søkte om midler fra HOD og fikk i 2007 tildelt 2 millioner kroner for å gjøre en 
undersøkelse på dette området. Det ble igangsatt prosjekter også i Nordland og Troms, men saken 
som beskrives her er kun Finnmarksdelen av denne undersøkelsen.  

Arbeidet ble gjort av de to praksiskonsulentene i Helse Finnmark sammen med Ann Karin 
Furskognes (ansatt på Nasjonalt senter for telemedisin, UNN).  

Undersøkelsen som ble igangsatt ble definert som kvalitetsutvikling. Vi ønsket å finne ut av forhold 
vedr. polikliniske kontroller utført ved UNN/Tromsø på pasienter tilhørende Finnmark.  

For å få et bilde av hvor mange personer som kommer til UNN/Tromsø fra Helse Finnmark ble det 
rettet en forespørsel til konsulent for aktivitet ved UNN/Tromsø. I perioden 23. mars- 21. april 2009 
ble det registrert 414 polikliniske kontroller ved UNN/Tromsø på personer med bostedsadresse 
Finnmark. Av de 414 polikliniske kontrollene ønsket vi å trekke ut 100 journaler for å foreta en 
vurdering om UNN/Tromsø faktisk var det korrekte kontrollsted for alle polikliniske kontrollene. 
Antall journaler ble valgt ut fra kapasitetshensyn, journalene ble trukket tilfeldig ut.  

Materiale og metode. 

Avdelingslederen trakk ut 100 av de 414 journalene. For å kunne foreta en ny vurdering om hva som 
ble vurdert som korrekt og forsvarlig poliklinisk kontrollsted, var det nødvendig med tilstrekkelig 
bakgrunnsinformasjon fra den enkelte journal. I hver enkelt journal måtte en finne det notatet som 
var skrevet forut for den kontrollen vi hadde trukket ut, det var jo denne forutgående konsultasjonen 
som hadde generert poliklinisk kontroll ved UNN/Tromsø. Nødvendig bakgrunnsinformasjon ble tatt 
ut som papirkopi, journalene ble avidentifisert og stiftet sammen med utformet skjema for 
registrering av flg variabler: 

 Var det nødvendig med medisinsk kontroll av den aktuelle pasienten? 
 Ble UNN/Tromsø oppfattet som korrekt kontrollsted? 
 Kunne den polikliniske kontrollen vært utført ved en poliklinikk i Helse Finnmark? 
 Kunne den polikliniske kontrollen vært utført hos fastlege?  



Disse journalnotatene, som på forhånd var avidentifisert, ble sammen med et registreringsskjema ble 
sendt til PK Harald G Sunde som sammen med PK Arve Østlyngen sørget for at disse 
journalnotatene ble vurdert av to instanser:  

1) Allmennleger. De to PKene gikk gjennom alle journalnotatene og vurderte selv på hvilket nivå 
disse 100 pasientene burde vært kontrollert.  

2) Spesialister. PKene fordelte deretter de samme journalene mellom spesialister i klinikk Kirkenes, 
klinikk Hammerfest, ØNH-spesialist i Alta og øyespesialist i Alta. Denne fordelingen ble gjort etter 
fag og geografi slik at en pasient fra øst-Finnmark som hadde vært til en ØNH-lege på UNN ble 
vurdert av ØNH-legen i Kirkenes, mens f.eks. en pasient fra vest-Finnmark som hadde vært til 
kirurgisk kontroll på UNN ble vurdert av kirurg fra Hammerfest.  

I tillegg ble det registrert sosiodemografiske variabler som kjønn, alder, hjemstedskommune og 
medisinsk fagområde. Kvalitetsutviklingsprosjektet var godkjent av personvernombudet ved UNN 
HF.  

Materialet var altså 100 anonymiserte papirjournaler. Ved gjennomgang av disse journalene ble fem 
journaler ikke tatt med i vurderingen. For to journaler var pasientens oppholdsadresse i Tromsø og tre 
journaler ga ikke tilstrekkelig grunnlag for vurdering. Disse fem journalene er makulerte og er ikke 
med i tallmaterialet. Det var under fastlegenes journalgjennomgang at dette ble oppdaget. Det totale 
utvalget ble da 95 journaler. 

 

Resultater: 

  

‐ Aldersfordeling: 
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- Kjønnsfordeling:  

 

 

-Kommunetilhørighet:  

 

 

-Rett kontrollsted:  

Av de 95 polikliniske kontrollene som er utført ved UNN/Tromsø mener lege ved lokalsykehus at 57 (60 %) 
kunne vært kontrollert i Finnmark, fordelt på 54 til spesialist og 3 til fastlege. Fastlegene vurderte et litt færre 
antall til poliklinisk kontroll i Finnmark: 49 (51,5 %) fordelt på 42 til spesialist og 7 til fastlege, se 
nedenstående tabell.  
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- Samsvar mellom fastlegen (FL) og lokal Finnmarkspesialist (LFS) sine vurderinger:  

 

Vurdering gjort av Finnmarkspesialist Pasientfordeling 

95 pasienter  

UNN 

 

 

LFS 

 

FL 

 

UNN 

 

 

30 

 

16 

 

0 

 

LFS 

 

 

7 

 

34 

 

1 

 

 

 

Vurdering gjort 

av fastlege 

 

FL 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Det var enighet om kontrollsted i 66 av 95 pasienter, dvs. ca 70%.  
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Fastlegen ønsker en mer sentralisert kontroll: 17 av 95 

Fastlegen ønsker en mer desentralisert kontroll: 12 av 95  

 

-Ventetid ved UNNs poliklinikker:  

Indremedisin 2-6 mnd 

Revmatologi 12 mnd 

Barnelege 4 mnd 

Ortopedi 12 mnd 

Øye 6 mnd 

Generell kirurgi 3 mnd 

Øre-nese hals 12 mnd 

 

Konsekvensvurdering: 

Fra 2003 overtok helseforetakene pasientreisebetalingen fra trygdekontorene. Unødige reiser er etter 
den tid altså med på å utarme behandlingstilbudet vi ønsker å bygge opp i Helse Finnmark. Og 
motsatt - hver krone spart på befordring kan brukes på behandling.  

Hva koster så disse unødvendige reisene til Tromsø for Helse Finnmark? 

Man skal være forsiktig med å ekstrapolere tallene fra 100 pasienter. 100 pasienter er et lite tall og i 
ettertid ser man at undersøkelsen burde ha inkludert flere pasienter, anslagsvis 300.  

Men med dette forbeholdet er det uansett interessant å regne litt på hvilke besparingspotensial man 
har med å gjøre.  

Tallene som framkommer nedenfor er framkommet fra Ole Martin Olsen som tidligere jobbet innen 
pasientreiser i Helse Finnmark. 

Pris gjennomsnitt en tur Finnmark-Tromsø:     Kr 3.000,-  

(men siden mange av pasientene i dette materialet var fra Alta må man regne med noe lavere pris, så 
vi har brukt summen 2.500 i videre regning.) 

Pris gjennomsnitt en tur til behandler i Finnmark:    Kr 500,-.  

Differanse mellom reise til Tromsø og reise til Finnmark:   Kr 2.000 hver vei.  
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I 2009 ble det på UNN-Tromsø utført 5061 kontroller av Finnmarkspasienter.  

5-10 % av disse trenger ledsager, slik at tallet blir ca 5.800 reiser, mao 11.600 enkeltreiser.  

Hvis 55 % av disse pasientene kunne vært tilsett i Finnmark ville vi på et år ha spart 55% av 11.600, 
dvs. 6.380 enkeltreiser.  

6.380 x 2.000= 13 millioner.  

Stipulert spart overnatting/kost: 2 millioner 

Sum innsparing: 15 millioner 

Disse pasientene ville i stedet måtte få behandling i Finnmark. Dette ville medført økt belastning på 
poliklinikkene i Finnmark. For poliklinikker med god kapasitet ville dette gitt økt drift og omsetning 
uten særlig økt omkostning/investering. Imidlertid vil man for poliklinikker med lange ventelister og 
sprengt kapasitet måtte påregne økte investeringer og økt bemanning for å ta unna denne økte 
pasientpågangen.  

Dette regnestykket har vi ikke gått inn på.  

Selv om tallet 15 millioner er et tall som må tas med forbehold, så viser denne undersøkelsen ganske 
tydelig at det er mange pasienter som går til kontroll på et unødvendig sentralisert behandlingsnivå.  

Fra før er forkortelsen LEON kjent innen medisinen; Laveste effektive omsorgsnivå. Mange liker 
imidlertid ikke denne forkortelsen, ettersom den antyder at allmennleger og lokale spesialister står 
lavere enn f.eks. leger på Universitetssykehus.  

Vi har i etterkant av denne undersøkelsen dristet oss til å innføre et nytt begrep: NEON; Nærmeste 
effektive omsorgsnivå.  

Vi er av den oppfatning av at det er mye å vinne på å organisere helsetjenesten strikt etter NEON-
prinsippet, særlig i et område med så lange avstander som i Finnmark.  

NEON-pronsippet vil kunne gi: 

 Færre slitsomme reiser for pasienter og pårørende 
 Mindre unødvendig bruk av Helse Finnmarks penger til billetter.  
 Pengene kunne gått til å styrke helsetjenesten i Finnmark 
 Man ville også fått en miljøgevinst pga mindre transport generelt.  

 

Problemet er imidlertid at uansett hvilke vedtak som gjøres av helseadministrasjon i Helse Finnmark, UNN 

eller Helse Nord, så koker dette ned til hav som bestemmes av kontrollopplegg når den enkelte pasient er 

hos en lege på UNN. Hvis legen da setter opp pasienten til kontroll på UNN‐Tromsø, så blir det kontroll på 

UNN‐Tromsø, uavhengig av alle gode intensjoner og vedtak gjort av Helse Finnmark. Det synes derfor 

vanskelig å få gjennomført NEON‐prinsippet uten at det legges inn kontrollfunksjoner for å tøyle UNN‐

legenes behov for å ta Finnmarkingene inn til kontroll på UNN‐Tromsø.  

















”Sunn fornuft satt i system”



 

Pasientforløpsarbeid ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2008



Den mentale barriere

”Der er ingen, der kan lige forandringer,

men alle vil have forbedringer.”

Søren Kierkegaard



Styret har valgt fire 
hovedstrategier for langsiktig 
utvikling og omstilling



 
Etablering av ny organisasjons- og 
ledelsesstruktur



 
Styrking av samarbeidet mellom UNN og UiT



 
Dokumentasjon av at UNN på alle områder utfører 
virkningsfulle (vitenskaplig dokumenterte) 
helsetjenester med riktig kvalitet



 
Videreutvikling av systemer for bedre 
samhandling og helhetlige pasientforløp.



 

Sak 55/2007



Every system is perfectly 
designed to get the results it gets

Struktur Prosess Resultat



Bestilling:

Vi skal legge til rette for helhetlige og 
bedre koordinerte pasientforløp



Forbedring av forløp er oppgaven 
– LEAN er metoden


 

Betyr slank eller ”trimmet”


 
Fokus på det som har verdi for pasienten 


 

Sterkt innslag av medarbeiderdeltakelse


 
Enkle metoder / verktøy


 

Bli kvitt plunder og heft



Lean i et historisk perspektiv
I utgangspunktet er det først og fremst en streben etter 
idealet:



 
Feilfri behandling! 



 
En etter en - målrettet hver enkelt pasient



 
Presist



 
Umiddelbar reaksjon på alle problemer og 
forandringer



 
Ingen sløsing



 
Sikkerhet for pasienter og personale (Fysisk, 
følelsesmessig og professjonelt)



Vi må endre tenkemåten.



 

Helsesystemet først



 

Venting er akseptabelt



 

Feil skjer og er akseptert



 

Få flere ressurser



 

Reduser kostnader



 

Problemene synes ikke



 

Utnytt kapasiteten maksimalt



 

Ledelse for enkeltfunksjoner



 

Pasient først



 

Venting er uakseptabelt



 

Feilfrie prosesser



 

Ingen nye ressurser



 

Reduser spill



 

Synliggjør problemene



 

Minimer kapasitetskostnadene



 

Start til slutt prosesser

Dagens tenkemåte Lean tenkemåte



Lean – Hva?


 
Arbeide med å forbedre kvaliteten av pasientens 
reise OG forbedre medarbeidernes arbeidsforhold 
OG senke omkostningene



 
Se hele prosessen (pasientforløpet) fra start til slutt



 
Skape flyt ved å planlegge etter at tingene er 
forutsigbare, i stedet for å planlegge etter at alt er 
uforutsigbart



De 5 Lean prinsipper

5.5.

4.4.

3.3.

2.2.

1.1. Spesifiser hva som skaper verdi for pasienten

Identifiser verdistrømmen og fjern de ikke-verdiskapende 
aktivitetene

Skap flyt omkring de verdiskapende aktiviteter

Innfør nye styringsprinsipper

Streb etter det perfekte med løpende forbedringer



Lean prinsippene

1.1. Spesifiser hva som skaper verdi for 
pasienten

•Tilgang til tjenestene 

•Virkningsfull behandling

•Ventetider

•Informasjon om forløp, prøversvar, status på sykdom

•Service, trygghet, sikkerhet 



Lean prinsippene
2.2. 

 

Identifiser verdistrømmer og fjern de ikke- 
verdiskapende aktiviteter

Samlet gjennomløpstid
AkuttmottakAkuttmottak

OBS OBS 
postpost

65 min

15min 

160 m
in

22
0 

m
in

235 min

180 min

(Spl)

(Ass.Lege)

(Resultat)

(Spl)

(Klar for 
overføring til post )

(pasient transp)

(Blodprøve)



Lean prinsippene

3.3. Skap flyt omkring de verdiskapende 
aktiviteter

Balanse mellom de enkelte prosesstrinn:

•løs opp flaskehalser eller dimensjoner hele          
prose ssenetter flaskehalsen.

•forutsi kapasiteten

•jevn ut arbeidsmengden

•vær forberedt på topper i etterspørselen

•la spesialistene konsentrere seg om det som 
krever spesialkompetanse



Forts. Skap flyt omkring de verdiskapende 
aktiviteter



 
eliminer arbeid som ikke tilfører verdi



 
forutse etterspørsel



 
fjern tjenester som ikke etterspørres



 
utfør arbeidsoppgaver parallelt



 
reduser antall overleveringer



 
trekk’ prosessen



 
flytt leddene i prosessen tettere sammen



Lean prinsippene

4.4. 

 
Innfør nye styringsprinsipper

Driver vi pasientbehandling basert på fakta?

Innfør målinger og bruk statistiske metoder for 
å opprettholde nivået. Kommuniser resultatene.

Benytt sjekklister og prosedyrer, Standardiser

Grip tak i problemer umiddelbart når de 
identifiseres.

Følg jevnligt opp på utførelse for å justere 
planer.
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Lean prinsippene

5.5.


 

Forsett å bruke prinsippene og kontinuerlig 
forbedre tjenestene og arbeidsforholdene.

Beskrivelse / identificeret årsag:

- Billeder (både fysisk og elektronisk) bliver lagt 
til forkert konference:
- Ved akutte fra egen læge, der går videre til 

skadestuen
- Rheuma/C4
- O-ambulante hånd fra 15 år

Løsning:

- Sedler ophængt ved PC’er på stuerne med 
reminder til personale om at lægge billeder til 
korrekt konference i RIS og i reol/rullebord

- Arkivmedarbejdere bedt om at skrive 
Rheuma/C4 på kuverter

- Informeret om løsning mundtligt til 
radiografers morgenmøde og til 
personalemøde for hjælpere/assistenter

Resultat / Udbytte:

- Sekretærer bruger mindre tid på at lede efter 
forkert placerede billeder i forbindelse med 
ophængning

- Når billeder bliver hængt korrekt op spares 
en dag i gennemløbstid, fordi billeder ellers 
først kommer med på næste dags 
konference

Information ophængt i
Røntgenrum og i
Arkiv

Illustration af løsning / Bemærkninger:

Stuen – RIS og kuvert til rigtig konference
UGENS FORBEDRING
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De 7 spilltyper (sløsing)



 

Mere informasjon enn neste prosess 
behøver



 

Utarbeide rapporter med lav brukbarhet


 

Gjentakelse av pasientinformasjon


 

Variabel kvalitet i pleie/behandling/adm.

Venter på…
 Labsvar
 Svar på undersøkelse gjort av andre
 Beslutninger
 Vurderinger
 Pasienter som uteblir
 Vente på andre på møter



 

Feil i datainput /uriktige lister


 

Foreldede analyser/informasjon 


 

Uhensiktsessig behandling


 

Manglende data på
henvisning fra egen lege



 

Forsvunnede journaler


 

Manglende undersøkelser


 

Glemmer å diktere
pasientoplysninger



 

For tidlige/ unødvendige analyser


 

Gjentagelse av prøver tatt av egen lege


 

Pasientinfo. registreres  flere steder


 

Skriver samme oplysninger mange steder  
(dobbeltregistrering)



 

Referater uten handlingstiltak



 

Pasienter som venter på 
behandling



 

Notater som mangler å bli 
diktert/skrevet



 

Journaler som venter


 

Medisin og materialer


 

Tomme behandlingsrom



 

Søk etter journaler og innhentning av 
informasjon



 

Ekstra museklikk eller inntastninger


 

Gå til pasienter, som er ”borte”



 

Hente eller bringe journal til/fra  
arkiv



 

Bære materialer, eller 
beskjeder  til annen person



 

Skaffe underskrift


 

Printer langt vekk


 

Hente pasient på venterom


 

Transport av dikterte bånd

Over-
kvalitet

Transport

Over-
produksjon

Bevegelse
(unødvendig)

Ventetid

Lager

Omarbeide

Sløsing



Sløsing i egen enhet?
Finn eksempler på ulike typer sløsing (waste) i 
din hverdag.

Over -
kvalitet

Transport

Over -
produksjon

Bevegelse
(unødvendig)

Ventetid

Lager

Omarbeide

Sløsing



Lean reduserer ikke-verdiskapende 
aktiviteter



 

Lean reduserer ikke- 
verdiskapende aktiviteter 
uten å introdusere 
annerledes, mere eller 
hardere arbeid



 

Lean reduserer dermed 
antallet av nødvendige 
ressurser pr. pasientforløp



 

Fundamentalt sett er det to 
måter hvor Lean skaper 
resultater:

• Strukturelle forbedringer, som 
eliminerer ikke-verdiskapende 
arbeid og aktiviteter.

• Prosessforbedringer, som sikrer 
en reduksjon av den mengde 
ikke-verdiskapende arbeid, som 
ikke kan elimineres.

VerdiVerdi--
skapingskaping

Samlet 
ressursbruk

Ikke 
verdi- 

skapende 
aktiviteter

60-80% 
reduksjon
av ikke-

verdiskapend 
e aktiviteter

50%
 total reduksjon

Tradisjonell Lean

VerdiVerdi--
skapingskaping

Ikke 
verdi- 

skapende 
aktiviteter



Det viktigste fra Lean 
verktøykassen

Verdistrømsanalyse 

5S (sortere, sette i system, skinnende rent, 
standardisere, selvdisiplin)

Målstyring 

Løpende forbedringer



Verdistrømsanalyse (Value Stream 
Mapping)

Identifiser verdistrømmene og fjern de ikke-verdiskapende aktiviteter

Patient

22.710 besøg

P/T= 30min-8t

12-15

P/T= ? min. P/T= 2-3 min. P/T= 10-30 min. P/T= 5-15 min. P/T= 0-15 min.

33-43
?

Værditid
47-543 min

? min 2-3 min 10-30 min 5-15 min 30min-8t

Max. 15 min. 0 min. 0 min. Gennemløbstid
72-608 min.0-15min.

5 min.

Lab. Reception
-venterum

Lægekon-
sultation

Reception
-venterum

Behandling

9-15 (1p15-17:30)8-15 (1p15-17:30) 8-15 (1p15-17:30) 8-16 (2p16-17:30)

3

Reception
-venterum

8-15 (1p15-17:30)

Bookingprogram

Falck

Lægeprogram

Behandlingsprogram

Ny 
tid 25-30

patienter

53/dg hos læge

42/dg behandling

Forambulatorium
På hver stue

15min – alle journaler

Max. 10 min. (%blande)
Max. 25 min. (+blande)

Patient får taget

blodprøve dagen før

45 %

Kemo ordineres på
forhånd 50%

Ny procedure for
blanding af kemo

– én hjælper de andre?

Nye mødetider for
personale

Sygeplj kl. 9?

Koordineret 
booking ud fra 
kapaciteter for 

først Behandling –
derefter lægen

Plads til akutter patienter
Sent på dagen? Akut læge?

Kende kapacitet for
læge/sygeplej

Plads og pleje
tildelt dagen før

Forudbestilling af
patienttransport

Ny procedure
for at give tid (komm.) til

patient

Reception skal kende til 
om lægen er på afdelingen

Journal skrives 
senest dagen 
efter diktering

Patient

22.710 besøg

P/T= 30min-8t

12-15

P/T= ? min. P/T= 2-3 min. P/T= 10-30 min. P/T= 5-15 min. P/T= 0-15 min.

33-43
?

? min 2-3 min 10-30 min 5-15 min 30min-8t

43 min. 0 min. ±45 min 0 min.
0-15min.

5 min.

Blodprøve
Aftapning

Reception
-venterum

Lægekon-
sultation

Reception
-venterum

Behandling

Først i køen
1 time før

lægetid

9-15 (1p15-17:30)8-15 (1p15-17:30) 8-15 (1p15-17:30) 8-16 (2p16-17:30)

3

Reception
-venterum

8-15 (1p15-17:30)

Bookingprogram

Falck

Lægeprogram

Behandlingsprogram

Ny 
tid

31/3/06

25-30
patienter

53/dg hos læge

42/dg behandling

31/3/06
Ikke brugbare 

målinger

Værditid
47-543 min

Gennemløbstid
72-608 min.

90 min
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Gjør det noen forskjell? På Odense 
Universitetshospital gjør det!

Ortopedkirurgisk avdeling – poliklinikk

• Fokus på pasienttilfretshet ved å sette opp 

sylindere for røde og grønne kuler. Grønn er positivt 
og rød er negativt. 

tillegg kommer ca 5 forbedringsforslag fra 
pasientene hver dag



 

Ved skinne i stedet for gips: spart 
tid tilsvarende 20 min. pr. pasient, og 
redusert omkostningene med 100 kr. pr. pasient 
(16.000 kr. pr. år)

• ”Drop in” planlegging har frigitt tid til personalets lunsj 
tilsvarende 300 timer pr. år, medført at personalet er 
”ferdig til tiden”, og spart tid tilsvarende 15 min. pr. 
personale pr. dag



...og på Virginia Mason Medical Center
Før 5S Efter 5S



….og på UNN



Nye prosjekter høst 2009


 

Akuttpost, Allmennpsykiatrisk 
klinikk (overbelegg og liggetid)



 

Pasientforløp rus, Rus- og 
spesialpsykiatrisk klinikk 
(inntak) deretter



 

KUEN og ROP; oppmøte for 
pasienter, belegg Rus- og 
spesialpsykiatrisk klinikk, ev 
deretter



 

Pasientforløp (planlegge 
utskrivelse) alderspsykiatrisk 
avdeling, Rus- og 
spesialpsykiatrisk klinikk.



 

Arbeidsflyt lab Harstad – 
Narvik, medisinsk 
laboratorium, Diagnostisk 
klinikk



 

Øhjelp kirurgi Harstad, Kirurgi, 
(bahandling- innleggelse) kreft 
og kvinnehelseklinikken



 

Arbeidsflyt i A9, 3 
spesialiteter, medisinsk klinikk



 

BUPA poliklinikk og 
sengepost, pasientflyt, 
ressursbruk barne- og 
Ungdomsklinikken



 

Kne- og hofteproteser, 
ressursutnyttelse, Ortopedisk 
avdeling



Pilotprosjekt; akutt hjerneslag



Oppmøte 
Akuttmottak

Geriatrisk sengepost

Pasient

Nevrologisk sengepost

Ger. mottak og 
kartleggning

Nevr. mottak og 
kartleggning



 



Start røntgen* 77 min (87)

Start lab* 29 min (48)

Start røntgen* 182 min (95)

Start lab* 71 min (59)

Uttskrevet* 10 dg. 

Annkomst avd.* 114 min (56)

Annkomst avd.** 105 min (88) Uttskrevet* 7 dg. 

Annkomst avd.* 218 min (77)

Annkomst avd.** 160 min (86)



Resultater 


 
Etablering av tverrfaglig akutt slagenhet 18. mai



 
Nytt enhetlig pasientforløp (inkl felles previsitt, 
førstedagsmøte, prosedyrer og rutiner)



 
Tilkallingsalarm Trombolyse, tilstedeværelse 24/7



 
Slagpakke blodprøver, unngår overrekvirering



 
Blæreskanner i akuttmottak, investering



 
Målinger i ambulanse: temp, blodsukker, O2



 
Tverrfaglighet, kunnskap om egen og andres rolle i 
pasientforløpet



Erfaringer


 

Oppsiktsvekkende god og brei deltakelse fra fagfolk fra alle 
profesjoner 



 

Faglighet og pasienten i fokus


 

Økt forståelse for egen, og andres rolle i pasientforløpene


 

Stor differanse mellom verden som man tror den er og som den 
virkelig er – man må ut å observere, måle og ”gå løypa”



 

Identifiserer mange små og store forbedringspunkter – mange er lett 
å gripe tak i



 

Bare lommerusk kommer av seg selv – systematikk og 
ledelsesmessig fokus påkrevd – ting tar tid!



 

Brukerutvalg og primærhelsetjenesten engasjert og svært positiv. 
Skulle vært enda mer engasjert i arbeidet



 

Vi må gjøre pasientforløpsarbeidet til vårt eget – og lederne må gå 
foran



 

Målstyring og kontinuerlig forbedring



Oppsummering
Pasientforløpsarbeidet skal:
være medarbeiderbåret


 
ha fokus på pasienten


 

være forankret i ledelsen


 
ikke være et verktøy for nedbemanning og 
innsparing


 

være et kontinuerlig forbedringsarbeid
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