
Tiltak Klinikk Effekt Oppstart-Frist Måleindikatorer Status pr 15.04.18 Status pr  31.05.18

Kapasitet døgnområde:. vurdere eksisterende kapasitet, 
moderpostprinsipp og intern sengefordeling

Prosess-
direktør

Best mulig fordeling av senger mellom fagområdene, færre utepasienter og redusert 
antall korridorpasienter

05.06.2018
Korridorpasienter

Beleggsprosent

Nedsatt arbeidsgruppe som ledes av Liv Marit Sundstøl. Gruppen skal komme 
med sin anbefaling til løsning i sykehusledermøtet 5. juni.

Utarbeidet beslutningssak til sykehusledermøte 05.06.18

Opprette flere KAD-senger (kommunale akutt døgnsenger) i Askim/ 
Indre Østfold

FAGDIR 8 KAD senger oppstart 15.06.18 Er i dialog med Askim. Første møte ultimo april Planlagt møte med leder helsehuset indre østfold 15.06.18

Etablert ekstra pacemakerdag (øke fra 2 til 3 dager per uke) MED Mulig effekt er reduksjon av 4 til 12 liggedøgn/uke Oppstart 05.03.18 Antall PC innleggelser /uke Ekstra pacemakerdag er innført. 
Det gjøres i dag inntil 9 prosedyrer per uke. Mer forutsigbarhet, og forkortet liggetid for 
enkelte pasienter som ventet på implantasjon av ny pacemaker, men vanskelig å måle.

Gjennomgang av visittmodell og utreiseprosessen per døgnområde – 
hverdager og helg, øke andel pasienter som skrives ut før kl 1400
·  Vistt for USK pasienter skal gjennomføres innen 1130 
·   Utreisesamtale og nødvendige papirer skal klargjøres innen kl 1330 
(tidligere om mulig)

ALLE Øke andel utskrivelser før kl 14 kontinuerlig
Antall utreise pr helg:

Andel utreise før kl 14 pr klinikk

Arbeidsgruppe som jobber med forbedring av maler relatert til 
kommunikasjon internt og eksternt. Økt bemanning og legetetthet innen 
enkelte fagområder har bidratt til økt fokus.
Utskrivelsesrate i helg har økt fra gj.snittlig 7 pasienter per helg høsten 2017 
til 29 pasienter per helg uke 8-12 i 2018
Kvinne-barn: Hatt visittvakter tilstede på barn i lang tid, samt tertiærvakter 
som går visitt på KK . Ca 15% utskrives på helg 

Klinikk for medisin:
Andel utskrevet ut fra SØ i pr uke 21 = 44%. Se presentasjon ift utskrivelsesrate på helg i 
klinikk for medisin. 
Hjerte: Det er økt noe på bemanning med Lis leger slik at overleger har bedre kapasitet for 
ekko (avgjørende for utskrivelse). 
En økning i liggetid (se tbl under) for de fleste fagområdene. Skyldes bl.a. langliggere og 
"Overliggere". 

Kllinikk for kirurgi: 
Andel har lagt rundt 50 % gjennom dette året i snitt per uke. 

Kllinikk for kvinne barn: 
Er ajour. Skriver ut fortløpende . 
Hvis det er heng så er det på KK pga venting på transport – Det er holder seg stabilt. 

Etablert koordinatorer for utskrivningsklare pasienter innenfor kirurgi 
og medisin (»).
-Øke fokus på kvalitet og innhold i pleie og omsorgsmeldinger 

KIR/MED Bedre samhandling med kommunene for pasienter med behov for kommunalt tilbud 
etter utskrivelse

Redusere antall «overliggerdøgn. 
USK pasienter frigjør 7 senger (medisin), 

oppstart 01.04.18 Antall USK pasienter

Opprettet 2 stillinger til sammen 100% for klinikk for medisin og kirurgi. 

Klinikk for medisin:
USK koordinator etablert 1.4. Stort fokus mot kommunen. Oversikt over  USK pasienter og 
overliggere på hverdager sendes også til kommunene. Antar at dialog mellom USK og 
koordinatorer ute i kommunen, har bidratt til å redusere antall overliggere. 
Klinikk for kirurgi: 
208 USK pasienter per april har klinikken hatt. Det er en nedadgående trend. Problemer i 
enkelt kommuner med å ta i mot pasienter er noe av årsaken.

Etablere mobil telemetri-løsning (TM) (overvåking av hjerte) til pas. i 
hjemmet
Kan dette utgå - vil ta tid fra SP?

MED
Opphold for inntil 3 inneliggende pasienter per uke gjøres om til dagbehandling.
(redusere liggetid) ?

Oppstart avhenger av SP som melder at de har 12/15 mnd. ventetid på dette.
Avdelingssjef medisinskteknisk avdeling følger opp

Svar fra Sykehuspartner om at de mangler folk til å gjøre ROS analyse og at dette ikke vil 
prioriteres før  siste halvdel av 2019. 

Implementere pakkeforløp – hjerneslag, fase 1 MED
Ingen effekt på kort sikt men større effekt ved implementering av fase 2 og 3 som etter 
plan skal gjennomføres ved slutten av året.
(redusere liggetid)

31.12.2018 Liggetid nevro døgnområde Påbegynt, men ikke sluttført Fase 1 implementert i avdelingen. Utarbeidelsen av fase 2 og 3 forgår på nasjonalt nivå.

Utarbeide pasientforløp – akutt funksjonssvikt hos eldre pasienter 
(geriatrisk avdeling)

MED
Forventet effekt: redusert liggetid og bedre behandlingskvalitet.

påbegynt liggetid geriatrisk avd Påbegynt, men ikke sluttført 
Status per 6.4.18: Dagens praksis er kartlagt (møte 21.3.18)

Gjenstår møte med praksiskonsulent og ev møte med brukerrepresentanter. Dato for møte 
21.6.18

Redusere ventetid på gjennomføring av prosedyrer
Eksempevis;
·        colonoskopier
·        Øke Ultralydkompetanse blant leger nevrologi
.        Ergoterapi

Andre prosedyrer:
radiologi/MR

MED

Redusert liggetid for pasienter som venter på gjennomføring av ulike prosedyrer.
*Eksempel - øke ultralydkompetanse:
redusere liggetid frem til kir. Inngrep – 25-30 pasienter per år (inntil 100 liggedager). 
Dette utgjør 0.25 senger.

påbegynt
Målinger hvor mye skal det reduseres 
med
Liggetid for:

Status per 6.4.18:
Ingen nye tilføyelser 

Geriatri: Behov for ergoterapeut på avd. for bedre flyt og for å holde liggetid nede. I 
perioder venter pasienter på ergorerapivurdering. 
Nevro:Dette har ikke blitt prioritert på grunn av manglende kapasitet i legebemanningen 
Gastro: en overlege har funksjon med coloscopier på inneliggende hver dag. 

Hjemmebehandling, eksempelvis:
 - antibiotikabehandling intravenøst

ALLE Effekt: reduser liggetid påbegynt
antall pasienter med 
hjemmebehandling

Foregår (infeksjon, geriatri og ØNH), men planlegger å utvide tilbudet i 
samarbeid med Helsehusene

Klinikk for medisin:
Geriatri: noen få pasienter med AB iv.
Infeksjon: tilbyr pasienter som har behov for langvarig AB behandling om å gjøre dette 
hjemme. Får med seg AB og ustyr som trengs til infusjoner fra sykehuset. Hjemmesykepleie 
følger opp infusjoner.
Infeksjon: noen få pasienter med AB iv. Ikke tall på om dette reduserer liggetid.
Gastro: noen pasienter får i.v ernæring hjemme, også AB.
klinikk for KK/barn:
Ca 1 i mnd – mest barn

ERAS implementering / oppfølging KIR Optimalisering av standardiserte forløp for elektive inngrep og forventet liggetid. 
Redusert liggetid og sykelighet etter operasjon

påbegynt Liggetid døgnområde 7 og 8 Iverksatt døgnområde 7 og 8, skal breddes etter hvert hvor?

Klinikk for kirurgi: Bruk av verktøyet ERAS er foreløpig ikke anbefalt å videreført til andre 
seksjoner. Det er et godt verktøy men det er ønskelig med mer erfaring med 
gastrokirurgiske pasienter før de kommer med anbefaling.

Igangsatt tiltak for å redusere liggetid med antibiotikapumpe for 
neutropene pasienter i hjemmet

KREFT Gir effekt på 1 seng oppstart 04.06.18
antall pas med hjemmebehandling
Liggetid kreft

startet 4.6.18. for tidlig å si noe om effekt

Etablert narkosetilbud på ortpol to dager pr uke KIR

Redusert ventetid (hjemme) til operasjon. 
Frigir operasjonsressurser til  andre operasjoner (ortopedi) og derigjennom redusere 
ventetid til operasjon for ø-hjelp. 
Ivaretar økt behov for ø-hjelps operasjoner ved Vestby overføring.

oppstart 
26.02.2018

Antall opr poliklinikk

redusert ventetid før opr
Startet som fast tilbud 26. 02.18

Dette er nå i vanlig drift og er et meget vellykket tiltak. Det er operert 124 pasienter (jan-
april -18). 
Tilbudet har ført til kortere ventetid til operasjon for noen definerte småinngrep i narkose. 
De bir ikke fortrengt av annen ø-hjelpsvirksomhet.

Etablert ekstra kveldsteam operasjon Kalnes mandag til torsdag KIR/KV/barn

Etablering vil kunne gi økt antall operasjoner (4 -500 pr år)

Dette innebærer at det vil bli gjennomført 8 elektive inngrep pr uke (normal aktivitet) 
og øke kapasitet for ø-hjelps operasjoner på kveld

26.04.2018 økning antall operasjoner

Tillitsvalgte og verneombud deltar i prosjektutredningen, 
Etablering vil innebære økt bemanning (operasjonsteam og evt PO) utfra en 
nøktern vurdering   
Prosjektgruppen anbefaler at det etableres et ekstra kveldsteam og at man  
velger en modell hvor ett ekstra elektivt inngrep gjennomføres på to av 
kveldsteamene og deretter ø-hjelp. Ett team brukes til kun ø- hjelp og ett 
team dedikeres til ortopedi. Tiltaket vil ikke være iverksatt til 01.05 men vil 
kunne iverksettes så raskt som mulig etter at det er gjort en endelig 
beslutning (25/4-18)

Klinikk for kirurgi:
Oppstart blir fra uke 35. Skulle kjørt noen prøvekvelder i mai/juni men som har blitt avlyst 
pga stort fravær operasjon. Ressurser er flyttet til dag for unngå strykninger.
Det har generelt vært en økning av antall operasjoner.  Aktivitetstall for 2018 (jan-april) 
viser en økning på 116 operative inngrep sammenlignet med samme periode 2017.
klinikk for KK:
Har startet opp m etterm team- urprøving er vellykket. Har stoppet litt opp nå pga sykdom 
blant operasjons spl

Utrede etablering av akuttoperasjoner (sectio og akutte blødninger) på 
føden - herunder ombygning, utstyr, bemanning

KIR/KV/barn Frigjør til økt operasjonskapasitet
påbegynt 

planlegging

Foreløpig vurdert og konkludert med at fødestuene ikke er store nok til å 
bruke som en operasjonsstue for akutt sektio/akutte blødninger på fødende. 
Ser ytterligere på om det er mulig å gjøre bygningdsmessige justeringer for å 
få dette til

Avtalt møte med eiendom medio juni.
Alternativ som vurderes er mulighet for etablering av  3 mindre operasjonsstuer i 
forbindelse med utbygging av akuttmottak. Det er et bedre forslag og som vil frigjøre en 
stor operasjonsstue (dagens beredskapsstue) til ordinær virksomhet. 



Redusere strykning 
Bedre operasjonsplanlegging
Tidligere oppstart morgen og reduksjon av ventetid ved akutt ortopedi KIR/KV/barn Effekt: raskere oppstart og bedre flyt på operasjonsstuen. påbegynt

strykninger

oppstart opr morgen

Forbedringsteam operasjon Kalnes bistår med: gjennomgang og utvikling av 
tiltak i tverrfaglige grupper, og utsendelser av diverse målinger til avdelinger.
 Identifiserer forbedrings områder og optimalisere pasientflyt
Samarbeidsmøter om operasjonsplanlegging og forbedringsmøter akutt 
ortopedi iverksatt

Klinikk for kirurgi:
Det er gjennomført flere forbedringsprosesser.
Strykningsårsaker er endret slik at det skal være lettere å se hva som er årsak og sette 
tiltaket direkte mot årsak. 
Strykningsprosent for april var 3,3 %  med et snitt på 3,8 % for de 4 første måneder.
Klinikk for KK:
Vi har regelmessige møter. Bedre sammensetning av pasienter på teamene- resultat 
kortere  skiftetid – utnytter teamet bedre. 

Etablere tilbud i Moss med infusjon av jern til hjertesviktpasienter MED Forventet effekt; redusert liggetid døgn påbegynt 01.03.18 Antall  infusjoner
Infusjoner med jern er etablert.  For mai har 15 pasienter fått jerninfusjon. Ca 50 % av 
pasientene sier de merker en forbedring i allmenn tilstand. Ønsket effekt er å redusere 
antall re-innleggelser. Litt for tidlig å se effekt enda. 

Øke poliklinisk aktivitet innen enkelte fagområder
- kartlegge hvilke pasientkategorier som er aktuelle for dagbehandling

KIR/MED

Forventet effekt; redusere liggetid døgn kontinuerlig

Hvilke fagområder

Aktivitet poliklinikker

dagbehandling

Vedtak om utvidelse av enkelte poliklnikkområder er vedtatt i 
sykehusledermøte, sak 36-18.
Øking av aktivtet er i tillegg avhengig av tilgang på legeressurser. Enkelte 
fagområder rekrutterer i disse dager nye overleger
Status per 6.4.18: Nye tiltak Beskrevet 

Klinikk for medisin:

klinikk for kirurgi: 
Dette arbeidet har pågått i flere år noe som gjør at SØ har en meget høy andel dagkirurgi på 
enkelte diagnoser sett opp mot andre HF i HSØ. 

Tilby dagbehandling for pasienter som skal ha Immungloboulin 
intravenøst

MED Forventet effekt; redusere liggetid døgn
påbegynt 

planlegging
antall pasienter 

Avventer oppstart til omfordeling av rom i poliklinikkområdene er ferdig og 
spl.ressurser er omfordelt (før sommeren). Gjelder dette pol 1?

Jobber med planlegging av dette

Økt poliklinsk aktivitetet dialyse ved å tilby dialyse tirsdag og torsdag 
kveld samt søndager

Utvide med en ekstra poliklinikkdag pr. uke pånyrepoliklinikk MED

Økt poliklinisk aktivitet nyrepoliklinikk og dialyse

Forventet effekt; redusere liggetid døgn??
påbegynt

Aktivitet Nyrepoliklinikk og dialyse

liggetid døgn 9? Nyre: Ny legestilling fra 01.08.18. Planlegger enda en fra 01.01.19

Tiltak forventes ikke å ha påvirkning på liggetid på døgnområde

Tiltaket  følges videre opp i linja  i stedet for i prosjektet

Kartelgge og øke bruk av utreiseenheten ALLE Forventet effekt; redusere liggetid døgn kontinuerlig antall i utreiseenhenten

Siden oppstart har det vært variert bruk av utreiseenheten. Oppfordre og 
minne seksjonslederne på at pasienter kan overflyttes til utreiseenhet i 
påvente av papirer, resepter mv.
status 04.04: 10% bedring av bruk fra november 2017

se eget ark i presentasjon til styringsgruppa. Økt bruk med 9%.
Klinikk for medisin:
Sekretær som sitter på utreiseenheten, ringer til døgnområdene for å etterspørre 
pasienter. Døgnområde 9 er den største brukeren. (ikke fått statistikk på antall dager i mai 
p.t)
klinikk for KK:
ikke aktuelt

Optimalisering av utredning av origo inserta til dagenheten fra 
sengepost med slottid på rtg.

KREFT 0,2 senger kontinuerlig
antall til dagenheten fra Kreft

liggetid døgn 10

Jobber med optimalisering av utredning av origo inserta til dagenheten fra 
sengepost med slottid på rtg.

kontinuelig optimalisering

Optimalisere sykepleier pol klinikk KREFT Forventet effekt; økt kapasitet på kreft pol kontinuerlig Aktivitet kreft pol kontinuelig optimalisering

Øke kapasitetsutnyttelse 3. etasje Moss
Utrede -fra narkose til lokal – plastikk inngrep og endring av 
operasjonsdag for frigjøring av operasjonsteam
Utrede og Konsekvensbeskrive mulighet for flytting av cancer mammae 
inngrep til Moss

KIR/KV/barn Kan frigjøre team Kalnes og dermed gi økt operasjonskapasitet. 
Dette vil gi behov for senger Kalnes. 2-3 pas. med snitt liggetid 2 - 3 dager pr uke.

i løpet av juni 2018
antall ca mammapas. Til dagkir
pr mnd

Vurderer omrokkering av plast / mammae
Startet utredning i samarbeidmellom klinikk kirurgi og kvinne barn

Planlegger ferdig utredet iløpet av juni 2018. 

Skaffe egen transportbil for sterilt gods mellom Moss og Kalnes KIR Redusert sårbarhet dersom nødvendig vaske- og steriliseringsmaskiner ved Kalnes eller 
Moss faller ut. Unngå strykninger.

påbegynt Dialog med FM startet og det er nedsatt en prosjektgruppe Ere i gang med kartlegging  av behov for slik transport før endeling beslutning. 

Oppgaveglidning: Kartlegge hvilke oppgaver som kan overføres til 
annen yrkesgruppe ALLE

Forventet effekt: mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom helsepersonell på 
døgnområdene. Redusert belasning på sykeleiere, kontinuerlig

Sykefravær

Nevrologisk avdeling  gjennomført drøftingsmøter med TV.
Enkelte døgnområder har allerede gjennomført og definert oppgaveglidning 
internt (eks. gastro). Det vil også bli vurdert tiltak på D 6,7,8 - jfr. gj.ført 
risikovurdering nedenfor
Geriatri - eget prosjekt (se under)
Etablert assistent på barne- og ungdomsklinikken og ved føde/barsel. 
Barnepleiere har overtatt noe av jordmor oppgavene. Assistent har overtatt 
noe av barnepleier oppgaver . 

Medisinsk klinikk:
Kontakt med fag og komp.avd. ift kartlegging av oppgaveglidning fra spl til HFA. 

Alle klinikkene  jobber aktivt med dette  

Etablerer et pilotprosjekt på geriatri i forhold til buffet og utdeling av 
mat.

MED/ FM Redusert belasning på sykeleiere, en mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom 
ulike yrkesgrupperpå døgn 

oppsrart 
10.04.2018

Piloten starter 10.april og vil pågå til 10 juni. En foreløpig evaluering vil 
komme i uke 25. SG 24.05.18

Meget positive resultater. Overføres også til døgn 9 gastro/nyre fra høsten

Følge opp tiltak beskrevet i HMS handlingsplaner og månedlig 
oppfølging av sykefravær, AML-brudd, vikarbruk mv.

KIR/MED
Med: redusere vikarbruk, redusere sykefravær relatert til stor arb.belastning og
skaffe oversikt over risikoområder                                                                                  Kir: 
Redusert vikarforbruk og redusert sykefravær relatert til stor arbeidsbelastning. Dette 
er også et tema i risikovurdering - jfr. risikovurdering D 6 og 7 under.

kontinuerlig
Sykefravær

vikarbruk
Gjennomgås i oppfølgingsmøter med ledere Dette følges tett opp i linja

Gjennomføre risikovurdering døgnområde 6, 7,8 . Utarbeide tiltaksplan 
og gjennomføre evaluering
?

KIR Bedre arbeidsmiljø i døgnområdene gjennomført 

D8 - risikovurerdering er gjennomført og det er iverksatt tiltak og flere tiltak 
er i prosess men ikke avsluttet. Ifht mottak og registrering av akutt pasienter 
ØNH, pasienter som kommer gjennom Akuttmottak registreres pasientene 
der. Sentralbord setter telefon direkte til vakthavende øyelege. Effekt: 
redusert henvendelser på telefon.
D6 - risikovurdering gjennomført og tiltak er kartlagt men ikke iverksatt slik at 
effekt kan beskrives.
D7 - risikovurdering gjennomført og tiltak er kartlagt men ikke iverksatt slik at 
effekt kan beskrives.

Dette følges tett opp i linja

Evaluere driftskonsept, herunder bemanning, teknologiske løsnigner, 
bygningsmessige forhold mm, i samarbeid med HSØ. FAGDIR

Evalueringen skal bidra til å identifisere sammenhenger mellom sykehusbygg og drift og 
å få fram kunnskap om hva som er gode løsninger for eiere og brukere av bygget. 
Resultatene fra evalueringen kan benyttes for kvalitetsforbedring, kvalitetssikring, 
prioritering og læring, og resultatene kan sammenlignes og deles med andre sykehus.

oppstart juni 2018 Mandat utarbeidet fra HSØ. Samarbeid med Sykehusbygg, HSØ og SØ
Mandatet noe justert og skal sendes til HSØ. Sykehusbygg vil stå som ansvarlig for 
evalueringen. Det etableres en styringsgruppe ledet av Helge Stene-Johansen med 
deltakere fra SØ, HSØ, Sykehusbygg og FTC og HVO

Etablere Halv ø-hjelpspoliklinikk for følgende prosedyrer:
El. Konvertering, atrieflimmer, lungeemboli, trombose, brystsmerter

MED

Av 6 leger i overvåknings linjen vil 3 leger kunne utføre poliklinikk hver uke dag. Dette 
gir 15 poliklinikk dager i uka. 
beregnet 7 konsultasjoner per poliklinikkdag.. gjennomfører dette, 43 uker per år.
Dette gir 4515 konsultasjoner i året. Hvis 10  % av disse ville vært innlagt ikke fått dette 
tilbudet vil det utgjøre 451 personer med en gjennomsnittlig liggetid på 3,2 dag 
(klinikkens gjennomsnittlige liggetid over tid). Dette vil utgjøre  1443 liggedager. Med 
365 dager i året utgjør dette 3,95 senger.

Oppstart april

antall konsulasjoner for fde aktuell 
prosedyrene?

Liggetid hjerte og obspost

1- El-konverteringer: inntil 12/uke. Er tenkt skal ivareta ø-hjelp og elektive. Dekker behov.
2- Brystsmerter: 15/uke. Dekker behov.
3- Trombose: 15/uke foreløpig, kan økes.  Tenkt skal dekke behovet.

Foreløpig ingen som kommer direkte til ø-hjelp poliklinikk. Vurderes først i akuttmottak



Forbedringsteam akuttmottak «gående pasienter» videreføres og 
beskrevne tiltak gjennomføres, som feks:
·          Prioritere ressurs til grovtriage
·          Gjennomføre teamtriage
·          Forbedre kommunikasjon via Imatis/ Dips

AKUTT Grovtriage vil være med på å trygge mottak av de gående pasientene.. kontinuerlig

Rapportering i ukentlig statusmøte
1)Grovtriage vil være på plass fra mai, noe som vil være med på å trygge 
mottak av de gående pasientene.. 2)Teamtriage for medisinske pasienter 
gjennomgøres, det er i disse dager oppstart av det samme innen kirurgi. 3) 
Dette er et pågående arbeid med flere involverte. Det er stort fokus for å få 
dette.

Tid til triage og til legetilsyn er ikke tilfredsstillende.Det gjennomføres to småskalatester 
med mål om reduksjon: 
a. dedikert personell i triage , 
b. blodprøver administreres ved pasientens ankomst.
Ytterligere småskalatester og systematisk forbedring iverksettes fortløpende.

Etablert prosjekt forebygge reinnleggelser FAGDIR
Erfaringer så langt: Pas. sent i sykdomsforløpet kan få økt livskvalitet og noe færre/ 
kortere reinnleggelser. Pasienter tidlig i sykdomsforløpet - her er det i mye større grad 
muligheter for å redusere/ hindre unødvendige reinnleggelser.

prosjekt avlsuttes 
30.09.18

andel reinnleggelser

18 pasienter inkludert;
Oppfølging etter utskrivning, bl.a. med hjemmebesøk 3-5 dager etter 
utskrivning                                                              

19 pasienter inkludert- 9 pasienter med hjertesvikt og 10 med Kols
Jobber med å utarbeide måleparametre for å synliggjøre effekten 

Utvidelse av akuttmottak – tilbygg - konseptutredning FM Bedre logistikk i akuttmottaket
behandles i styret 

juni 2018
Pågår. Flere møter i de neste ukene. Behandles i styret i jun 2018 Pågår. Behandles i styret i jun 2018

Øking av personellressurser AKUTT Akuttmottak: Det er ansatt 3 sykepleiere, Intervjuprosess for sekretærer starter uke 15. 
Søknadfrist for de resterende sykepleier årsverk er uke 16.                                          

Det er totalt 10 årsverk, som fordelse mellom sekreæter og syekpleiere. 
Iverksetter økt personell i akuttmottaket i april og juni; 7,25 sykepleiere, 2,75 
sekretærer. 1. mai er 2,25 årsverk (3 spl) ferdig opplært 

Delvis gjennomført. Ny utlysning er  iverksatt, med frist pt. Ansettelse 
forventes september og oktober

Etablere injeksjonsklinikk øye  i SØ FAGDIR

Vil ikke ha noen effekt på senger men ha stor effekt på antall pasienter som det kjøpes 
tjeneste til ved private institusjoner - med anbud.  
Effekt: reduserte gjestepasientkostnader. Det vil føre til at vi kan ivareta alle øye 
pasientene innenfor SØ nye opptaksområde.

oppstart juni 2017
Søknad sendt HSØ juni 2017, saken skal opp til behandling i sykehusledelsen 
på Ahus
Diskuteres i fagdirektørmøte i HSØ

OUS etablerer egen injeksjonsklinikk. 

SØ skal ha møte for å planlegge videre fremdrift for etablering av egen injeksjonsklinikk 

Planlagt romendringer/tilpasninger i eksisterende areal
Berørte er barn/ungdom mottak/døgn, BUP-team, fylkeskommunen, 
pedagoger, habiliteringstjenesten, fysioterapi, sekretærer

KV/BARN / FMVil gi bedre pasientflyt og oversikt i henhold til planen oppstart apil 2018
Tiltak er hensyntatt i investerings-budsjettet. Befaring av teknisk/ eiendom er 
utført, Romendringer uten behov for byggtekniske endringer er utført. 
Oppstart av byggearbeider 10.04.18. 

Går ihenhold til planen

Etablere transportenheter (hvite biler) AKUTT Bedre ambulanse kapasiteten
02.05.18 og i 
september

Antall transport hvite biler Er i rute. Etablerer 2 hvite biler i mai og i september 1 "hvit bil" etablert 2.mai. Benyttes til i gjennomsnitt 4,8 pasienter pr døgn

Hensiktsmessige fordelng av ambulanser gjennom døgnet, for å 
effektivisere pasientflyten (feks. endrede oppstartstider dagambulanse 
m.m)

AKUTT Bedre ambulanse kapasiteten kontinuerlig
Utredning er ikke fullført, en må se det i sammenheng med oppstart av hvite 
biler

Prosjekt pågår


	Handlingsplan med status

