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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Ved ØNH-avdelingen er det ca 20.000 polikliniske konsultasjoner og vel 2000 operasjoner pr år. 

Operasjonene er fordelt med 60% som dagkirurgi, 40% som inneliggende. Avdelingen har egen 

sengepost, hørselssentral, poliklinikk og operasjonsavdeling. Det er egen kontorseksjon og godt 

tverrfaglig samarbeid. 

Vestre Viken HF innførte stedlig ledelse 01.01.12. De kliniske somatiske avdelingene er 

lokalisert til de fire sykehusene (Kongsberg, Ringerike, Bærum og Drammen sykehus), mens 

laboratoriefagene, psykiatri, prehospitale tjenester og klinikk for intern service (KIS) har en 

gjennomgående organisering. 

Alle henvisninger går gjennom Post og dokumentsenteret som er organisert i Klinikk for intern 

service (KIS) og gjennomgående organisert i Vestre Viken HF. Fagansvar ligger hos fagdirektør 

som er organisert i stab hos administrerende direktør. 

Senter for e-helse er bestillerenheten for alle IKT-tjenester i Vestre Viken HF, og Sykehuspartner 

er leverandør av tjenestene. Sykehuspartner dekker hele området Helse Sør-Øst og har kontakt 

mot eksterne leverandører.   

Det pasientadministrative systemet (PAS) for Vestre Viken HF er DIPS. Dette ble innført i 

Drammen mai 2010. Før denne tid benyttet sykehuset i Drammen Infomedix.  

 

Prosjektet er forankret hos klinikkdirektør ved Drammen sykehus og fagdirektør i Vestre Viken 

HF 

 

Problemstilling og målsetting 
Avdelingen har forsøkt å utarbeide standardskriv som gir pasientene informasjon om de ulike 

administrative prosedyrene som en henvisning genererer, dvs vurderingen av søknaden, forventet 

ventetid, planlagt undersøkelse og planlagt behandling. 

Tidligere PAS hadde begrensinger i layout og tekstbehandling, men stor frihet mtp innhold. 

Innføring av nytt PAS (DIPS) og sterke føringer om standardisering har ført til at brevene som 

sendes til pasientene er mangelfulle. Dette leder ofte til misforståelser. Prosjektet tar sikte på å 

utarbeide innkallingsskriv som er bedre tilpasset avdelingen og pasientgruppen.   

Informasjonsskrivene som avdelingen har utarbeidet, omhandler de ulike tilstander, forventet 

effekt av behandlingen og kjente komplikasjoner i tillegg til forventet besvær. 

Informasjonsskrivene er derfor en del av informasjonsmengden ifb med innkalling til 

behandlingen. 

Effektmål  
Gode innkallingsrutiner som sikrer at pasientene får korrekt informasjon. 

Korrekt tilbakemelding til henviser om prioriteringen av søknaden og forventet tid til behandling. 

 

Resultatmål 
 

Ventelisterapportene i DIPS er gjennomgått og tilpasset. 

Informasjonsskriv er utarbeidet. 

Feilbestillinger og ”ikke møtt” redusert med 50%. 

 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 

Dokumentflyten fra henvisningen sendes fra henvisende lege til pasienten innkalles til behandling 

er omfattende og involverer ulike deler av organisasjonen (se vedlagte flytskjema). Rutinene 

krever tverrfaglig samarbeid, med særlig fokus på personalet ved medisinsk kontortjeneste 

(MKT).  

Ved gjennomgang av rutinene for dokumentbehandling er det avdekket avvik ved andre 

avdelinger og det er derfor opprettet et Post og Dokumentsenter som mottar og fordeler all post. 

Henvisninger for pasienter som skal til behandling mottas enten elektronisk eller som brev. 

Brevene skannes inn og legges i DIPS for medisinsk vurdering. Krav til standardiserte 

innkallingsskriv reduserer avdelingens mulighet for å utarbeide informasjon om individuelle 

rutiner som er tilpasset de enkelte behandlingsløp.  

 

Fremdriftsplan med milepæler 
 

Prosjektet er gjennomgått i ledergruppa ved ØNH-avdelingen, Drammen sykehus, som også vil 

fungere som styringsgruppe.  

 

Prosjektgruppen består av kontorleder MKT ØNH, sekretær MKT ØNH, avd sjef ØNH og avd 

sykepleier poliklinikk/operasjon ØNH 

 

Innkallingsrutinene ved avdelingen er kompliserte og liknende revisjoner er gjort tidligere. Særlig 

omfattende var arbeidet ved utvidelse av avdelingens kapasitet i 2003. Tilsvarende er nå aktuelt 

ettersom avdelingen ifb Hovedstadsprosessen har fått overført ansvaret for pasienter med ØNH-

lidelser bosatt i Asker og Bærum kommuner fra Oslo Universitetssykehus. Dette medfører 

utvidelse av opptaksområdet på 50%. Innføring av nytt PAS i 2010 gjør at det er behov for 

revisjon og oppdatering av rutinene. 

 

Prosjektet kan deles inn i fire deler:  

1. Gjennomgang av ventelisterapport D-1879,  

2. Utarbeide svarbrev,  

3. Lage innkallingsbrev  

4. Revidere informasjonsskriv 

 

Del 1 og 2 er mindre arbeidsgrupper, del 3 og 4 er tverrfaglig arbeide i avdelingsseminar med 

etterarbeide i mindre arbeidsgrupper 

 

Se forøvrig vedlegg for fremdriftsplan og milepæler.  
 

 

Budsjett – nøkkeltall 
Det er begrensede kostnader ved dette prosjektet. Eksterne kostnader til Sykehuspartner/DIPS er 

kun stipulert. Det tverrfaglige arbeidet vil kreve frikjøp av nøkkelpersonell. Utgiftene til det 

tverrfaglige seminaret kan reduseres ved at det søkes tilretteleggingstilskudd for gruppe.  

 

Se vedlagt budsjett. 



 

Risikoanalyse 
I prosjektarbeidet er det nødvendig å få frigjort tid hos alle personalgrupper slik at det er mulig å 

arbeide fram informasjonsrutiner som er selvforklarende og lettfattelige. Sentrale føringer i 

helseforetaket om et mindre antall standardiserte skriv i PAS, kan være en sterk begrensing for 

dette prosjektet. Ved implementering er avhengigheten av eksterne samarbeidsparter 

(Sykehuspartner og DIPS) er ekstra utfordring.  Denne risiko reduseres ved gjennomgang av 

prosjektet i forkant med klargjøring av de usikre punktene.  

 

Se vedlagte risikoanalyse. 

 

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
I dette prosjektet står personalet ved Medisinsk Kontortjeneste (MKT) svært sentralt. I tillegg er 

DIPS-ansvarlig i Vestre Viken HF og samarbeidet med DIPS essensielt for å kunne gjennomføre 

prosjektet. Det gjennomføres tidlig i prosjektet samarbeidsmøter mellom disse grupperinger for å 

avklare risikomomentene. De øvrige interessenter vil informeres løpende gjennom e-mail, 

avdelingens egen informasjonsside på intranett (avdelingsboken), informasjonsmøte før 

prosjektet starter, ROS-analyse og før implementering. 

 

Se interesseanalyse. 

 

Konklusjoner og anbefalinger  

Prosjektet bygger på tverrfaglig samarbeid for å bedre allerede innarbeidede rutiner slik at 

avdelingen kan benytte individuelt tilpassede innkallings- og informasjonsskriv. Det er en 

motsetning at helseforetaket har sterke føringer om standardiserte innkallingsskriv for å sikre 

korrekt pasientbehandling. Dette arbeidet krever derfor medvirking av ulike instanser, både 

innenfor og utenfor sykehuset. De største risikomomenter er muligheten for tilpasning av 

skrivene i DIPS-systemet, ”frikjøp” av personale for å delta i prosjektarbeidet og implementering.  
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