
 

 
 

 
Til Styret for Sykehuset Østfold Vår dato: 5. desember 2016 

 

Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
Enhet for pasientservice og booking 
Foretakstillitsvalgte for Delta Tone Lie Nilsen la i styremøtet 31.10.16 fram et notat der det ble gitt uttrykk 
for stor grad av bekymring for helsesekretærenes arbeidssituasjon etter samorganiseringen av tjenesten og 
etablering av enhet for pasientservice og booking.  
Nedenfor gis det en kort redegjørelse/tilbakemelding på enkelte av momentene/påstandene i notatet: 

1. Involvering av tillitsvalgte 
2. Evaluering av prosjektet 
3. Tilsetting av seksjonsledere 
4. Sykefravær og turnover 

 
 

1. Involvering av tillitsvalgte  
Utvikling, tilrettelegging for og etablering av enhet for pasientservice og booking kan inndeles i følgende 
faser: 

 
Fase Overordnet 

oppgave/mandat 
Arbeidsform Tidsperiode Involvering av tillitsvalgte/ 

vernetjeneste 
1 Utarbeide forslag til 

organisering av 
sekretærtjenesten for 
poliklinikk og 
dagbehandling.  

 
Utarbeide plan for 
fremtidig organisering 
av poliklinikk.  
 

OU-prosjekt: Poliklinikk og 
dagbehandling  
Styringsgruppe og 
prosjektgrupper 
 
Prosjektleder: Thea Koren 
 
Styringsgruppeleder:  
01.02.13 Helge Stene-
Johansen 
22.11.13 Irene Dahl 
Andersen  

01.02.13 - 
26.08.14 

Deltakelse i Styringsgruppe 
 
Sak i møte med 
foretakstillitsvalgt: 22.01.14, 
05.03.14, 02.04.14, og juni 
2014 
 
Drøfting med 
foretakstillitsvalgte: 19.03.14 
og 18.06.14 

2 Bearbeide og 
konkretisere vedtatte 
modell og klargjøre for 
implementering (inkl. 
bemanningsplaner). 

Arbeidsgruppe 
Leder: Irene Dahl Andersen 

26.08.14 –  
april-15 

Informasjons- og 
dialogmøter med tillitsvalgte 
som var berørt av 
omstillingen: Diverse 
 
Deltakelse i 
risikovurderinger: 08.10.14 
og 17.10.14 
 
Drøftingsmøte: 24.09.14, 
05.01.15, 21.01.15 og 
03.02.15 
 
Sak i møte med 
Foretakstillitsvalgte: 
03.09.14, 17.09.14, 08.10.14, 
03.12.14 og 21.01.15 
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Informasjonsmøte med alle 
medarbeidere: 30.01.15 og 
02.02.15  
 
Deltakelse i 
innplasseringsarbeidet og 
tilsettingsprosessen 
(seksjonsledere) 

3 Beskrive oppgaver, 
utarbeide prosedyrer 
og retningslinjer for de 
ulike seksjonene og 
gjennomføre 
standardisert 
opplæring. 
 
Sette modellen i drift. 

Prosjekt – pasientservice 
og booking. 
 
Prosjektleder: Kristin Tvete 
 
Styringsgruppeleder/ 
utviklingsdirektør: Helge 
Stene-Johansen 

07.04.15- 
31.08.16 

Informasjonsmøter med 
tillitsvalgte og verneombud 
som hadde medarbeidere 
som var berørt av 
omstillingen: 16.05.15, 
24.08.15, 22.09.15, 21.04.16 
og to møter mellom 22.09.15 
og 21.04.16 (mangler dato) 
 
Skriftlig informasjon om 
status og framdrift: 15.06.15 
 
Sak i møte med 
Foretakstillitsvalgte: 
22.04.15 og 03.06.15  

4 Koordinering av flere 
«delprosjekter» og 
aktiviteter innenfor 
poliklinisk virksomhet 
som pågikk samtidig 
for å sikre en helhetlig 
tilnærming og 
måloppnåelse.  

Prosjekt – poliklinisk 
virksomhet i SØ. 
Styringsgruppe  
 
Koordineringsansvarlig: 
Carina Brimsholm 
Styringsgruppeleder: Helge 
Stene-Johansen 

01.02.16-
31.08.16 

Deltakelse i styringsgruppe 
(tillitsvalgte og 
vernetjeneste) 
 
Sak i møte med 
Foretakstillitsvalgte: 
09.03.16 og 03.06.15 

5 Organisering av enhet 
for pasientservice og 
booking som avdeling 
under Klinikk for 
medisin/dokumentasj
onssenteret. 
 

Ordinær drift 
 
Avdelingssjef: Anne 
Elisabeth Rønneberg 
 
Klinikksjef: Einar Gløersen 

01.09.16 Ordinær involvering på lik 
linje med øvrige enheter ved 
SØ. 
 
Sak i møte med 
Foretakstillitsvalgte: 
05.10.16  

 
Etablering av enhet for pasientservice og booking ved Sykehuset Østfold har vært (og er) et nybrottsarbeid 
som har medført en svært omfattende omstilling av sekretærtjenesten. Parallelt har driftssituasjonen ved 
samtlige poliklinikker blitt endret som resultat av innflytting i nytt sykehus/ny driftsmodell.   
Prosjektet som la grunnlag for etableringen og det forarbeidet som måtte gjøres var også svært 
omfattende, og involverte mange aktører. Både prosessen med å utvikle, tilrettelegge for oppstart og 
etablere enheten ble derfor gjort trinnvis. Det ble fattet mange enkeltvedtak rundt elementer i prosjektet 
både i Arbeidsutvalget for SØ2015 og i ledermøtet.  
Tillitsvalgte og vernetjeneste deltok i styringsgruppene både i fase 1 og 4. Involvering av tillitsvalgte og 
vernetjeneste har vært gjennomgående gjennom alle faser. Måten tillitsvalgte og vernetjeneste har vært 
involvert har imidlertid variert. Dette skyldes først og fremst at oppdraget/mandatet for de ulike fasene har 
vært forskjellig. I fase 1 og 2, der modellen ble utviklet, ble det fattet mange beslutninger på 
sykehusledernivå. Involvering av tillitsvalgte besto av den grunn både av deltakelse i styringsgruppa, 
deltakelse i risikovurderinger, drøftinger og informasjon på foretakstillitsvalgtnivå. Involveringen av 
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tillitsvalgte i fase 3 foregikk i hovedsak i form av informasjonsmøter med relevante tillitsvalgte. I fase 4 var 
tillitsvalget representert i styringsgruppa, mens de i fase 5 vil bli involvert på samme måte som er vanlig i 
øvrige driftsenheter ved SØ.  
 
 

2. Evaluering av prosjektet 
Enhet for pasientservice og booking ble etablert trinnvis, men lot seg først fullt ut realisere etter innflytting 
av alle poliklinikkene i Kalnes (02.11.15). I tilknytning til prosjektet «pasientservice og booking» (fase 3 
ovenfor) lå det som forutsetning at det skulle gjennomføres en egenevaluering. Dette ble gjennomført i 
januar 2016. Det er utarbeidet evalueringsrapport.  
Resultatene fra denne evalueringen bidro blant annet til at man så behov for en koordinering av flere 
«delprosjekter» og aktiviteter innenfor poliklinisk virksomhet. I kjølvannet av evalueringen ble derfor 
prosjektet «poliklinisk virksomhet i SØ» (fase 4) etablert.  
 
 

3. Seksjonslederstillinger 
I tilknytning til fase 2 (våren 2015) ble det utarbeidet bemanningsplaner for de ulike seksjonene (inkl. 
poliklinikkområdene) i enhet for pasientservice og booking. Bemanningsplanene ble utviklet på bakgrunn av 
en vurdering av flere ulike faktorer (poliklinikkområdets /enhetens åpningstid, kompleksitet, pasientvolum 
etc). Bemanningsplanene og kriterier for innplassering av personell ble drøftet med relevante tillitsvalgte. 
Da det i denne prosessen ble frigjort ressurser (flere stillinger enn det bemanningsplanene tilsa) ble disse 
benyttet til å etablere seksjonslederstillingene. Lederstillingene ble således ikke etablert på bekostning av 
helsesekretærstillingene. Tilsetting av seksjonsledere ble gjennomført i fase 2. Tillitsvalgte var involvert i 
tilsettingsprosessen.  
 
 

4. Sykefravær og turnover  
Enhet for pasientservice og booking har tre seksjoner med følgende lokalisering: Kalnes, Grålum og Moss. 
Nedenfor er det en kort beskrivelse av både kort- og langtidsfravær samt turnover ved de tre 
lokalisasjonene. Det er spesielt satt fokus på september og oktober 2016. 
 
Utviklingen på korttidsfraværet i 2016 med spesielt fokus på september-oktober i år 
KALNES Utvikling på korttidsfravær har vært relativt lik gjennom hele året, med særlig lavt 

korttidsfravær i juli. I oktober er det en betydelig økning.  
GRÅLUM Utvikling på korttidsfravær i september og oktober er høyere enn tidligere måneder i 2016.   
MOSS  Varierende gjennom hele året.  Høyest fravær i mars. 
Utviklingen på langtidsfraværet i 2016 med spesielt fokus på september-oktober i år 
KALNES Langtidsfravær januar-februar-mars (rundt 6 %). Årsak: Planlagte operasjoner, samt 

videreføring av fraværshistorikk tilsvarende den man hadde før omorganisering. 
 
Langtidsfravær i sommer var 0 %.   
Det er en betydelig økning av langtidsfravær i september og oktober. 
 
Medarbeidere oppgir ca. 40 % av fraværet til å være arbeidsrelatert. Dette er knyttet til 
stor arbeidsbelastning, uforutsigbar arbeidsdag, fysisk arbeidsmiljø, ikke ønskede 
arbeidsoppgaver (spesielt skrankefunksjon) og for lite tilstedeværelse av leder.  

GRÅLUM Langtidsfravær ved Grålum var mye høyere de første månedene i året (etter oppstart), 
men har gått gradvis nedover. Langtidsfraværet er på laveste nivå i september 2016, men 
har økt i oktober.  

MOSS Langtidsfraværet har vært stort sett jevnt hele året, med unntak av juli. 
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Turnover i 2016  
KALNES 
 
28,3 
stillinger 

3 medarbeidere har sluttet 
I tillegg: 
Utfasing av vikarer i vakante stillinger, som har fått annet fast arbeid. 
Bytte av fagområder / lokalisasjon etter driftsbehov og personlige ønsker. 

GRÅLUM 
 
26 
stillinger 

3 medarbeidere har sluttet (inkl. 2 AFP) 
I tillegg: 
Bytte av fagområde. Nye medarbeidere har kommet til Grålum fra Kalnes, 3 medarbeidere 
har ønsket seg større stilling på Grålum og har fått det. 

MOSS 
 
21,5 
stillinger 

2 medarbeidere har sluttet (inkl. pensjon) 
I tillegg: 
1 vikar sluttet da vikariatet opphørte. 
1 vikar sluttet pga. svangerskap/fødsel. 

  
Grafene er fra 15.11.16 

 
Sykefravær - pasientservice og booking, Kalnes 

 
 
 
 

Sykefravær - pasientservice og booking, Grålum  
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Sykefravær - pasientservice og booking, Moss  

 
 

 
Enhet for pasientservice og booking ble organisert i klinikk for medisin/dokumentasjonssenteret 01.09.16. 
På grunn av usikkerhet rundt framtidig organisering avventet man gjennomføring av medarbeidersamtaler.  
Linjeledelsen har ansvar for å tilrettelegge for medarbeidersamtaler, sikre godt nærværsarbeid og følge opp 
sykmeldte. Linjeledelsen er godt kjent med det utfordringsbildet innenfor enhet for pasientservice og 
booking og de bekymringspunktene som er framsatt i notat fra Delta. Det arbeides systematisk og 
kontinuerlig med dette. Tilbakemeldinger gjennom medarbeiderundersøkelsen som nylig er gjennomført 
ved alle enheter i SØ danner også et viktig grunnlag for forbedringsarbeidet. Tillitsvalgte og vernetjeneste 
involveres i dette arbeidet.   
 
Ledige stillinger som ligger innenfor både stillingsrammen og den økonomiske rammen lyses ut. Per 
30.11.16 er 0,70 % stilling vakant. Det har ikke vært rekrutteringsproblemer i enhet for pasientservice og 
booking. 
   
 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 24. november 2016 
 
Ansettelsesråd for turnusleger 
Administrativt samarbeidsutvalg viderefører samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommuner i 
Østfold fylke som har turnusleger for kommende periode. Videre har Administrativt samarbeidsutvalg 
oppnevnt nytt ansettelsesråd for turnusleger for perioden 1.2.17-31.1.19. 

Oppgaver/ansvar knyttet til de første hjemmebesøk etter fødsel 
Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra 
kommunene og tre fra sykehuset. Arbeidsgruppen kan involvere andre aktører ved behov. Arbeidsgruppen 
skal kartlegge hvilke samhandlingsmodeller som finnes når det gjelder fordeling av oppgaver knyttet til de 
første hjemmebesøk etter fødsel og anbefale en modell for Østfold. Finansiering må avklares og konkrete 
kostnader og egeninnsats skal beskrives. Særskilte kostnader knyttet til dette arbeidet dekkes av 
samhandlingsmidler. Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag innen 15. februar 2017. 

Samhandlingsmidler høsten 2016 
Innen fristen 1. oktober 2016 hadde det kommet inn tre søknader. Administrativt samarbeidsutvalg hadde 
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etter tildelingen i vår kr. 350 750 til disposisjon. Administrativt samarbeidsutvalg ser at to av søknadene kan 
være tilskuddsverdige. Det tas sikte på å fatte endelig beslutning på møtet 2. februar 2017. 

Smittevernavtale 
Gjeldene avtale ble i juli sagt opp med virkning fra årsskiftet. Administrativt samarbeidsutvalg går inn for å 
prolongere den avtalen frem til ny avtale trer i kraft. Det er utarbeidet en utvidet avtale som i tillegg til 
kommunal institusjonstjeneste også omfatter legevakt og hjemmetjeneste. Avtalene skal være 
selvfinansierende ved at de kommuner som inngår denne avtalen skal betale kr. 4,92 per innbygger.  
Det legges også opp til at de kommuner som bare ønsker avtale for institusjonstjenesten skal kunne 
fortsette med det til en pris av kr. 3,28 per innbygger. Det er da mulig å kjøpe tilleggstjenester etter en 
avtalt prisliste. Det tas sikte på å fatte endelig beslutning på møtet 2. februar 2017. 

Rapport fra arbeidsgruppe beredskapssamarbeid 
En arbeidsgruppe har sett på ulike former for beredskapssamarbeid siden begrepet beredskap oppfattes 
noe ulikt av partene. Arbeidsgruppen har foreslått endringer/presiseringer i retningslinje 5 -«Utskrivning / 
overføring av pasienter fra SØ til kommunehelsetjenesten» og retningslinje 11 – «Overordnede 
samarbeidsrutiner for beredskap og akuttmedisinske situasjoner».  
Det tas sikte på å fatte endelig beslutning på møtet 2. februar 2017. 

Revisjon av retningslinje 15 
Det er tid for å gjennomgå «Retningslinje 15 – Rutine for pasient med behov for følgepersonell ved 
innleggelse i Sykehuset Østfold» i henhold til plan for revisjon. Det er blant annet utfordringer knyttet til 
pasienter med BPA. Dette er ikke godt nok beskrevet i dagens retningslinje. For eksempel hvem signerer på 
vegne av kommunen hvis pasienten selv er arbeidsleder? Det tas sikte på å opprette en arbeidsgruppe som 
ser på retningslinjen på møtet 2. februar 2017. 
 

Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider:  
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms  
 
 
 
 
HMS i Sykehuset Østfold - Status prioriterte HMS målindikatorer 
 

 Prioriterte HMS målindikatorer 

 Målindikator Mål 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pr
io

rit
er

te
 

1. Sykefravær i % 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 

2. Avfallssorteringsgrad i % 45 50 50 Nye mål settes med 2016 som basisår 

3. Påførte voldsskader på ansatte (fysisk og psykisk) - 0 0 0 0 0 0 

4. Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner (%) - 90 100 100 100 100 100 

Br
uk

er
 5. Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med HMS-

stabs tjenester, kurs og opplæring 
  Min. 4,5 i brukertilfredshet på skala 1-6 hvor 6 er 

svært tilfreds, og 1 er svært lite tilfreds 

 
HMS er et linjeansvar for ledere på alle organisasjonsnivåer. Staber på HMS-området skal opptre proaktivt 
med bistand overfor klinisk drift og ta medansvar for Sykehuset Østfolds måloppnåelse på HMS-området. 
Status prioriterte målindikatorer rapporteres i hvert møte i AMU og månedlig i administrerende direktørs 
ledermøte.  
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms
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Kommentar per indikator - foretaksnivå 

• Sykefravær pr 30.09.2016: En reduksjon fra 7,5 til 6,5 % betyr daglig ca. 50 flere personer på jobb. 
Etter et sykefravær på 9,2 % i starten av 2016 er akkumulert fravær på 7,9 %. Tiltak skal 
dokumenteres for enheter som over tid har et sykefravær på 8 % eller mer. 

• Miljøindikatorer pr 30.10.2016: Avfallssorteringsgraden er på 42 %, godt unna måloppnåelse. Total 
avfallsmengde på 1 095 tonn i SØ er 3,8 % lavere enn i 2014 på samme tid (2015 ikke 
sammenlignbart grunnet SØ Kalnes). Mengden matavfall på 50,9 tonn er 42 % lavere enn i 2014.  

• Påførte voldsskader på medarbeidere per 30.10.2016: 103 registrerte hendelser mot 85 i 2015. 90 
hendelser er registrert i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, 9 hendelser innen somatikk 
og 4 innen ikke-medisinske tjenester. Alle enheter anbefales å gjennomføre risikovurderinger med 
forebyggende tiltak. Alle enheter tilbys fra 2016 opplæring. Fra 01.01.2017 iverksettes strengere 
krav i «Arbeidsplassforskriften» til forebygging og håndtering av trusler og vold mot medarbeidere. 

• Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner per 30.10.2016: Ca. 70 % av SØs enheter har aktiv 
HMS handlingsplan med mål og tiltak. Målet er 100 % (lovkrav), andelen er økende. Ledere ved 
enheter som ikke har aktiv HMS handlingsplan følges opp av HMS-sjef.  

• Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med HMS-stabs tjenester, kurs og opplæring: 
Evaluering fra 3-dagers obligatorisk HMS grunnkurs for totalt 60 ledere og verneombud i høst ga 
5,2 av 6 mulige i score på nytteverdi, og 5,3 for hvor fornøyd deltakerne er med kurset som helhet.  

 
Medarbeiderundersøkelsen 2016: Spørsmålet «Jeg opplever at vi min enhet setter HMS regelmessig på 
dagsorden» viser 17 % forbedring fra score 54 (2014) til 63 (2016). En positiv indikasjon. 

 «HMS-strategi SØ 2016-2020» revideres fra 2017 med behandling i AMU, i møte med foretakstillitsvalgte 
og vedtas i sykehusledermøte 06.12.2016. Styret får saken til behandling 27.02.2017. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-reglar-mot-vald-og-truslar-i-arbeidslivet/id2520728/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-reglar-mot-vald-og-truslar-i-arbeidslivet/id2520728/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356?q=arbeidsplass
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