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TILTAK FOR Å AVVIKLE FRISTBRUDD VED KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN 
Kvinne- og barneklinikken har gjennom lengre tid hatt store utfordringer med å gi pasienter 
behandlingstid innen oppsatt frist. Dette berører både Kvinneklinikken (KK) og Barne- og 
ungdomsklinikken (BUK). Status: 
 
1. BUK  

  
 
 
 
Som man ser av utviklingen har BUK hatt kapasitetsutfordringer gjennom tid. Dette er foranledningen til 
at man høsten 2016 startet arbeidet omstillingsarbeidet i avdelingen. Omstillingsarbeidet berører flere 
forhold, men en vesentlig problemstilling har vært kapasitetsutfordringer ved 
poliklinikken/dagbehandlingen. Noen sentrale tiltak som nå er i gjennomføringsfasen: 
- Ombygging og arealtilpasninger i avdelingen for å frigjøre mer areal til klinisk arbeid. 

Ombyggingsarbeidet i Poliklinikken sluttføres medio april. Arbeidet i resten av avdelingen sluttføres 
høsten 2017. All poliklinikk og dagbehandling som i dag foregår i døgnpostene flyttes gradvis til 
poliklinikken. Denne bevegelsen har startet.   

- 2 sengeposter er samorganisert til 1 sengepost (fra 1. april). Sengetallet reduseres med 5 og 
iverksettes i forbindelse med sommerferien. Personalressurser frigjøres og flyttes til poliklinikken i 
nært samarbeid mellom leder for døgnpost og leder for poliklinikken. Tiltaket vil gradvis 
gjennomføres etter påske.  

- Det gjennomføres oppgaveglidning mellom faggrupper (leger, sykepleiere og sekretærer) slik at 
klinisk personell frigjør tid til ytterligere klinisk arbeid. Personellsammensetningen vurderes 
fortløpende når dette skjer. 

- Organisering av legetjenesten/struktur vil bli gjennomgått og justert på en mer hensiktsmessig måte. 
Prosessen starter etter påske.  
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I tillegg gjøres følgende på kort/mellomlang sikt: 
- Avtale om ekstra kveldspoliklinikk er etablert.  
- Faste planleggingsmøter mellom leder for poliklinikken og seksjonsoverleger.   
- Frigjør stillingsressurs for å bistå i planlegging av legeressurser/pleieressurser ved poliklinikken. 

Samme ressurs planlegges frigjort for å implementere «Alle møter»-elementer – bla. Avansert 
timetildeling. Noe frikjøp vil skje fra Prosjektorganisasjonen. Stillingsressurs er operativ fra 18/4.  

- Oppgaveglidning er i gang. Dette skjer både gjennom kompetanseheving og fordeling av oppgaver 
mellom overleger, LIS, sykepleiere og sekretærer. Fordelingen til rett kompetanse skjer i forbindelse 
med vurdering av henvisninger. 

- Avdelingen har avtale med 2 eksterne leger som etter plan jobber ekstra med polikliniske pasienter 
(gjelder generell barnemedisin, allergologi og hjertemedisin). 

- Avdelingen har i utgangspunktet lav andel kontrollpasienter. Likevel vil noen flere kunne overføres til 
fastleger. Samtidig vil noen pasienter (primært kronisk syke) ha behov for økt kontroll. Undervisning 
av fastleger vil ytterligere forsterkes.  

- Avdelingen har fått øremerkede midler til videreutvikling av Avansert Hjemmesykehus for barn. Viser 
til egen prosjektplan. I dette inngår styrking av kompetanse til primærhelsetjenesten (inkl. fastleger).  

- Det ønskes en internrevisjon for å se nærmere på praksis knyttet til pasientlogistikk (bla. DIPS-
tekniske forhold). Endelig tematikk avklares seinere.   

    
2.    KK 

    
 
 
KK har gjennom siste år hatt utfordringer knyttet til fristbrudd. Dette har i stor grad hatt basis i når «slutt 
ventetid» har blitt registrert. Flere pasienter utredes hos avtalespesialist og henvises til SUS for operasjon. 
For disse pasientene settes nå «slutt ventetid» operasjonsdagen og ikke som tidligere (fram til vinteren 
2016) når pasienten ble tatt inn til preoperativ avklaring (gjerne 1-2 uker i forkant). I tillegg til dette har 
det i begrenset grad vært mulig å utvide antall operasjonsstuer ved SOP da fristbruddspasienter i 
hovedsak ikke kan utføres som dagkirurgi. Fra desember 2016 og fram til mars har man gradvis klart å 
redusere antall fristbrudd. Aktuell pasientgruppe er pasienter som trenger «større» operasjoner – i 
hovedsak pasienter som ikke kan opereres som dagpasienter. Noen tiltak:  
- Etter samarbeid med SOP ble flere operasjonsdager gjort mulig. Gjennom 2017 utgjør dette 14 

enkeltdager.  
- Det er inngått avtale med Flekkefjord sykehus som innebærer å viderehenvisning pasienter til 

operasjon. Avtalen løper fortsatt. Ingen pasienter overføres dersom de ikke selv ønsker dette. Fra 
11/8 tom. 31. mars er 32 pasienter behandlet der. En del pasienter ønsker fortsatt å stå på venteliste 
hos oss selv om dette går utover frist. Etter regelverket kan ikke disse pasienter defineres som 
«Pasientbestemt utsettelse» og det blir fristbrudd.  
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- Man tar opp med aktuelle pasienter om henvisningen kan overføres til HELFO. Det er svært få 
pasienter som ønsker dette. Etter regelverket kan heller ikke disse defineres som «Pasientbestemt 
utsettelse».  

- Det pågår et evalueringsarbeid av dagkirurgien på Hillevåg. Avdelingen er representert i arbeidet og 
det forutsettes at arbeidet vil bidra til bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten generelt og at dette 
vil øke tilgangen til operasjonsstuer også for KK.  

- Man presiserer fortløpende at operatør alltid skal møte opp til avtalt tid ved operasjonsstuene.  
- Også for KK kan det være aktuelt å gjennomføre internrevisjon – jfr. beskrivelse over.  

          
 
 


