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Sammendrag 
Medisinsk klinikk, UNN HF har felles, fagvis henvisningshåndtering men har ikke en felles 
venteliste for enhetene i Tromsø, Harstad og Narvik. Ved gastromedisin er det ulike ventetider ved  
enheten. Målet med prosjektet er at det ikke skal forekomme fristbrudd og at pasienter skal bli 
undersøkt innen det forespeilt tidsrommet. Gjennom god ledelse og samordnet ressursbruk skal vi få 
optimal utnyttelse av tilgjengelig gastromedisinsk skopikapasitet ved UNN HF uten at det går på 
bekostning av andre kjerneoppgaver.  
 

Prosjektopplysninger 
Oppdragsgiver/Prosjekteier: 
Markus Rumpsfeld, Klinikksjef, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 
Prosjektleder – deltaker NTP: 
Tove Skjelbakken, Avdelingsleder, Legeavdelingen, Medisinsk klinikk, UNN 
 
Kort bakgrunn for prosjektet 
Det gastromedisinske fagmiljøet ved Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) er fordelt på 3 byer: Tromsø, Harstad og Narvik. Det er 30, 12 og 25 mil mellom byene. I 
Harstad og Narvik er gastrofaget integrert i generelle indremedisinske avdelinger. I Tromsø er 
gastro én av 6 fagseksjoner i en matrisestruktureret organisasjon med én felles Legeavdeling (LA) 
og én felles Sykepleieavdeling (SPA). Merkantilt personell i Tromsø er organisert i stab.  
 
Det er en stor henvisningsstrøm til gastro-, colono-, og sigmoskopier (heretter kalt gastromedisinske 
skopier). Faget har hatt flere fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Pasienter som 
ikke har rett til prioritert helsehjelp får heller ikke alltid undersøkelse til den forespeilte datoen. 
Dette er et brudd på lovverket og kan føre til helsetap eller merbelastning for pasientene.  
 
Det er etablert et gastromedisinsk fagråd med en sykepleier og en lege fra hver geografiske enhet. 
Alle eksterne henvisninger til gastromedisin sendes til en felles adresse uavhengig av pasientens 
bosted. Henvisninger vurderes på omgang av gastroleger fra alle avdelingene og den nasjonale 
prioriteringsveilederen er godt implementer. Ventelistene er fremdeles oppdelt etter geografi og det 
er forskjell i ventelistelengde mellom de forskjellige enhetene.  

Hensikt og mål ved utviklingsprosjektet  
Problemstilling:  
Hvordan gjennom god ledelse og ressursbruk på tvers av enhetene få optimal utnyttelse av 
tilgjengelig gastromedisinsk skopikapasitet ved UNN HF? 
 
Effektmål:  

• Ingen brudd på ventelistegaranti til pasienter som har rett til prioritert helsehjelp.  
• Pasienter uten rett til prioritert helsehjelp skal få behandlingstilbud innen forespeilt tidsrom. 

 
Resultatmål:  

• Etablere en felles venteliste for gastromedisinske skopier ved UNN HF.  
• Etablere rutine for kontinuerlig og prospektiv håndtering av overnevnte venteliste 
• Optimalisere personalressursene gjennom tett samarbeid mellom avdelingene og stab.  
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Hvordan og når måle resultatene: 
• Månedlig oppfølging og rapportering på ventelister og personalbehov.  
• Tilbakemelding til klinikkledelse og fagråd i oktober 2011.  

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstillinger 
Tabell 1 og 2 i Vedlegg 1 Kapasitetesoversikt viser antall nyhenviste og antall prosedyrer 
gjennomført i to tidligere perioder: «Okt 08 - mars 09» og «Okt 09 - mars 10». Sammenlikning av  
periodene viser en nedgang i antall nyhenviste samtidig som det var en økning i antall prosedyrer .  
Tabell 3-5 viser at det i 2009 tilsammen ble utført vel 4500 gastromedisinske skopier. Tabell 6 viser 
at det kan være mulig å gjennomføre nesten 5500 gastromedisinske skopiprosedyrer i 2011.  
 
De gastromedisinske enhetene i UNN HF har noe forskjellig ressurstilgang og kompetanse, Tabell 
7, Vedlegg 2 Beskrivelse av virksomheten. Faglig kriterier inkl prioriteringer i hht 
prioriteringsveileder må være første prioritet for ventelistehåndteringen, men der det ellers er mulig 
bør pasientene blir undersøkt ved den enheten med kortest avstand til hjemmet.  
 
Matriseorganisering gir mulighet for spesialisering av funksjon og større fleksibilitet i utnyttelsen 
av ressursene. For å få full effekt av dette kreves det et velfungerende klinisk mikrosystem (tett 
samarbeid blant personalet på enheten rundt pasienten). Et mikrosystem fungerer optimalt ved god 
ledelse og støtte fra makrosystemet, og ved fokus på personell og resultatoppnåelse.  
 
Vi vil snu fokus fra et retrospektiv ventelisteperspektiv («Hva har vi av etterslep på ventelisten»?) 
til et prospektivt, forutsigbart perspektiv («Hvor mange pasienter trenger undersøkelse i neste 
periode? Hvor mye personell trenger vi for å håndtere dette?»). Før og etter ferie- og fridager vil det 
kunne bli behov for økt aktivitet Effektivisering og samordning av personalressursene vil kunne 
bidra til å frigjøre tid slik at mere tid kan avsettes til blant annet faglig fordypning, supervisjon og 
veiledning. Sekretærene vil få færre telefoner fra pasienter som står på venteliste.  
For å få til dette skal vi: 

• Etablere en arbeidsgruppe «Felles venteliste for gastromedisinsk skopi i UNN HF». Se 
Vedlegg 3 Mandat. Ansvarlig: Klinikksjef.  

• Forpliktende lister over legearbeidsoppgaver/-stasjoner for å ivareta både pasient- og 
utdanningsbehov. Ansvarlig: Seksjonsleder Gastro-LA og avdelingsoverleger Medisinsk 
avdeling Harstad og Narvik.  

• Samordne arbeidstid for sekretær, sykepleier og legebemanning ved gastrolab i Tromsø 
(daglig arbeidstid og avspasering/ferie). Ansvarlig: Seksjonledere (Gastrolab-SPA / Gastro-
LA) og Kontorleder Tromsø.  

• Fortsette med regelmessige driftsmøter ved gastrolab. Når ventelister og personellbehov tas 
opp skal begge seksjonslederne være tilstede. Ansvarlig: Seksjonsleder Gastrolab-SPA.  

• Fullføre opplæring av LIS i Narvik og optimalisere den daglige driften av gastrolab. 
Ansvarlig: Avdelingsoverlege Medisinsk avdeling Narvik.  

• Tilpasse og øke skopivirksomheten i Harstad i tråd med intensjonen for nyansettelse i B-
grenstilling gastro. Ansvarlig: Avdlingsoverlege Medisinsk avdeling Harstad.  

 

Fremdriftsplan og leveranser 
Milepæler i prosjektutredningen: 

• Uke 36: Litteraturgjennomgang og tallinnsamling  
• Uke 38, 40, 42 :Intervjuer og forankring. Beskrivelse av nå situasjonen og prognoser 
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• Uke 43: Siste gjennomgang og tilbakemelding fra veiledningsgruppen NTP 
• Uke 44: Konsolidering. Siste utkast sendes til sentrale samarbeidsparter i klinikken 
• Uke 45: Presentasjon i veiledningsgruppe  
• Januar 2011: Rapport til veiledningsgruppe:  

 
Leveranser:  

• Desember 2010 utdeling av mandat for arbeidsgruppe vedr felles venteliste.  
• Desember 2010-januar 2011: Møter i arbeidgruppen (Video- el telefonkonferanse) 
• 1. februar. -11: Frist levering av rapport fra arbeidsgruppe  
• Mars 2011: Etterslep borte, oppstart prosjekt, markeres med kake på enhetene 
• Mai 2011: 1. Evaluering og justering før ferien i utvidet driftsmøte Tromsø, Harstad, Narvik 
• Okt  2011: 2. Evaluering og tilbakemelding til klinikkledelse og fagråd. Sak til intranett?  

 

Budsjettrammer for utredningsfasen 
Bruk av interne ressurser, målt i antall ukesverk 
Rapportstøtte / tall fra kontorpersonell, < 1 uke. Deltagelse Nasjonalt Topplederprogram: 11 uker 
 
Evt. andre økonomiske kostnader:  
I gjennomføringsfasen forutsettes det at prosjektet skal å holde seg innenfor de eksisterende 
økonomiske- og personellmessige rammer.  
 

Risikoanalyse/hendelse 
Se Vedlegg 4 Risikovurdering 
 

Andre opplysninger, herunder avgrensninger 
Prosjektet forutsetter fortsatt bruk og god opplæring i nasjonal prioriteringsveileder.  
Anbefalingene i prosjektet er sammenfattet etter intervjuer/samtaler med seksjonsleder gastrolab.- 
SPA, fung seksjonsleder gastro-LA, ansvarlig overlege gastrolab Tromsø, sekretær gastrolab 
Tromsø, avdelingsleder Harstad, avdelingsleder Narvik, og kontorleder Tromsø.  
Rapportgrunnlag er hentet av Marit Henriksen, Herdis Helland og Torgunn Gerhardsen.  
 

Konklusjon og anbefalinger 
Det vil være mulig å håndtere ventelister til gastromedisinsk skopi fortløpende og uten lovbrudd 
gjennom felles ventelistehåndtering og optimalisert drift. Gjennomføring av disse lovpålagte 
oppgavene vil ikke være til hinder for at gastromedisin ved UNN HF fortsatt kan sikre og forbedre 
andre kjerneoppgaver som feks annen pasientbehandling, forskning og undervisning.  
 
 

Underskrift / Dato:  
Oppdragsgiver/prosjekteier 
Markus Rumpsfeld 

Prosjektleder 
Tove Skjelbakken 
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