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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Dagkirurgisk senter DKS ved Ahus gjennomfører nå omkring 2/3 av alle elektive operasjoner ved 
Ahus. Dette utgjør i året rundt 9000 operasjoner. Strykningsprosenten er på ca 6 % som betyr at 
ca 540 planlagte operasjoner årlig ikke blir utført. Ved Ahus er behovet stort for maksimal 
utnyttelse av alle ressurser etter nytt og utvidet opptaksområde 2011. Særlig operasjonsstuer, 
senger og legeårsverk har fremstått som flaskehalser. 
 
Strykninger av pasienter fra oppsatt operasjonsprogram er en av parameterne som rapporteres 
som en av de nasjonale kvalitetsindikatorer. Selv en marginal prosent-nedgang i strykninger vil 
medføre forbedring for DKS siden vi snakker om et stort volum pasienter. For pasientene 
oppleves slike strykninger unødvendig og stressende. Ved å redusere strykninger vil 
operasjonsstuer og personell utnyttes bedre. 
 
Sett i lys av dette ønsker divisjonsdirektør dette prosjektet med formål å optimalisere samarbeidet 
mellom ulike fagavdelinger for å redusere strykninger. Det er ønskelig å først fokusere på 
samarbeidet mellom anestesi og ortopedisk virksomhet da dette er viktig for en stor del av den 
dagkirurgiske aktiviteten ved Ahus. 
 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Effektmål 
Prosjektet skal sikre optimal utnyttelse av ressurser knyttet til dagkirurgi ved Ahus. 
 
Resultatmål 

• Foreta en analyse av hovedårsakene til at pasienter strykes fra op.programmet 
• Prosjektet skal legge en plan for systematisk samarbeid mellom anestesileger og 

fagavdelinger for å sikre optimal preoperativ forberedelse. 
• Implementere planen i løpet av 2013. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Dagkirurgi utgjør i Norge gjennomsnittlig ca 60 % av alle elektive inngrep.(vedlegg 1)  
Nasjonale og internasjonale studier konkluderer med at dette er en trygg og sikker måte å drive 
pasientbehandling på. (Vedlegg 1 og 2). 
For å sikkre optimal pasientsikkerhet og effektivitet er det viktig at de faggruppene som er 
involvert i pasienten og behandlingen har mest mulig tilgang til opplysninger omkring pasientens 
helsetilstand.(vedlegg 1). 
 
Ved etablering av nye Ahus ble dagkirurgi prioritert som et satsingsområde. Dette kom som et 
behov for raskere avvikling av ventelister og en forutsetning for færre senger. DKS ble bygget 
med 8 operasjonsstuer og 1 stue for tannbehandling i narkose. Ved øket opptaksområde i 2011 
ble Ski sykehus en del av Ahus og DKS ytterligere utvidet med 4 operasjonsstuer. Dette er både i 
norsk og europeisk sammenheng en stor virksomhet. 
Ahus opptaksområde dekker 460.000 mennesker og en effektiv elektiv drift er derfor avgjørende 
for å ivareta behovet for kirurgiske tjenester.  
DKS har etablert rutiner som å ringe til pasientene 2-3 dager før inngrep og er pådriver for å få 
egenerklæringsskjema tilsendt DKS før inngrep, noe som også er anbefalt av ledende fagpersoner 
innenfor dagkirurgi (vedlegg 3).  



Vi ser likevel at vi har mer strykninger på oppsatt program enn vi bør ha, med bakgrunn i 
manglende helseopplysninger på dagkirurgiske pasienter.  
Vi ønsker å gjennomføre et prosjekt som sikrer at både kirurger og anestesileger har nødvendige 
opplysninger tilgjengelig for å sikre et godt pasientforløp og at fagene samarbeider om dette. Det 
forventes at faste møter med fastsatt agenda, herunder regelmessig tilbakemelding om 
resultatene, vil medføre enklere samarbeid, og bedre forståelse for hverandres behov knyttet til 
optimalt pasientforløp. 
 
 
 

Fremdriftsplan med milepæler 
• Forankring av prosjektet hos divisjonsdirektør (utført) 
• Prosjektleder arrangerer møte med avd. sjef ortopedi medio april 2013 
• Prosjektleder arrangerer møte med medisinsk ansvarlig anestesi 
• Prosjektleder og de to overnevnte oppnevner prosjektgruppe 1. uka i mai 
• Prosjektgruppe leverer plan. 
• Oppstart plan august 2013 
• Evaluering av prosjekt november 2013 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet vil gjennomføres i arbeidstiden og vil ikke medføre ekstra utgifter 

 

Risikoanalyse 

Risikoanalysen viser at det er av avgjørende betydning at de involverte parter støtter prosjektet. 
Risikoen ligger hovedsakelig i at prosjektleder ikke er leder for de involverte avdelinger. 

Konklusjoner og anbefalinger  
 
Prosjektet starter opp med en avdeling, men ønsker etter hvert å utvide til å gjelde alle 
fagavdelingene som opererer pasienter ved DKS. Det er et praktisk prosjekt som nokså raskt vil 
kunne vise tilresultater. 
Prosjektet vil være av stor betydning for å hindre strykninger og derved utnytte maksimalt 
ressursene ved DKS, både personale og operasjonsstuer.  
Pasientopplevd kvalitet vil også trolig bedres ved gjennomføring av dette prosjektet. 
 
 



Vedlegg 
Dagkirurgi og anestesi.  
Tidsskrift for Den norske Legeforening nr 7- 8.april 2010 
 
Hvor ble det av anestesilegene? 
Tidsskrift for Den norske Legeforening nr 7- 8.april 2010 
 
Is day surgery safe? 
A Danish multicentre study of morbidity after 57.709 day surgery procedures 
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