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Bakgrunn: 

Faglig og driftsmessig god og effektiv koordinering av operativ virksomhet er sentral i 
avdelingen for anestesi, intensiv og operasjon (AIO). 

Operasjonsprogrammet i sin helhet er komplekst og har en høy andel øyeblikkelige hjelp 
operasjoner. Dog finnes det noen typer operasjoner som er relativ like og som kan planlegges 
bedre. Eksempler for slike operasjoner er fedmeoperasjoner (gastric bypass), urologiske 
operasjoner (TUR-P og TUR-B) og ortopediske operasjoner (hofteleddsproteser). 

I dag opereres det 120 gastric bypass (3 pasienter/operasjonsdag) per år på Bærum sykehus. 
Vestre Viken HF har en avtale med Helse Sør-Øst om å utføre inntil 170 gastric bypass årlig.  

Per i dag koordinerer 1 operasjonssykepleier og 2 anestesisykepleiere all aktivitet inne på 
operasjonsseksjonen (6 operasjonsteam). Disse koordinatorer er ikke del av operasjons-
teamene. Ett operasjonsteam består av operasjonssykepleiere, anestesisykepleier, operatør, 
anestesilege og renholdspersonell. 

 

Problemstilling 

I dag er fedmeoperasjoner en del av et operasjonsprogram som koordineres fra utsiden av 
operasjonsstuene. På en operasjonsdag utføres det tre fedmeoperasjoner (gastric bypass). 
Fremtidig defineres fedmeoperasjoner som "fast track surgery". Forberedelse av pasientene 
(anestesi, profylakse) og pasientforløpet på sentraloperasjon skal optimaliseres. Ut over dette 
skal disse operasjoner gjennomføres av definerte operasjonsteam som styrer sin aktivitet 
autonomt, dvs. teamet selv har ansvar for koordinering og optimal pasientflyt. 

Målet med prosjektet er å gjennomføre flere fedmeoperasjoner i samme tidsramme. 

Om prosjektet gir et positivt resultat, skal prinsippet ”fast track surgery” innføres for flere typer 
operasjoner (TUR-P, TUR-B, hofteleddsproteser). 

 

Forankring av prosjektet 

Prosjektet ble forankret hos klinikkdirektøren og hos avdelingssjefen for kirurgisk avdeling. 

 

Etablering av prosjektgruppe 

Det etableres en prosjektgruppe bestående av prosjektleder (Ulrich Spreng), 
fagutviklingssykepleier anestesi og operasjon og controller.  

Tillitsvalgt fra operasjonsseksjon er invitert til å delta på prosjektmøtene. 

 



 
 
 

  
 

Hva vil ha blitt bedre når prosjektet er gjennomført (effektmål): 

Flere fedmeoperasjoner (gastric bypass) gjennomføres i samme tidsramme 

 

Hva skal gjøres i prosjektet (resultatmål): 

1.  Få oversikt over dagens tidsbruk og flaskehalser 

- DIPS analyse av teamtid, stuetid, knivtid (operasjonstid) 

- Intervjuer med sentrale personer (hovedoperatør, operasjonssykepleier, 
anestesisykepleier, seksjonsoverlege anestesi, sykepleier på forberedelsespost) 

2.  Besøk av andre institusjoner med kjent høy effektivitet 

 - Namsos sykehus 

 - Aleris sykehus 

3.  Optimalisere pasientforløpet for fedmeoperasjoner 

- Bruk av definerte operasjonsteam (autonom) 

- Fjerning av flaskehalser i tråd med funn under resultatmål 1 og 2 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 

Optimal ressursutnyttelse er viktig for en bærekraftig operativ virksomhet. Personalkostnader 
utgjør rundt 70 prosent av totalkostnadene og derfor er det sentralt at personalet på sentral-
operasjonen jobber godt sammen med hverandre og med personalet utenfor sentraloperasjon 
(forberedelsespost, postoperativ avdeling). Mulige flaskehalser må identifiseres for å kunne 
forbedre pasientforløpet. 

Effektiv koordinering av operativ virksomhet er sentral i avdelingen for anestesi, intensiv og 
operasjon (AIO) og forutsetter tett samarbeid med andre avdelinger (for eksempel kirurgisk 
avdeling). God kommunikasjon og klare strukturer er nødvendige og mangel på samarbeid og 
struktur kan medføre utfordringer for ledelsen. 

Samarbeid mellom anestesi- og operasjonssykepleierne er ikke alltid optimalt. Dette har 
kommet frem i siste medarbeiderundersøkelsen (2012). I løpet av mai og juni 2013 ble det 
etablert en arbeidsgruppe som besto av 4 anestesisykepleiere og 4 operasjonssykepleierne. 
Gruppen ble veiledet av en organisasjonspsykolog (fra bedriftshelsetjenesten). Arbeidsgruppen 
har gjennomført 4 møter og utarbeidet en rapport. I rapporten fremkom et ønske om at 
spesialsykepleierne vil styre noen operasjonssteam selv. Per i dag styres operasjonsteamene av 
eksterne koordinatorene. Avdelingsledelsen i AIO har utviklet en handlingsplan for å bedre 
arbeidsmiljø i anestesi- og operasjonsseksjonen og dette prosjektet er del av handlingsplanen. 
Det er viktig å utvikle teamånden. Et godt arbeidsmiljø i avdelingen er en ledelsesutfordring. 

Bærum sykehus har gjennomført et forbedringsprosjekt (lean-metode) vedrørende 
operasjonsforløp i perioden okt. 2012 – april 2013. Prosjektet har ført til en bedre utnytelse av 
den totale operasjonskapasiteten og redusert prosenten av strykninger. Det er en leder-
utfordring å starte ett nytt prosjekt nå og en må være klar over muligheten for at medarbeiderne 
blir endringstrøtt. 



 
 
 

  
 

Definisjon av målepunkter (for eksempel stuetid, operasjonstid) og en retrospektiv analyse av 
operasjonsvirksomheten ved Bærum sykehus er nødvendige for å kunne finne ut om prosjektet 
fører til økt aktivitet. Dette er avhengig av gode registreringer og krever et tett samarbeid med 
sykehuscontrollerne.  

I sykehusmiljøet er det kjent at det finnes sykehus som fremstår som effektive. Eksempeler er 
Aleris klinikk i Oslo og Namsos sykehus. Nylig har medarbeiderne fra Aleris klinikken publisert 
en retrospektiv analyse av fedmeoperasjoner (Jacobsen HJ et al, Obesity Surgery 2012). I 
forbindelse med dette prosjektet skal disse sykehus oppsøkes for å finne ut hvor effektiv disse er 
og hvordan de får dette til. 

 

Tidsplan: 

Uke Aktivitet (hva?) Involverte (hvem?) Mål 
45 Presentasjon av prosjektet Ledergruppe BS Prosjekt besluttet 
46 Presentasjon av prosjektet AIO, KIR Sentrale medarb informert 
47 Etablering av prosjektgruppe AIO, KIR, controller, TV Prosjektgruppe etablert 

48-51 Analyse av tider i DIPS Controller BS Bench-mark analyse ferdig 
48-51 Intervju med sentrale medarbeidere AIO, KIR Intervjuer gjennomført 

49 Besøk sykehus Namsos US, fagutviklingssyk Besøk gjennomført 
50 Besøk Aleris sykehus US, fagutviklingssyk Besøk gjennomført 
1-4 Utarbeidelse fast track pasientforløp US, fagutviklingssyk,KIR Pasientforløp utarbeidet 
5 Risikoanalyse pasientforløp AIO, KIR ROS gjennomført 
6 Oppstart pasientforløp AIO, KIR Pasientforløp implementert 

9-15 Analyse av operasjonsdata i DIPS Controller BS Analyse gjennomført 
16 Evaluering av prosjektet AIO, KIR Prosjekt evaluert 
17 Presentasjon av resultatene Ledergruppe BS,AIO,KIR Sentrale medarb informert 

 

Finansiering av prosjektet: 

Reiseutgifter og kostnader for intervjuene finansieres innenfor ordinær budsjett for AIO+A (se 
vedlegg). Kostnadene for controllertjenester finansieres innenfor ordinær budsjett for Bærum 
sykehus. Reisene til Namsos og Aleris gjennomføres i ordinær arbeidstid. 

 

Konklusjon/Anbefaling: 

Det finnes sykehus i Norge som fremstår mer effektive innen fedmekirurgi enn sykehuset vårt. 
Dette prosjektet ansees som nyttig til å finne ut hva disse sykehus gjør annerledes enn vi. Videre 
vil prosjektet kunne identifisere flaskehalser i pasientforløpet for fedmeoperasjoner. Om antall 
fedmeoperasjoner kan økes innen samme tidsramme vil det gi grunnlag til å overføre resultater 
fra fedmeoperasjoner til andre typer operasjoner.  

Ledergruppen ved Bærum sykehus anbefaler at prosjektet ”fast track surgery” gjennomføres. 

 

Vedlegg: Interessentanalyse, kommunikasjonsplan, finansieringsplan  og risikovurdering 


