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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
Lovisenberg DPS mottar ukentlig mellom 100 og 130 henvisninger fra primærhelsetjenesten og 
andre deler av spesialisthelsetjenesten. Antallet er langt høyere ift befolkningstallet enn hva 
mange av våre nabosykehus mottar til DPS. Antallet har også steget med over 10% ila 2015.  
 
Disse henvisningene skal vurderes og pasientene skal få sine rettigheter vurdert, og deretter skal 
de som har rett til behandling innen en gitt frist, fordeles videre til behandling. Administrerende 
direktør, fagdirektør og klinikkledelse har bedt om en gjennomgang og endring av 
inntaksrutinene på LDPS for å være bedre rustet til lovendringene som kommer, og for å få bedre 
oversikt over variasjonene i antall henvisninger. 
 

2.  Behovet for endring  
I november 2015 iverksettes den nye prioriteringsforskriften. DPS har da 10 dagers 
vurderingsfrist for vurdering av henvisningene. For LDPS medfører dette behov for nedkorting 
av vurderingstiden. I tillegg kommer de reviderte prioriteringsveilederne, og i den sammenheng 
er det behov for å etablere bedre overvåkning av prioriteringsvurderingene og videre fordeling av 
pasientene til behandling. Vi behøver også god oversikt over avslagsprosenten og 
fristfastsettelsen slik at vi kan korrigere hvis praksis ikke er i tråd med retningslinjene.  
 
I tillegg er det viktig med en god flyt av pasientstrømmen videre til 1. time hos spesialist, og 
deretter til behandler. Vi trenger en oversiktlig flyt som gjør at ingen pasienter faller ut av 
systemet og glemmes, samtidig som det er fleksibelt nok til at man kan endre inntak på kort tid 
når det oppstår behov for det.  
 

3. Målsetting på kort og lang sikt.  
På kort sikt er målet å etablere en oversiktlig og forutsigbar inntaksordning på LDPS med 
mulighet for kontinuerlig overvåkning av resultatene av vurderingene og videre fordeling til 
behandling.  
 
På lang sikt håper vi å oppnå riktigere prioritering og økt fleksibilitet mht bruk av behandlernes 
kapasitet og kompetanse.  
 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
 
De ytre omstendighetene knyttet til endringene som skal gjennomføres omfatter blant annet 
Helsedirektoratets varslede retningslinjer og tolkning av det nye lovverket. Disse er varslet å 
komme i november 2015 og kan ha innvirkning på gjennomføringen hvis de enten blir forsinket, 
eller avviker vesentlig fra høringsutkastet. Hvis det skjer må både tidsaspektet og deler av 
innholdet vurderes på nytt. Hovedstrukturen på endringene vil likevel bestå.  
 
På organisasjonsnivå kan kvalitetsavdelingen på sykehuset ønske å involvere seg sterkere enn de 
har varslet til nå, noe som kan utfordre myndighetstrukturen for prosjektet. Styrken ved LDS er 
likevel få myndighetsnivåer, betydelig grad av tillit mellom kvalitetsledelse og klinikk, så jeg 
forventer ikke store utfordringer mht dette. Få myndighetsnivåer gjør det også lettere å få til 
endringer hvis flere nivåer må involveres pga nye føringer fra direktoratet.  



 
Lokalt på DPS kan imidlertid myndighetsstrukturen bli en utfordring. Merkantilt personell er 
organisert i en egen fagsøyle ved siden av klinikkene, med egen ledelse. Og de ulike spesialistene 
som skal sitte i inntaksteam kommer fra flere seksjoner med ulike ledere. Dette gjør at nesten 
samtlige sentrale personer i inntaksprosessen rapporterer til forskjellige ledere, som igjen har sine 
interesser i inntaksarbeidet sett fra sin seksjon. For å begrense uklarhet mht beslutninger i 
prosessen vil det bli ekstra viktig med en klar delegering fra klinikkledelsen i endringsprosessen. 
Det er naturlig at klinikksjef på DPS sitter med det øverste ansvaret, med delegert myndighet til 
prosjektleder. Samtidig blir det viktig å få en felles forståelse og enighet om målsettingene for 
prosjektet.  
 
Tid er en viktig faktor siden oppgaven omfatter tilpasning til lovbestemte endringer som trer i 
kraft på et bestemt tidspunkt. Det innebærer at fremdriftsplanen vil følge av at lovendringene trer 
i kraft i november, dvs. kun 2 mnd til gjennomføring av endringene. Det betyr at vi må regne med 
at prosjektet blir så intensivt at det i noen grad vil kunne gå ut over andre arbeidsoppgaver i 
denne perioden. Det blir viktig å avklare dette i oppstartsfasen i september.  
 
Det er stor variasjon mellom de ulike gruppene om er berørt av endringene, og disse kan 
forventes å håndtere endringene forskjellig, og ha ulike interesser ut i fra sine roller og profesjon. 
Dette fremgår nærmere i interessantanalysen under.  
 

5. Fremdriftsplan 
 

a) Interessentanalyse for oppgaven omfatter (se også vedlegg): Fastleger og NAV i 
opptaksområdet, døgnavdelinger i sykehuset, de andre seksjonslederne, merkantilt 
personell og klinikerne/behandlere på DPS. Disse interessentene har viktige, ulike, og i 
noen grad motstridende, roller og interesser. Spesielt vil fastlegers tidsbruk og kvalitet 
på henvisningene være av betydning for hvor mye arbeid vurderingsansvarlige 
spesialister i inntak vil få, samtidig som vi vet at fastlege også har mye annet de bruker 
tid på. Derav oppstår erfaringsmessig svært varierende kvalitet på henvisningene, noe 
om svekker vurderingsgrunnlaget siden det blir liten tid til  innhente supplerende 
informasjon.  
 
Merkantilt personell på DPS får en sentral rolle i registreringsarbeidet og sekretærstøtte 
til spesialistene, men kan ønske å avgrense sin del av arbeidet mer enn det spesialistene 
er avhengig av. Og følgelig har spesialistene i inntak kliniske oppgaver i det daglige som 
skal balanseres opp mot tidsbruk i inntak. Klinikerne er ofte mest fokusert på direkte 
pasientarbeid og kan oppleve at inntaksvurderingene blir en tidstyv som går ut over 
pasientene. Videre vil døgnavdelingene på sykehuset forvente at deres 
internhenvisninger ved utskrivelser behandles raskere enn de fra fastlegene for å sikre 
forsvarligheten ved utskrivelser.  
 
Det blir viktig å få en balansert involvering av de ulike interessentenes rolle og ønsker 
under veis i gjennomføringen.  

 
b) Kommunikasjonsplan (se vedlegg): Det blir viktig å informere fastlegene grundig om det 

inntakssystemet som følge av lovendringene og viktigheten av at de følger 
henvisningsmalen fra Helsedirektoratet. Det kan vektlegges at det vil kunne medføre 



raskere svar, og riktigere prioritering av deres pasienter, noe som igjen kan være til 
fordel for deres hverdag i primærhelsetjenesten. Fastlegene vil bli informert under et 
todagers seminar som sykehuset arrangerer for fastlegene i opptaksområdet. Det er 
over 150 fastleger i opptaksområdet spredt på mange kontor, så brev eller mail er nok 
likevel den mest effektive måten å få informert dem grundig på da vi forventer at en del 
ikke kommer på seminaret. Det kan nok også være aktuelt å investere tid på å ringe om 
opp mange av fastlege da dette kan forplikte dem noe mer, men det må vurderes mht 
tidsbruk.  
 
Spesialistene bør kalles inn til et møte der det kan legges vekt på viktigheten av 
prioriteringsarbeidet som gjøres i inntak og at erfarne spesialister er de rette til å gjøre 
disse vurderingene. Det kan også fremheves at vi håper gode inntaksvurderinger og 
prioriteringer gjør oppstartsfasen i behandling både enklere og mer forutsigbar, samtidig 
som vi kan få mer oversikt og forutsigbarhet mht kapasitet.  
 
Merkantilt personell bør delta på møtet med spesialistene, og samtidig ha et eget møte 
der deres sentrale rolle fremheves.  
 
Viser for øvrig til vedlagt kommunikasjonsplan.  

 
c) Jeg har valgt ut to sentrale forhold i en risikoanalyse for prosjektet: 1. journalsystemet 

(DIPS) og 2. spesialistene som skal være i sentralt inntaksteam.  
 

Hva angår 1 blir det viktig å få oversikt over muligheter og begrensninger i DIPS for 
registrering og dokumentasjon. Systemet har tidligere vist seg å ha klare begrensninger 
mht registreringer av pasienter med ulik rettighetsstatus og i ulike faser av 
behandlingsforløpet. Dette blir viktig å få på plass for å unngå at vi risikerer å miste 
pasienter ut av systemet underveis, eller registrere pasienter på feil klinikk med feil 
rettighet. Merkantilt personell blir helt sentrale i dette arbeidet, og deres kompetanse og 
evne til å bruke systemet er viktig. Foreløpig er vurderingen at risikoen er utenfor det 
akseptable, men ikke kritisk alvorlig, dvs. på fargekode gult. Vi er kjent med systemets 
enkelte begrensninger, men har fått svar fra IT-avdelingen om at disse er 
overkommelige. Merkantilt personell er ikke godt nok opplært i registreringen enda, 
men har vist interesse og motivasjon til å lære seg dette.  
 
Spesialistene (2.) er en relativt homogen gruppe med lang erfaring og betydelig prestisje 
og posisjon i klinikken. De har en helt avgjørende rolle i vurderingsarbeidet siden det er 
lovpålagt at det er spesialister som gjør vurderingene. Deres interesse, motivasjon, 
kompetanse og etterfølgelse av endringene blir viktig, og konsekvensene hvis de ikke 
deltar fullt ut i prosjektet er alvorlig. Flere av spesialistene har allerede ytret at de ikke 
ønsker å sitte i inntak da de heller vil prioritere pasientarbeid, og andre har sagt de ikke 
opplever seg kompetente nok til dette. Noen få har gitt beskjed om at de stiller opp og at 
de synes arbeidet ser fornuftig og interessant ut, men at de ønsker en rulleringsordning 
for å unngå at arbeidsdagen blir for ensidig. Så langt er risikoen lav på dette området 
mht oppstart av endringsarbeidet (fargekode grønt) siden vi har fått bekreftet deltagelse 
fra mange nok til starte. Risikoen er imidlertid mye høyere på litt lengre sikt (fargekode 



rødt), siden vi har få andre spesialister i klinikken som er klar for å delta, og det er rimelig 
at det er en rullering av deltagelse i inntak.  

 
d) Kritiske suksessfaktorer vil være at risikovurderingene for de to forholdene nevnt over er 

innenfor akseptable verdier. For å oppnå en varig endring som følge av prosjektet blir 
det spesielt viktig å ha fokus på kontinuerlig kommunikasjon overfor spesialistene mht 
deltagelse.  
 

e) Milepælsplan: 
 

Nr Beskrivelse av milepæl  Dato  

M1  Forankring av prosjektet i ledermøtet på DPS med fremlegging av planen 
og beslutning om iverksettelse.  15.sep 

M2  Informasjonsmøte med spesialistene og merkantil seksjon 13.okt 

M3  Utvelgelse av spesialistene som skal starte med å sitte i SI 15.okt 

M4  Seksjonslederne informerer behandlerne i seksjonsvise møter 16.okt 

M5  Ledermøte på DPS med informasjon om fremdrift i prosjektet og evt. 
utfordringer så langt 16. okt 

M6  Informasjonsmøte/seminar med fastlegene (kan bli endret) 26. okt 

M7  Informasjonsmøte på psyk. klinikk 26.okt 

M8 Start simulering av SI – evaluering av simulering etter 1 uke 26. okt 

M9  Oppstart SI 01.nov 

M10  Møte med evaluering etter kort tids drift, korrigering evt feil 09.nov 

M11  Ny oppdatering om prosjektet i ledermøtet 09.nov 

 
 

f) Det foreligger en rekke ledelsesutfordringer i prosjektet. For det første innebærer 
prosjektet involvering og ledelse av personer på tvers av seksjoner, med ulike interesser 
og myndighetsstruktur. Dette kan medføre utydelig myndighet og uklare roller underveis 
hvis man ikke avklarer dette på forhånd. Det blir spesielt viktig at seksjonslederne har 
tett kontakt, og avklarer grenseoppgangen mellom sine roller og at de må avgi spesifikke 
beslutninger til prosjektledelsen. Samhold, helhetstenkning, klare formål og god 
beslutningsprosess i ledergruppa blir viktig (Bang & Midelfart, 2012). 

 



For det andre kan vi forvente spesialistene kan komme til å utfordre prinsippet om 
enhetlig ledelse (jf rundskriv om lederansvaret i sykehus, 2013), spesielt hvis det oppstår 
situasjoner der det skal tas beslutninger i gråsonen mellom pasientretta vurderinger 
(tilstand) og administrative forhold (kapasitet). Det blir i den sammenheng viktig å 
tydeliggjøre ledelsens ansvar, og ha en klar forankring av SI i ledergruppa.  
 
Videre blir ledelsen utfordret på analysen av hvilke interesser og muligheter som ligger i 
omgivelsene til prosjektet (jf endringskaleidoskopet). Her er spesielt fastlegene og NAV 
viktige aktører da de sitter med sentral påvirkning på henvisningsgrunnlaget og derav 
påvirker arbeidsmengden og kapasiteten til DPS (Balogun, 2001).  

6. Budsjett - nøkkeltall 
Det er ikke behov for eget budsjett for oppgaven. Endringen gjennomføres innen 
eksisterende rammer ved omfordeling av tildelte ressurser. Utfordringen kan bli å vurdere 
om de ulike seksjonene som bidrar med fagpersoner får en tilsvarende utjevning på andre 
områder.  

 
 

7. Sammendrag og konklusjon 
Prosjekt Inntak og Prioritering er igangsatt høsten 2015 som følge av endringene i 
lovverket og prioriteringsforskriften. Prosjektet er forankret i ledelsen på sykehuset og 
omfatter flere seksjoner og avdelinger på DPS, samt fastleger og NAV i opptaksområdet.  
 
Prosjektet vil medføre etablering av et sentralt inntaksteam der spesialister gjør 
prioriteringsvurderinger av alle henviste pasienter til LDPS, med støtte av merkantilt 
personell mht registrering og dokumentasjon.  
 
Prosjektet inneholder en analyse av aktuelle interessenter og deres holdning og 
påvirkningsmulighet, en milepælsplan med en stram tidshorisont, en kommunikasjonsplan 
og risikoanalyse.  
 
Målsettingen er at etablering av SI vil medføre en bedre, mer effektiv og oversiktelig 
inntaksprosess på DPS og bedre prioriteringsvurderinger over tid.  

8. Vedlegg 
Interessentanalyse 
Kommunikasjonsplan 
Risikoanalyse 
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