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Avdeling akuttmottakPlassering

Ansvarlig

Det har over flere år vært en økning i antall pasienter til akuttmottak, spesielt de siste to årene (ca. 10 % fra januar 2015
til d.d.). Dette i tillegg til lengre liggetid i akuttmottak enn planlagt i konseptet for nytt sykehus, fører til
arealutfordringer og økt ventetid for pasientene. Den arealmessige hovedutfordringen er knyttet til arealet for
«gående» pasienter, både med tanke på undersøkelsesrom og venteplasser for pasient og pårørende.

Arbeidsforholdene er uoversiktlige, noe som påvirker mulighetene til å følge opp pasientene på en god måte.
Sykehuset skal fra mai 2018 overta pasienter fra Vestby kommune. Dette vil medføre en økning av pasienter til
akuttmottak (anslag ca. 5 %).

Det etableres et prosjekt som vil arbeide med følgende faser:
1. Beslutning om videre prosjektering og bygging
2. Detaljprosjektering
3. Byggeprosess
4. Ibruktakelse
5. Gevinstrealisering

Beskrivelse

Oppstartsdato

Mål / hensikt

Seksjonsleder lege Knut Steinar Isaksen
Konstituert avdelingssjef Nezar Raouf
VO Linda S Pettersen ( forfall )
TV Romy Christensen
Seksjonsleder Line Fjell
TV Linn Marte Syversen ( forfall )
Sekretær Anne Clementsen ( forfall )
Rådgiver Bente Stangeland
Avdelingssjef Sissel Hagen
Hoved VO Anne Dypdrot

Deltakere

Risikoanalyse

Sissel K. Hagen

16.10.2017

Forenklet utvidelse av akuttmottak

Effektmål:
• Et tryggere og mer effektivt mottak av gående pasienter i akuttmottak
• Oversiktlig pasientlogistikk
• Kortere ventetid og en redusert oppholdstid i akuttmottak for gående pasienter
• Økt kapasitet for mottak av pasienter
• Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere og støttepersonell i akuttmottak

Risiko er muligheten / sannsynligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger / konsekvenser dette kan få.
Risiko = sannsynlighet  x  konsekvens

Risiko

Status

R 2017 - 047Ref.nummer

Pågår
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Sannsynlighet:
1 - Meget liten
2 - Liten
3 - Moderat
4 - Stor
5 - Svært stor

Konsekvens:
1 - Ubetydelig
2 - Lav
3 - Moderat
4 - Alvorlig
5 - Svært alvorlig
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Risikomomenter

For få undersøkelsesrom i tidsrommet med størst
pasienttilstrømning ( 11-19 )

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Benytte ultralyd rommet ( stillerommet )
etter 16:00

Nytt

Benytte alle rom fleksiblet ved ledig
kapasitet

Nytt

Utvide akuttmottaket med rom fra
omliggende arealer ( forutsetter at andre
må redusere/flytte )

Nytt

Benytte rom ved Observasjon og
Akuttkirurgi til undersøkelsesrom

Nytt

Utbyging i større skala Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Pasient 10

2Ansatt 10

2Ressurser 10

3Omdømme 15

3Tjenesteproduksjon 15

4Sårbarhet

1

Årsaksbeskrivelse

Fremskrevet mot 2030 vil akuttmottak trenge minimum 11
undersøkelserom for å kunne ivareta antall  gående pasienter inn
til akuttmottak ( ref. Sluttrapport fra  Mulighetsstudie utvidelse av
akuttmottak april 2017 )

Forenklet utvidelse gir følgende gevinst arealmessig:
2 undersøkelses rom
Større resepsjon
Større ventesonekapasitet
1 Arbeidsrom
1 ny Rørpost med prøvetakings stasjon

Mulighet for endringer i indre område:
Ventesone kan gjøres om til undersøkelsesrom ( gyn )
Gynrom endres til mottaksrom
Resepsjon blir arbeisområde og evt smatalerom
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For få venteplasser i tidsrommet med størst
pasienttilstrømning ( 11-19 )

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Utbyging i større skala Nytt

Henvise pårørende til vestibyle/kafe ved
mangel på plass i ventesone

Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Pasient 5

2Ansatt 10

1Ressurser 5

3Omdømme 15

3Sårbarhet

2

Årsaksbeskrivelse

Mange pasienter har med seg flere pårørende som opptar plasser
som kan benyttes til pasienter

Samtidighetskonflikt ved kombinasjon av gipserom og
triagerom

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Benytte alle rom fleksiblet ved ledig
kapasitet

Nytt

Utbyging i større skala Nytt

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Pasient 1

1Ansatt 1

1Ressurser 1

1Omdømme 1

1Sårbarhet

3

Årsaksbeskrivelse

Ønske om å flytte gipserom ut i ny del for å samle polikliniske
pasienter. Dette kan gjennomføres ved å kombinere triage- og
gipserom. Gipsing er kun aktuelt når skadepoliklinikken er stengt
på natt.
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Lang avstand til rørpost ( hvis den ikke plasseres i tilbygget )

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Tilføring av sykepleierressurser -
budsjettprosessen 2018

Nytt

Stasjonære bioingenører i akuttmottak Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Pasient 10

2Ansatt 10

4Ressurser 20

2Omdømme 10

4Sårbarhet

5

Årsaksbeskrivelse

En stor andel av blodprøvene vil bli tatt i tilbygget og rørposten er
sentral i denne arbeidsprosessen. Det er en antagelse om en
tidsbesparelse på ca 30 minutter på prøvesvar ( forutsetter i tillegg
ny arbeidsrutine for prøvetaking ved ankomst ).

Bemanning

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Tilføring av sykepleierressurser -
budsjettprosessen 2018

Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

4Pasient 20

4Ansatt 20

4Omdømme 20

5Sårbarhet

6

Årsaksbeskrivelse

Akuttmottaket har slik det er per dags dato for liten bemanning for
å ivareta dagens pasienttilstrømning. Ved en utvidelse av
akuttmottak i tillegg til overtagelse av Vestby må bemanningen
økes.
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Mindre fleksibelt å flytte på sykepleierressurser

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Tilføring av sykepleierressurser -
budsjettprosessen 2018

Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

4Pasient 20

3Ansatt 15

4Omdømme 20

3Sårbarhet

7

Årsaksbeskrivelse

Vanskeligere å forlate triage- og polområde når dette er adskilt og
større avstand. Sekretær blir sittende alene.

Fortsatt kapasitetsproblemer for liggende pasienter

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Se på muligheten for annen plassering av
arbeidsplasser for kirurgiske og medisinske
leger for å frigjøre 2 mottaksrom ( flytte til
resepsjonsområde )

Nytt

Benytte alle rom fleksiblet ved ledig
kapasitet

Nytt

Utvide akuttmottaket med rom fra
omliggende arealer ( forutsetter at andre
må redusere/flytte )

Nytt

Utbyging i større skala Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

4Pasient 20

3Ansatt 15

3Ressurser 15

4Omdømme 20

5Sårbarhet

8
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Ubetjent resepsjon på natt

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Tilføring av sekretærressurser -
budsjettprosessen 2018

Nytt

Tilstedeværelse av vekter på natt Nytt

4Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

4Pasient 16

4Ansatt 16

4Økonomi 16

3Omdømme 12

4Sårbarhet

9

Årsaksbeskrivelse

Per dags dato er resepsjon for gående pasienter ikke betjent på
natt. Dette medføre at gående pasienter og besøkende møter en
låst dør med en ringeklokke. De slippes inn i et lokale hvor det ikke
er bemanning til stede til en hver tid.

Lengre avstand - vanskeligere kommunikasjon mellom
sykepleiere og medisinske lege

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Utarbeide og innføre klare
kommunikasjonslinjer

Nytt

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Pasient 6

2Ansatt 6

1Ressurser 3

1Omdømme 3

2Sårbarhet

10

Tekniske og økonomiske utfordringer knyttert til flytting av
ICCS og utvidelse med en plass

11

Årsaksbeskrivelse

Akuttmottaket har et særegent telefonisystem ( ICCS og nødnett ) -
Ved en flytting av resepsjon må denne også flyttes. I tillegg er det
et mulig behov for en utvidelse med en ekstra plass.

Når risikovurderingen gjennomføres er det ukjent hvilke
utfordringer dette punktet kan by på.
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Mangel på MTU

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Tiltaksplan Frist Livsfase

Tilførsel av MTU - søke MTA og
budsjettprosessen 2018

Nytt

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

4Pasient 20

2Ansatt 10

3Ressurser 15

2Økonomi 10

3Omdømme 15

4Sårbarhet

12

Årsaksbeskrivelse

Rommene må utrustes med MTU og tekniske løsninger slik som i
dag.

Lang avtand til og for få personaltoaletter ( hvis ikke det
opprettes et nytt i ambulansedelen )

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Pasient 3

2Ansatt 6

13

Årsaksbeskrivelse

Det er kun 2 personaltoaletter i mottak - plassert lengst vekk fra
nybygg. Et toalett i  nybygg ambulanseside vil gi både
ambulansepersonell og spl  en fordel


