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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 

 

Ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan for 2016-2019 må lederne organisere 

arbeidet slik at medarbeiderne brukes mest mulig effektivt, og at kompetansen 

brukes til beste for pasientene. ( Meld. St. 11: Nasjonal helse – og sykehusplan 

2016-2019) Oppgavedeling kan være ett virkemiddel for å oppnå det. Ved 

Stavanger universitetssykehus, urologisk poliklinikk kan sykepleierne overta flere 

kontroller på enkelte pasientgrupper. Det kan avlaste en allerede presset 

urologtjeneste. 

 

Oppgaven har utgangspunkt i urologisk poliklinikk på Stavanger 

universitetssykehus. Den er forankret i avdelingsledelsen og hos mesteparten av de 

ansatte i poliklinikken. ( Vedlegg 8a) 

I dag er det allerede en godt etablert sykepleiepoliklinikk x 5 pr uke. Enkelte dager 

er det to sykepleielister samme dag.  Der utføres urodynamisk undersøkelse, skifte 

og prøvefjerning av kateter, selvkateterisering, blæreinstilleringer, oppfølgning 

etter operasjoner og veiledning til primærhelsetjenesten. Uroterapeut har 

nyhenviste pasienter med inkontinensutredning i tillegg til kontroller. Årlige totale 

konsultasjoner ligger på ca 10 500 hvor i underkant 1950 er hos sykepleier. 

Potensialet er større.  

 

2. Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 

 

Det er bestemt fra regjeringen at det ikke skal være ventelister og fristbrudd i 

helseforetakene. Det har vi fått til på urologisk poliklinikk for nyhenviste. 

Imidlertid har det vært mindre fokus på hvordan vi håndterer pasientene som skal 

til kontroll. Dette er en utfordring. 

     Pr i dag har poliklinikken vår et stort antall pasienter som ikke har fått kontrolltime. 

Alle pasienter skal ha time direkte. Det er nødvendig å se på andre måter å jobbe på 

slik at effektiviteten økes og kravet oppfylles.  

Vi har allerede i oktober 2014 tatt i bruk Gat med avansert oppgaveplanlegging for 

legetjenesten med integrering til Dips og Or plan (operasjonsplanleggingssystem) 

med godt resultat. 

 

Ved Stavanger universitetssykehus (heretter kalt SUS) har urologmangelen vært 

stor over lengre tid. Det er i utgangspunktet 8 urologstillinger, men siste år kun 4 

overleger og 1 konstituert overlege. Det har vært stor økning i antall henvisninger 

fra primærhelsetjenesten, kontroller må prioriteres bak nyhenviste med frist pga 

kapasitet, nasjonale føringer medfører et stort antall kontroller pga lange 

oppfølgningsforløp av cancerpasienter, press på drift, lite fokus på struktur, dårlig 

planlegging og opplæring av B-gren/ ass leger. Kommunikasjon og samarbeid 
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internt har fått utfordringer pga press over lang tid. Dette kan ha medvirket til 

dårligere omdømme og muligens rekrutteringsproblemer. 

3 ferdigutdannet urologer har sluttet og startet privat. Årsaker er høyere lønn, ingen 

vakter og avtalespesialist. 1 avtalespesialist startet privatpraksis i 2014 med 1 ansatt 

urolog i tillegg. Det er 1 privat sykehus med 1 urolog. 

Vi mistet gruppe 1 sykehus innen spesialiteten. 

 

3. Målsetting på kort og lang sikt. 

 

Kort sikt: Redusere lang venteliste og gi time i rett tid. Oppnå bedre gjennomført 

pasientforløp generelt og til nyrecancer pasientene spesielt. Flertallet må være 

enige og lojale i gjennomføringen. 

  

Lang sikt: Overføre kontroller fra legetjenesten til sykepleier for å avlaste 

legetjenesten. Bedre oppfølgning av pasientforløp ca renis og innføring av 

egenkontroll kort for disse pasientene. Oppnå gruppe 1 status innen urologien igjen.  

 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 

 

Oppgavedeling er innført hos flere profesjoner. Det er arbeidsgivers ansvar 

å sørge for at man har en sammensetning av helsepersonell som ivaretar kravene 

faglig forsvarlighet iht Helsepersonelloven (2) 

 Endringen vil neppe oppleves som drastisk da vi ønsker en utvidelse av en 

velfungerende praksis. Forskjellen er at det er kreftkontroller i et behandlingsforløp 

som skal overføres. Sannsynligheten for å lykkes er større når det er lokal enighet 

om behovet for endringen.  

I forkant ble det gjort en Ros analyse. ( 8c) Gult utslag hvis legetjenesten ikke er 

positivt innstilt.  Gult utslag hos sykepleierne hvis opplæring og faglig trygghet 

svikter. Rødt utslag hvis legetjenesten ikke følger opp. Dialog, kompetanseøkning 

og prosedyre kan forebygge dette. Forarbeid med interessentanalyse, 

kommunikasjonsplan og risikoanalyse tilsier at endringen kan gjennomføres på 

ledelses- og organisasjonsnivå. 

 

En arbeidsgruppe med representanter fra de berørte profesjonene 

skal se på hva som må til for å gjennomføre endringen, og om det er andre tiltak 

som kan føre til bedre pasientflyt og avlastning av legetjenesten. 

Ønsket er kvalitetsforbedring av rutinene og at pasientene skal ta større del i 

oppfølgingen ved å innføre egenkontrollkort. ( 8d) Videre at urologene kan bruke 

sin kompetanse på operasjonsvirksomhet som er en flaskehals, og på mer 

kompliserte pasientgrupper. I tillegg kan fokus på opplæring og utdanning i 

henhold til utdanningsplan for leger i spesialisering bli bedre.  
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Samhandling med fastlege ift at pasienten følges opp av erfaren sykepleier i 

spesialisthelsetjenesten i stedet for tidligere hos fastlege forebygger rask henvisning 

tilbake.  

 

En utfordring kan være i forhold til makt og maktkamp mellom profesjonene. 

Oftest er de negative. Trussel eller provokasjon for at sykepleierne overtar legenes 

oppgaver i større grad kan medføre at oppgavegliding vanskeligere lar seg 

gjennomføre. Økt kunnskap og erfaring i yrket gir økt yrkesstolthet og selvtillit. 

Større og mer innflytelse på behandlingen av pasienten hos sykepleier kan derfor 

oppleves av legene som en trussel eller provokasjon. (4) I tillegg kan det oppleves 

skremmende for sykepleieren å ha ansvar for oppfølging av kreftpasienten.  

 

Spesielle ledelsesutfordringer vil være å sikre at ledergruppen jobber som et team 

med en felles forståelse av endringsprosjektets mål. (3) 

Det er ledere for forskjellige yrkesgrupper, og det er naturlig at det vil være 

forskjellige ståsteder innad i ledergruppen. Endringsarbeidet må være styrt av 

ledelsen når det er forskjellige yrkesgrupper som deltar.  

 

5. Fremdriftsplan 

 

Økt oppgavedeling og større og bedre utnyttelse av kompetanse vil kreve god 

planlegging og gjennomføring av analyser. Det er her gjennomført   

interessentanalyse (8a), kommunikasjonsplan (8b) og risikoanalyse (8c) som en del 

av prosjektet, men i forkant av oppstart. I tillegg er det laget en milepælsplan.  

 

Milepælsplan: 

 
Hva skal gjøres Oppstart Ferdigstillelse Ansvar 

Nedsettelse av 

overordnet 

arbeidsgruppe 

27.01.2016 10.02.2016 Avdelingssjef/ Anita 

Hatlelid og Hege R. 

Skjæveland 

Første arbeidsmøte  24.02.2016 16.06.2016 Anita H. / Hege R.S 

Arbeidsgruppe 

nyrecanser 

Medio april Våren 2017 Hege R. S 

Lage prosedyre for 

gjennomføring 

cancer nyre 

konsultasjoner 

24.05.2016 Våren 2016 Arb gruppe 

nyrecanser 

Implementering av 

sjekk-kort for 

kontrollforløp 

(pasientens) 

22.08.16 Våren 2016 Arb gruppe/ Hege R. 

S/ Bernhard 

Bernhardsen 

Første konsultasjon 

ca renis pasient 

29.08. 2016 September 2016 Hege R. S / 

Bernhard 

Bernhardsen 
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Delevaluering  30.11.2016 Januar 2017 Hege R. S/ Bernhard 

B./ Anita H.  

Sluttevaluering av 

prosjekt 

16.06.2017 16.06.2017 Avdelingssjef/ Hege 

R.S/ Bernhard B/ 

Anita H/ arb.gr 

 

5. Budsjett - nøkkeltall 

     Det er vedtatt at det skal tilføres 20 % prosjektstilling til sykepleietjenesten for å 

gjennomføre endringen ift ca renis pasienter. I første omgang ut året med mulighet 

for forlengelse. Det er tilstrekkelig i første omgang.  

Det søkes om såkornmidler for prosjekt innen 24.02.2016, og det vurderes om det 

skal søkes om prosjektmidler i RHF vest.  

 

6. Sammendrag og konklusjon 

Bedre kvalitet, optimal ressursbruk, økt fokus på kjerneoppgaver og økt motivasjon 

blant de ansatte er drivkraft i endringen. Det vil medføre en kulturendring både på 

organisasjonsnivå og blant profesjonene og kan ta tid. Gevinstene er store og vi er 

avhengig av støtte fra divisjonsledelsen, samt godt internt samarbeid innad i egen 

seksjon for en vellykket gjennomføring. 

7. Vedlegg 

a) Interessentanalyse, b) Kommunikasjonsanalyse, c) Rosanalyse   

d) Oppfølgningskort for ca renis 
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