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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
 
Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund er del av klinikk for barn og unge i Møre og Romsdal. 
Klinikken gir tilbud til ca. 58 000 barn og ungdommer i alderen 0-18 år. Avdelinga fikk eget 
bygg i mars 2011 for å tilpasse seg endringer i faget barne- og ungdomsmedisin, ny 
helselovgivning samt endring i organisering av helsetjenesten (tilrettelegging for større andel 
poliklinikk og dagbehandling og for tilstedeværelse av foresatte). Aldersgrensen ble utvidet til 18 
år. Samtidig flyttet man flertallet av øvrige somatiske senger for aldersgruppen fra andre 
spesialavdelinger i sykehuset etter sentermodell.  
Den nye organiseringen sikrer barn opphold på egen avdeling, personale med spesialkunnskap 
om barns utvikling og behov samt kompetanse i å gi informasjon/veiledning av foreldre i henhold 
til forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Felles sengepost i Ålesund består av 18 senger 
for barn/ ungdom, hvorav 6 senger til pasienter med kirurgiske tilstander  
 
Helseforetakets øverste målsetting er:  
Trygghet, respekt og kvalitet. Visjon: «På lag med deg for helsa di». 
 
Prosjektet er forankret hos foretakets konstituerte direktør og klinikklederne for de to klinikkene  
 
Problemstilling og målsetting 
Sentermodellen med felles pleiestab og tverrfaglig tilbud gir mulighet for store forbedringer i 
tilbudet til pasientgruppen. I løpet av 4 år i det nye bygget er det avdekket risiko for forskjeller i 
kvalitet av tilbudet til pasientene og det har vært problematisk å komme til felles enighet mellom 
avdelingene om hvordan pasientforløp ved innleggelse skal være.  
Det er behov for felles forståelse av hvordan foretakets visjon og målsetting skal gjenspeiles i 
tilbudet til pasientene. Dette innebærer at pasienter får størst mulig grad av forutsigbare opphold. 
Pasienter og personalet må gis tilfredsstillende informasjon om hvordan de skal håndtere alle 
ulike tilstander som behandles i bygget. 
 
Effektmål:  
 
Pasienter og pårørende opplever trygghet, respekt og kvalitet i opphold på avdelinga 
 . 
Resultatmål: 

• Bedret pasientlogistikk, som innebærer rutiner for visitt, utskrivning og økt 
konvertering til dagopphold 

• Etablere månedlig driftsmøte mellom oppnevnte representanter for brukeravdelingene 
for å sikre nødvendig samarbeid 

• 40 % færre klager fra pårørende  

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Hovedtyngden av pasientene i sengeposten, kommer fra Barne- og ungdomsavdelinga, kirurgisk 
avdeling, ortopedisk avdeling og øre-nese-hals avdelinga.  
I 2014 utgjorde kirurgisk klinikk 684 (47 %) heldøgnsopphold og 946 (33 %) liggedøgn.  
I tillegg kommer et mindre antall fra øyeavdelinga og tann/ kjeve. 
Tilsvarende tall for barne – og ungdomsavdelinga var 760 innleggelser og 1910 liggedøgn.  
Videre mottas fra begge klinikker et betydelig antall planlagte dagpasienter og pasienter som har 
opphold < 1 døgn. 



Behandlingsforløp. 
Pleierstaben gir tilbakemelding om forskjellsbehandling av pasientene fra brukeravdelingene. 
Det presiseres at det er godt samarbeid med øre- nese – hals- avdelinga. 
Det oppleves derimot regelmessig avvik fra to av avdelingene i kirurgisk klinikk i form av at 
avtalte rutiner ikke etterleves. Dette vanskeliggjør samarbeid mellom pleierstaben og legene og 
det øker risiko for behandlingsavvik og mangelfull oppfølging av pasientene, og det øker risiko 
for å gi avdelinga dårlig rykte. Det er behov for gjensidig avtale om pasientforløp. 
Seksjonsleder for pleierstaben og avdelingssjef på barne- og ungdomsavdelinga mottar 
regelmessig klager fra foreldrene på opphold i avdelinga der behandlingsansvaret er på annen 
avdeling. Slike avvik gir avdelinga et dårlig omdømme. Ansvarsforhold mht. å besvare slike 
henvendelser ønskes avklart. 
 
Opplæring av personalet og kompetansebygging 
For å sikre forsvarlig overvåking og behandling av pasientene, må også leger fra de kirurgiske 
avdelingene delta i kompetanseoppbyggende tiltak og bidra til at pleierstaben kan ivareta alle 
pasienter. Det er behov for gjensidig avtale om at brukeravdelingene bistår i opplæring, 
oppdatering av kompetanse og kompetansebygging. 
Det mangler felles møtepunkt og kompetanseutveksling mellom barne- og ungdomsavdelinga og 
de kirurgiske avdelingene. Innføring av forum med regelmessige møtepunkt vil kunne styrke 
dialog mellom avdelingene, øke innsikt i hverandres utfordringer, styrke trygghet om tilbudet til 
pasientene og bidra til å bygge opp gjensidig tillit til hverandres kompetanse. I et felles faglig 
forum på tvers av de to klinikkene kan en enes om felles retningslinjer til pasienter og bidra til 
fagutvikling for begge klinikkene. For noen pasientgrupper er det behov for tilbud fra begge 
klinikker samtidig.  Regelmessig dialog er sentralt for å gi et godt tilbud til disse pasientene 
 
Utfordringer for leder:  
Bygningsteknisk var den nye avdelinga grundig planlagt etter mange års strategisk planlegging 
med tanke på barnemedisinske problemstillinger. Overflytting av sengene hadde kortere horisont 
og var mindre gjennomarbeidet. Behandlerne fra de forskjellige avdelingene har egne fagmiljø 
med lojalitet til egen avdeling og ulike behandlings- og avdelingskulturer. 
Den største utfordringen blir å få ledere på tvers av avdelingene til å eie problemet sammen og til 
å ønske å jobbe i egen avdeling for å bidra til bedre kvalitet til pasientgruppen man eier sammen. 
Utfordringen blir videre å få forskjellige behandlingskulturer til å samhandle, til å prioritere nye 
oppgaver og bidra til kompetansebygging.  
Modellen der pasientene har opphold i annen avdeling enn behandlernes egen avdeling er sårbar. 
Selv om det fysisk ikke er lang avstand, ligger avdelingen i egen bygning med broforbindelse til 
resten av sykehuset. Legestaben ved de andre avdelingene må fysisk forflytte seg fra sin avdeling 
for visittgang, vurdering og behandling. Dette kan lett prioriteres ned i travel hverdag med 
operasjoner og poliklinikk.  

Fremdriftsplan med milepæler 
• Avdelingslederne for aktuelle avdelinger og seksjonsleder ved felles sengepost for barn 

og ungdom, møtes innen 16.6. 2015, drøfter mandatet og melder inn prosjektdeltakere (en 
lege fra hver avdeling og 2 pleiere fra avdelinga og brukerrepresentant) til 
pasientflytprosjekt 

• Det gjennomføres kartlegging av opplæringsbehov for pleierstaben i kirurgiske tilstander, 
og lages plan for gjennomføring av slik opplæring med oppstart 1.9.2015. 

• Det gjennomføres kartlegging/pasientflytprosjekt for opphold på avdelinga innen 30.9.15 



• I løpet av våren 2016 gjennomføres ny brukertilfredshetsundersøkelse der hovedfokus er 
pasient – og pårørende tilfredshet mht. informasjon og opplevd trygghet i avdelinga 

Budsjett - nøkkeltall 
Hovedtyngden av prosjektet kan gjøres innenfor budsjett uten merkostnad. Dette gjelder møter og 
opplæring og deltakelse i prosjektet for barne- og ungdomsavdelinga, der en kan benytte allerede 
eksisterende møter.  

• Gjennomføring av pasientflytprosjekt innebærer 1 dags fravær samt 2-3 møter á 2 timer 
for de involverte. Medvirkning for ansatte gjøres innen arbeidstid ved permisjon. For 
leger vil dette i hovedsak medføre redusert poliklinikk. Prosessveileder gis permisjon i 
egen avdeling. Brukerrepresentantens utgifter anslås til ca. 1000. 

• Faste møter, ca. ½ time per mnd. for 2 kirurger vil anslagsvis medføre 2 konsultasjoner på 
poliklinikken, DRG tap, snitt – må avklares om kirurgisk klinikk kan gjennomføre disse 
møtene uten slikt tap  

• Barne- og ungdomsavdelinga gjennomfører faste brukerundersøkelser hvert annet år. 
Kostnad til ny undersøkelse vil være i størrelsesorden 20 000 (bisitter, nettbrett og analyse 
av tallene). 

Total kostnad for prosjektet anslås til 30 000 medregnet DRG tap. 

Risikoanalyse 
Det er ikke avdekket alvorlig risiko eller avvik. Kritisk kriterium for vellykket prosjekt er at 
prosjektet er tilfredsstillende forankret i alle avdelingene slik at det prioriteres og avsettes 
tilfredsstillende tid og ressurser til prosjektet. Forarbeidet med forankring ned i avdelingene samt 
fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift vil være nøkkelfaktor for vellykket 
gjennomføring. Se detaljer i vedlegg. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Samling av barn og ungdom fra alle avdelinger i egen sengeenhet etter sentermodell 
gjennomføres i nybygg og ved omorganisering av helseforetak landet over. Modellen bygger på 
krav i Pasientrettighetsloven og Forskrift om barn på sykehus. Begge setter klare krav til 
helsetjenestens organisering av opphold for barn på sykehus. Foretakets målsetting er kvalitet, 
respekt og trygghet. Barn og ungdom som innlegges i dagens avdeling gis i dag ikke samme 
kvalitet og respekt på helsetjenesten. Elementer av dagens organisering medfører også risiko for 
at tryggheten kan være forskjellig. 
Det er i dag ikke arenaer eller strukturer for å sikre ens retningslinjer, kompetanse for personalet 
eller drøfte pasienter med behov fra flere avdelinger samtidig. 
Prosjektets målsetting er å utjevne forskjellene mellom avdelingene og det foreslås løsninger på 
dette. Gjennomføring av prosjektet vil forhåpentligvis kunne øke kvalitet, trygghet og tilfredshet 
for alle brukere av avdelinga, for de ansatte samt øke kompetansen på tvers av avdelingene.  
Bedre flyt i pasientoppholdene gir bedre utnyttelse av personalet og sengekapasieteten. 
Min anbefaling er derfor at prosjektet startes opp etter plan som beskrevet. 
 

Vedlegg 
1. Risiko analyse 
2. Eksempler for å understøtte argumentasjon 
3. Pasientrettighetsloven 
4. Forskrift om barn på sykehus 
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