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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 

AHUS er inne i en krevende tid; Innflytting i nytt sykehus 1. oktober 2008, utvidet 

opptaksområde fra 1. januar 2011 og store utfordringer med omstilling og økonomiske rammer  i 

forbindelse med hovedstadsprosess, effektivisering for nytt sykehus og ny inntekstmodell.  

  

Kirurgisk virksomhet har fått store utfordringer etter nytt opptaksområde i 2011 med meget stort 

pasientvolum, stort antall ø.hj. pasienter, overbelegg og korridorpasienter. Begrensede ressurser 

operativt mht bemanning og arealer krever effektivisering. Omstillingsprosessen med OUS er 

krevende. Det har vært personellmangel og vanskelig rekruttering for visse yrkesgrupper og 

begrensede rammer økonomisk og bemanningsmessig.  

 

Kirurgisk virksomhet har betydelige og økende utfordringer rundt problemstillingen fristbrudd.  

 

Det er utarbeidet forskrifter for vurdering og prioritering av pasientene. Riktig bruk av disse er en 

forutsetning.  Prioriteringsveiledere er utarbeidet for de enkelte spesialiteter. 

Her er det satt opp ett regelsett for prioritering og hvem som evt. har rett til prioritert helsehjelp.  

Det er en utfordring å ha en drift som er slik at en ikke ender opp med fristbrudd. Andel pasienter 

med prioritert rett til helsehjelp kan variere mellom like avdelinger i ulike sykehus og mellom 

avdelinger i samme sykehus. 

 

Vår avdeling har hatt fokus på dette internt og vi har over tid gått ned fra over 95% til nå ca 65% 

som har prioritert rett til helsehjelp.  

Jeg ønsker å gjennomføre ett prosjekt hvor vår avdelingspraksis gjennomgås for å sørge for at vi 

forholder oss til prioriteringsforskriftene på en god og riktig måte.  

Planen er at dette i etterkant eller samtidig vil kunne ha overføringsverdi for de øvrige avdelinger  

Prosjektet er forankret i kirurgisk divisjon, Ahus.  

 

 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
 

 

Kirurgisk divisjon har nå økning i antall firstbrudd, 224 i september 2010, 582 i september 2011. 

Kar/thoraks hadde 20 registrerte fristbrudd i september 2010 og 55 i september 2011. 

Har vi riktig prioritering av pasienter som henvises til avdeling for kar og thorakskirurgi  ved 

Ahus sitt opptaksområde med utgangspunkt i dagens praksis og de forskrifter som finnes? Har vi 

alle forståelse for at riktig bruk av prioriteringsforskriftene er nødvendig og viktig? Jeg ønsker å 

kvalitetssikre dette i egen avdeling og evt. egen divisjon/eget sykehus.  

 

 

Resultatmål: 
 

Etablere rutiner som sikrer riktig prioritering i henhold til lover, forskrifter og veiledere. 

Gjennomføre tverrfaglig undervisning i medisinsk prioritering for å øke kunnskap. 

Avdelingens praksis må være robust og personuavhengig. 

Etablere eksempeloppgaver og gjennomføre E-læringskurs 



System for å kvalitetssikre og følge opp rapporteringer systematisk.  

 

 

Effektmål: 
 

Avdelingen skal prioritere pasienthenvisninger i henhold til lover, forskrifter og veiledere for å ha 

en praksis som er god, robust og personuavhengig. 

Andel med prioritert rett til helsehjelp – maks 10% avvik fra nasjonal standard. 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Årlig mottar spesialisthelsetjenesten over 1 mill henvisninger. Til tross for felles lovmessig 

grunnlag er det store forskjeller i praktisering av prioriteringsforskriften – mellom regionale 

helseforetak, mellom fagområder, innenfor samme foretak og . Pasientrettighetsloven og 

prioriteringsforskriften for helsetjenester er det lovmessige grunnlaget for prioritering av 

pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten. Dette er grunnlaget for den enkelte pasient sin 

rettssikkerhet. 

Helsedirektoratet har sammen med fagmiljøene i de regionale helseforetakene, fastleger og 

brukerrepresentanter utviklet  veiledere for rettighetstildeling og fristfastsettelser for 30 

fagområder i spesialisthelsetjenesten. Disse veilederne er ment å fungere som støtte for den 

enkelte lege som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Veileder er ment å være 

Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene sin oppfatning av hva god faglig praksis er. Det 

er imidlertid den enkeltes medisinske skjønn som til sist er avgjørende.  

 

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap rundt dette og jeg tror dette i seg selv vil være svært nyttig. 

Prosjektet har ingen spesielle avhengigheter til andre prosjekt og jeg mener dette vil kunne ha 

stor overføringsverdi også til andre avdelinger. 

 

Fremdriftsplan med milepæler (ikke tidfestet enda) 
Feb. 2012:             Innhenting av litteratur og sykehusets nåværende etablerte rutiner og                                   

rapporteringspraksis 

Feb. 2012:             Utarbeide opplæringsplan og system for rapportering. 

Mars. 2012:           Gjennomføre undervisning 

1.kvartal 2012:      Etablere e-læringskurs (ikke klart). Gjennomføre e-læringskurs. 

3.-4. Kvartal 2012:Målepunkt for effekt av opplæring 

Jan.  2013:             Evaluering 

 

Følge tallutvikling (kontinuerlig) 

 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Jeg forutsetter at dette skal gjennomføres innenfor normal arbeidstid og drift. Det skal ikke 

medføre ekstra kostnader 

 



Risikoanalyse 
 

1. Litteratur/nåværende rutiner og praksis:                            S: 1  K:  1  R:  1 

2. Utarbeide oppl.plan / prosjektgr:                                        S:  2  K:  3  R: 6 

3. Gjennomføre undervisning:                                               S:  1  K:  3   R:  3 

4. Etablere/gjennomføre e-læringskurs:                                 S:  2  K:  1  R:  2 

5. Målepunkt/evaluering:                                                       S: 2  K:  1  R:  2  

 

Vurderinger er sammenfattet i vedlegg. Analysen viser at det mest sentrale og avgjørende er å få 

utarbeidet opplæringsplan. Dette trenger stram styring og deretter avtar risikoen betydelig. I en 

travel hverdag kan en risikere at deltagelse i opplæring blir nedprioritert, men det kan løses godt 

ved styring og planlegging slik at det fremkommer i den enkeltes arbeidsplan. Selve 

gjennomføringen av undervisning anser jeg ikke som noen stor risiko, det samme gjelder evt  

manglende forståelse/velvilje fra personalet. Uthenting av rapporter og oppfølging av 

tallutvikling anser jeg også som uproblematisk. 

 

Interesseanalyse: 

 

Det som vil være av betydning er divisjonsledelse, avdelingsledelse, avdelingens leger, merkantilt 

ansatte, pleietjenesten i poliklinikk og tillitsvalgte/vernetjenesten. 

Det vil være stor vilje til å gjennomføre prosjektet fra nivå 2 og 3. Avdelingens leger må 

motiveres og undervises. Det er sannsynlig at disse vil være svært positive til gjennomføringen. 

Alle merkantilt ansatte og pleietjenesten vil og mest sannsynlig være positive til gjennomføring 

og oppfølging.  

Tillitsvalgte/vernetjenesten vil sannsynligvis ønske dette, men fremstå som nøytrale. 

 

Kommunikasjonsplan: 
 

Følgende er planlagt gjennomført: 

Informasjon gjentatte ganger i avdelingens morgenmøter. Informasjon i avdelingsutvalg. Sørge 

for at alle yrkesgrupper har grundig informasjon om dette før start.  

Gjennomføre varslet undervisning om tema for alle aktuelle yrkesgrupper. 

Orientering til divisjonsdirektør og  i ledergruppemøte i kir div. 

Regelmessig tema blant avdelingens ansatte, holde tema ”varmt”. La dette bli alle sitt prosjekt. 

Jevnlig rapportering av ventelistestatus og endringer. Følge våre kvalitetsmål. 

Konklusjoner og anbefalinger  
 

Prosjektet er bearbeidet og kvalitetssikret i forbindelse med NTP. Det er drøftet med 

divisjonsdirektør kir div AHUS. Prosjektplan overleveres linjeleder. Min plan vil være at vi 

starter opp i en avdeling etter prosjektplan, men evt oppstart for alle avdelinger i kir div samtidig  

kan vurderes av divisjonsdirektør. Dette vil medføre behov for en egen prosjektgruppe. 

 

 

 



 

 

 

 

Vedlegg 
 

1 Lov om pasientrettigheter 
 http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html 
 
2.Forskrift om prioritering av hesetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemd 
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001201-1208.html 
 
3. Prioriteringsveileder karkirurgi 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00095/Prioriteringsveilede_95449
a.pdf 
 
4. Prioriteringsveileder thorakskirurgi 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00148/Prioriteringsveiled_148669
a.pdf 
 
5. Prioriteringsveileder i spesialisthelsetjenesten – generell del 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00043/Generell_veileder-
_P_43849a.pdf 
 
6. Bård Schem. Foredrag NTP kull 11 
http://helse-
midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/3
5/Undervisning%20b%20schem%20ppt%20prioritering%20veiledere%20toppleder%203
10811.pdf 
 
7. Heidi Stien. Utviklingsprosjekt – foredrag NTP kull 11 
http://helse-
midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/3
5/Utviklingsprosjekt%20Intro%201.9.11.pdf 
 
8. ROS-analysen i oversikt. 
 
9. Interesseanalyse 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001201-1208.html
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00095/Prioriteringsveilede_95449a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00095/Prioriteringsveilede_95449a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00148/Prioriteringsveiled_148669a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00148/Prioriteringsveiled_148669a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00043/Generell_veileder-_P_43849a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00043/Generell_veileder-_P_43849a.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Undervisning%20b%20schem%20ppt%20prioritering%20veiledere%20toppleder%20310811.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Undervisning%20b%20schem%20ppt%20prioritering%20veiledere%20toppleder%20310811.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Undervisning%20b%20schem%20ppt%20prioritering%20veiledere%20toppleder%20310811.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Undervisning%20b%20schem%20ppt%20prioritering%20veiledere%20toppleder%20310811.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Utviklingsprosjekt%20Intro%201.9.11.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Utviklingsprosjekt%20Intro%201.9.11.pdf
http://helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Kull%2011/Presentasjoner%20og%20Foredrag/35/Utviklingsprosjekt%20Intro%201.9.11.pdf

