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Alle Møter - Status 
 
Generelt 
I 2012 ble prosjektet Avansert oppgaveplanlegging startet der målet var å forbedre 
planleggingen av medarbeideres tid og samtidig planlegge økt tid til pasientbehandling. I 
2013 ble prosjektet utvidet, og omdøpt til Alle møter. Utvidelsen innebar aktiviteter for 
forbedring av informasjon og dialog mellom sykehusene og pasientene.   
 
Gjennom de følgende årene er det i Alle møter satt i verk tiltak innenfor avansert 
oppgaveplanlegging, bedre planlegging og gjennomføring av poliklinikk, bedre dialog med 
pasienter og pårørende, samt at fokus på et lederskap og medarbeiderskap som ellers 
underbygger arbeidet i prosjektet er betydelig styrket. Arbeidet har bidratt til gode resultater 
underveis, som f.eks redusert antall ikke møtt (redusert frå 5,3% i 2013 til 4,1 i 2015). 
Enkelte avdelinger med særskilte utfordringer har deltatt som pilotavdelinger for å teste ut 
IKT løsninger og endringer av arbeidsprosesser. Vestlandspasienten er lansert og under 
kontinuerlig utvikling på Helsenorege.no sine nettsider.  Det er etablert regionale 
retningslinjer for planlegging og gjennomføring av poliklinikk, og flere 
fagområder/poliklinikker planlegger behandlers oppgaver med lang tidshorisont. 
(Programdirektiv Alle Møter, versjon 0.9)  
 
Alle møter ble i 2015 etablert som et program.  Årsaken til endring fra prosjekt til program 
var i hovedsak at omfanget kontinuerlig er i endring.  Målet er å bygge støtte for helhetlige 
pasientforløp for foretaksgruppen Helse Vest.  
 
Programmet har regionalt og lokalt  ekspandert mye det siste halvåret med nye prosjekter. 
Nye prosjekter innebærer også at Helse Stavanger må stille med nye ressurser, og vi har det 
siste halvåret slitt med å få nye delprosjektledere og andre ressurser til prosjektene.  Det ser 
nå ut som at vi er rimelig bra besatt med at der mangler en eller to delprosjektledere. 
Prosjektet vil fra april få ny prosjektleder frå det nye prosjektkontoret ved Helse Stavanger.  
 
Alle møter programmet  er estimert til å vare til 2018. 
 
Nedenfor presenteres en kort statusrapport frå de ulike delprosjektene under Alle Møter i 
Helse Stavanger: 
 
Avansert oppgaveplanlegging 
-Delprosjektleder Siri Haugland, Seksjon for ressursstyring og bemanningsplanlegging 
 
Hensikten med delprosjektet Avansert Oppgaveplanlegging er å innføre rutiner og verktøy 
som legger til rette for effektiv og god planlegging av aktiviteten i foretakene. I løsningen kan 
en planlegge og styre både arbeidstid og arbeidsoppgaver i samme system, slik at alle 
involverte får god oversikt over arbeidstid og oppgaver.  
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Når løsningen er innført skal sykehusets arbeidplanleggingssystem; Gat, være verktøyet for all 
planlegging av arbeidstid og arbeidsoppgaver. Dette betyr at eventuelle endringer kun trenger 
å oppdateres en gang i ett system. Målet er å forbedre planleggingen av medarbeidernes tid og 
samtidig planlegge økt tid til pasientbehandling.  
 
Status for implementering av oppgaveplanlegging i Helse Stavanger er per dags dato slik: 

• I Kirurgiske klinikker er oppgaveplanlegging implementert i 2/3 av avdelingene.  
Nevrofysiologisk, ØNH og Plastkirurgisk avdeling har ikke kommet i gang, samt at flere 
enheter er i prosess, men ikke helt i mål. 

• I Medisinsk divisjon er alle enheter enten i full drift med oppgaveplanlegging eller i 
prosess. 

• Alle legekoststeder i Divisjon for Medisinsk Service har implementert 
oppgaveplanlegging. 

• Alle legekoststeder i Kvinne-Barnedivisjonen har implementert oppgaveplanlegging. 
• I Psykiatrisk divisjon er vi nettopp kommet i gang litt i BUPA og på DPS’ene. BUP Bryne 

er første psykiatriske enhet som er fullt oppe og går med alle integrasjoner. 
 
Når det gjelder innføring i Psykiatrisk divisjon blir den mer omfattende enn i somatikken 
fordi det er unaturlig kun å fokusere på legegruppen, en må implementere løsningen for alle 
typer behandlere.  Implementering av oppgaveplanlegging er ressurskrevende både fra 
prosjektet sin side og avdelingene sin side. Det er viktig å ha med seg at for mange betyr 
innføring av oppgaveplanlegging endring i eksisterende rutiner og oppgavefordeling og 
dermed en omstilling som i seg selv tar tid.  Å få på plass gode løsninger og rutiner for 
oppgaveplanlegging i den enkelte enhet som kan vare over tid, prioriteres høyere enn hurtig 
innføring.  Helse Stavanger estimerer å være i mål med innføring av oppgaveplanlegging i 
foretaket innen utgangen av  2016.  
 
Samskapt planlegging 
-Foreløpig to ressurser fra seksjon for ressursstyring og bemannningsplanlegging. 
 
Dette delprosjektet har en tett kobling til delprosjektet «Avansert oppgaveplanlegging». 
Samskapt planlegging har til hensikt å skape en mer dynamisk og helhetlig pasientbehandling. 
Dette skal blant annet gjøres gjennom sammenstilling og videreutvikling av data for å 
kartlegge og planlegge aktivitet og bemanning.  
Prosjektet er i etableringsfasen. Der er foreløpig kun gjennomført kartleggingssamtaler i 
Helse Stavanger på lik linje med de andre foretakene i Helse Vest.  
 
Bedre planlegging og gjennomføring av poliklinikk - Poliklinikkprosjektet 
-Delprosjektleder Solgunn Marie Haddeland fra april/mai fra Avdeling for personal- og 
organisasjonsutvikling 
 
Hensikten med delprosjektet «Bedre planlegging og gjennomføring av poliklinikk» handler 
om å utnytte tiden på poliklinikkene bedre for å kunne behandle flere pasienter innenfor 
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samme ressursramme og for å gi medarbeiderne på poliklinikkene bedre arbeidsforhold med 
mer fokus på pasientbehandling og mindre på prosessar og system. En arbeidsgruppe har sett 
på hvordan en kan gjøre denne planleggingen bedre, og utarbeidet felles retningslinjer for 
foretakene i Helse vest. 
 
De lokale prosjektlederne skulle implementere de nye retningslinjene i foretaket, samt delta i 
utvikling av nye retningslinjer/rutiner. 
 
De utarbeidede regionale retningslinjene for planlegging og gjennomføring av poliklinikk 
består av følgende hovedpunkt: 
Vurdering, planlegging og forberedelse før pasienten kommer  

• Mottak av henvisning; vurdering av henvisning skal starte innen 48 timer etter mottak  
• Planlegge første oppmøte; den som vurderer henvisningen dokumenterer vurderingen 

sin  
• Forberedelse av første oppmøte; tildele time i første brev, hvordan administrere 

timebøkene  
Kontakt med pasienten før pasienten kommer   

• Hvordan informere/kalle inn pasienten, håndtering av ønsker om endring fra 
pasienter, håndtering av endringer forårsaket av foretaket  

Videre forløp for pasienten i spesialisthelsetjenesten  
• Videre forløp i spesialisthelsetjenesten, planlegging av ny poliklinisk time i et allerede 

påbegynt forløp, langsiktig medisinsk planlegging.  
• Informasjon til fastlege/henvisende lege eller andre samarbeidspartnere underveis i et 

poliklinisk forløp  
 
De nye regionale retningslinjene for planlegging og gjennomføring av poliklinikk er gjort kjent 
i foretaket/poliklinikkene når de kom, og retningslinjene er formidlet i arbeidet med 
«Avansert oppgaveplanlegging» ved sykehusets poliklinikker. Nye brev som nå er på plass, og 
oppgaveplanlegging er viktig forutsetninger for implementeringen av de regionale 
retningslinjene.  
Prosjektet har på regionalt nivå, vært lagt på is i en periode på grunn av manglende ressurser 
fra flere av foretakene (inkludert Helse Stavanger). Ny delprosjektleder i Helse Stavanger vil 
nå gripe fatt i disse retningslinjene og arbeide mot en god implementering av dem i Helse 
Stavanger. 
 
Standardtekst og fraser (Brevprosjekt) 
-Delprosjektleder Anne Berit Naley, ortopedisk avdeling 
 
Regionalt prosjekt har utviklet regionale brevmaler for å svare på henvisninger, sende 
timebrev og nødvending oppfølging i tilknytning til dette. Dette omhandler brev som i DIPS er 
klassifisert som «Ventelistemaler». 
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Status for delprosjektet er at alle godkjente brevmaler nå er implementert i HST og alle 
avdelinger har fått informasjon og tilbud om opplæring i form av Workshop. Gamle brevmaler 
er faset ut. Det gjenstår noen få maler som skal brukes for henvisninger som ikke skal 
rettighetsvurderes, samt maler for håndtering av viderehenvisning. 
 
Gjennom prosjektet har en fått: 

• En felles, regional struktur for innhold i timebrev 
• Regionale fraser som sikrer at vi ivaretar foretakenes informasjonsplikt, samt sørger 

for lik informasjon om andre forhold som fagdirektørmøtet har vurdert som nødvendig 
for alle pasienter i Helse Vest 

• Brevmaler som er tilpasset Helse Vest sitt krav om time i første brev til alle pasienter.  
• Egne avdelingsfraser. Mange avdelinger trenger å gi pasientene mer informasjon enn 

det som er regional standard. Dette er typisk forberedelser før timen, eller hvordan 
pasienten skal forholde seg etter en behandling. Ved å skrive egne fraser som 
avdelingen knytter mot egne koder/diagnosegrupper kan ulike pasienter få brev med 
informasjon tilpasset den konkrete behandlingen/undersøkelsen man er innkalt til. 
Med en god struktur i frasene og god kvalitet i registreringen blir brevene riktige og 
tilpasset pasientgruppene uten at man må redigere manuelt.   

 
Prosjektgruppen i Helse Stavanger har deltatt i arbeidet regionalt prosjekt og stått for 
implementering av nye maler hos alle avdelinger i foretaket.  Nye brevmaler er stort sett blitt 
tatt godt imot fra brukerne, selv om det alltid er krevende å gjennomføre endring i rutiner.   
 
Brukerdialog 
-Delprosjektleder Magny Skrettingland, BUP Egersund.  
 
Å ha god kommunikasjon mellom sykehus, pasienter og pårørende er et sentralt mål i alle 
møter. Informasjonen skal være enkel og forståelig enten om den kommer via brev, SMS, 
telefon eller digitalt. Under delprosjektet brukerdialog er der flere prosjekter som retter seg 
mot dette. 
 
Vestlandspasienten.no, som nå er en «landingsside» for Helsenorge.no, er et tilbud til 
pasientene i Helse Vest. Her får de oversikt over timeavtalene sine på sykehuset. Pasientene 
kan gå inn på  «Meldinger» og «Henvisninger» som fremdeles er merket «For Helse Vest». 
Flisen Pasientjournal er foreløpig merket med «For Helse Nord», men fra 22.mai vil denne 
også bli merket med «For Helse Vest».  

• Meldinger er tjenesten hvor pasient ut ifra time kan sende melding til sykehuset/DIPS. 
Iverksatt i desember 2015. Prosjektet følger med på meldingsflyten måned for måned 
og det ser hittil ut til å være økende aktivitet ved at stadig flere bekrefter at de kommer 
til timen og der er stadig flere meldinger inn og ut med f.eks ønske om endret 
tidspunkt for time. 

• Henvisninger viser status for henvisning mottatt, om den er vurdert og fram til time 
er tildelt. 



 

6 
 

• Pasientjournal under Helsenorge.no vil fra 22. mai gjøre sykehusjournalen ved 
sykehus i Helse Vest tilgjengelig for somatiske pasienter.  Sykepleienotater vil ikke 
være tilgjengelig i første omgang. Dokumenter som har hendelsesdato og som er 
godkjent etter 1. mars vil være synlig for pasienten. 
Fra 19. september vil også sykehusjournal for psykisk helsevern, rus og 
sykepleienotater for hele sykehuset vises. Dokumenter som har hendelsesdato og som 
er godkjent etter 1. september vil da være synlig for disse pasientene. 
Pasienter som ønsker å få tilgang til hele journalen sin må fortsatt sende forespørsel til 
sykehuset som de har gjort før.  

 
SMS varsling sender ut melding om tildelt time til pasienter. Det sendes kun tildelingsvarsel 
for første time pr primærhenvisning. I tillegg til tildelt times sendes det ut påminninger. Det 
varsles for somatiske avdelinger med påminning 72 timer før oppmøtetidspunkt og 24 timer 
før for psykiatriske avdelinger.  
Det er tilkommet 3 nye kontakttyper, Hjemmebesøk, Behandling utenfor institusjon og 
Telemedisin. Disse varsles det foreløpig ikke for med SMS, men det foregår kartlegging av 
eventuelt behov og utarbeidelse av tekstmeldingstekst for disse.  
 
Åpen Linje (Innkommende Telefoni) 
-Delprosjektleder Dan Tore Falnes, Kundesenteret  
 
Prosjektet er et organisasjonsprosjekt som skal gjøre det enklere for pasienter å komme 
igjennom på telefon når de kontakter spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at de som 
svarer på telefon har best mulig utgangspunkt for å skape en god «kundeopplevelse».  En 
viktig hensikt med prosjektet er da at pasienter og pårørende får et mer forutsigbart tilbud og 
et mer tilgjengelig sykehus. Prosjektet er i en oppstartsfase og hadde Kick off rett før påske. 
 
Første fase frem mot sommeren 2016 vil være å oppgradere Helse Vest sin telefoniløsning. 
Fase 2 går på organisering av telefonitjenesten og innbefatter funksjonalitet som prosjektet 
mener er nødvendig for å ha god fleksibilitet i den tekniske løsningen i forhold til 
organisering. Har en fleksibel teknisk plattform, er det mulig å se for seg ulike 
organiseringsmodeller i foretakene. 
Prosjektet vil jobbe tett opp mot sykehusets eget Pilotprosjekt «Felles ekspedisjonsløsning 
poliklinikker sydbygg». 
 
Vel Møtt (Innsjekking og betaling) 
-Foreløpig ingen delprosjektleder fra Helse Stavanger. 
 
Hensikten med prosjektet er å teste ut innsjekkingsløsninger og betalingsløsninger for 
pasientene ved poliklinikkene i Helse Vest. 
Prosjektet skulle før sommeren 2016 kjøre piloter på innsjekkingsløsning via DIPS-kiosk. Det 
ble før påske 2016 bestemt fra Helse Vest IKT at en skulle kjøre en anbudsprosess på 
innsjekkingskioskene, og pilotene er derfor utsatt på ubestemt tid. 
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Prosjektet vil jobbe tett opp mot sykehusets eget Pilotprosjekt «Felles ekspedisjonsløsning 
poliklinikker sydbygg». 
 
Mitt Timevalg 
-Foreløpig ingen delprosjektleder fra Helse Stavanger. 
 
Prosjektet skulle i begynnelsen utvikle selvbooking av timer fra sykehuset. Etter dialog med 
pilotavdelinger/poliklinikker som hadde meldt seg, kom det frem at majoriteten av de ulike 
avdelinger ønsket en pilot som dekker «Endring av tildelt time». En ønsker derfor å utvikle 
dette før en går videre med selvbooking av nye pasienttimer. 
 
Helse Stavanger hadde en kandidat for selvbooking av timer fra venerologisk poliklinikk ved 
avdeling for hud og veneriske sykdommer. Denne må nå vente til andre fase av prosjektet, når 
en er klar til å gå videre å se på direkte booking av timer. 
Det er nå ønskelig med en pilot fra Stavanger som dekker endring av tildelte timer. 
   
 


