
 
 

Handlingsplan ved fare for overbelegg - somatikk 

Hensikt  
Sikre at pasientene blir ivaretatt på en best mulig måte, slik at uønskede hendelser forebygges og 

den samlede kapasiteten utnyttes. Overbelegg utfordrer pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet, og 

bør som hovedregel ikke forekomme. 

Handlingsplan ved fare for overbelegg skal sikre at alle medarbeidere er kjent med tiltakene og 

gjennomfører disse i henhold til planen. Planen skal bidra til en god pasientflyt og til at tilgjengelig 

sengekapasitet er utnyttet. 

Målgruppe 
Prosedyren omfatter klinikker og avdelinger i Sykehuset Østfold (SØ). 

Fremgangsmåte  
Driftsrapport og status knyttet til kapasitet presenteres i sykehusledermøtet. I ledermøtet vurderes 

beleggsituasjonen, kapasitet og tiltak.  

Det forutsettes at løsninger først løses internt i avdelinger/klinikker før tiltak på tvers av klinikker 

iverksettes. 

Sykehusledelsen beslutter nødvendige tiltak for håndtering av overbelegg og iverksetter hele eller 

deler av handlingsplanen.  

Tiltak Antall plasser Samlet 
kapasitetsøkning 

To på rom  
«koronasenger» 

47 
15 

47 
63 

Definerte undersøkelses – og behandlingsrom i døgnområder 7 70 

En plass på korridor per tun 28 98 

Beredskapssenger i 03B02* 32 130 

Avlastningsenhet i Moss 20 150 

Utreise- og dagenheten 10 160 

*til 1. mars 2022 

Tiltak: 
1. Ved behov for økt kapasitet skal først rom definert for to pasienter benyttes. Rommene skal 

benyttes i henhold til klinikkvise seleksjonskriterier.  
2. Ledige senger ved andre klinikker og kreftavdelingen benyttes. Pasienten skal være avklart og 

ha en plan for behandling. Kreftavdelingen tar som hovedregel imot alle sine pasienter.  
3. Ta i bruk korridorplasser, inntil en plass per tun.   
4. Ta i bruk syv tilleggsrom i døgnområder.  
5. Ved et økende antall utskrivningsklare pasienter, iverksettes følgende av samhandlingssjef: 

o Daglig kontakt med kommuner med overliggere 
o Telefonisk kontakt med kommuneledelse ved behov 

6. Rom definert for to pasienter ved andre klinikker og kreftavdelingen benyttes.  
7. Moderpostprinsippet er førende, men leger i akuttmottak kan om nødvendig legge pasienter 

på annet fagområde. Det gjøres en individuell vurdering som dokumenteres 
8. Pasienter skal ikke utlokaliseres til annen klinikk direkte fra akuttmottak, med mindre: 

o All bufferkapasitet er benyttet i aktuell klinikk 
o Det finnes ingen egnede flytpasienter  

9. Avdelingssjefer vurderer behov for: 

 Reduksjon i elektiv virksomhet  

 Kapasitetsøkning innen bildediagnostikk og laboratorietjenester 



 
 

Ved behov for ytterligere kapasitetsøkning: 

10.  Når ekstraordinære tiltak ikke har tilstrekkelig effekt må avdelingssjef(er) kontakte 
klinikksjef(er) for  
 å vurdere ytterligere tiltak, som for eksempel behov for bistand fra andre helseforetak.  

11.  Behov for ytterligere kapasitet besluttes av sykehusledermøtet. Hvilke tiltak som skal 
iverksettes  
 vurderes opp mot eksisterende behov og situasjon.  

Tiltakene vurderes forløpende i sykehusledermøtet herunder: 

 Omfang 

 Tidsangivelse 

 Oppfølging/ evaluering 
 

Hvert tiltak har en ansvarlig klinikksjef som iverksetter og implementerer tiltaket. 

Øvrig ansvarsforhold er definert i hvert tiltakskort. 

 

   Definisjoner: 

Overbelegg Antall pasienter som fysisk er til stede på seksjonen utover antall 

ordinære senger (to på rom og tilleggsareal) 

Korridorpasienter Antall pasienter som fysisk overnatter på korridor. Det måles i 

henhold til nasjonal indikator daglig kl. 0700. Pasienter på 

dobbeltrom og i tilleggsareal skal ikke registreres som 

korridorpasienter. 
Utskrivningsklare pasienter Antall pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset, meldt 

utskrivningsklar og venter på kommunale tjenester. 

 

   Mandat: 

Driftsrapportering i sykehusledelsen Har til hensikt å gi sykehusledelsen oversikt over sykehusets 

driftssituasjon, herunder pasientpågang, sengekapasitet, 

eventuelle flaskehalser og personellressurser. 

Kapasitetsmøter klinikker Kapasitetsmøter har til hensikt å gi ledelsen i klinikken oversikt 

over driftssituasjonen, herunder pasientpågang, sengekapasitet, 

eventuelle flaskehalser og personellressurser. 

Tavlemøter i avdelinger/seksjoner Tavlene skal gi en oversikt over de inneliggende pasientene, 

innkomst og estimert utreisedato. Det skal gjennomføres daglige 

tavlemøter. Dette vil være utgangspunktet for å følge opp 

kapasitet og pasientflyt. 

 


