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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 

Sykehuset Østfold HF (SØ) bygger nytt sykehus på Kalnes som skal være ferdig 2015/2016. Den 

somatiske virksomheten vil være lokalisert både i Kalnes og Moss. Sykehuset på Kalnes vil 

inneha en øyeblikkelig hjelpfunksjon både innen somatikk og psykisk helsevern, mens det i Moss 

vil være elektiv virksomhet. Poliklinisk drift og dagbehandling skal foregå både i Moss og 

Kalnes. 

 

Sykehuset Østfold er inne i en periode med mange og store endringer, spesielt i forhold til 

organisasjonsutvikling. Følgende føringer er presentert fra administrerende direktør (vedlegg 1):  

 

SØ 2015 – organisering for poliklinikk og dagbehandling: 

 Alle henvisninger til SØ skal håndteres med felles ventelister for Moss og Kalnes 

 Målet er en samlet organisatorisk enhet for poliklinikk og dagbehandling både på Kalnes 

og Moss, slik at rom (arealer) og ressurser i hovedprinsipp brukes på tvers av 

klinikker/fagområder (medisin/kirurg) 

1) Fase 1: klinikk kirurgi og medisin samler sine poliklinikker og 

dagbehandling under hver sin ledelse. Dette arbeidet inkluderes i OU-

prosjektet poliklinikk/dagbehandling 

2) Fase 2: utrede organisering av poliklinikk og dagbehandling i ny 

sykehusstruktur ut fra erfaringer i fase 1  

 

For å imøtekomme denne strukturen i nytt sykehus, må klinikk for medisin etablere en egen 

avdeling for poliklinikker og dagbehandling.  

 

Klinikk for medisin består av klinikkdirektør, stabspersoner og avdelingssjefer. Klinikken består 

av 5 avdelinger; barneavdeling, revmatologisk avdeling, nevrologisk avdeling, avdeling for 

sykepleie og indremedisinsk avdeling.  

 

Indremedisinsk avdeling består i dag av 117 leger (seksjonsoverleger – inkl. med.faglig rådgiver, 

overleger, LIS-leger og turnusleger), poliklinikker/dagbehandling og 6 stabspersoner (sekretærer, 

rådgivere med stedfortrederansvar og kvalitetsrådgiver). 

 

Poliklinikk/dagbehandlingsdrift foregår på flere lokalisasjoner i Østfold: 

- Dialysen har virksomhet i Askim, Moss og Fredrikstad   

- Nyrepoliklinikk i Fredrikstad 

- Onkologisk poliklinikk/dagbehandling har virksomhet i Moss og Fredrikstad. 

- Hematologisk poliklinikk i Fredrikstad 

- Gastrologisk poliklinikk har virksomhet i Moss og Fredrikstad, samt Colorecktal 

screening-prosjekt i Moss 

- Endokrinologisk-/diabetespoliklinikk i Fredrikstad 

- Hjerte/lungepoliklinikk i Moss og Fredrikstad 

- Geriatrisk poliklinikk i Moss 

 

 

Dette prosjektet har forankring hos administrerende direktør. 
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Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 

 

”Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i 

klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015” 
 

 

Effektmål: 

Poliklinikker og dagbehandling i indremedisinsk avdeling blir organisert i en nyopprettet 

avdeling med ny avdelingssjef i klinikk for medisin. 

 

Resultatmål:  

1) Utarbeide forslag til organisasjonsstruktur i avdeling for poliklinikk og dagbehandling 

- fordeling av stabspersoner som i dag jobber i indremedisinsk avdeling, mellom 

avdeling for leger og avdeling for poliklinikk og dagbehandling 

2) Det er aksept for etablering av ny avdeling hos seksjonsledere på 

poliklinikk/dagbehandling og i legegruppen 

3) Det er utarbeidet en informasjonsplan som brukes for å informere medarbeidere i de 

indremedisinske poliklinikker og dagbehandlingsenheter, og andre interessenter 

4) Det er etablert en møtestruktur mellom avdeling for leger, avdeling for sykepleie og 

avdeling for poliklinikker og dagbehandling for å sikre et tett samarbeid for å ivareta 

helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet 

 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Bakgrunn og behov for endring av organisasjonsstruktur i indremed.avd, er planene og 

utviklingen mot nytt sykehus på Kalnes. Benchmarking med andre sykehus i Helse Sør-Øst, viser 

at SØ har lavere poliklinisk aktivitet sammenlignet med de øvrige relevante helseforetakene 

(vedlegg 2). 

 

Poliklinikker og dagbehandling i det nye sykehuset skal samles under en felles ledelse (jmf. fase 

1 og 2, side 2). Bedre kontroll med ventelister, ventetider og fristbrudd skal føre til at tilbudet til 

pasientene blir forbedret. Krav om timeavtale i første brev til pasienten (direkte booking) 

understreker også dette behovet for endring (vedlegg 2). 

 

Ifølge revidert Hovedfunksjonsprogram 28.05.2009 (vedlegg 3) og andre dokumenter (vedlegg nr 

1, 2,12) vil følgende være gjeldende: 

 

Dagområde og poliklinikker  

 

Følgende føringer er lagt til grunn: 

1) Skille akutt og elektiv virksomhet 

2) Pasientforløp basert på poliklinikk, dagbehandling og inneliggende behandling 

3) Tverrfaglighet i behandlingstilbudet  

4) Økt utnyttelse av den polikliniske kapasiteten 

5) Økt fleksibilitet av arealer 

6) Fokus på fristbrudd, ventetider og ventelister – ”time i hånda” 
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Poliklinikker: 

Poliklinikkene planlegges med i alt 54 standardrom som forutsettes utnyttet 10 timer effektivt per 

dag. I tillegg kommer nødvendige støtterom i form av pasientmottak, venterom, arbeidsrom, 

lagerrom etc.  

Innen poliklinikkområdet skjer en utvikling i retning av flere sykepleiepoliklinikker, for eksempel 

stomi, uroterapeuter, diabetes m.fl. Disse forutsettes drevet på samme måte som øvrige 

poliklinikker, dvs. 10 timers effektiv utnyttelse.  

 

For å imøtekomme ny organisasjonsstruktur i 2015, vil det være behov for å prøve ut ulike måter 

å organisere sykehuset på i forkant, slik at det blir færrest mulige ”overraskelser” når vi flytter 

inn i Kalnes. Tidspunkt for å lage to nye avdelinger er veldig bra, da den nåværende 

organiseringen av indremedisinsk avdeling må endres på grunn av størrelse og kontrollspenn i 

dagens struktur.  

 

I 2009 ble det igangsatt et prosjekt om å lage en egen avdeling for sykepleie, dvs at legetjenesten 

og sykepleietjenesten ble organisert i hver sin avdeling. Dette skapte mange reaksjoner, spesielt 

fra legene om at dette var en uhensiktsmessig organisering. Motstanden var stor. Det tok ca 1,5 år 

før denne motstanden la seg og man fikk til en godt samarbeid på tvers av avdelingene. For å 

jobbe med denne motstanden, ble risikostyring brukt som arbeidsverktøy med stor effekt. 

Implementering og etablering av ny organisering for legetjenesten, og for poliklinikker og 

dagbehandling, kan igjen medføre uro i organisasjonen, da legetjenesten er skeptisk til å skille 

poliklinikk og dagbehandling i en egen avdeling. Det vil være viktig at det utarbeides en 

risikoanalyse med samarbeidende avdelinger, og at denne analysen brukes i det daglige arbeidet 

som et styringsverktøy for avdelingssjef (vedlegg 10, 11). 

 

Medarbeidere i SØ har vært igjennom mange omorganiseringer. Noen har vært godt gjennomført 

og andre har hatt store utfordringer. Det er alltid viktig med medvirkning og involvering av 

medarbeidere (vedlegg 4). Ett tett og konstruktivt samarbeid mellom avdelingene for legetjeneste 

og poliklinikk og dagbehandling er en nødvendighet for å få til denne organiseringen. Viktig at 

medarbeidere tenker fremover og ikke bruker energi på å motarbeide en slik organisering, da 

dette er føringer som har kommet fra administrerende direktør. 

 

 

Fremdriftsplan med milepæler 
 
Nr Beskrivelse av milepæl Dato  

M1 Implementering av vedtak om etablering av avdeling for 
poliklinikk og dagbehandling 01.01.13 

medio 
november 

M2 Involvering av seksjonsledere på poliklinikk og 
legetjenesten ved avd.sjef og seksjonsoverleger, TV og 
VO 

medio 
november 

M3 Utarbeide en informasjonsplan som brukes for å 
informere medarbeidere i indremedisinsk avdeling: 
medarbeidere pol.kl, legetjenesten og andre 
interessenter 

medio 
november 

M4 Utarbeide forslag på en møteplan mellom avdeling for 
leger, avdeling for sykepleie og avdeling for 
poliklinikk/dagbehandling 

desember 

M5 Areal: Arbeidssted og kontorplass til avd.sjef og stab 
må avklares 

november/ 
desember 
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M6 Organisering: fordeling av stabspersoner må 
avklares/fordeles 

medio 
november 

M7 Økonomi: Ansv.nr må etableres ift pasient og 
personalsystemer (regnskap/økonomi) 

november/ 
desember 

M8 Tilgang til all systemer må sikres (GAT, 
Personalportalen, Synergi, Øk.system - 
fullmaktsendringer). Forankre dette både i kvalitet-, HR- 
og økonimirådgivergruppe 

medio 
november 

M9 Ny avdeling for poliklinikk og dagbehandling er etablert 01.01.13 

 

 (vedlegg 8) 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet vil ikke medføre noen ekstrakostnader, da dette vil gjøres i ordinær arbeidstid. 

Risikoanalyse 
Vedlegg 5 og 6 

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektets beskrivelse, og vedtak fattet av administrerende 

direktør iverksettes av klinikk for medisin. Avdeling for poliklinikk og dagbehandling etableres 

1. januar 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
1 – Referat fra sykehusledermøte i Maastricht 

2 – Referat fra drøftemøte med TV (NSF, Fagforbundet og Legeforeningen) 

3 – Hovedfunksjonsprogram Nytt Østfoldsykehus 2009 

4 – Medvirkning i SØ - 12 prinsipper for medvirkning i omstilling (kun papirversjon) 

5 – Risikoanalyse 

6 – Risikomatrise 

7 – Interessentanalyse 

8 – Milepælsplan 

9 – Kommunikasjonsplan 

10 – Eks på risikostyring AFS 

11 – Artikkel: Helse Nord Nytt nr 4-2010 ”Hva er risikostyring?” 

12 – Stetoskopet mars 2011 


