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Status – etablering av enhet for pasientservice og booking  

 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold har etablert enhet for pasientservice og booking som ivaretar blant annet 
henvisninger til poliklinikk, booking av timeavtaler og sekretæroppgaver i poliklinikk. I saken gis 
en status for virksomheten som ble overført fra prosjekt til drift 1. september 2016. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar status om etableringen av enhet for pasientservice og booking til orientering. 

 
 
Sarpsborg, den 13.10.2016 

 
 

 
Just Ebbesen 

administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 

Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om etablering av enhet for 
pasientservice og booking til orientering. 

 

2. Faktabeskrivelse 

Styret har bedt om en redegjørelse om status vedrørende etablering av enhet for pasientservice 
og booking i Sykehuset Østfold. 
 
Styret ble orientert om Prosjekt pasientservice og booking i sitt møte 21. desember 2015. 
 
Enhet for pasientservice og booking ble etablert som prosjekt 13. april 2015 og gikk over til drift i 
klinikk for medisin under avdelingssjef for dokumentasjonssenteret 1. september 2016. 
 
Enheten skal ivareta informasjon og pasientservice eksternt og internt (til pasientene, pårørende, 
henvisende instans). Dette inkluderer å motta og registrere henvisninger, sende disse til vurdering 
hos rett fagområde, effektuere ferdig vurderte henvisninger og booke pasientavtaler til poliklinikk 
og dagbehandling. 
 

Målet er å bedre kommunikasjon og tilgjengelighet for pasienter, pårørende og fastleger. Dette 
skal også bidra til kvalitetssikring gjennom felles og standardiserte pasientadministrative rutiner 

for poliklinisk virksomhet i sykehuset. Det forventes at endringen vil bidra til økt pasientsikkerhet 
(time i første brev) og øke bookinghorisonten til kravet på 6 måneder.    

 
Oppgavene i enhet for pasientservice og booking ble tidligere utført av sekretærer som var 
organisert i de ulike fagseksjonene i poliklinikkområdene i sykehuset. Omorganiseringen innebar 
at nærmere 80 sekretærer ble organisatorisk overført fra fagseksjonene til den nye enheten. En 
del sekretærer er nå samlet i felles enhet på Grålum, mens de fleste fortsatt har sitt fysiske 
arbeidssted i fagseksjonene i poliklinikkområdene. 
 
 
Struktur 
Enheten er inndelt i 3 seksjoner: 

Seksjon Kalnes: 28,3 årsverk – 7 poliklinikkområder (21 fagområder) 

o sekretæroppgaver i poliklinikk 
o resepsjon/informasjon i vestibylen 

o telefonservice (planlegges flyttet til «call-senter» i SØ Moss) 
 

Seksjon Moss 21,5 årsverk – 6 poliklinikkområder (6 fagområder inkl. dagkirurgi) 
o sekretæroppgaver i poliklinikk  

o resepsjon/pasientmottak i vestibylen 
o langtidsbooking med utsending av innkallingsbrev til nyhenviste og kontrollpasienter for 

enkelte fagområder 
o telefonservice (planlegges flyttet til «call-senter» i SØ Moss) 
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Seksjon Grålum 26,0 årsverk (21 fagområder) 

o felles henvisningsmottak for hele SØ (etablert november 2014) 

o langtidsbooking med utsending av innkallingsbrev til nyhenviste og kontrollpasienter 
o telefonservice (planlegges flyttet til «call-senter» i SØ Moss) 

 
 

Nye arbeidsprosesser – forbedret tilgjengelighet 
 

«MinJournal»  
Gjennom «MinJournal» vil pasienter kunne henvende seg elektronisk for å gi beskjed om at de 

ønsker å avbestille eller bytte time. Når dette er innført for alle fagområder, vil det redusere antall 
telefonhenvendelser og gjøre det enklere for pasienten å nå fram til poliklinikkene. «MinJournal» 

betjenes hverdager på dagtid av personale i kontoret for pasienttjenester, som er en enhet i 
dokumentasjonssenteret. Oppstart var 17. oktober 2016 og skal være ferdig innført 31. desember 

2016. 
 

«Call-senter» i SØ Moss 
Som del av enhet for pasientservice og booking etableres et «call-senter» i SØ Moss. Det 

planlegges 5 arbeidsstasjoner i tett tilknytning til sentralbordet. Arbeidsstasjonene skal bemannes 

med erfarne sekretærer som i stor grad kan svare på pasientadministrative spørsmål, eventuelt 
sette pasienten i kontakt med riktig medisinsk personell. Når innkommende telefoner 

viderekobles hit, vil det avlaste sekretærtjenesten både i poliklinikkområdene og på 
dokumentasjonssenteret Grålum.  

 
Booking av behandlingsrom i poliklinikkområdene  

Denne funksjonen har så langt ikke vært optimal, og man har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over 
tilgjengelige rom. Driftskoordinator for poliklinikkene har gjennomført opplæring i booking av rom 

for alle sekretærer i aktuelle poliklinikkområder. Dette skal være en integrert rutine ved booking 
av timer. Dette er startet opp på Kalnes, og skal også innføres i Moss. 

 
Samarbeidsmøter - sekretæroppgaver i poliklinikk  

Avdelingssjef for dokumentasjonssenteret/pasientservice og booking har avtalt samarbeidsmøter 
med avdelingssjefer i somatiske avdelinger. Tema for møtene er: 

o Status for sekretærtjenesten i dag 
o Hva skal til for en optimal sekretærtjeneste? 
o Oppgavefordeling mellom fagavdelingen og enhet for pasientservice og booking 

Disse møtene skal arrangeres etter behov, minimum årlig.  
 
Fordeling av sekretærressurser i enhet for pasientservice og booking 
Det pågår en gjennomgang av tilgjengelige sekretærressurser/kompetanse innenfor enheten. Det 

er ønskelig å fordele ressursene mer optimalt for å unngå opphopning av oppgaver og oppnå mer 
lik fordelt arbeidsbelastning. Lokalt verneombud deltar i disse møtene. 

 
Internopplæring 

Det er allerede integrert internopplæring i arbeidsplanen for noen seksjoner og det planlegges 
opplæring for alle ansatte i dokumentasjonssenteret/pasientservice og booking. Avdelingen har 
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som mål å legge til rette for å dele kunnskap innenfor de ulike fagområdene. Kompetanseheving 
vil også redusere sårbarhet ved ferier og fravær. 

 
Integrasjon Gat-Dips 

Det er et krav fra eier at alle helseforetak må ha en planleggingshorisont for bemanning og 
timetildelingshorisont ved poliklinikkene på minimum 6 måneder. Dette er ikke fullt ut oppfylt i 

Sykehuset Østfold. I Gat (ressurs og arbeidstidsplanlegging) registreres  ansattes tilstedeværelse og 
i Dips registreres pasientinformasjon hvor også legenes timebok ligger. Integrering av disse 

løsningene vil gi en god oversikt over tilgjengelig personell. Dette vil gjøre det mulig å booke timer 
lang tid fremover. Timeoppsettet for enkelte fagområder er detaljert og ofte skreddersydd til lege, 

prosedyre, utstyr og behandlingsrom. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Etableringen av enhet for pasientservice og booking skal gi en bedre service og tilgjengelighet for 
pasienter, pårørende og fastleger, og den berører mange medarbeidere i Sykehuset Østfold. 
Konseptet for poliklinisk virksomhet i det nye sykehuset er nytt, og dette krever nye 
arbeidsprosesser og nye organisatoriske løsninger. Økte krav til blant annet ventetider, fristbrudd 
og time i første brev innebærer forbedrede pasientadministrative rutiner og etableringen av enhet 
for pasientservice og booking er en del av dette arbeidet. 

 
Etablering av «call-senter» i Moss og innføring av «MinJournal» vil gi pasientene bedre 

tilgjengelighet per telefon og bidra til at sekretærene i poliklinikkområdene får færre telefoner og 
bedre tid til pasientmottak og oppgaver knyttet til konsultasjonen. Dette vil ogs å få positiv effekt 

for sekretærene som skal håndtere ventelister og langtidsbooking. 
 

Det arbeides kontinuerlig for å bedre interne rutiner. Det er etablert tett samarbeid og faste 
møtepunkter med kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen for å følge opp fristbrudd og 

ventetider. Driften følges tett av klinikksjef for medisin og avdelingssjef for 
dokumentasjonssenteret/pasientservice og booking i samarbeid med enhetens seksjonsledere og 
ledelsen for fagavdelingene. Driftskoordinator for poliklinikkene er fast deltaker på ledermøtene i 
avdelingen og skal følge opp booking av rom på poliklinikkområdene. 
 
Det er ikke urovekkende høyt sykefravær i enheten. Per september er korttidsfraværet på 3,7 % og 
langtidsfravær er på 3,7 %. 

 
Enheten er nyetablert, og det er fortsatt prosesser som må gå seg til. Administrerende direktør har 

imidlertid stor tro på at rutinene skal falle på plass, og at pasientene og våre samarbeidspartnere 
vil merke en forbedret service i møte med Sykehuset Østfold. 

 
 

 
 


