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Bakgrunn og organisatorisk forankring 
Helse Sør-Øst gir klare føringer både i foretaksprotokoller og strategiske planer om økt 
satsing på tjenestetilbud som ikke er sengebasert 
Brukerorganisasjonene gir klare signaler at polikliniske tilbud er ett godt alternativ i utvikling 
av dagens behandlingstilbud 
Fagmiljøene gir også samme signaler 
Strategiplan for SunHF 2010 - gir føringer om en økt satsing av polikliniske behandlings 
tilbud  

SunHF har i mange år hatt poliklinisk virksomhet på de forskjellige klinikkene og i 
forskningsenheten. I 2009 hadde vi til sammen 700 konsultasjoner. 
Det har også i tråd med utviklingen av spesialisthelsetjenesten vært diskutert i foretaket ved flere 
anledninger om økning av poliklinikk-konsultasjoner. Dette ble sammen med et forslag om 
samlet organisering laget sak på og lagt frem i foretaksledelsen høsten 09. 
I tillegg kom kravet om økt antall polikliniske konsultasjoner i Oppdragsdokumentet for 2010 fra 
vår eier. 
Fra 2010 og frem til 2012 skal polikliniske konsultasjoner ved sykehuset økes til 2500 pr år. 
Dette betyr en betydelig omlegging av måten poliklinikken blir drevet på i foretaket.  
Foretaksledelsen gjorde vedtak i november 09 under sak 226/09 som lyder 

1. All poliklinisk aktivitet i SunHF organiseres i klinikk NVS i ett team fra 01.01.10.  
2. Polikliniske konsultasjoner økes i 2010 til 1500 med videre økning til 2500 i 2012. 
3. SunHF poliklinikk får i 2010 lokalisasjon Nesodden. 
4. Klinikkoverlegene får ansvar for en omfordeling av aktuelle søknader fra seng til poliklinikk. 
5. Klinikk RMM, HS, NVS og FKL forplikter seg til å avgi personalressurser som disponeres til 

polikliniske konsultasjoner, beskrevet under 
6. SunHF poliklinikk har et eget kostnadssted. 
7. SunHF poliklinikk får i oppdrag utarbeide gode rutiner for kodinger av takster. 

      8. Sun HF poliklinikk får i oppdrag sammen med klinikkene og FKL og planlegge utvidelse av 
 poliklinikken i årene fremover 
 
Daglig leder ved foretakets raskere tilbake poliklinikker er også daglig leder for den 
nyorganiserte poliklinikken. Vi ser at poliklinikkene inn mot 2011 blir slått sammen til en 
poliklinikk. I løpet av våren 2010 blir det ansatt en spesialist i fysikalskmedisin, som blir faglig 
ansvarlig rådgiver for poliklinikken. 
Poliklinikken har en egen sekretær, som blant annet vil ha ansvar for logistikken av både 
pasienter og fagressurser. 
I første omgang drives poliklinikken av legespesialister, på sikt vil dette bli en tverrfaglig 
poliklinikk. 
Henvisninger til poliklinikken skal i første omgang komme fra klinikkene, for å lette trykket på 
ventelistene til seng og for å få en poliklinisk vurdering av pasienten for å finne et riktig 
aktivitetsnivå, og for mulig å sette i gang en raskere rehabiliteringsprosess dersom pasienten skal 
inn i seng. Flere av kontrolloppholdene kan også gjøres om til polikliniske vurderinger, men da 
med de samme fagfolkene som pasienten møtte ved innleggelsen 
Prosjektet er forankret i klinikkledelsen, men vi opplever at det er vanskelig å få klinikkene til å 
melde fra om hvilke dager de kan ha poliklinikk, og vi opplever også at det er en utfordring å få 
henvisninger/omfordeling av søknader fra klinikkene til poliklinikken .  



Problemstilling og målsetting 
Hvordan endre en godt innarbeidet kultur/struktur med stabile spesialister, til ny struktur i 
poliklinisk aktivitet, uten å øke ressursene? 
Mål 1. Fornøyde pasienter 
Effektmål: Pasienten vil til enhver tid møte en spesialist i forhold til sin problemstilling 
Flytskjemaet for henvisningsrutiner til poliklinikken følges 
Mål 2: Rett pasient på rett sted til rett tid 
Effektmål: Fagpersonene og klinikkene ser gevinsten av poliklinisk aktivitet 
Fagpersoner og klinikkene ser effekten av poliklinisk vurdering gir en forutsigbar planlegging i 
forhold til opphold i seng (Komme raskere i gang med rehabiliteringsprosessen) 
Mål 3: En god strukturert logistikk av fagpersoner skaper forutsigbarhet  
Effektmål: Klinikkene setter av aktuelle dager til poliklinisk virksomhet 
Alle fagpersoner som skal inn i poliklinikken bruker timeboken i Dips 
Mål 4: Ansvarlig spesialist i poliklinikken bidrar til utvikling av faglig plattform for poliklinisk 
aktivitet 
Effektmål: Økt poliklinisk aktivitet som planlagt med god kvalitet 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Alle endringsprosesser genererer alltid en eller annen naturlig form for motstand som gjør at 
prosessene før igangsetting av endringen er viktige. Å utvide og omorganisere poliklinisk 
aktivitet i foretaket har ikke noe unnatak i så henseende. Fra vedtak ble gjort til igangsetting av 
hovedprosjektet å etablere en samlet poliklinikk, var det kort tid ca 1 mnd med inkludert juleferie, 
og vi fikk ikke forankret vedtaket til alle aktuelle parter. Dette er hovedgrunnen til at vi nå sliter 
med å komme ordentlig i gang. 
Metoden organisasjonsutvikling i praksis ved Øystein Fossen har gitt gode innspill til en 
utviklingsprosess som denne. Og Kotter sin endringsmodell i 8 steg er også ett godt verktøy i 
denne forbindelse 
Vi er preget av å jobbe tradisjonelt og med en godt innarbeidet metode og struktur i en kultur med 
stolthet for faget, der fagpersoner gjør en god jobb. 
Kravet til økning av poliklinisk aktivitet er kommet i Oppdragsdokumentet, og kan ikke 
fraskrives. Derfor er det i nå viktig å få til en videre prosess der vi lykkes med å få alle impliserte 
med på en felles snuoperasjon til det beste for pasienten og foretaket. 
En underliggende argumentasjon for ikke å drive poliklinikk er det økonomiske aspektet, der 
foretaket tjener mer på å ha pasienten i seng enn å ta pasienten inn til poliklinisk behandling. 
Denne problemstillingen jobbes det med på annet hold, men i dette delprosjektet er det fokus på 
kultur og holdningsendring i for å levere det som er kravet i oppdragsdokumentet.  
Andre utsagn for ikke å få dette til er: ”har ikke tid”, ”dette går utover pasienten i seng”, ”da må 
vi endre på tidspunkter for legevisitt og møter”, ”det går utover journalskriving og epikrisetid”, 
”vi får det ikke til fordi vi ikke har nok ressurser ved permisjoner og annet fravær”.  
En ledelsesutfordring er at en klinikk har ansvaret for en felles poliklinikk i foretaket, men med 
ressurser som også andre klinikker rår over. Derfor må det også avklares nærmere og defineres 
hvilke roller og ansvar den enkelte klinikk har, og rollen til daglig leder av poliklinikken 
Fleksibilitet mellom enheter og klinikker er helt nødvendig for å jobbe smartere uten å løpe 
raskere, og for at det ikke skal gå utover tilbudet til inneliggende pasienter. Det er også 
nødvendig å ta en faglig diskusjon mellom de fagpersonene som skal involveres i poliklinikken 
på hvordan og hva som kan og skal gjennomføres i en poliklinisk konsultasjon. Derfor er det 
viktig at en legespesialist får ansvaret for den faglige utviklingen. 



Fremdriftsplan med milepæler 
15 april  Overlege er nå knyttet opp mot drift og utvikling.  
29 april  Orienteringssak til Styret  Ansvar daglig leder 
30 april  Møte med overlegene Ansvar daglig leder og ansvarlig overlege 
Uke 18    Møte med klinikksjefene – status ansvarlig daglig leder og prosjektleder 
Uke 18  Alle som skal jobbe i poliklinikken melder fra om aktuelle dager  
 Ansvar klinikksjefer (alle) 
Uke 19 Møte med styringsgruppen og prosjektgruppen for hovedprosjektet.  
 Ansvar klinikksjef NR /prosjektleder 
8 juni  Orienteringssak til FTL ansvar Klinikksjef NR/prosjektleder 
Uke 26 Statusmøte med styringsgruppen. Ansvar daglig leder/prosjektleder 
Juni  Driftsorientering av hovedprosjektet til styret Ansvar Klinikksjef NR/Prosjektleder 
Høsten 2010  Oppfølging  med evaluering månedlig  Ansvar klinikksjef NR 
Desember 2010 Vi feirer at målene våre for 2010 er nådd og planer for 2011 legges frem   Ansvar 
Klinikksjefer 
                                                                                                                               
Budsjett - nøkkeltall 
Viser til vedlegg 1 prosjektdirektivet, side 6 

Risikoanalyse 
Viser til vedlegg 1 prosjektdirektivet side 6  

Konklusjoner og anbefalinger  
Det er absolutt mulig å få til en kvalitativ god og strukturert poliklinikk. 
Med god og bred involvering av alle involverte videre, mener jeg at vi når målsettingene for både 
delprosjektet og hovedprosjektet 
Selv om det er gjort ett vedtak i foretaket, så må vi som ansvarlige bruke tilgjengelige metoder 
for å få et vellykket resultat av dette prosjektet. I det er det å ha ett tydelig budskap på hva som 
kan være gevinsten av poliklinisk aktivitet for pasienten, for klinikkene og foretaket. 
Endringer tar tid, og dette må vi være klar over i en slik prosess. Skal prosessen bli vellykket og 
holdbar over tid må vi integrere både visjonen og hvordan vi tenker å løse utfordringen med de 
som skal delta, samtidig som vi som ledere må stille krav. 
Økningen av poliklinisk aktivitet i foretaket er absolutt liv laga med de ressursene som foretaket 
har til rådighet bare vi klarer å se andre måter å arbeide på som kan være kvalitetsmessig like 
gode for pasientene, og at de fagpersonene som er innvollvert er villige til å jobbe etter en mer 
strukturert plan, som er nødvendig for en forutsigbar poliklinisk aktivitet. 
Den jobben og endringene vi gjør nå, gir ett godt grunnlag for videreutvikling av poliklinikken til 
en tverrfaglig varig poliklinikk i foretaket fra 2012.  
Selv om poliklinisk aktivitet ikke balanserer økonomisk, må vi få tid til å prøve ut nåværende 
konsept, og også planlegge fremtidens poliklinikk, som mest sannsynlig blir en sammenslåing 
med dagens raskere tilbake poliklinikk fra 2011 

Vedlegg 
Prosjektdirektiv vedtatt i FTL sak 226/09 
Flytdiagram for henvisninger og kontroller til poliklinikken 
Eksempel på strukturert deltagelse av fagpersoner 
Litteratur og kildehenvisninger: Endringsledelse 
 


