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Bakgrunn: 

Det vises til tidligere styresaker 77/14 og 8/15 om samme problemstilling. Denne saken 
oppsummerer og tallfester tiltakene som tidligere er definert. 
 
Helse Stavanger hadde i 2014 totalt 27 555 korridordøgn i somatikken.  Gjennomsnittlig liggetid var 
4,71* døgn.  Antall opphold i somatikken var 46 358 (218 281 pasientdøgn). 
Hvis en forutsetter en jevn belastning må gjennomsnittlig liggetid reduseres med ca. 0,6 døgn for å 
unngå korridorpasienter.  I sykehus med høy andel øyeblikkelig hjelp (Helse Stavanger ca. 77%) er 
det vanlig å regne at gjennomsnittlig belegg må være ca. 85 - 90% for stort sett å unngå 
korridorpasienter.  Gjennomsnittlig liggetid bør derfor reduseres ytterligere for å oppnå 
målsettingen. 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
Kommunale ø-hjelp senger (KØH) skal etter målsettingen avlaste spesialisthelsetjenesten betydelig.  
I Helse Stavangers område er det beregnet at det skal opprettes 40 KØH-senger senest fra 01.01.16.  
Av disse det pt. opprettet 27. Erfaringen med bruken av dem er foreløpig variabel.  
Beleggsprosenten har vært lav, men har økt de siste måneder og er for tiden ca. 70%. Liggetiden er 
delvis svært lang (målsettingen er et snitt på 3 dager).  Inntrykket er at noen av liggedøgnene ikke er 
et reelt alternativ til innleggelse i sykehuset, men at mange av pasientene (i alle fall en del av 
liggetiden) hører hjemme i kommunehelsetjenesten.  Det varierer imidlertid og tilbudet i Jær-
kommunene på Klepp har en bruk som i stor grad svarer til intensjonen.  Det er et godt samarbeid 
mellom kommuner og Helse Stavanger for få til bedre utnyttelse av KØH-senger.  Det planlegges 
nå blant annet et samhandlingsprosjekt hvor en vil ansette en fastlege i akuttmottaket for å vurdere 
pasienter og bistå kommunene med å øke bruken av det KØH-tilbudet. 
 
Utskrivningsklare pasienter har fra slutten av 2014 vist en økende tendens spesielt fra Sandnes og 
Stavanger kommuner.  Det er nå etablert en ordning hvor personell fra bestillerkontorene i Sandnes 
og Stavanger følger opp utskrivningsklare pasienter på post for å bidra til god og rask utskrivning.  
Praksiskonsulenter for sykepleiere skal knyttes til kirurgisk og medisinsk divisjon for å avdekke 
mulige flaskehalser i forbindelse med utskrivninger og foreslå mulige tiltak. De vil også analysere 
utskrivningsklare pasienter med hyppige reinnleggelser.  
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Fra 01.05.15. øker medisinsk divisjon med 4 senger – 2 på 3B og 2 på MIO-B. Samtidig flytter 
brystsmerteenheten til OBA (obsposten). Kirurgisk divisjon skal stort sett avstå fra å benytte OBA-
senger, med noen konkrete unntak basert på diagnose. Dette vil frigjøre totalt 8 senger til 
kardiologisk avdeling som er den avdelingen i med. divisjon som har flest korridorpasienter. 
 
Fra 20.04.2015 starter prosjektet «Fra døgn til dag».  Det gjelder pasienter i akuttmottak som 
vurderes til å få et like godt eller bedre tilbud ved oppfølgning poliklinisk.  Pasientene vil få en 
avtale om poliklinisk utredning og oppfølgning i løpet av 3-4 dager.  Ordningen har foreløpig en 
kapasitet på inntil 4 pasienter 5 dager i uken 40 uker i året. Dette vil stort sett gjelde pasienter som 
har relativt kort forventet liggetid ved evt. innleggelse. Sparte liggedøgn anslås derfor til å være 2,5 
døgn i gjennomsnitt. Dette tilbudet kan også benyttes til å skrive pasienter ut tidligere med avtale 
om rask poliklinisk kontroll. 
 
Det gjennomføres en kartlegging av potensialet i bruken av  pasienthotellet,  og foretaket vil i løpet 
av ca. 1 måned ha klar en vurdering av hva som evt. skal til for at flere liggedøgn kan overføres til 
pasienthotellet. Resultater av dette arbeidet vil foreligge i løpet av mai 2015. 
 
Helse Stavanger har sammenlignet med de fleste andre sykehus i Norge relativt lang liggetid, 4,7* 
døgn(landsgjennomsnitt 4,3).  Ett sykehus med et bredt tilbud (stor egendekning) gjør at foretaket 
har lite oppsplitting av opphold. Dette gjør at liggetiden i Helse Stavanger kan bli registrert som noe 
lengre enn der hvor en større del av oppholdene er splittet på flere sykehus.  Ved overføring fra 
innleggelse til dagbehandling/poliklinikk fjernes de kortere opphold og medfører at snittet av de 
gjenværende sykehusoppholdene blir lengre. Selv om en tar hensyn til disse forholdene er det en 
klar oppfatning i Helse Stavanger at det er et tydelig potensiale for å redusere den gjennomsnittlige 
liggetiden.   
Analyseavdelingen har utarbeidet en oversikt over liggetid per diagnosegruppe(DRG).  Den viser at 
Helse Stavanger for mange diagnosegrupper har tydelig lengre liggetid enn sammenlignbare sykehus 
Det pågår nå en gjennomgang av disse analysene pr avdeling for videre oppfølging på enhetsnivå. 
Det er allerede satt i gang en rekke tiltak og planlegges ytterligere tiltak for å legge til rette for mer 
effektive pasientforløp og dermed kortere liggetid: 
 

- Bedre legebemanning(4 nye LIS-leger, B-gren på medisin) fra august-15 
- Ingen intern ventetid/flaskehalser, også som del av beslutningsstøtteverktøyet «plan for høy 

aktivitet» på hver post. 
- Gjennomgang av pasientforløp med spesielt fokus på diagnosegrupper(DRG) med lang 

liggetid i vårt HF. 
 

- Bedre kliniske beslutningsprosesser 
o Økt legetilgjengelighet på post for tidlige avklaringer og beslutninger, spesielt på vakt 

(ettermiddag og helg) 
o Postspesifikke verktøy for bedre oversikt over progresjon og prioritering av 

pasienter på post (f. eksempel «tavlemøte») 
o Faste møtepunkter for felles situasjonsforståelse akuttmottak (Stand Up 

Situasjonsbrief) 
o Plan for høy aktivitet på 33 poster 

 
 
Disse tiltakene er under innføring.  Reduksjon i liggetid handler om gode medisinske 
beslutningsprosesser, omlegging av rutiner og arbeidsmåter.  Denne omleggingen prioriteres høyt av 
alle ledere. 
 
Fra 01.01.16. er det besluttet å opprette en diagnostisk sengepost med 14 senger som skal driftes 
etter MOBA-prinsippet og organisert som del av MOBA. Den blir del av et diagnostisk senter som 
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også omfatter en diagnostisk poliklinikk for pasienter med alvorlige ikke-organspesifikk symptomer 
hvor kreft er en mulighet. Denne poliklinikken er en del av pakkeforløp for kreft og starter opp i 
oktober 2015. 
 

Kommentarer: 

Med de beskrevne tiltakene forventes det at korridorbelegget i Helse Stavanger er halvert i løpet av 
oktober 2015 (i forhold til de 4 første måneder i 2015) og at bare det unntaksvis er 
korridorpasienter etter januar 2016. 
 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 
 
 
1 vedlegg: Tiltaksliste 
 

* Det finnes to ulike måter å beregne gjennomsnittlig liggetid, forskjellen i de to metodene går i hovedsak 
på hvordan antall opphold telles. Totalt antall liggedager er det samme i de to metodene. Den offisielle 
beregningen av gjennomsnittlig liggetid som vi finner igjen bl.a. i tall fra Samdata og i 
aktivitetsbarometeret gir en gjennomsnittlig liggetid for HST rundt 4,3 dager innenfor somatikken i 
2014. Beregnet etter DRG metoden blir gjennomsnittlig liggetid litt høyere : 4,7 dager  i 
2014. Liggetider i denne styrerapporten benytter DRG metoden. 
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