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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 

Bakgrunn: Ved fleire avdelingar ved Førde sentralsjukehus er det frå tilsette og leiing peika på 

eit stort potensial for effektivisert pasientflyt og konkretisering av pasientansvar i tidleg 

ankomstfase ved sjukehusa. Problemstillinga har og vore drøfta i pasienttryggingsutvalet 

(PTU) i føretaket med bakgrunn i fleire avvik og forbetringsmeldingar. I situasjonar som gjeld 

meir uavklarte problemstillingar, vert det oppfatta å vere stor usikkerheit på tvers av 

avdelingar /eining i føretaket, for kven som skal ta ansvar for pasienten fram til lege har 

avgjort vidare pasientforløp. 

 

Kva for avdeling, eller helsepersonellgruppe som tar ansvar i den enkelte situasjon oppfattast å 

kunne vere personavhengig, framfor å vere systematisk og fastsett i retningslinjer. I dag vert 

ambulansetenesta i stor grad nytta i sjukehusa for å observere og sjå til pasientar fram til 

situasjonen er avklart. Dette får uønskte konsekvensar opp mot svekkja akuttberedskap i 

kommunane. 

 

Forankring: Prosjektet er drøfta i administrerande direktør si leiargruppe. Prosjektet har full 

tilslutning og klinikkdirektør i kirurgisk klinikk er definert inn som prosjekteigar.  

Prosjektleiar vert ambulansesjef i Helse Førde.  

 

Prosjektet skal og rettast inn mot andre parallellgåande prosjekt i Helse Førde som har fleire 

fellesnemnarar, t.d. prosjekt «akuttmottak» og prosjekt «utskrivingsklare pasientar» som og går 

tett opp mot samhandlingssjef si rolle mot kommunehelsetenesta og nær føreståande 

Samhandlingsreform. 

 

Problemstilling og målsetting, her under resultatmål og effektmål 

Problemstilling: 

Frå det tidspunkt pasientar i dag kjem inn med ambulanse til sjukehus, vert det bunde opp 

mykje ressursar for den enkelte pasient fram til det vidare pasientforløpet i sjukehuset er 

avklart. Denne perioden er ein viktig fase med omsyn til avklaring av undersøking, behandling 

og ev tilsyn av riktig fagpersonale med nødvendig kompetanse. I denne fasen er det fleire 

grupper av helsepersonell som er involvert med omsyn til pasienten, og grenseavklaringane på 

kven som er den pasientansvarlege, kan i mange situasjonar vere uavklarte. For akutt sjuke 

pasientar er det oftast eit “triage”/ prioritering – system som sikrar effektiv undersøking og 

behandling i tråd med tilrådde retningslinjer, sjå referanse 1 og 3. For pasientar med meir 

uavklarte problemstillingar, har og Helsetilsynet avdekka at ansvaret ofte vere udefinert og 

avklaringar kan ofte drat ut i tid, sjå referanse 4. Personell frå ambulansetenesta blir på denne 

måten bundne opp ved sjukehuset til det er avklart kva som vidare skal skje med pasienten og 

beredskapen ute i distrikta tilsvarande svekka 

 

Effektmål: 

“Korleis betre logistikk og trygge pasientforløp med overføring av pasientar frå 

ambulansetenesta til mottakande eining i sjukehus” 

 

Resultatmål: 



1. Framskunde definering av pasientansvar ved ulike ledd av mottaksapparat ved innkomst av 

pasientar i sjukehus.  

2. Definere rett kompetanse og ressursbruk som ansvarleg for ulike pasientgrupper inntil 

vidare pasientforløp i sjukehus er avklart. 

3. Tidleg fristilling av ambulanseressursar for retur til primærdekkingsområde eller oppstart 

på nye ventande oppdrag. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  

For å effektivisere utnytting av personalressursar og ansvarspresisering i pasientforløpet er det 

viktig å kartlegge dagens situasjon og identifisere kritiske fasar i forløpet som hindrar 

tilstrekkeleg effektivitet og rasjonell bruk av personalressursar..  

 

For å innhente erfaringar frå andre føretak og sjukehus, vil ein og i prosjektet bringe fram 

ulike modellar frå ulike sjukehus.  

 

Av det som i dag vert påpeika som utfordringar ved tidleg fase av pasientforløpet er: 

 Avdelingar er organisering i ulike klinikkar, med lite fokus på felles ressursutnytting. 

 Overforbruk av sjukehusinnleggelsar i Sogn og Fjordane opp mot nasjonale data. 

 Manglande skriftlege og formelle retningslinjer for ansvar og pasientflyt. 

 Høg arbeidsbelastning med avgrensa personellressursar i fleire avdelingar i dag. 

 Poliklinikk innan kirurgi og ortopedi er på kveld/nat/helg lagt til akuttmottak, med 

periodevis lang ventetid. 

 Manglande areal / sengeplass til pasientar i akuttmottak. 

 Manglande observasjonspost i sjukehuset.  

 Ofte manglande tilgjengeleg legekapasitet på kveld, natt og helg. 

 Innleggingar med uklare problemstillingar, kor kommunehelsetenesta ber 

spesialisthelsetenesta om utvida undersøking og avklaring.  

 Tidvis lang ventetid og stor pågang ved legevakta lokalisert i akuttmottak, 

 Svekkja akuttberedskap i kommunane når ambulanse vert lenge borte frå 

primærdekkingsområde. 

 Samhandlingsreforma og Nasjonal helseplan 2011-2015 skapar nye utfordringsbilde, som er 

naturleg å sjå i lys av prosjektet. 

 

Innspela er med å danne grunnlag for moment som lyt jobbast vidare med i prosjektet. 

Problemstillingane synleggjer behovet for gjennomføring av prosjektet. 

Framdriftsplan med milepælar 
Prosjektet er tenkt med oppstart på nyåret 2012, med ferdigstilling før påske 2012. Ein vil i 

løpet av 2011, få etablert oppnemning og deltaking i prosjektgruppe og referansegruppe. 

 

Oppdrag Tidsfrist Merknad 

Etablere prosjektgruppe 31.12.2011 Oppnemning av kandidatar 

Etablere referansegruppe 31.12.2011 Oppnemning av kandidatar 

Prosjektgruppe, første møte 15.01.2012    

Erfaringsdata, kartleggingsperiode 31.01.2012   

Prosjektgruppe, andre møte 15.02.2012  



Studietur 30.02.2012  

Prosjektgruppe, tredje møte 15.03.2012  

Prosjektgruppe, avsluttande møte 30.03.2012.  

Ferdigstilling av rapport/ konklusjonar 15.04.2012  

Implementeringsfase - oppstart 30.04.2012  

 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet er tenkt gjennomført innanfor dei rammer av årsverk og stillingar som i dag ligg 

føre den enkelte avdeling. Ev «gevinstar» av effektivisering i prosjektet er ikkje tenkt i form av 

omfordeling av ressursar, men i lys av betre pasientkvalitet, beredskap og utnytting av 

personellressursar ved dei enkelte einingar. 

 

Budsjett Sum Merknad 

Prosjektleiar   75.000 kr 2 mnd a 50 % stilling + diverse 

kostnadar 

Studietur   50.000 kr  

Frikjøp av tilsette i møte og 

studietur 

  50.000 kr Frikjøp av ressursar til datasamling og 

møtedeltaking i prosjektgruppe. 

Posters / brosjyremateriell   25.000 kr Involvering av kommunikasjonsavdeling 

Samla  200.000 kr  

Interessentanalyse (vedlegg 1) 

For å unngå unødig motstand og uro i organisasjonen knytt til prosjektet, ynskjer ein å skape 

engasjement med ei brei deltaking av avdelingar og tilsette, samt nære samarbeidspartar som 

interkommunal legevakt. 

 

Det er og signal om viss motstand og skepsis til prosjektet frå enkelte avdelingar. Det er difor 

viktig å få gjort ei kartlegging av interessa blant ulike interessentar i leiing og på involverte 

avdelingar.  

Kommunikasjonsplan (vedlegg 2) 

Ut frå gjennomført interessentanalyse er det utvikla eigen kommunikasjonsplan for prosjektet. 

Dette for å vere medvitne i høve til oppfølging av interessentar og val av kommunikasjon ( 

innhald og form) opp mot interessentar for prosjektet og sikre korrekt prioritering og 

oppfølging av dette. Ein ser det formålstenleg å revurdere kommunikasjonsplanen i første 

møte for prosjektgruppe, for å sikre seg nye og viktige moment som kjem til. 

Risikoanalyse (vedlegg 3) 

Det er og gjennomført ei ROS analyse opp mot gjennomføringa av prosjektet. Denne peiker 

på fire moment: 

 Manglande evne / vilje til å få til ei betre samhandling blant involverte avdelingar og 

tilsette. 

 Manglande evne / vilje på leiarnivå til å gjere nødvendige grep for å få nødvendig endring. 



 Manglande midlar til ev. finansiering av nødvendig bygningsmessige endringar for optimal 

realisering av effektmål.  

 Endra pasientstraum grunna funksjonsendring ved lokalsjukehus og effektar av 

samhandlingsreforma.  

 

Konklusjonar og tilråding   

Prosjektet skal betre logistikk og trygge pasientforløpet i tidleg fase av sjukehusopphald. Dette 

fordrar betre samhandling på tvers av avdelingar og mellom grupper av helsepersonell.  

Samhandlingsreforma og endra vedtekne funksjonsfordelingar mellom sjukehusa i Helse Førde 

vil og føre til nye element av problemstillingar som er viktig å få belyst og sett i system.. 

Prosjektet er tilrådd sett i verk. 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 – interessentanalyse 

Vedlegg 2 – kommunikasjonsplan 

Vedlegg 3 – ROS analyse 

 

 

 Referanseliste: 

 
Referanse 1     METTS - triageringssystem: 

http://www.unn.no/pasientforloep/hastegradsprosjektet-godt-i-gang-med-

forbedringer-article81890-22872.html   

 

Referanse 2 Nasjonal helse og omsorgsplan (2011 – 2015) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-

2011/meld-st-16-20102011/3.html?id=639799  

Referanse 3 Helsebiblioteket: Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester, prehospitalt 

og ved innleggelse i sykehus 

http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter/Triagesystemer%20for%20akutt

medisinske%20tjenester,%20prehospitalt%20og%20ved%20innleggelse%20i%20s

ykehus.12611.cms 

http://www.dagensmedisin.no/debatt/2011/09/15/samhandling-organisering-

o/index.xml  

 

Referanse 4 Helsetilsynet: Sluttrapport 2008, mens vi venter – forsvarleg 

pasientbehandling i akuttmottaka 

 http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-

Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Forsvarlig-pasientbehandling-

Oppsummering-landsomfattende-2007-akuttmottak-somatisk-

spesialisthelsetjeneste/  
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