
Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. 

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten 

Ansvarlig 
avdeling / 

divisjon Aktivitet / Tiltak 
Indikatorer 
brukt i dag Status Plan videre (med tidsplan) 

FFU 

Medisinsk 
divisjon 

Kirurgisk 
divisjon 

Skaffe oversikt og utvikle faste 
møtepunkter i avdelingene 
mellom kommunehelsetjenesten 
og sykehuset i forbindelse med 
utskrivningsklare pasienter 

Utskrivningskl
are pasienter 

Oversikt over 
møtepunkter 

God effekt av økt samarbeid med 
kommunene og postene. Redusert antall 
utskrivningsklare.  

Sandnes kommune kommer til 
flytkoordinator hver tirsdag. Stavanger 
kommune går rett på sengepostene for å 
se til sine pasienter 

Møter 2 ganger årlig med kommunene 
Stavanger og Sandnes.  

Foregår kontinuerlig.   

 

 

 

 

 

Planlagt nye møter før sommeren 

FFU 

Medisinsk 
divisjon 

Økt bruk av kommunale Ø-
hjelpssenger, inkludert 
innleggelser fra legevakten. 

Tall fra 
kommunene 

Månedlige rapporter fra kommunene. 
Stavanger kommune har to senger på 
legevakten som de ikke har rapportert på. 
Dette er etterspurt. 

Egne møter med Stavanger kommune, kalt 
«Supergruppen». Drøfter tiltak som kan 
øke bruken av kommunale Ø hjelp sengene 
på Stokka. Direktør for Medisinsk divisjon 
har vært i allmenn lege utvalget og 
diskutert situasjonen. 

Prosjektgruppen for avvikling av 

Månedlige rapporter så lenge som 
prosjektet anser det som nødvendig 

 

 

Planlagt nytt møte før sommeren 

Søke samhandlingsmidler for å ansette 
lege i akuttmottak som skal ha fokus på 
bruk av kommunale ø-hjelp senger. Evt 
oppstart senhøst 2015. 
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korridorpasienter vurderer arbeidet i 
denne arbeidsgruppen som spesielt viktig, 
og tilrår høyt fokus og hyppige og effektive 
møtepunkter mellom kommune og foretak.  

FFU PKO sykepleiere ansettes  Antall stillinger 
besatt – 
stillingene er i 
budsjett 2015 

2 stillinger hver på 20 % 

Søke samhandlingsmidler for å frigjøre 
ressurser internt til ytterligere 2 
deltidsstillinger til for å understøtte dette 

Oppstart medio april 

Søknadsfrist 10.3.15 

FFU Samhandlingsutvalget  

Fagråd delavtale 4 

Opprettholde korridorpasienter 
som på agendaen i begge disse 
fora. 

Bruk av KØH Eget punkt på agendaen på hvert møte 
 
Etablert gruppe  
Gjennomført to møter 
 
Prosjekt for avvikling av korridorpasienter 
vil følge nøye med på hvorvidt anbefalinger 
fra disse utvalgene blir fulgt opp i foretaket 
og i kommunene. 

Neste møte 18.3.15 
 
 
Ønsker å dele de gode erfaringene, 
rutiner og prosedyrer og lære av 
hverandre. Neste møte 23.4.15 
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Kategori 2: Kliniske beslutningsprosesser 

Ansvarlig 
avdeling / 

divisjon Aktivitet / Tiltak 
Indikatorer 
brukt i dag Status Plan videre (med tidsplan) 

Medisinsk 
divisjon 

Kirurgisk divisjon 

Pasientflytkoordinator 
fordeler pasienter internt i 
divisjon. Fordele pasienter 
fra akuttmottak som skal til 
divisjon 

 

- oversikt over 
ledige 
plasser i hele 
divisjonen. 

- Oversikt 
over IGP 

- Oversikt 
over ledige 
enerom/ 
isolat 

- Oversikt 
over 
pasienter 
som ligger i 
akuttmottak 

Pasientflytkoordinator sender daglig ut 
påminning om viktigheten av å definere 
IGP pasienter til avdelingssykepleierne og 
seksjonsoverlegene i medisinsk avdeling. 

Har med oversikt med prioritering av 
flytting  til møte klokken 14.45 i ak.mott. 

Felles møte mellom 
pasientflytkoordinator og 
beleggskoordinatorer i MOBA for å 
utvikle en felles forståelse av bruk av plan 
for høy aktivitet og fordeling av 
pasienter. 

 

IGIM sengene er under evaluering , viktig 
her å få på plass i en overordnet plan 
hvordan de ulike avd.planene skal 
samstemmes i forhold til 
personalressurser i de ulike divisjonene 

Medisinsk 
divisjon 

Kirurgisk divisjon 

Kvinne Barn 

Plan for høy aktivitet: 

 

Relevante indikatorer som 
synliggjør situasjonen på 
sengepostene inndeles i nivå 

Eget skjema 
for alle poster 
/ avdelinger / 
divisjoner 

Mangler en sengepost MED. 

Mangler 3 sengeposter Kvinne og Barn. 

Klart i hver divisjon til 27 mars. 

Klart mellom divisjoner til begynnelsen av 
mai. 

Prøver ut ulike elektroniske løsninger for 
lagring og registrering i Share point på 
intranett/Min avdeling i samarbeid med 
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divisjon 

MOBA 

Intensiv 

Radiologi 

for systematisk å finne rette 
tiltak.   

HVIKT, kommunikasjonsavdelingen og 
analyseavdelingen. 

Medisinsk 
divisjon 

Kirurgisk divisjon 

Fokus på utskrivning av 
pasienter  

- Antall 
utskrivelser 
siste døgn 

- Antall 
forventede 
utskrivelser 
neste døgn 

Medisinsk divisjon:  Forsøker å planlegge 
utskriving av 1-2 pasienter tidlig. Avhenger 
av pasientsammensetningen 

Kirurgisk divisjon:  

Tall for dette registreres elektronisk og 
overvåkes daglig på post- og divisjonsnivå 
av hhv. avdelingssykepleier og 
pasientflytkoordinator. Tiltak er definert i 
skjema for høyt belegg, på post- og 
divisjonsnivå, og tiltakene er godkjent i 
divisjonen. Mangler en godkjenning av 
tiltak som involverer andre divisjoner. 

Kontinuerlig fokus. 

 

Venter på et møte på divisjonsnivå for 
avklaring av tiltak som skal gjennomføres 
mellom divisjoner 

Medisinsk 
divisjon  

Kirurgisk divisjon 

Daglig tavlemøte på post Indikatorer 
ikke ferdig 
utviklet 

Prosjekt «elektronisk tavlemøte» med 1A 
og 6D som piloter for gjennomføring av 
teknisk løsning. 

Prosessen rundt etablering av et felles 
møtepunkt for progresjon og prioritering 
av pasienter under utvikling for flere poster 
(Akuttmottak, og 4G) 

Elektronisk tavle innføres rett etter 
påske. 

 

Felles møtepunkt i Akuttmottak etableres 
etter påske. 

Felles møtepunkt på 4G under utprøving 
nå. 

Medisinsk 
divisjon 

Reduksjon av liggetid Månedlige 
rapporter som 

Medisinsk divisjon: Måltall for alle 
sengeposter for 2015 satt. 
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Kirurgisk divisjon viser liggetid 
på den enkelte 
sengepost. 
Måltall oppgitt 

Kirurgisk divisjon: ERAS er innført på gastro 
6G/H og urologisk 5D, er med på å 
redusere liggetid. 

Ortopeden har P15 prosjekt i forhold til 
fast track av FCF/FPF pasienter 

 

Evt. overføre ERAS til andre sengeposter i 
divisjonen. 

Prosjektet er i oppstartfasen, og dette er 
et samarbeid med MOBA 

Medisinsk 
divisjon 

Kirurgisk divisjon 

Pakkeforløp for 
pasientgrupper 

Antall 
pasienter 

Liggetid 

Medisinsk divisjon: 2 forløp igangsatt. 1 
Koordinator for lungekreft og 1 
koordinator på ABK ansatt 

Kirurgisk divisjon: 5 indikatorer 
(måletidspunkt) fra mottatt henvisning til 
behandling er iverksatt er identifisert av 
Helsedep. Dette kodes i DIPS, og tall tas ut 
fra NPR månedlig. I nye versjoner tas disse 
rapportene ut daglig. I dag er 4 pakkeforløp 
implementert, 10 nye kommer 1.5, 14 nye 
1.9. De fleste av disse forløpene er helt 
eller delvis i kirurgisk divisjon 

Implementere nye forløp i mai og 
september. Jobbe med å få et godt 
tverrfaglig samarbeid, og et sømløst 
forløp uten unødvendig ventetid. 
Videreføre «åpne timer/slots» på 
røntgenavdelingen, og evt. innføre dette 
på andre avd. f.eks. kardiologisk avdeling, 
før operasjon/behandling. Identifisere 
flaskehalser som påvirker muligheten for 
å holde tidsfrister som kreves i 
pakkeforløpene 

Alle divisjoner Avklare begrepet 
«permisjonssenger» internt i 
SUS, med mål om å redusere 
bruken av permisjonssenger. 

Arbeidsgruppe 

 

Prosjekt pasienthotell 

 

 

Permsenger 
registreres i 
dag i DIPS.  

 

 

 

Vurdere 
muligheten 
for økt bruk 
av 
pasienthotelle

Prosjektgruppen for avvikling av 
korridorpasienter samler innspill fra hver 
divisjon om: 

1. Bruk av begrepet i dag 
2. Behov for nye definisjoner  

 

AD ønsker en gjennomgang /ny 
vurdering av følgende problemstillinger: 

• Er det pasienter i sengepostene i 
dag som kan benytte 
hotelltilbudet? 

Innspill diskuteres videre i neste 
prosjektgruppemøte  

 

 

 

 

To ansatte i FFU – Karin Sollid og 
Svanhild Gaupås - vil fra uke 12/13 
sammen med postledelsene starte opp 
«Prosjekt pasienthotell». En til to dager i 
uken vil de FFU-ansatte gå rundt til 
sengepostene å bistå postledelsen for å 
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 t. • Er det pasienter / grupper som 
tidligere brukte hotellet som kan 
har falt ut? 

• Dersom det ble ansatte en 
helsefagarbeider / hjelpepleier 
med erfaring som kunne se til 
pasienter i hotellet – hvem kunne 
da benyttet hotellseng? 

finne enkeltpasienter eller 
pasientgrupper som vil kunne benytte 
seg av hotellsengen. Det skal også lages 
en oversikt over om hotellbruken vil 
øke dersom pasienten kan tilses i 
hotellet for enkle observasjoner, tilbud 
om smertestillende etc. 

 

FFU 

HVIKT 

Oversikt over ledige senger 
etter modell fra Haukeland 

Etablert 
oversikt i bruk 
på SUS 

Er klargjort og i bruk for Helse Stavanger. 

Oversikten må koordineres med 
indikatorer brukt i Plan for høy aktivitet for 
å unngå dobbeltregistrering.  Også andre 
justeringer må til for å få en endelig 
oversikt. 

 

Opplæring /innføring 11.3.15 

 

 

Kategori 3: Nye tilbud / omfordeling av ressurser 

Ansvarlig avdeling 
/ divisjon Aktivitet / Tiltak 

Indikatorer 
brukt i dag Status Plan videre (med tidsplan) 

Medisinsk divisjon IGP - Beleggs tall 
på den 
enkelte 
sengepost. 
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- Antall ledige 
enerom/isol
at 

- Antall 
pasienter i 
akuttmottak 

Medisinsk divisjon 

 

Fra døgn til dag – inngår 
som P-15 prosjekt 

Pasienter som 
kan unngå 
innleggelse/ få 
raskere 
utskrivelse ved 
tildeling av 
rask poliklinisk 
konsultasjon.  

Prosjektet ferdig beskrevet og utviklet av 
medisinsk divisjon. 

Oppstart 20 april.  Forventet effekt på 
korridorpasienter ved å redusere antall 
innleggelser, og skrive ut pasienter 
tidligere til et likeverdig og godt tilbud.   
Se egen prosjektbeskrivelse fra 
medisinsk divisjon. 

Ledergruppen Eventuell omfordeling av 
senger internt i SUS 

Oversikt over 
belegg på de 
forskjellige 
sengeposter 

  

Ledergruppen 

 

Mottaksklinikk / 
Utredningspost 

Prosjektfremd
rift 

Prosjektet under utvikling.  Arbeidsgrupper 
etablert. 

 

Ledergruppen Post for utskrivningsklare 
pasienter  

Prosjektfremd
rift 

Tiltaket er justert med utredning mot 
åpning av nye senger som tidligere har 
vært stengt. 

Egen redegjørelse fra medisinsk 
divisjon. 

Ledergruppen Ekstern evaluering Helse 
Vest 

Oppdragsdoku
ment 

Evaluering 
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