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1 Innledning 
 

Avdeling Kvinneklinikken (KK) ved Helse Stavanger HF utarbeider og reviderer systematisk 

interne forbedringsrapporter, vekselvis ved føde- og barselseksjonen og gynekologisk seksjon. 

Rapporten vil gi grunnlag planlegging og kvalitetssikring. I tillegg utarbeides det årsrapporter og 

HMS-handlingsplan. Alle rapportene er tilgjengelige på intranett og internett.
1
 

Den første rapporten ved gynekologisk poliklinikk (GP) ble utarbeidet i 2000 og ble revidert i 

2005 og 2010. Ved 4AC ble den første rapporten utarbeidet i 2001, og revidert i 2006 og 2011. I 

2013ble det utarbeidet en felles rapport for GP og sengepost 4AC (ferdigstilt 2014). 

Denne rapporten er en revisjon av tidligere felles rapport for gynekologisk poliklinikk (GP) og 

gynekologiske fagseksjon 4AC fra 2014. Den inngår også som KKs P16 (prosjekt 2016) innen 

kvalitetsforbedring. 

Avdelingssjef ved avd. Kvinneklinikken oppnevnte januar 2016 en intern tverrfaglig 

arbeidsgruppe. Revisjon av rapporten ble påbegynt 29.1.16.  

Medlemmer i arbeidsgruppen: 

HMS/kvalitetskoordinator Marianne Løland Vestly (leder) 

Avdelingssjef Erik Andreas Torkildsen 

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator Oddrun D. Hompland 

Seksjonsoverlege Bent Fiane 

Seksjonsoverlege Caroline Ravndal 

Seksjonsoverlege Maria Wojtasinska 

Seksjonsoverlege Arne Heggheim 

Avdelingssykepleier Gro Langeteig 

Avdelingssykepleier Anne Jorunn Brokka tom 31.5.15. Pasientkoordinator KK/sykepleier GP 

fom 1.6.16 

Ass avdelingssykepleier GP Marie H. Lea tom 31.5.16. Avdelingssykepleier GP fom 1.6.16 

Pasientkoordinator Margrete Lohne Kvam 

Kreftkoordinator Ellen Tengesdal 

Verneombud Liv Inger Saua Olsen 

Verneombud Ida Nuland Kolstad 

Koordinator for kontorfaglig personell Sissel Røgenes 

Tillitsvalgt Ingrid Bjørkhaug 

Lege i spesialisering Johanne Holm Toft 

Brukerrepresentant, Aud Torild Fjellså 

Praksiskonsulent Pia Skoglund 

Fagsykepleier Hege Larsson Kalvik 

 

Gruppen fikk følgende mandat: 

Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus, skal gjennomføre kvalitet- og 

                                                           
1
 Virksomhetsplanlegging/handlingsplaner Dok.id 8774 

http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Sider/Om-enheten.aspx
https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barnedivisjonen/kvinneklinikken
http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_8774/index.html
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forbedringsprosjekt P16, der tilbudet ved gynekologisk seksjon 4AC og gynekologisk poliklinikk 

gjennomgås. Lignende forbedringsprosjekter har vært utført tidligere, og gjennomføres jevnlig. 

Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som reviderer den tidligere rapporten: ”Tilbudet ved 

de gynekologiske fagseksjonene 4AC og gynekologisk poliklinikk, Avdeling Kvinneklinikken 

SUS” fra 2014. Ny felles rapport oppdateres med aktualiteter, forbedringsområder og statistikk. 

Gruppen skal gjennomføre en brukerundersøkelse og en medarbeiderundersøkelse, se på 

prinsipper for behandling og omsorg innen gynekologi, uttale seg om fremtidig organisering av 

tilbudet til pasientene ved gynekologisk poliklinikk og gynekologisk post 4AC, og komme med 

tiltak på kort og lang sikt. Vurderinger med tanke på nytt sykehus bør også tas med. 

Det skal utarbeides/oppdateres eksisterende pasientforløp for aktuelle pasientgrupper. 

Gruppen må tenke nytt og kreativt. 

Frist for ferdigstilling av rapporten var 31.12.16 
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2 Sammendrag 
 

Avdeling Kvinneklinikken (KK) ved Helse Stavanger HF gjennomfører jevnlig 

forbedringsprosjekter for å planlegge virksomheten fremover. Det er interne tverrfaglige 

arbeidsgrupper som utarbeider rapportene. Denne rapporten er en felles rapport for gynekologisk 

poliklinikk (GP) og gynekologiske fagseksjon 4AC, og er en revisjon av tidligere rapport fra 

2014. 

Rapporten inneholder oversikt over de viktigste endringene siden forrige rapport i 2014, 

beskrivelse av dagens tilbud, pasientforløp, pasientundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, og 

fremmer forslag til fremtidig organisering på kort (0-2 år)og lang sikt(5-10 år). 

Sammendraget beskriver kort innhold i hvert kapittel, og leserne anbefales å lese rapporten i sin 

helhet. 

Kapittel 3 

Her beskrives forslag til organisering av Kvinneklinikken i nytt sykehus.  

Fremtiden er én Kvinneklinikk, der generell gynekologi, gynekologisk kreftbehandling, 

svangerskap, fødsel og barselomsorg er samlet. En forutsetning for rasjonell drift er en samlet 

Kvinneklinikk der døgn og dagbehandling er lokalisert i samme bygg, eller i nær tilknytning til 

hverandre. 

Kapittel 4  

Her beskrives kort tilbudet ved GP, og de viktigste endringene i perioden 2014-2016. 

Det er nå jordmødre med ultralydkompetanse som utfører de fleste konsultasjonene ifm 

svangerskapsavbrudd.  Det pågår et prosjekt som ser på muligheten for å flytte GP til arealene 

4B i østbygget. Målet er at samlokalisering av GP og 4AC kan realiseres høsten 2017. 

 

Kapittel 5 

Våren 2014 ble de gynekologiske fagseksjonene 4A (generell gynekologi)og 4C (gynekologisk 

kreft) slått sammen til en gynekologisk post 4AC. Dette for å tilpasse driften ifm etablering av 

dagkirugisk enhet i Hillevåg (DKH). 4AC benytter ikke akuttmottaket ved SUS. Pasienter til 

elektiv behandling eller ø-hjelp tas imot ved sengeposten hele døgnet.   

Det er tett samarbeid med avdeling for blod og kreftsykdommer(ABK) og Haukeland 

universitetssjukehus(HUS).  

Kapittel 6 

Fom 01.01.15 ble ny organisering av kontortjenesten iverksatt. De kontorfaglige ressursene i 
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Kvinne- og barnedivisjonen ble fordelt til henholdsvis Kvinneklinikken, Barne- og 

ungdomsklinikken og Barne- og ungdomshabilitering(HABU) med hver sin kontorleder. 

Kontorpersonell deltar i den daglige driften av GP og 4AC.   

Kapittel 7 

Pasientforløp i EQS for ulike diagnoser /tilstander er revidert i forbindelse med dette 

forbedringsprosjektet:  

Kapittel 8 

Det er 3 nasjonale pakkeforløp for gynekologisk kreft: Eggstokkreft, livmorkreft og 

livmorhalskreft. Disse er godt implementert i avdelingen. 

Kapittel 9 

For å kunne forbedre tilbudet til pasientene våre er vi interessert i å få tilbakemeldinger om pleie 

og behandling.  Som et ledd i dette ble det gjennomført en brukerundersøkelse. Svarprosent var 

33,4. Mange svarer at de har tillit til arbeidet KK utfører. Når det gjelder brukermedvirkning og 

organisering er svarene mer delte, noe som man kan arbeide videre med. 

Kapittel 10 

I forbindelse med dette forbedringsprosjekt har bedriftshelsetjenesten ved SUS gjennomført 

individuelle helse- og miljøkontakt for kontorpersonell, pleiepersonell på GP og 4AC samt 

legene ved KK. Det er utarbeidet handlingsplaner for å arbeide med forbedringstiltak 

Kapittel 11 

Regional kreftplan innen vår sektor er fulgt opp. Med få unntak har vi et fullverdig tilbud for 

gynekologisk kreft i Helse Vest. Vi har fortsatt fokus på de 4 viktigste risikoområdene: sen 

diagnostikk, informasjonsflyt, kontinuitet og komplikasjonsovervåkning.   

Kapittel 12 

Her beskrives kort visjon, slagord, mål og strategiske satsningsområder for Helse Stavanger, og 

hvordan vi ønsker at verdiene kvalitet, trygghet og respekt skal synliggjøres i vårt daglige arbeid. 

Kapittel 13 

Dette kapitlet omhandler fremtidig demografisk og faglig utvikling. Nye rettigheter og forskrifter 

knyttet til kort ventetid/rask start av behandling, krever ekstra ressurser med hensyn til tid, areal 

og økonomi. Utfordringen i fremtiden er å balansere økt krav fra pasienter med forsvarlig 

behandling og økonomi. Robotkirurgi og avansert laparoskopi er satsingsområder. Ved 

behandling av gynekologisk kreft tar vi utgangspunkt i Regional kreftplan. Bruk av 

kompetanseporttalen er under kontinuerlig utvikling. 
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Kapittel 14  

Her beskrives fremtidig organisering av tilbudet til gynekologiske pasienter-, og tiltak på kort (0-

2 år) og lengre (5-10 år fremover) sikt, for å videreutvikle og forbedre tilbudet. 

Organisering på lengre sikt, dvs. nytt sykehus i 2023 er beskrevet i kapittel 3. 

 

Kapittel 15 

I dette kapittelet gis det er kort oversikt over KKs arbeid med forskning samt en kort beskrivelse 

av kvalitetssystemet. KK har som mål at flere skal drive med aktiv forskning.  

Daglig registering i databaser er nyttig for å gi en systematisk kvalitetsvurdering og forbedring. 

Det legges stor vekt på tverrfaglig lokal utarbeidelse og løpende revisjon av prosedyrer, samt 

pasientinformasjoner.   

Kapittel 16 

Her gis det en kort beskrivelse av KK som praksisplass. Det arbeides aktivt med undervisning og 

veiledning av hospitanter og ulike yrkesgrupper under utdanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremsidebilde: Portrett av Oda Krohg. Malt av Christian Krohg i 1888. 
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3 Nytt sykehus 2023- forslag til organisering 
 

Det sentrale for avdeling kvinneklinikken er at vi blir én Kvinneklinikk, med samlede funksjoner 

av gynekologi, gynekologisk kreftbehandling, svangerskap, fødsel og barselomsorg, i nytt 

sykehus 2023. 

I dagens «Vålands sykehus» har KK spredte funksjoner over flere bygg, noe som er lite 

fremtidsrettet med tanker på ressurser, oppgavehåndtering og god pasientbehandling. 

I tidligere rapporter har det vært utarbeidet ulike alternativer for å møte fremtidens behov. 

Utgangspunktet har vært å samle Kvinne-og barneklinikken fysisk i en ny enhet, da med all 

poliklinisk virksomhet i én inngangsetasje sammen med lokalisert tilbud innen dagbehandling og 

dagkirurgi. Andre enheter som trenger nærhet til hverandre og kan utformes på alternative måter, 

eksempelvis «stjerner» eller «kors», som henger sammen i firkanter. Videre bør man ha felles 

rom, for eksempel felles vaktrom. Dette vil gjøre det lettere for personalet å ha oversikt og kunne 

dele på de arealmessige ressursene.  

Det blir sannsynligvis økt behov for operasjonskapasitet innen obstetrikk, gynekologi og kreft. 

Innenfor gynekologi forventes det noe mer overføring fra døgnbehandling til dagbehandling. 

Allikevel vil nok mye være hentet ut da vi allerede nå ha 80 % dagbehandling. I Nasjonal faglig 

retningslinje for barselomsorgen er det krav om sjukehusoppholdets varighet tilpasses kvinnen 

og den nyfødtes behov. Videre vil samhandlingsreformen få stor betydning, likeledes økt bruk av 

IT i pasientkommunikasjon, fellesundervisning og behandling. Befolkningsvekst og eldrebølge 

vil øke behovet for behandling, selv om også ikke-operative behandlingsmuligheter kan snu 

trender.  

I et nytt sykehus vil veltilpassede lokaler kunne gi bedre utnyttelse av personalet. Eldrebølge og 

fedmebølge ventes å gi økning i cancertilfeller. Rask diagnostikk ved kreftmistanke er et krav 

som forutsetter at lokalitetene gir god pasientflyt. Sentralisering av behandling er viktig, men kan 

også gi negative konsekvenser (slå begge veier). Pasientene lever lenger med utbredt 

kreftsykdom med behov for komplisert behandling. Det gynekologiske fagmiljøet ønsker å 

utvikle ytterligere samarbeid om palliativ og terminal omsorg i primærhelsetjenesten. Forskning 

og mulighet for forskning må videreutvikles i en ny Kvinneklinikk.  

 

En forutsetning for rasjonell drift er en samlet Kvinneklinikk der døgn og dagbehandling er 

lokalisert i samme bygg, eller i nær tilknytning til hverandre. Et nytt sykehus er planlagt å 

bygges i 2 hovedfaser, der all somatisk døgnbehandling, og noe poliklinikk, samles på 

Ullandhaug. Det samme gjelder alt innenfor fødsel og barsel (verken gynekologisk poliklinikk 
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eller fødepoliklinikken er avklart ved skrivende stund). Hovedtyngden av den totale somatiske 

polikliniske aktiviteten og dagbehandlingen, sammen med psykiatri, skal bli igjen på Våland. I 

skrivende stund er det ikke avklart hvordan dette skal fordeles. I konseptet for nytt sykehus 

legges det opp til at det skal være enerom til alle, og at man bygger med «sengehus» og eget 

bygg for aktiviteter som operasjoner, laboratorier, mottak og intensiv. Disse byggene vil ligge i 

nærheten av  hverandre, rundt et torg. Det vil bli gangbro mellom byggene, og flere innganger. 

Dette vil gi kortere avstander til hver enkel funksjon. Rommene blir mest mulig standardiserte 

slik at de kan bygges om ved nødvendighet. 

 

I forarbeidene til et nytt sykehus har KK spilt inn følgende momenter:  

 

 Prinsipielt fraråder KK to-senterløsning. Det er mest hensiktsmessig å beholde KK som én 

samlet avdeling 

 Bygge stort nok 

 Fortsatt egen funksjon med ø-hjelpsmottak, ikke via felles akuttmottak med SUS 

 Felles poliklinikk for gynekologi og føde/barsel med åpningstid utover kvelden 

 Nærhet til operasjonsavdeling  

 Nærhet til føde/barselseksjonen 

 Egen selvstendig sengepost uten deling med andre spesialiteter 

 Eget rom for studenter til undersøkelse og nok PC-er 

 Godt med kontorplass for ansatte 

 Av hensyn til taushetsplikt ifm telefonsamtaler bør en unngå åpne løsninger på tun/vaktrom  

 

Representanter fra arbeidsgruppen besøkte Akershus universitetssykehus (AHUS) og sykehuset 

Østfold (Kalnes) for å innhente erfaring og se hvordan nye sykehus har organisert gynekologisk 

poliklinikk og gynekologisk sengepost. Erfaring fra studiebesøkene er en del av bakgrunn for 

forslag til organisering i nytt sykehus. 

Både ved AHUS og Kalnes har man gode erfaringer med at Kvinneklinikken er samlokalisert, og 

i nærheten av operasjonsavdeling. Begge sykehusene delte sengepostarealer med en annen 

fagspesialitet, noe de ikke opplevde som hensiktsmessig da de ikke har noe samarbeid på tvers. 

Framskrivinger tilsier økt behov for operasjonskapasitet innen obstetrikk, gynekologi og kreft. 

Etter arbeidsgruppens vurdering bør gynekologisk sengepost fortsette som selvstendig sengepost 

uten deling med andre spesialiteter i nytt sykehus, evt. samorganiseres med gynekologisk 

poliklinikk. 

Kvinneklinikken har i dag stor pågang av øyeblikkelig hjelp pasienter hele døgnet. Det er behov 

for utvidet åpningstid, og samlokalisering av gynekologisk sengepost og gynekologisk 

poliklinikk, evt. også fødepoliklinikk/ultralydpoliklinikk.  
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Samlokalisering med gynekologisk sengepost, gynekologisk poliklinikk og evt. fødepoliklinikk 

vil kunne gi samdriftsfordeler som f.eks. bedre utnyttelse av pleiepersonell, leger, utstyr og 

arealer. Det vil være en stor fordel for leger i spesialisering(LIS) med flere overleger i nærheten 

for å konsultere med.  

Etter inspirasjon fra AHUS forslåes det et samlet tverrfaglig kontorfellesskap for KK, sentralt 

plassert mellom gynekologisk sengepost og føde/barsel.  Dette bør inneholde: 

 Kontorfellesskap med personlige arbeidsstasjoner for legene og andre funksjoner. 

 Eget kontor for personer med personalansvar. F.eks. kontorleder, avdelingsoverlege og 

avdelingssjef 

 Kontor for ulike stabsfunksjoner ( for eksempel pasientkoordinator, kreftkoordinator, 

jordmor- og sykepleiefaglig  koordinator, undervisingsjordmor, HMS/Kvalitetskoordinator 

mm.) 

 Felles møterom/lunsjrom med kjøkkenkrok  

Av hensyn til taushetsplikt ifm telefonsamtaler bør en unngå åpne løsninger. På AHUS ønsker de 

f.eks. å «glasse inn» åpne løsninger ved poliklinikken. 

Åpent venteareal i tegninger for nytt sykehus 2023 er plassert veldig nær to av de åpne tunene. 

Her kan det bli vanskelig å ivareta taushetsplikt og diskresjon, noe de daglig opplever som en 

utfordring på Kalnes. ( Her er det også åpne tun med åpne venteareal i nærheten). 

Pasienter som kommer for å få utført medikamentell abort bør ha skjermede arealer. Likeså er 

det viktig at pasienter med gynekologisk kreft blir skjermet fra annen virksomhet. 

Store vindusflater kan gi utfordringer med innsyn og taushetsplikt. Høyde på vinduer i 

pasientrom bør derfor vurderes nøye. 

Viktig å huske på: 

 Gode arbeidsstasjoner for pleiepersonalet, med mulighet for å ta telefon der sensitive 

pasientopplysninger blir diskutert 

 Hvilerom for legene er ikke tegnet inn (totalt 3). Legene må være i umiddelbar nærhet av 

fødeavdelingen med tanke på beredskap. Hvilerom skal være utstyrt med enkel 

kokemuligheter, kjøleskap, seng og arbeidsbenk. Dette er avtalt i egne avtaler (tariff). 

 Kontorer: Det bør være flere tilgjengelige lukkede kontorer for jordmødre og leger. Med den 

aktiviteten som vi har p.t. så er det også nødvendig med egne kontorer. Leder(e) må ha egne 

kontorer, som kan lukkes og være lydtette. Kontorer til leger, i 2. og 3. etasje ser ut til å være 

helt fraværende. 

Åpne kontorlandskap tettes igjen i dag ved andre sykehus. Åpne landskap bør unngås. 
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 Arbeidsplasser og møterom, der man kan samle ansatte for møter, diskusjoner, tavlemøter, 

etc. Møterom for felles vaktrom om kvelder da det allerede er få ansatte på jobb kveld og 

natt. 

 Arbeidsstasjoner der det er plass også for veiledning av studenter 

 Spiserom med te-kjøkken for personalgruppen, kan kombineres med undervisningsrom for 

pleiegruppen og tavlemøter (pleiere kan ikke forlate postene ved lunsj!) 

 Smitterom med eget skyllerom, og sluse  

 Vinduer som ikke går fra gulv til tak, da det kan gi for enkelt innsyn utenifra og fra andre 

bygg.  

 Tilstrekkelig antall mottak- og undersøkelsesrom med plass til ultralydmaskiner, 

gynstol/benk, CTG maskiner, undersøkelsesutstyr og instrumenter, etc. 

 

Konklusjon:  

Kvinneklinikken ønsker å være samlet, for best å kunne utnytte ressurser og utføre optimal 

behandling av kvinner i en sårbar fase, både innenfor gynekologi og i svangerskap/fødsel/barsel. 

Svært mange funksjoner og oppgaver utføres av få hender, slik at nærhet og god logistikk vil bli 

viktig i nytt sykehus. Man vil anbefale de tiltakene som står i dette kapittelet med tanke på 

utformingen av det nye sykehuset. Det er også viktig å få frem hvilke konsepter man tenker seg 

for elektiv og ø-hjelps drift. Det gjelder både for døgnbehandling og 

poliklinisk/dagbehandlingsaktivitet.  
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4 Gynekologisk poliklinikk 

 

Gynekologisk poliklinikk (GP) ble etablert i nåværende lokaler i 1982 da sydbygget ble tatt i 

bruk ved Sentralsjukehuset i Stavanger. 

Poliklinikken drives i dag med planlagte konsultasjoner hos lege, jordmor og sykepleier.  

I tillegg fungerer poliklinikken som akuttmottak for eksterne pasienter på dagtid.  

Alle henvisninger blir prioritert ut fra nasjonal prioriteringsveileder. Innføring av ny Pasient- og 

brukarrettighetslov fra 1. november 2015 gir alle pasientene rett til helsehjelp innen fastsatt frist. 

Alle har også rett på time i første brev. Dette stiller krav til at vaktlister for legene er klar 

minimum 6 måneder frem i tid. 

Inngrep/konsultasjoner som utføres: 

 Utredning, behandling og oppfølging av gynekologisk kreft og forstadier til kreft  

 Utreder og behandler urinlekkasje, livmorfremfall, blødningsforstyrrelser, gjentagende 

ufrivillige abort, ufrivillig barnløshet  

 Forundersøkelser og informasjon i forkant av operasjoner 

 Vevsprøvetakninger  

 Inngrep på livmorhals 

 Undersøkelse og behandling ved svangerskapsavbrudd 

 Kontroller 

 Akutt behandling til pasienter med infeksjoner og smerter i underlivet og ulike 

komplikasjoner tidlig i svangerskapet (svangerskapskvalme, spontan abort, komplikasjoner i 

forbindelse med prøverørsbehandling) 

 Kontroll av post operativ resturin på pasienter operert i Hillevåg 

 Oppfølging av urinretensjon etter fødsel 

 Sårstell 

 

Fra oktober 2014 overtok jordmødre med videreutdanning innen ultralyd konsultasjonene ifm 

svangerskapsavbrudd. Dette var et av forslagene i rapporten fra 2014. Sykepleier assisterer og gir 

timer for videre forløp ved 4AC. Det ble da organisert med 2 faste dager pr uke. Jordmødrene 

fikk i 2016 fått autorisasjon til å skrive ut resepter på prevensjon. Denne oppgaveglidningen fra 

lege til jordmor har ført til frigitte legeressurser. 

Medikamentell metode er foretrukket ved svangerskapsavbrudd, men endelig valg tas i 

samarbeid med kvinnen ut i fra en samlet vurdering av kvinnens situasjon. 

I mars 2015 ble det etablert en egen telefontjeneste der kvinnene selv kan bestille time til 

svangerskapsavbrudd. Denne betjenes av sekretærene. Det er nå ca. 85 % som henviser seg selv 

til svangerskapsavbrudd. 
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På oppdrag fra Helsedirektoratet var det i mars 2015 oppstart av et toårig prøveprosjekt som gir 

privatpraktiserende gynekologer med avtale, adgang til å tilby medikamentelt utført 

svangerskapsavbrudd som hjemmebehandling før utgangen av svangerskaps uke 9. I Rogaland 

gjennomføres det pilot hos to avtalespesialister/gynekologer. De skal over 2 års- perioden ha  

ca.40 pasienter hver.  

I 2016 fikk KK tildelt Såkornmidler fra Helse Vest til et forbedringsprosjekt som arbeider med 

ytterligere forbedringer av forløp og oppfølging ifm svangerskapsavbrudd. Navn på prosjektet er 

«Én til én ved svangerskapsavbrudd». 

Vi har stor andel preoperative journalopptak t ved gynekologisk poliklinikk. Vi tilstreber at 

sykepleier gir pre operativ informasjon og klargjør med hensyn til blodprøver, samtale med 

anestesisykepleier og EKG. Høsten 2015 fikk vi eget EKG apparat, noe som reduserer ventetiden 

for pasientene. Denne aktiviteten krever ledige samtalerom.   

Areal 

Romforholdene ved poliklinikken er små og trange. Det er 4 undersøkelsesrom og 2 samtalerom. 

Det ene har en benk hvor vi kan utføre blæreskanning, sårstell og ta EKG. Det fungerer også som 

observasjonsrom for pasienter som føler seg dårlige, og har behov for å ligge ned. 

Det er en øvre kapasitetsgrense på dagtid som en lite kan gjøre noe med uten endring i lokaler og 

bemanning, men vi må fortsatt være kreative og finne alternative løsninger for å kunne gi det 

tilbudet som er ønskelig. Arealproblemet er stort og aktivitetsnivået så høyt, at gynekologisk 

poliklinikk bør utvides med større areal. 

I forbindelse med dette forbedringsprosjektet (P16), er det igangsatt et prosjekt for å se på 

muligheten for å flytte GP til arealene 4B i østbygget. KKs prosjekt er en del av et større prosjekt 

ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). KK har utarbeidet plan for ombygging og 

tilrettelegging. Målet er at samlokalisering av GP og 4AC realiseres høsten 2017. Se 

prosjektrapport (vedlegg 4a og 4b), og nærmere beskrivelse av prosjektet i kap.14.1 Tiltak på 

kort sikt (0-2 år fremover). 

Bemanning 

Sykepleierbemanningen er i underkant av 7 årsverk (6,9), fordelt på 10 sykepleiere i ulike 

stillingsstørrelser. Derav 1 avdelingssykepleier, 1 assisterende avdelingssykepleier, 2 

spesialsykepleiere og 4 kliniske spesialister og 2 sykepleiere. 
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I oktober 2014 ble arbeidstiden endret fra 08.00 – 16.00 til 08.00 - 15.30. En sykepleier går til 

16.00 mandag - torsdag. 

Det arbeides mot tettere samarbeid mellom GP og 4AC. Fra januar 2015 ble en 60 % stilling slått 

sammen med en 40 % stilling ved avdeling 4AC. Det ble da en 100 % 3-delt turnusstilling med 2 

arbeidssteder.  

Fra 1. april 2016 ble pasientkoordinator for operativ drift i 80 % stilling omgjort til kombinert 50 

% stilling som sykepleier ved gynekologisk poliklinikk og 50 % stilling som pasientkoordinator. 

Ved ledig stilling på poliklinikken skal det dekkes opp av disse 50 %. 

4.1 Behandlingsstatistikk 
 

Oversikt over antall konsultasjoner ved gynekologisk poliklinikk: 

 2009 2012 2013 2014 2015 2016 

Polikliniske konsultasjoner 8066 8526 8628 7705 9061 7141 

ØH konsultasjoner ikke reg 1722 1737 1547 1593 1298 

Kveldspoliklinikk - 51 151 ca. 200 848 802 

 

Rad 1: Viser det totale antall pasienter registrert ved seksjon gynekologi, lokalisasjon 

gynekologisk poliklinikk. Det ble tidligere satt av 30 minutter til konsultasjonene, men fra høsten 

2009 er det oftere vekselsvis 30/45 min på en del av listene. Dette skyldes at mange 

konsultasjoner er mer ressurskrevende ved at de tar lengre tid, og at samme pasient kan være 

innom flere yrkesgrupper på samme dag. I 2009 var det omlegging med fokus på å redusere 

antall kontroller og øke antall ny henvisninger. Dette er det fortsatt fokus på.  

Journalopptak til operasjon ble flyttet fra sengepost til gynekologisk poliklinikk november 2009, 

og opp igjen ved sengepost 4AC i 2014.  

Vi ser at antallet konsultasjoner gikk litt ned i 2014, dette skyldes i hovedsak mangel på leger. I 

2015 har antallet økt, dette skyldes trolig innføringen av prosjektet « Alle møter», samt økt 

egenandel for « ikke møtt – ingen beskjed». Påminning via SMS gjør at flere møter til timen de 

er tildelt. Vi har og hatt god legedekning. 

I 2016 har antallet gått kraftig ned. Det kan skyldes lav legedekning, legestreik samt at 

arbeidstiden til legene ved gynekologisk poliklinikk ble forkortet fra februar 2016. Dette 

medførte i praksis 1 konsultasjon mindre pr lege pr dag.  
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Rad 2: Viser hva som er registrert av øyeblikkelig hjelp ved seksjon gynekologi, lokalisasjon 

gynekologisk poliklinikk. Det vil si øyeblikkelig hjelp pasienter fra kl. 08.00 – 15.30 mandag til 

fredag.  

Rad 3: I 2012 og 2013 ble det satt opp ekstra poliklinikker for å unngå lang ventetid for pasienter 

som skulle til kontroll. I 2014 ble det satt opp sporadiske kveldspoliklinikker for å redusere 

fristbrudd. 

Fra januar 2015 utfører 3 av overlegene kveldspoliklinikk x 1/uke. Dette medfører 

ekstrapoliklinikk for 1 til 2 sykepleiere per uke. Dette er frivillig for sykepleierne. Denne 

ordningen har fortsatt gjennom 2016. Reduksjonen på kveldspoliklinikk skyldes i hovedsak 

avvikling av overlegepermisjon. 

Det vises til rapport fra 2014 for mer utfyllende opplysninger: 

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/4C og gynekologisk poliklinikk, Avdeling 

Kvinneklinikken 

http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Documents/KBD%20Rapport%20Tilbudet%20ved%20de%20gynekologiske%20fagseksjonene%204A_4C%20og%20gynekologisk%20poliklinikk_2014.pdf
http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Documents/KBD%20Rapport%20Tilbudet%20ved%20de%20gynekologiske%20fagseksjonene%204A_4C%20og%20gynekologisk%20poliklinikk_2014.pdf
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5 Gynekologisk post 4AC 
 

Våren 2014 ble de gynekologiske fagseksjonene 4A og 4C omorganisert for å tilpasse driften ifm 

etablering av dagkirugisk enhet i Hillevåg (åpning august 2014). Mindre gynekologiske inngrep 

skulle da utføres der. Seksjonene 4A og 4C ble slått sammen til en gynekologisk post: 4AC. 

Pleiepersonellet fikk ny turnus i august 2014 og sykepleiebemanningen ble redusert med 2,5 

årsverk. Det er det samme personalet som jobbet på 4A og 4C, som nå er på 4AC. Konsekvensen 

av nedbemanningen ble at sykepleiere i vikariater ikke fikk forlengelse. Omorganiseringen førte 

også til at det ble endring i ledelsen og ulike roller. 4AC har en avdelingssykepleier, en 

assisterende avdelingssykepleier, en fagutviklingssykepleier og en fagansvarlig onkologisk 

sykepleier.   

Stillingen som fagutviklingssykepleier ble opprettet 1. april 2014. Fagutviklingssykepleieren har 

ansvar for å ivareta læring og fagutvikling hos de ansatte.  Stillingen innebærer at en organiserer 

internundervisning og fagdager. Hun har ansvar for opplæring av nyansatte, ferievikarer, 

sykepleiestudenter, studenter i videreutdanning i kreft og helsefagarbeidere. 

Fagutviklingssykepleieren har også ansvar for å oppdatere avdelingens prosedyrer i EQS.  

Stillingen som fagansvarlig onkologisk sykepleier ble også opprettet 1. april 2014. Fagansvarlig 

onkologisk sykepleier har sykepleiefaglig ansvar for pasienter innlagt med kreftdiagnoser og 

mistanke om kreft. Stillingen innebærer at en er kontaktperson innen kreftomsorg i ulike fora, 

internt og eksternt. I avdelingen er hun  ressursperson, direkte og indirekte, i særlig komplekse 

pasientsituasjoner.  I samarbeid med fagutviklingssykepleier har hun medansvar for opplæring 

og undervisning.  

Det vises til rapport fra 2014 for mer utfyllende opplysninger om historisk utvikling:  

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/4C og gynekologisk poliklinikk, Avdeling 

Kvinneklinikken 

Sengepost 4AC har 15 heldøgn senger og 4 polikliniske senger i ukedager. 11 heldøgn senger i 

helg og lavaktivitet. 4AC benytter ikke akuttmottaket ved SUS, men tar imot alle akutte 

innleggelser direkte på post. Det betyr at sengeposten må ha akutt beredskap, hele døgnet, syv 

dager i uken. På dagtid i ukedagene møter pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp først ved 

gynekologisk poliklinikk, dersom de ikke umiddelbart trenger seng.  

Daglig blir inneliggende pasienter fra andre avdelinger ved SUS henvist til gynekologisk 

vurdering ved 4AC. De tas imot hele døgnet, syv dager i uken.   

Journalopptak til planlagte operasjoner utføres vanligvis 5 dager i uken. Innskriving og 

http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Documents/KBD%20Rapport%20Tilbudet%20ved%20de%20gynekologiske%20fagseksjonene%204A_4C%20og%20gynekologisk%20poliklinikk_2014.pdf
http://pulsen.sus.no/enheter/kvinnebarn/kvinneklinikken/Documents/KBD%20Rapport%20Tilbudet%20ved%20de%20gynekologiske%20fagseksjonene%204A_4C%20og%20gynekologisk%20poliklinikk_2014.pdf
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blodprøvetaking utføres av sekretær ved 4AC. Dette er en stor fordel for pasientene som da 

slipper å gå via innskrivingskontorer og laboratoriet. 

Vi behandler pasienter med generelle gynekologiske lidelser og gynekologisk kreft: 

Generell gynekologi 

Det tas hånd om underlivssmerter, infeksjoner, cyster, blødningsproblematikk, decensplager og 

urinlekkasjer. Lavrisiko pasienter som skal utføre enkle operasjoner får dette utført ved 

dagkirugisk enhet i Hillevåg. Videre behandles tilstander i første del av svangerskapet, som 

hyperstimuleringssyndrom, alvorlig svangerskapskvalme, graviditet utenfor livmoren, 

spontanaborter og svangerskapsavbrudd.  Kvinner med infeksjon etter fødsel blir også innlagt på 

avdelingen, og har ofte barn og pårørende med seg.  

Gynekologisk kreft 

4AC er også spesialisert for behandling av gynekologisk kreft. Rogaland har høy forekomst av 

arvelig kreft i eggstokk. Det tilbys konsultasjoner med genetiker. De aller fleste pasienter 

behandles ved SUS med kirurgi og cellegift. Se kapittel 10 angående fordeling av hvilke 

krefttyper som behandles ved SUS og Haukeland universitetssjukehus (HUS). 

Behandlingen med cellegift gis poliklinisk ved avdelingen for blod og kreftsykdommer (ABK) 2 

dager i uken (mandag og torsdag). Behandlingen administreres av overlege fra 4AC.  

Alle pasienter med gynekologisk kreft som på grunn av behandling eller sykdomsutvikling har 

behov for sykehusinnleggelse har åpen kontakt med 4AC. Det betyr at pasienten kan ta direkte 

kontakt med 4AC hele døgnet, uten å gå via legevakt eller fastlege.  

Legene som er fast tilknyttet 4AC har generell kompetanse innen fagfeltet. Det arbeides med en 

plan for mer systematisk opplæring av leger i spesialutdanning (LIS leger). Ellers er det jevnlig 

medisinstudenter og hospitanter som får sin undervisning her. Sykepleiergruppen har lang 

erfaring og høy kompetanse innen kreftomsorg. Flere av sykepleierne har spesialutdannelse 

innen onkologi og palliasjon.  

Hver torsdag er det felles møte der leger, fagkonsulent fra 4AC, onkolog og avdelingssykepleier 

fra ABK diskuterer pasienter som mottar eller skal ha strålebehandling og cellegift, samt felles 

problemstillinger.  

En gang i måneden er det undervisningsmøte for legene på avdeling for patologi. Dette er 

dessverre blitt satt på vent pga kapasitet i forhold til opprettelse av MDT-møter. Avdeling for 

patologi har foreløpig måtte prioritere dette.  
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Demonstrasjon av røntgenbilder utføres 2 ganger ukentlig. 

Legene har ukentlig telefonkonferanse mellom de gynekologiske kreftseksjonene i Helse Vest, 

hvor de diskuterer problemer og pasienter. 

Multi disiplinært/tverrfaglig team (MDT) møte ukentlig. Her diskuterer forløpskoordinatorene 

og leger på post hvilken behandling /utredning pasienten skal ha; operasjon, cellegift eller 

stråling, og om behandlingen skal være her på SUS eller på HUS.  

4AC samarbeider med ulike trossamfunn, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog og 

fysioterapeut. Sykehuspresten kommer fast opp til avdelingen hver onsdag for å tilby samtale til 

innlagte pasienter.  

Areal 

4AC holder til i lokaler til tidligere 4C og i en del av korridoren som tidligere var 4A. I 

forbindelse med sammenslåing av 4A og 4C i 2014 ble noen pasientrom endret til 

konsultasjonsrom. Det er flere utfordringer i forhold til arealet. Det er lang avstand fra 

pasientrommene i ene enden av korridoren til hovedavdelingen med vaktrom i den andre enden. 

Dette kan føre til merarbeid for personalet.  

Det er ønskelig med flere enerom med toalett på rommet. Det er en utfordring at vi ofte må legge 

svært syke kreftpasienter på samme rom som pasienter med diagnoser som hyperemesis, spontan 

abort eller operasjonspasienter. Vi har relativt ofte pårørende innlagt, og da blokkeres det 

rommet for andre pasienter.  

Bemanning 

Pleiebemanningen på 4AC er totalt 26 årsverk. Utenom avdelingssykepleier er disse fordelt på 

20,5 sykepleier årsverk og 4,5 hjelpepleier årsverk.  

5.1 Sexologisk poliklinikk 
I januar 2014 ble det etablert et tilbud med sexologisk rådgivning til kvinner og par ved 4AC en 

dag per uke. Bakgrunn for etableringen var et ønske om å ivareta pasienter som av ulike årsaker 

opplever seksuell dysfunksjon på en bedre måte. 

Sexologisk rådgivning gis av klinisk spesialist i sykepleie med videreutdanning i sexologi. Hun 

har autorisasjonen Spesialist i sexologisk rådgivning fra Nordic Association for Clinical 

Sexology-NACS.  

Forekomsten av seksuelle problemer relatert til kreft og kreftbehandling er vel dokumentert, 

dette gjelder særlig kvinner med gynekologisk kreft. I tillegg møter vi andre gynekologiske 

pasienter som har behov for rådgivning, særlig pasienter med dyspareuni og nedsatt seksuell lyst. 
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I samarbeid med gynekolog gis det hormonbehandling og oppfølging av denne. Dette gjelder for 

kvinner med klimakterielle symptomer etter kirurgisk eller medikamentelt indusert menopause.  

Etter en prøveperiode på 3 måneder ble tilbudet utvidet til å omfatte pasienter ved de andre 

divisjonene på SUS, i tillegg til pasienter henvist utenfra sykehuset. Det er ønskelig å få utvidet 

tilbudet. 

 

5.2 Forløpskoordinator 
KK har tre sykepleiere som er forløpskoordinatorer fordelt på 2,5 årsverk, hvorav en har spesial 

utdanning i kreftsykepleie og er koordinator for kreftpasienter.   

Forløpskoordinatorene koordinerer inntak av pasienter i samarbeid med seksjonsoverlegen for 

operativ drift. De har oversikt over mottatte henvisninger og ventelister. I tillegg tildeler de tid til 

undersøkelse og behandling i samarbeid med gynekologisk poliklinikk etter prioritering, 

pakkeforløp for kreft og kapasitet. Forløpskoordinatorene er tilgjengelig for pasientkontakt, på 

telefon eller ved oppmøte, når det gjelder spørsmål vedrørende innleggelse.  

Forløpskoordinator for kreftpasienter har oversikt over behandlingsforløp og pasientforløp, og 

bidrar i alle faser av kreftforløpet. Koordinatoren arbeider for å sikre gode rutiner for samarbeid 

og samhandling for den enkelte pasient og pårørende.  
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6 Medisinsk kontorfaglig personell 
 

Det har vært stor utvikling i kontortjenesten de siste årene. Sekretærene ved Kvinne- og 

barneklinikken var frem til 31.12.14 organisert i en egen avdeling med avd.sjef. På 

Kvinneklinikken var det tre koordinatorer for kontorfaglig personell fordelt på føde- og 

barselseksjonen, gynekologisk poliklinikk, gynekologisk seksjon 4A/4C og gynekologisk 

ekspedisjon samt en administrasjonskonsulent. Denne organisasjonsformen har vært gjeldene 

siden 2006. 

Fom 01.01.15 ble ny organisering iverksatt. De kontorfaglige ressursene i Kvinne- og 

barnedivisjonen ble fordelt til henholdsvis Kvinneklinikken, Barne- og ungdomsklinikken og 

Barne- og ungdomshabilitering(HABU) med hver sin kontorleder. Kontorleder er i linje til 

avdelingssjef. Ved Kvinneklinikken er det pr. i dag kun en koordinator stilling igjen ved 

gynekologisk poliklinikk(GP). Tidligere koordinator ved føde/ barsel samt 

administrasjonskonsulent stillingen ble ikke erstattet etter naturlig avgang og oppsigelse. 

Koordinator 4AC/ gynekologisk ekspedisjon ble ansatt som kontorleder for KK. 

Det ble innført talegjenkjenning (TGK) på SUS i 2013/2014.  Dette resulterte i nedbemanning av 

sekretærer ved naturlig avgang. Det skulle reduseres med 3,2 årsverk ved KK.  

Etter hvert som legene har gått på kurs i TGK har det ført til mindre skriving for sekretærene. 

Gynekologisk poliklinikk 

Sekretærene er med i den daglige driften av poliklinikken ved at de tar imot pasienter og 

registrerer diagnoser og prosedyrekoder. Andre arbeidsoppgaver er å klargjøre pasientlistene til 

neste dag, svare på telefonhenvendelser, tildele timer, blodprøvetaking, levere og hente EKG 

skjema, og skrive notater i Dips og ePhorte.  

I tillegg har en kontroll og oppfølging av ulike rapporter, besvarer pasienters henvendelser via 

Vestlandspasienten, lager klar mapper til operasjoner og svangerskapsavbrudd, samt diverse 

forefallende kontorarbeid. Viser for øvrig til stillingsbeskrivelse i EQS.  

Ved GP er det i dag 4,4 årsverk, fordelt på 5 sekretærer i ulik stillingsbrøk. 

 

Sengepost 4AC 

Hovedoppgavene for sekretær på 4AC er skriving av notater i Dips, føring av diagnoser, 

prosedyrer og eventuelt å henvise pasienter videre til kontroller. Sekretær har også ansvar for 

innskriving og blodprøvetaking av alle elektive pasienter som kommer til innleggelse direkte på 

4AC. Sekretær har også ansvar for kontroll og oppfølging av rapporter i Dips.  

I tillegg har sekretær ansvar for å gjøre klar operasjonspapirer, ta blodprøver og ta ut lister til 
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pasienter som kommer til journalopptak. Samt forefallende kontorarbeid. 

Det er etter nedbemanning i kontortjenesten som var ferdig 31.12.2014 kun 1 sekretær i 100 % 

stilling på 4AC. Viser for øvrig til stillingsbeskrivelser i EQS.  
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7 Pasientforløp 
 

Pasientforløp for følgende diagnoser /tilstander er revidert i 2016:  

 Svangerskapskvalme - alvorlig 

 Svangerskapsavbrudd  

 Inkontinens - Urin 

 Blødningsforstyrrelser- menometrorrhagi 

 Embolisering av muskelknuter i livmoren 

 Smerter i buk/bekken 

 Genitalfremfall/decens   

 Gynekologisk kreftforløp  

Det er lagt inn linker til aktuelle prosedyrer, pasientinformasjoner og relevante nettsider. 

Pasientforløpene er tilgjengelige i EQS via intranett: klikk her, og på internett via avdeling 

Kvinneklinikkens side: www.sus.no/kvinneklinikken. 

Pasientforløpene er også publisert på Helsebiblioteket. 

Pasientforløpene er utarbeidet etter en felles mal. Forløpet for alvorlig svangerskapskvalme vises 

under som et eksempel på utformingen. 

 

Svangerskapskvalme 

 

 

 

 

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/chapter.pl?pid=hst&chapter_id=5706885
https://helse-stavanger.no/Sider/Pasientforløp.aspx
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8 Pakkeforløp for kreft 
 

Standardiserte pasientforløp skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge 

grunnlaget for bedre samhandling i pasientforløp, og samtidig redusere risikofaktorer og unødig 

ventetid for pasienten.  

Målet for pakkeforløp for kreft er å bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk 

begrunnet ventetid.  

Det er 28 nasjonale pakkeforløp i Norge, derav 3 pakkeforløp for gynekologisk kreft. Disse 

trådde i kraft 1.mai 2015 og er godt implementert i avdelingen. Forløpskoordinator har en viktig 

rolle for å få dette til å fungere. Forløpskoordinator gir økt forutsigbarhet/trygghet for pasienten 

med sin tette og fortløpende kontakt med pasienten og involverte instanser i fra henvisning er 

mottatt, i utredningsfasen og til avsluttet behandling.  

3 gynekologisk pakkeforløp for kreft (hentet fra Helsedirektoratet.no) 

1. Eggstokkreft (Link til Helsedirektoratet) 

2. Livmorkreft (Link til Helsedirektoratet) 

3. Livmorhalskreft (Link til Helsedirektoratet)  

https://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreft
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-eggstokkreft
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-livmorkreft
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-livmorhalskreft
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9 Brukerundersøkelse 
 

Kvinneklinikken gir variert behandling til pasienter og det er viktig med tilbakemeldinger på det 

som utføres. Som et ledd i dette ble det gjennomført en brukerundersøkelse desember 2016 og 

januar 2017. 

Metode 

Spørreskjemaet (vedlegg 1) ble utarbeidet på bakgrunn av spørsmål fra tidligere 

spørreundersøkelser og spørreskjema med validerte spørsmål fra Kunnskapssenteret. 

Undersøkelsen ble godkjent av personvernombudet(PVO) i Helse Stavanger.  Corporater 

Surveyor ble brukt til håndtering av data. Data ble anonymisert, lagret på sikret område og slettet 

etter at undersøkelsen var avsluttet. 

Spesialkonsulentene Inger Berge og Harry Waldeland fra HV-IKT medvirket i forhold til 

innplotting av spørreskjema, uttrekk av lister med telefonnummer fra DIPS databasen, samt 

uthenting av resultatrapporter fra undersøkelsen. 

Pasienter fikk SMS via verktøyet Intouch for å komme til spørreundersøkelsen, over en periode 

på 7 uker. I forkant ble det delt ut informasjonsskriv om brukerundersøkelsen til pasientene ifm 

konsultasjonen/oppholdet ved gynekologisk poliklinikk og post 4AC. Det var også oppslag med 

informasjon om undersøkelsen i avdelingene.  

1359
2
 pasienter ble inkludert i undersøkelsen. Totalt var det 454 kvinner som svarte på 

undersøkelsen. Det gav en svarprosent på 33 %. Av 454 svar var det 58 % som var til en 

poliklinisk undersøkelse og 42 % som var til innleggelse eller dagbehandling ved sengeposten 

4AC. 

Aldersspredningen var fra 16 år til 90 år, med en median på 42 år. De fleste pasientene var fra 

Stavanger og Sandnes kommune.  

På spørsmålet om hvordan de selv beskrev sin egen helse mente de fleste at helsen var god (63 % 

vs 37 %). 

Kvinneklinikken har mange studenter i perioder. De fleste opplevde ikke studenter i perioden 

som de var til behandling, men 155 pasienter svarte at de hadde det. 90 % svarte at de opplevde 

møte med studentene som bra, mens 10 % mindre bra eller dårlig. 

 

                                                           
2
 Det ble sendt til 1399 pasienter. Vi mottok 40 feilmeldinger. SMS levert til 1359 pasienter. 
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Forbedringspunkter: 

Denne spørreundersøkelsen var svært vanskelig å få gjennomført. Personvernombudet påpekte 

strenge regler på hvordan vi kunne ta kontakt med pasientene. Det var ønskelig med brev, men vi 

vet fra tidligere at det gir dårlig svarrespons. Det var derfor ønskelig med elektronisk løsning, 

som viste seg å være svært vanskelig å få til. Hovedsakelig pga ikke tilgjengelige sikre 

elektroniske løsninger. En løsning som ble godkjent var SMS, men det var vanskelig å få ta i 

gode lister med pasientenes telefonnumre. Det bør være enklere for avdelingene ved SUS å få 

hjelp til å hente ut uttrekk av telefonnummer til pasientene. Dette bør kunne legges inn som en 

bestilling til HV-IKT, uten at en må ha kjennskap til hvem i HV- IKT som sitter på denne 

kompetansen. Utsendelse av undersøkelsen ble 2 måneder forsinket på bakgrunn av dette.  

9.1.1 Brukerundersøkelsen 4AC   

Det var totalt 191 pasienter som svarte at det hadde vært ved sengeposten til oppfølging og 

behandling. De som fikk behandling ved sengeposten var det omtrent delt hvor de hadde vært til 

forundersøkelsen, mange ved poliklinikken. 8 stykker var ikke til forundersøkelse. De fleste var 

som nevnt ved sengeposten, mens noen det var noen som fikk behandling ved DK Hillevåg.  

De fleste får timen de opprinnelig settes opp til, men hver 5. pasient får endret sin time. De fleste 

får komme inn til legen i løpet av en halvtime, men det er noen som må vente over en time. 

Mange svarer at de har tillit til arbeidet KK utfører, og opplever at personalet har god faglig 

kunnskap. Når det gjelder brukermedvirkning og organisering er svarene mer delte, noe som man 

kan arbeide videre med. Alt i alt, var de flest godt fornøyd med behandlingen. 

De fleste hadde ikke komplikasjoner etter behandling (81 % vs. 19 %). 17 personer ble reinnlagt.  

9.1.2 Brukerundersøkelse gynekologisk poliklinikk.  

Det var totalt 263 pasienter som svarte at det hadde vært ved gynekologisk poliklinikk. Det var 

noen som også skriver de fikk poliklinikk behandling ved 4AC (10 %) og DK Hillevåg (5 %).  

De fleste får time i første brev, uten endring, men fortsatt får hver 4. pasient endret sin time 

minst en gang. Mer en halvparten kommer inn til legen innen 15 minutter, mens 8% venter mer 

enn 1 time. Mange svarer at de har tillit til arbeidet de ansatte utfører og med forståelig språk. 

Når det gjelder brukermedvirkning er svarene mer delte. Organisering og utstyr får god 

tilbakemelding.  

Alt i alt, var de flest godt fornøyd med oppfølgingen ved gynekologisk poliklinikk (86 % vs. 14 

%). 
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9.2 Kommentarer 
Det kom mange kommentarer fra pasientene i løpet av spørreundersøkelsen, totalt 151. 

Av svarene som er skrevet var det ca 60 stk med positive kommentarer, 50 stk med negative 

kommentarer, og 26 stk der svarene er mer delte i erfaringene. 13 hadde ingen kommentarer.  

Av kommentarer er det noen som går på pasienttilfredshelt, organisering av postene og hvordan 

legene arbeider. Men i det store og det hele er det positive tilbakemeldinger både til sykepleiere 

og leger. 

 

Noen eksempler på kommentarer:  

 

Pas 1: Generelt fornøyd med min innleggelse. 

 

Pas 2: Passe på at info skriv med svar på prøver kommer før eller samtidig som den elektroniske 

innkalling til behandling. 

 

Pas 3: Legene og sykepleier var veldig hyggelig og snill. Tusen takk for hjelpen 

 

Pas 4: Bedre stoler når man sitter og venter. Kanskje som er separate, da det er veldig 

ubehagelig når en har vondt og personen vedsiden av sitter og beveger seg mye eller 

vipper frem og tilbake med ryggen 

 

Pas 5: Det føltes uproft å bli tatt temp og blodtrykk på i venterommet sammen med andre. Meget 

lang ventetid, fikk hjelp 2 timer etter booket tid. 

 

Pas 6: For lite informasjon om selve operasjonen og postoperativ. Savnet oppfølging. 

 

Pas 7: Skulle gjerne se at innkalling til time hver 3 mnd gikk raskere. Må purre selv hver gang 

for å få ny tid, denne gangen purret jeg 3 ganger før noen kunne gi meg en time. 

 

Pas 8: Jeg opplyste om at jeg var engstelig for gynekologisk undersøkelse, men følte ikke at dette 

ble vist aksept for eller tatt hensyn til. Det opplevdes som svært ubehagelig å ikke bli tatt 

på alvor, da frykten er helt reell for meg som pasient. 

 

Pas 9: Veldig fornøyd med personalets behandling. Gruet meg fælt til inngrepet og fikk god 

støtte og informasjon  

 

Pas 10: Forvirrende med nye leger og nye sykepleiere ved hvert besøk 

 

Pas 11: Supert faglige og dyktige personale, alltid like imøtekommende. Profesjonelle og dyktige 

leger som også ser og imøtekommer mennesket. 
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10 Individuell helse- og miljøkontakt  
 

I forbindelse med vurdering av smitterisiko for jordmødre ved føde- og barselseksjonen, ble det 

foreslått av bedriftshelsetjenesten ved SUS at man skulle utføre en individuell 

arbeidsmiljøkartlegging blant alle medarbeiderne ved KK. En slik kartlegging har aldri vært 

utført ved avdelingen og den erstatter den elektroniske medarbeider-undersøkelsen som vi 

vanligvis har gjennomført ifm tilsvarende forbedringsprosjekt. 

To bedriftssykepleiere gjennomførte samtaler med pleiepersonell og kontorpersonell ved 

gynekologisk poliklinikk og 4AC våren 2016. Leger og stabspersonell fikk samtale høsten 2016 

og våren 2017. Skjema som ble brukt under kartlegging er vedlegg 2 i kapittel 18. 

Resultater av kartleggingen har vært gjennomgått på fagdager og/eller personalmøter, og 

handlingsplaner for hver enhet har blitt utarbeidet for å arbeide med forbedringstiltak. 

Oppsummering gynekologisk poliklinikk 

Alle 9 medarbeidere på poliklinikken deltok i kartleggingen som ble gjennomført fra 6.juni til 

13.juni 2016. Medarbeiderne på poliklinikken trives godt i arbeidet sitt, flertallet har jobbet der i 

mange år. Det anbefales at man i det videre arbeidet ser på eksponering for HPV, samt røyk og 

lukt i forbindelse med konisering. Bedriftshelsetjenesten vil undersøke nærmere om det er 

indikasjon for at medarbeiderne skal få tilbud om vaksine for HPV.  

Medarbeidere som er usikre på om de fremdeles er beskyttet mot Hepatitt B, bør finne ut av det. 

Det anbefales at det i det videre arbeidet legges til rette for at rutiner for desinfeksjon, og bruk av 

desinfeksjonsmidleneVirkon og Perasafe er tema på internundervisning.  

Lokalene er utformet slik at det kan vanskeliggjøre gode arbeidsstillinger, i tillegg opplever 

medarbeiderne at inneklimaet til tider ikke er godt. Tiltak bør vurderes. Det anbefales å gjøre en 

ergonomisk vurdering av kontorarbeidsplassene til lederne på poliklinikken. 

Vold og trusler oppstår sjelden, Helse Stavanger har vedtatt at alle avdelinger skal utføre en 

risikovurdering ift vold og trusler i løpet av 2016. 

Forslag til tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet ved GP: 

 Kunne man hatt calling istedenfor telefon? (under arbeid) 

 Det hadde blitt mer variert arbeidsdag ved å dele listene (utført) 

 Det er viktig at det er 1 person som er på «løst»/går imellom (utført) 
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Oppsummering gynekologisk sengepost 4AC 

Kartleggingen foregikk i perioden 15.juni-20.august 2016, 30 av 31 medarbeidere deltok. 

Kartleggingen ved 4AC har vist faktorer i arbeidsmiljøet som medarbeiderne eksponeres for, den 

har også avdekket områder for forbedring.  

Det er svært mye som fungerer veldig bra ved 4AC, og som avdelingen jobber godt med. Mange 

har vært i avdelingen i mange år, og studenter som har vært i praksis der vil gjerne begynne å 

jobbe på avdelingen. 

På bakgrunn av kartleggingen må det lages en handlingsplan, den bør være jevnlig tema på f.eks. 

personalmøter fremover. 

Det anbefales i det videre arbeidet at 4AC jobber med opplæring rundt cytostatika.  

Avdelingen bør også se på hvordan vaktrommet fungerer, både den fysiske utformingen, 

støynivå og dataarbeidsplasser. 

FAMU har vedtatt at alle avdelinger skal gjøre en risikovurdering ift vold og trusler i løpet av 

høsten 2016, dette gjelder også for 4AC. 

Arbeidspresset og kravene medarbeiderne møter kan til tider være store, kan avdelingen gjøre 

tiltak for å redusere dette? 

Omorganiseringen i 2015 har ikke blitt evaluert, det anbefales at det settes av tid til å gjøre det. 

Medarbeiderne har forslag til tiltak, forslagene bør vurderes og eventuelt ta med i en 

handlingsplan. 

Det er i etterkant av kartleggingen blitt utarbeidet en handlingsplan i forhold til de punktene som 

kom frem i kartleggingen. En har videre utarbeidet en risikovurdering ift vold og trusler. 

 

Oppsummering kontorpersonell 

Alle 17 medarbeidere deltok i kartleggingen som ble utført i perioden april/ mai 2016. 

Medarbeiderne i kontortjenesten gir uttrykk for at de trives på jobb. Det kan til tider være svært 

travelt etter nedbanning i forbindelse med talegjenkjenning. I praksis har ikke talegjenkjennings-

prosjektet fungert etter intensjonen. Det er ikke nok leger som bruker TGK, slik at gevinsten har 

vært mindre enn forventet. Sekretærene har fremdeles har mye skrivearbeid.  

Det er for tiden en gruppe på SUS som ser på mulighet for felles ekspedisjon for alle 

poliklinikkene i syd-bygget. Ved gynekologisk poliklinikk er det knyttet usikkerhet omkring 

hvilken påvirkning dette har for deres arbeid.  

I etterkant av kartleggingen er det utarbeidet en handlingsplan i forhold til forbedringspunktene 

som kom frem i kartleggingen. Det arbeides med tiltak som er beskrevet i handlingsplan for 

kontortjenesten ved KK.  
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Tiltak fra handlingsplan som er iverksatt/planlagt: 

 Persienner ved fødepoliklinikk/ultralydlaboratoriet 

 Innføring av fagdag fra mars 2017 

 Innføring av fleksitid i løpet av vinter/vår 2017 

 Er involvert i gruppe som arbeider i forhold til felles ekspedisjon for poliklinikker syd.bygg 

 Hev/senk pult er montert på gynekologisk poliklinikk og gynekologisk ekspedisjon 

  

Oppsummering leger KK 

34 leger deltok i kartleggingen som ble gjennomført i desember 2016/februar 2017. 

Legene på KK forteller at de trives svært godt med sine kollegaer og sitt fag, det er varierte og 

interessante arbeidsoppgaver. Medarbeiderne er eksponert for biologiske faktorer og 

ergonomiske utfordringer. Inneklimaet på vaktrom er en utfordring. Medarbeiderne opplever til 

tider svært belastende hendelser i arbeidet sitt, og de fleste svarer at det er en god arbeidsplass å 

være på når vanskelige situasjoner oppstår. Mange forteller om et svært stort arbeidspress, og det 

er en bekymring blant medarbeiderne for at hvis det fortsetter med det samme arbeidspresset vil 

det føre til stor slitasje og belastning for medarbeiderne, noen forteller at arbeidspresset allerede 

har påvirket helsen deres. Flere sier at bemanningen ikke er god nok. Medarbeiderne har selv 

mange forslag til forbedringer av arbeidsmiljøet sitt. Forslagene er implementert i revidert HMS-

plan for leger og vil bli arbeidet videre med i 2017/2018. 
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11 Regional kreftplan 

Det foreligger 2 rapporter som ligger til grunn for den regionale kreftplan, Regional kreftplan 

2005-2010 (med perspektiv til 2020) (utfaset) og Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-

2017.  

Planen innen vår sektor er fulgt opp. Haukeland universitetssjukehus (HUS), er sertifisert som 

utdanningsavdeling for spesialistkandidater i gynekologisk onkologi av ESGO (European 

Society of Gynecological Oncology). 

I rapport fra Helsetilsynet om ” Risikobildet av norsk kreftbehandling” 4/2010 presiseres 

betydning av å se hele omsorgskjeden med diagnostikk, behandling, oppfølging, lindrende og 

terminal behandling i sammenheng.  

De 4 viktigste risikoområdene er sen diagnostikk, informasjonsflyt, kontinuitet og 

komplikasjonsovervåkning.  

Vi har i dag et regionalt samarbeid ut fra en desentralisert modell. Med unntak av trofoblast 

svulster og noen spesialtilfeller som sentraliseres til Radiumhospitalet, har vi et fullverdig tilbud 

for gynekologisk kreft i Helse Vest. Dette gjelder både kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi. 

Det er utarbeidet kliniske retningslinjer for henvisning og behandling til HUS for ulike 

diagnosegrupper. Ukentlige gjennomføres kliniske telefonkonferanser der kasus diskuteres. 

Videre har vi møter med utarbeidelse av felles rutiner og for øvrig regelmessig faglig kontakt.  

De fleste pasienter med eggstokk- og livmorkreft opereres ved SUS. 

Pasienter med livmorhals - og skjedekreft samt livmorkreft og eggstokk kreft med spesielle 

problemstillinger blir henvist til HUS.  

 

Oppfølgingen etter primærbehandling foregår i all vesentlig grad ved SUS. 

Cellegiftbehandlingen blir gitt etter nasjonale retningslinjer. Pasienter kan få mulighet til å delta i 

internasjonale studier. 

Palliativ behandling blir ofte aktuelt og samarbeid tverrfaglig er særdeles viktig. Dette gjelder 

avlastende kirurgi, stenting, embolisering og stråling. Ved behov for avansert smertebehandling 

har vi et godt og tett samarbeid med mobilt palliativt team (MPT). 

Det er avgjørende for et godt behandlingsforløp å ha en egen post (4AC) hvor kompetansen 

innen gynekologisk kreft både på lege- og pleiesiden er samlet. 

https://helse-vest.no/
https://helse-vest.no/
https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2013%20-%20Regional%20plan%20for%20kirurgi%20i%20Helse%20Vest%202013%20-%202017.%20Med%20vedlegg.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2013%20-%20Regional%20plan%20for%20kirurgi%20i%20Helse%20Vest%202013%20-%202017.%20Med%20vedlegg.pdf
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2010/helsetilsynetrapport4_2010.pdf
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12 Prioriterte verdier i et fremtidig tilbud 
Helse Stavanger Helseforetaks (HS HF) strategiplan for 2013-2017.  

Visjon: - Vi skal fremme helse og livskvalitet  

Slagord:  - Vår kompetanse – din trygghet  

 

Mål:   

 Trygge og nære sykehustjenester  

 Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk  

 En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon.  

 

Strategiske satsningsområder: 

 Utvikling av kjernevirksomheten  

 Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser  

 Utvikling av samhandling og relasjonsbygging.  

 

Det er utarbeidet en tiltaksplan for hvert av de strategiske satsningsområdene.  

Verdiene som visjonen bygger på er KVALITET, TRYGGHET OG RESPEKT. Disse verdiene 

betyr for avd. Kvinneklinikken: 

 

1. Kvalitet  

”Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evner til å tilfredsstille uttalte og 

underforståtte behov”.  

Kvalitetsaspektet har ikke alltid vært så sentralt i det offentlige helsevesenet. Høy effektivitet og 

lav kostnad prioriteres ofte foran kvalitet. Viktige elementer her vil være:  

Tilgjengelighet  

Tilbudet vi tilbyr må være tilgjengelig for pasientene. De skal få hjelp så raskt som mulig ut fra 

de ressursene som er tilgjengelige og utfra behov for helsehjelp.  

Faglig kompetanse 

Tilbudet til pasientene skal være faglig forankret. Personalet skal til enhver tid være faglig 

oppdatert. Avdelingen har ansvar for å gi alle ansatte mulighet for faglig oppdatering, slik at 

pasienttilbudet blir faglig forsvarlig og av høy kvalitet. De ansatte skal til strebe å ha så høyt 

faglig nivå som mulig på undersøkelse, behandling og pleie.  

http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Documents/Strategidokument%20-%20Strategiplan%20for%20Helse%20Stavanger%20HF%202013%20-%202017.pdf
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Kontinuitet All behandling og pleie skal bygge på kontinuitet. Pasientene skal måtte forholde 

seg til færrest mulig antall personer. Lege og sykepleier skal til en hver tid ha oversikt og best 

mulig kompetanse om pasientens og pårørendes behov.  

God tidsbruk  

I driftsplanleggingen vil man ha en planlegging som i størst mulig grad optimaliserer tidsbruken, 

slik at pasientene unngår unødvendig ventetid. I tidsbruken skal det også ligge respekt for 

pasientens tid og tidsbruken skal i størst mulig grad optimaliseres sett fra pasientens ståsted.  

Utvikling  

Vi skal være proaktive overfor nye muligheter som kan gi høyere kvalitet på tilbudet til 

pasientene. Vi ønsker også å være førende i forhold til faglige nyvinninger. KK har som mål at 

flere skal drive med aktiv forskning. 

 

2. Trygghet  

”Trygghet er en følelse av balanse, tillit, energifrigjøring, harmoni, sjelefred, fotfeste, glede og 

lykke”.  

Et meget sentralt begrep i all behandling og pleie er trygghet for pasientene. Viktige elementer i 

dette må være:  

Kompetanse  

Faglig kompetanse er nødvendig for å ha trygghet og trivsel i arbeidet. Vi skal legge til rette for 

at alle ansatte har den nødvendige kompetanse slik at behandlingen som gis holder faglig 

standard og etiske mål 

Kommunikasjon  

God informasjon og kommunikasjon er viktig for at pasientene og pårørende skal føle seg 

ivaretatt. God muntlig kommunikasjon mellom de ansatte er viktig for å unngå misforståelser. 

Alle ansatte er ansvarlig for å holde seg oppdatert i elektronisk pasientjournal.  

Pasientsikkerhet  

Vi skal ha kontinuerlig fokus på pasientsikkerhet og systematisk utvikling av kvalitet. Dette for å 

gi pasientene best mulig behandling som igjen er med på å skape trygghet hos pasientene.  

 

3. Respekt  

”Respekt eller aktelser er et begrep for vår holdning overfor andre som kan vise at vi anerkjenner 

at den andre er verdig en aktelse enten som vår likemann eller som en vi setter høyere enn oss 

selv”.  
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Pasienten skal i hele forløpet behandles med høflighet og verdighet av alle ansatte. Vår respekt 

for pasientene skal komme til utrykk slik: 

Pasientens integritet  

Alle ansatte er ansvarlig for å ivareta pasientens integritet. Vi vil gjøre det vi kan for å 

imøtekomme pasientens ønske.  

Vi er ansvarlig for å tilrettelegge best mulig for alle pasienter. Pasientene er ikke alene med lege 

under gynekologisk undersøkelse. De kan reservere seg mot at det er studenter tilstede.  

Pasientens tid  

Like mye som vi forventer at pasienten møter til avtalt tid, må pasienten kunne forvente at vi 

holder tidsskjemaet. Men dessverre som på alle andre steder er det ikke til å unngå at det blir 

venting/forsinkelser/strykninger. Alle ansatte er ansvarlige for å informere pasienten om disse 

mulighetene og holde pasientene oppdatert når de sitter og venter.  

Brukermedvirkning  

Pasienten må få god og forståelig informasjon om sin helsetilstand, undersøkelsesresultater og 

behandlingsalternativer slik at pasienten selv kan være med i beslutningen om videre tiltak og 

behandling. 
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13 Fremtidig demografisk og faglig utvikling 

13.1 Demografisk utvikling 

Det er høye forventninger i befolkningen i forhold til medisinske muligheter. Kvinneklinikkens 

oppgave er å gi et forsvarlig tilbud til befolkningen ut ifra tildelt budsjettramme. 

Befolkningsvekst, særlig i de høgere aldersgrupper, blir en betydelig ressursutfordring. 

Henvisinger til Kvinneklinikken blir prioritert ut fra Nasjonal prioriteringsveileder. Ny lov i 

2015 gir alle pasienter rett til helsehjelp innen fastsatt frist.  Nye rettigheter og forskrifter knyttet 

til kort ventetid/rask start av behandling, f.eks. for kreftpasienter, samt en stadig økende 

innvandring med fremmedspråklige pasienter krever ekstra ressurser med hensyn til tid, areal og 

økonomi.  

Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse tilbudet og pasientløp ved KK i forhold til nasjonale 

føringer og forventet demografisk utvikling. 

Helse Vest er den helseregionen med størst prosentvis forventet befolkningsvekst fram mot 2040 

med 27 % vekst. Se figur 1. 

Av opptaksområdene i Helse Vest er det Helse Stavanger som har størst forventet vekstøkning i 

befolkinga, med 32 % forventet vekst. Se figur 2. 

I aldersgruppa 15-45 år er det størst vekst i Helse Bergen og Helse Stavanger 

Aldersgruppa 15-45 har lavere vekst enn gjennomsnitt alle aldre; blant annet i forhold til at det er 

6 ganger større vekst for eldre 70+. 

 

 

Figur 1. 
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Figur2. 

 

Det er benyttet SSB framskrivingsalternativ (MMMM) for folketallsutvikling. 

 

13.2 Faglig utvikling  
Avdelingens leger deltar på kurs og internasjonale kongresser. Prosedyrene i EQS gjennomgås 

jevnlig for å sikre at de er oppdaterte i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer. 

Faglig utvikling i generell gynekologi  

Det er gjort noen prioriteringer for å øke legebemanningen på dagtid slik at det blir tid til 

veiledning og opplæring av leger i spesialistutdanning (LIS). Flere av avdelingens overleger 

nærmer seg pensjonsalder og det er svært viktig å sikre erfaringsoverføringen fra senior 

overleger til de yngre overlegene og LIS-leger. Avdelingen har behov for flere legestillinger. 

Det er ønskelig med 3 leger(2 overleger og en LIS), ved avdelingen hver dag for å sikre 

kunnskapsoverføring og tid til å sette seg inn i sykdomsbildet til den enkelte pasient. Det er 

ønskelig at det er tilstrekkelig tid til å gjøre litteratursøk og konsultere andre spesialiteter ved 

sammensatte og vanskelige problemstillinger. Dette vil over tid høyne kunnskapsnivået, 

pasientsikkerhet og kvalitet i hele avdelingen. 

Utviklingen innen kikkhullskirurgi har vært stor de senere årene og vi utfører avanserte inngrep 

ved avdelingen. Kikkhullskirurgi krever mye trening og en del øving på simulator for å unngå 

komplikasjoner og for at inngrepene ikke skal ta for lang tid. Det jobbes med å få et strukturert 

opplegg for simulatortrening. Ferdighetstrening for invasive prosedyrer er et satsningsområde for 

Helse Stavanger HF («Tryggere leger- Bedre Pasientsikkerhet». Forprosjekt «Ferdighetssenter 

for invasive prosedyrer», april 2015). Avdelingen har flere yngre overleger som er dedikerte og 

ønsker å utvikle kompetanse og ferdigheter innen kikkhullskirurgi. 
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Vi utdanner lege-spesialister ved Kvinneklinikken, og de fleste har hele sin utdanning her. Det er 

derfor viktig at det skjer hospitering ved andre sykehus i for eksempel overlege-permisjoner, slik 

at vi kan få impulser fra andre sykehus og se andre måter å organisere pasientbehandlingen på. 

Hele LiS-utdannelsen er i endring. Fra 2019 vil LiS-utdannelsen legge fokus på læringsmål og 

læringsaktiviteter, og veilederrollen vil bli viktigere. I 2017 er alle læringsmålene under høring, 

og i løpet av 2017 og 2018 vil Kvinneklinikken være nødt til å lage et utdannelsesprogram, med 

avtaler, for at avdelingen skal kunne søke om godkjenning. Med all sannsynlighet vil vi kunne 

tilby de fleste læringsmålene her i Stavanger, men at det vil bli et samarbeide med Helse Fonna 

for å lage en total pakke for hele regionen. Tilsvarende vil det blir laget avtaler mellom Helse 

Bergen og Helse Førde. Hele utdannelsen vil bli gjennomført med hjelp av regionalt 

utdanningskontor (RegUt) som ligger i Bergen. SUS har opprettet et eget utdanningssenter som 

vil være med å styrke utdannelsen av LiS. Turnusleger vil gå ut, og i stedet opprettes en 

grunnutdannelse LiS del1. For de som skal videre som gynekolog og obstetriker vil få dette som 

LiS del 3. Hele utdannelsen vil få en minstetid på 6,5 år, og det vil bli en bred utdannelse på fag, 

forskning, pasientsikkerhet, etikk, samhandling etc. 

Faglig utvikling innen gynekologisk kreft 

Vi tar utgangspunkt i Regional kreftplan (viser til kapittel 11 i denne rapporten), 

handlingsprogram for  gynekologisk  cancer 2016  og prosedyrer i EQS 

Det er press for ytterligere sentralisering av behandling, spesielt innen kirurgidelen. 

Vi må kunne forsvare aktiviteten på vår avdeling og forutsetninger for dette er: 

1) Ved kreftoperasjoner skal operatørene være 2 overleger tilknyttet gynekologisk kreft. LIS 

som assistent.  

2) Formelt samarbeid med gastrokirurg som tilknyttes avdelingen til operasjoner der en 

forventer assistanse. Etablere et ”bekkenteam” Dette avtales primært på mulidisiplinært team 

(MDT) møte. 

3) Robotkirurgien fortsetter.  

Livmorkreft er hovedindikasjonen hos oss. For å opprettholde mengdetrening vil også 

godartede tilstander måtte opereres med robot. 

4) Det er interesserte og motiverte leger i avdelingen nå, som vil og kan satse innen dette feltet. 

Det tar tid å bli god operatør spesielt. Viktig at det blir lagt til rette for det. 

5) Vi har et godt samarbeid med Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus der vi har 

fått til en funksjonsfordeling, men som forutsetter at vi leverer god nok kirurgi spesielt. 

 

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-gynekologisk-kreft
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/your_menu.pl?pid=hst
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Flere leger er medlemmer i nasjonale - og internasjonale kreftorganisasjoner og deltar på møter 

og kongresser. Undervisning av medisinstudenter og utdannings -kandidater på avdelingen 

krever kontinuerlig oppdatering. 

Avdelingen har flere sykepleiere med spesialisering innen behandling av kreftpasienter. Det er 

viktig med deltagelse på kurs og kongresser for å utvikle seg videre. 

Det må være et kontinuerlig arbeid for å beholde en stabil dyktig pleie -og legestab, samt aktiv 

rekrutering av nye engasjerte medarbeidere. 

13.3 Kompetanseplaner 
Kvinneklinikken har siden høsten 2014 brukt Kompetanseportalen til systematisk dokumentasjon 

av faglig kompetanse. Kompetanseportalen benyttes også til medarbeidersamtaler. 

 

På Kvinneklinikken har vi valgt å dokumentere oppdatering på Månedens tema i 

Kompetanseportalen. Ansatte har selv ansvar for å gjennomgå og dokumentere utførte krav som 

er lagt inn for hvert tema. 

Kompetansportalen blir også brukt til å dokumentere all obligatorisk oppdatering av alle ansatte 

på SUS. Dette gjelder også krav fra HMS-året/lederkalender på Kvinneklinikken.  

E-læringskurs tatt i Læringsportalen går automatisk over i Kompetanseportalen. 

Ansatte blir oppfordret til å legge inn andre kurs/faglig oppdatering de har deltatt på under: Mine 

Kurs. Likedan å fylle ut egen CV i Kompetanseportalen. . For LiS-utdannelsen så vil 

Kompetanseportalen bli helt sentralt fra 2019, med egen modul for oppfølging. 

Målet framover er å legge inn det meste av kompetanseheving inn i Kompetanseportalen.  

Kompetansportalen er under utvikling, og utarbeiding av ferdige maler er noe det jobbes med.  
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14 Fremtidig organisering av tilbudet 
 

Kvinneklinikken utfører helsetjenester i ulike livssituasjoner i kvinners liv. Ved planlegging av 

tilbudet for fremtiden er det viktig og nødvending å tenke på livsløpsperspektivet. 

En bør se sammenhengen fra genetisk veiledning, oppfølging i svangerskap, fødselshjelp og 

barseltid, gynekologisk problemstillinger knyttet til svangerskap og fødsel, og andre 

gynekologisk sykdommer, inkludert palliativ behandling. 

Ved planlegging av fremtidig drift vil det for alle tidshorisonter være viktig å legge vekt på et 

godt arbeidsmiljø.  

HMS-arbeid er et viktig satsingsområde i arbeidet mot målet som er best mulig 

pasientbehandling, samt en interessant og trygg arbeidsplass. «Fornøyd personalet gir fornøyde 

pasienter». 

Arealmessig og organisatorisk bør Kvinneklikken bestå som en selvstendig enhet sammen med 

barne- og ungdomsklinikken, og avdeling for barne- og ungdomshabilitering. For best utnyttelse 

av personalet og øvrige ressurser bør sengeavdeling, poliklinikk og dagkirurgi lokaliseres tett 

sammen arealmessig.   

 

14.1 Tiltak på kort sikt (0-2 år fremover) 
Med tiltak på kort sikt, mener vi tiltak som kan gjennomføres umiddelbart, eller med en 

tidsramme på 0-2 år fremover. Gjerne tiltak som kun krever omtanke og omlegging av rutiner, 

eller tiltak som kan gjennomføres med begrensede økonomiske midler. Mindre 

forbedringsområder som er blitt avdekket og tiltak igangsatt underveis i arbeidet med denne 

rapporten er merket med gjennomført eller under arbeid. 

Personalmessige tiltak 

 HMS: Satse sterkt på arbeidsmiljøet. Viktig med stabil dyktig stab.  

 Oppbemanning spesielt på legesiden. Det er ønskelig med 3 leger, 2 overleger og en LIS, ved 

sengeposten hver dag 

 Vakt – og ferielister for legene klar 6 måneder frem i tid 

 Vurdere årsturnus for pleiepersonalet ved 4AC 

 Sekretærfunksjon styrkes.  Oppgaveglidning med blodprøvetaking og andre arbeidsoppgaver 

på avd/poliklinikk 
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 Fast kjerne av sykepleiere ved GP. Ved nyansettelser fortsatt vurdere kombinasjon av  delt 

arbeidsplass ved GP og 4AC              

 Kveldspoliklinikk / utvidet arbeidstid for leger og sykepleiere – frivillige avtaler 

 Felles øyeblikkelig hjelp poliklinikk for gynekologi og føde/barsel på kveldstid 

 Opprette stilling/funksjon som studiesykepleier for bedre å kunne delta i ulike studier 

 Utvide samarbeidet med oppfølging og kontroller av kreftpasienter hos privatpraktiserende 

spesialister og fastleger (færre kontroller på poliklinikken) 

 Journal På nett for pasienter, Min Pasientjournal fom 22. mai.2016. Notater med 

hendelsesdato 1. mars.2016 vil være tilgjengelig. 

Dette stiller større krav til at helsepersonell dikterer presist og bruker et språk som pasienten 

forstår.  Behov for opplæring i journalføring, samt utarbeidelse og bruk av maler  

 Undervisning og trening: Tverrfaglig simulering sammen med kirurger. Benytte regionalt 

simuleringssenter. Det pågår nå arbeid i avdelingen for å utarbeide et strukturert opplegg for 

opplæring på laparoskopi-simulatorene vi har felles med kirurgisk avdeling 

 Opplæring av jordmødre ift å skrive resept på prevensjon (gjennomført 2016) 

 Medisinsk utstyr: Systematisk opplæring av leger. Stille krav til leverandør om e-

læringsprogram som kan legges i Læringsportalen 

 Gjennomføring av såkornprosjektet, «En til en ved svangerskapsavbrudd». Et 

forbedringsprosjekt som arbeider med ytterligere forbedringer av forløp og oppfølging ifm 

svangerskapsavbrudd (igangsatt). 

 Vurdere en mer hensiktsmessig utnyttelse av arbeidsareal og pauseareal på 4AC  

(gjennomført) 

 Evaluere omorganisering som ble gjennomført ved 4AC i 2014 (igangsatt høsten 2016) 

 

Pasienter 

 Dato for journalopptak bør tildeles 4-8 uker før frist. Dette for å unngå fristbrudd for 

operasjonspasienter. 

 Forbedre organisering slik at pasienten som hovedregel opereres av samme lege som 

gjennomførte journalopptaket 

 Utarbeide felles prosedyre på KK for registrering av ø-hjelp hele døgnet,7 dager i uken 

(24/7) 

 Informere/ henvise ferdigbehandlede kreftpasienter til Montebello, Nærland Rehabilitering, 

Vardesenteret, gynkreftforeningen,  mm. 

 Tydeliggjøre tilbudet til pasientene vedrørende tro og livssyn, sosionom, ernæringsfysiolog 

mm. 
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 Trekke mobilt palliativt team (MPT) mer inn i behandlingsopplegget av våre pasienter. Dette 

vil kunne føre til færre kontroller 

 Forbedre organisering og bruk av tolketjenesten. Ressurskrevende.  Lege må være 

tilgjengelig. Økende behov for tolketjeneste. Innvandrere og asylsøkere med ulik bakgrunn 

har varierende tillit til det offentlige helsevesenet. 

 Øke den flerkulturelle kompetansen blant medarbeidere. F.eks. ved å utarbeide 

kompetanseplan i tilknytning til månedens tema, tema på fagdager, benytte Senter for 

interkulturell kommunikasjon(SIK) på Misjonshøgskolen osv. 

 MRSA – økt oppmerksomhet i forhold til helseturister og asylanter. Logistikken med 

isolering av pasient før svar foreligger må bedres. Be om at MRSA prøver analyseres 24/7. 

Ressurskrevende at MRSA ikke analyseres på ettermiddag og i helg. Økt behov for 

prøvetaking pga asylmottak, innvandrere og helseturister. 

 Videreutvikle sexologisk poliklinikk – se kapittel 5.1 

 Opprettholde tilbudet om genetisk veiledning på SUS i samarbeid med HUS 

 Pasientskole : Undervisning via film på You-tube for eksempel ift Klexane injeksjon 

 Svangerskapsavbrudd: prosjekt om medikamentell behandling utsluset til  

privatpraktiserende spesialister (hos 2 leger pt) fram til april 2017. Evalueres. 

 Konisering overføres til Hillevåg (en dag per uke) 

 Infertilitesutredning og behandling – utvikle selv eller tettere samarbeid med 

privatpraktiserende spesialister/senter? 

Etablere samarbeidsområder med fastleger og privatpraktiserende spesialister med avtale, 

og legevakt: 

Fastleger: 

 Oppmerksomhet på oppdatering av legemiddelliste både av fastlege og leger ved KK 

 Bruke pasientforløp som er utarbeidet ved KK 

 Oppfølging etter kreftbehandling hos fastlege. Fastlegene må bli informert i epikrise hva 

kontrollene skal inneholde. Vi må derfor være presise i det som blir diktert. (følge nasjonalt 

handlingsprogram) 

 Bruke mal for utskriving 

 Fastlegene kan ha oppfølging av B- resepter  

 Stort forbedringspotensialet ift avklaring av smittestatus via fastlege  

Privatpraktiserende spesialister med avtale:  

 Oppmerksomhet på oppdatering av legemiddelliste begge veier 

 Informere om pasientforløp som er utarbeidet ved KK 
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 Vurdere mulighet for preoperative journalopptak 

 Gjennomgang av avtale mellom Helse Vest og privatpraktiserende spesialister 

Legevakt: 

 Ønske om at legevakt i større grad konfererer med vakthavende på KK ved spørsmål om 

innleggelser 

Bygningsmessige tiltak: 

 Alternativ 1:Gynekologisk poliklinikk (GP)kan flyttes til 4AC under forutsetning at dette 

ikke går på bekostning av antall senger og undersøkelsesrom. Kan da benytte areal ved gamle 

4B (anbefalt og beste alternativ).  Se vedlagt rapport. «Samlokalisering av gynekologisk 

sengepost 4AC og gynekologisk poliklinikk» (vedlegg 4a). 

Etter at det opprinnelige forslaget (vedlegg 4a) ble presentert har det blitt utført justeringer, 

da ikke alle rom kunne frigjøres (vedlegg 4b). KKs prosjekt er en del av et større prosjekt 

ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Risikovurderinger er gjennomført og planen fra 

KK er klar for ombygging og tilrettelegging for samlokalisering av GP og 4AC høsten 2017. 

 Alternativ 2: Bytte lokaliseringen gynekologisk poliklinikk med fødepoliklinikk. 

Logistikkmessig en fordel ovenfor avdelingene.  

Dette vil sannsynligvis ikke være mulig å få gjennomført. 

 

14.2 Tiltak på lengre sikt (5-10 år fremover) 

Dette er i venteperioden før innflytting i nytt sykehus i 2023.  Bygningsmessige tiltak er lite 

aktuelt.  

 Infertilitetsbehandling og annet aktuelt tilbud vi ønsker å tilby? 

 Sexologisk poliklinikk: Fremtidens tilbud? 

 Kommunikasjon (elektrisk timebestilling, videreutvikle internettsidene) 

 Simulatorrom for kikkhullskirurgi 

 De forslagene som er anført ovenfor i pkt. 14.1, og ikke gjennomført videreføres. 
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15 Forskning og kvalitetssystem ved Kvinneklinikken 

15.1 Forskning 

Forskning- og utviklingsprosjekt 

I perioden 2009 – 2017 ble det avlagt syv PhD grader ved Kvinneklinikken i Stavanger. I 

perioden har fire av disse avsluttet sitt arbeidsforhold her og en lege med PhD har blitt ansatt, 

slik at vi i dag har fire ansatte med PhD, i tillegg til en lege med PhD i 5 % stilling. Vi har 

tilsammen 0,6 stillinger knyttet til Universitetet i Bergen, som en del av undervisningen av 

medisinstudenter i desentral klinisk uketjeneste. Én 20 % overlegestilling er avsatt som 

Forskningskoordinator. Kvinneklinikken har to fordypningsstillinger der 50 % av arbeidstiden er 

satt av til forskning.  Kvinneklinikken i Stavanger er gruppe I avdeling, dette innebærer at 

avdelingen fyller krav til forskning og volum innen obstetrikk og kreftbehandling, og er godkjent 

for å utdanne leger til spesialister i gynekologi og obstetrikk. I tillegg drives det utstrakt 

undervisning av jordmødre, sykepleiere, hjelpepleiere o.l. Kvinneklinikken har også flere ansatte 

med mastergrad. I nær fremtid vil jordmor utdanningen være en mastergrad.  

Fremtidig forskning ved Kvinneklinikken: 

Kvinneklinikken har som et mål at flere skal drive med aktiv forskning. Som en del av dette 

arbeides det med å skaffe ekstern finansiering for PhD-kandidater, stillinger til 

forskningsjordmor, studiesykepleier, samt øke stillingsprosenten til forskningskoordinator. Det 

vil også være ønskelig at ansatte med PhD kan forske videre i post-doc prosjekter. Avdelingen 

har få ressurser avsatt til forskning. Dette innebærer at en økning av forskningsaktiviteten 

primært må finansieres fra eksterne kilder. Vet utgangen av mai 2017, har Kvinneklinikken to 

PhD-kandidater med etablert finansieringsplan, og ytterligere fire PhD-prosjekter der 

finansieringen ennå ikke er på plass. 

I 2015 ble det bestemt å dele divisjonens forskningsgruppe for «Kvinne- og barnehelse». 

Kvinneklinikken har konstituert sin gruppe, og aktive forskere vil kunne delta. 

 

Forskningsemner: 

Kvinneklinikken har hatt fokus på obstetriske emner, som ultralyd før og under fødsler. I tillegg 

har det vært forskning på emner innenfor gynekologisk kreft, som livmorhalsdysplasi og 

endometriecancer.   

Per 2017 har Kvinneklinikken igangsatt følgende forskningsprosjekter innen generell 

gynekologi: 

 

 Transperineal kontrastultralyd for utredning av urogenital descens 
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 IOTA 7. Multisenterstudie på ultralyd for å differensiere maligne fra benigne 

eggstokksvulster 

 

Det finnes også flere prosjekter av varierte størrelser. Kvinneklinikken fungerer dessuten 

som dataleverandør til eksterne forskningsprosjekter: 

 Nasjonal kartlegging av første tilbakefall ved gynekologisk cancer. 

 Gentesting av kvinner med arvelig bryst- eller eggstokk-kreft i Norge 

 

Forbedringsforslag 

Områder der Kvinneklinikken kan fokusere på sin egen forskning: 

 Bruke forskningsmidler til frikjøp av klinisk ansatt personale til forskningsformål for å hjelpe 

forskere i gang frem til ekstern finansiering kan etableres. 

 Legge til rette for at avdelingens forskere kan presentere sine resultater i nasjonale og 

internasjonale fora uten at dette går på bekostning av rett til kliniske kurs. 

 Forskning i flere yrkesgrupper, som for eksempel jordmødre og sykepleiere. Samtidig 

etablere integrerte forskningsmiljøer for å bedre samarbeidet på tvers av profesjons -

gruppene. Det vil styrke samlet forskningskompetanse. 

 Styrke ressursene for å kunne utvide forskningsandelen i avdelingen 

 Øke antall ansatte med mastergrad. Mastergrad er en nødvendighet for å kunne gå videre 

med PhD. 

 Studie/forskningssykepleier. 

 Samarbeid med primærhelsetjenesten er et fokusområde i den nye helseforsknings-meldingen 

«Lange linjer- kunnskap gir muligheter». Avdelingen bør satse på forskning i dette området, 

for eksempel med undersøkelser om elektronisk henvising fra jordmor bedrer kvaliteten i 

fødselsomsorgen. 

 BRCA-mutasjoner er særlig utbredt i SUS’ nedslagsfelt.  Her kan avdelingen være i 

førersetet for ny forskning på denne viktige tilstanden. Slik forskning kan bidra til bedre 

tilbud til befolkningen.  

 

15.2 Kvalitetssystem ved KK 
Daglig registreres relevante kliniske «output», (f.eks. obstetrisk «outcome», operasjons-

komplikasjoner, overlevelsestid mm.). 

På bakgrunn av avdelingens behandlingsrutiner får en da resultater som kontinuerlig blir målt og 

registrert i databaser. Kvalitetssirkelen er sluttet, og man kan vurdere effekten av rutinene på 

resultatene, og endre rutinene etter hvert. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9f8d4da472c04edf8cabee3fed441b3d/no/pdfs/stm201220130018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9f8d4da472c04edf8cabee3fed441b3d/no/pdfs/stm201220130018000dddpdfs.pdf


43 
 

Tallene her er nyttige for å gi en systematisk kvalitetsvurdering og forbedring.  

Databasene henger nøye sammen med prosedyrene, og dokumenterer resultatet av arbeidet som 

gjøres. Dette gir mulighet til justering av prosedyrene for å få et bedre og sikrere 

behandlingstilbud. 

Det legges stor vekt på lokal utarbeidelse og løpende revidering av medisinskfaglige og 

administrative prosedyrer, samt pasientinformasjoner.   

Prosedyrene er tverrfaglige, dvs. at de er utarbeidet av og leger, jordmødre og sykepleiere. Dette 

for at pasientbehandlingen skal være mest mulig enhetlig, og at alle skal kjenne til metodene. 

Prosedyrene blir gjennomgått og diskutert i KKs tverrfaglige kvalitetsutvalg før de godkjennes. 

Alle prosedyrene er lagt inn i dokumentstyringssystemet EQS, og er også tilgjengelige via 

www.sus.no/kvinneklinikken. 

Kvalitetssikringskonseptet kan ses på som en sirkel med de 2 armene «rutiner« og «resultater» 

(se figur). 

 

 

Kvalitetssirkelen (Gjessing 1998). 

 

http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_21407/index.html
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16 Studenter, elever og hospitanter 
 

Medisinstudenter:  

KK gir hvert år undervisning til ca. 80 studenter fra Universitet i Bergen, fordelt på vår og høst 

semesteret, 6 uker hvert semester. Studentene kommer i puljer på 13-14 og får undervisning i 2 

uker. Vi tar også imot ca.12 Semmelweiss studenter fra Ungarn hvert år. Disse kommer i puljer 

på 6-8 for 3 ukers praksis.  

KK har deltidsstilling knyttet til Universitetet i Bergen (UiB) i forbindelse med denne 

undervisningen.  

Sykepleiestudenter: 

Sykepleiestudenter fra Universitetet i Stavanger har kirurgisk praksis ved 4AC i 9 uker, og 5 

ukers fordypningspraksis. I 2016 var det 15 studenter som hadde kirurgisk praksis og 3 studenter 

i fordypningspraksis. Sykepleiere som tar videreutdanning i kreftomsorg har 5 ukers praksisplass 

på 4AC. 

Jordmorstudenter ved GP: 

Hvert år er det ca.4 jordmorstudenter fra Høgskolen i Bergen som har en ukes praksis ved 

gynekologisk poliklinikk. 

Elever: 

Det er kontinuerlig lærling i helsefagarbeid på 4AC. Helsefagarbeidere som tar videreutdanning i 

kreftomsorg har også praksisplass på 4AC. 
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Vedlegg 1 Resultat brukerundersøkelse 4AC og Gynekologisk poliklinikk 

Rapport laget: 06.feb.2017  

Undersøkelsesperiode: 04.jan.2017 - 06.feb.2017 

Grupper: Svar fra åpen undersøkelse 

Responsrate: 454 / 1359 (33,4 %) 

 

1. Hvor har du vært?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Poliklinisk undersøkelse 1 57.93% 263 

Forundersøkelse og 
dagbehandling/innleggelse 
ved 4AC 

2 42.07% 191 

  Totalt antall svar: 454 (100%) 

 

1. Hvor har du vært?  

  

1*) Poliklinisk undersøkelse 

2*) Forundersøkelse og dagbehandling/innleggelse ved 4AC 

 

Brukerundersøkelse  

Tilbudet ved gynekologisk post 4AC og gynekologisk poliklinikk 2016 

263

191

1* 2*
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2. Ved hvilken post var du?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Gynekologisk poliklinikk 1 85.37% 210 

Gynekologisk avdeling 4AC 2 9.76% 24 

Dagkirurgisk senter i 
Hillevåg (DK Hillevåg) 

3 4.88% 12 

  Totalt antall svar: 246 (54%) 

 

2. Ved hvilken post var du?  

  

1*) Gynekologisk poliklinikk 

2*) Gynekologisk avdeling 4AC 

3*) Dagkirurgisk senter i Hillevåg (DK Hillevåg) 

 

210

24

12

1* 2* 3*
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3. Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen din?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ingen ganger 1 69.05% 174 

En gang 2 17.86% 45 

Flere ganger 3 7.14% 18 

Ikke aktuelt 0 5.95% 15 

  Totalt antall svar: 252 (55%) 

 

3. Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen din?  

  

1*) Ingen ganger 

2*) En gang 

3*) Flere ganger 

4*) Ikke aktuelt 

 

174

45

18

15

1* 2* 3* 4*
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4. Hvor lenge måtte du vente før du kom inn til legen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

mindre enn 15 minutter 1 56.7% 148 

15 - 30 minutter 2 23.37% 61 

30 - 60 minutter 3 10.73% 28 

mer enn 60 minutter 4 7.66% 20 

Ikke aktuelt 0 1.53% 4 

  Totalt antall svar: 261 (57%) 

 

4. Hvor lenge måtte du vente før du kom inn til legen?  

  

1*) mindre enn 15 minutter 

2*) 15 - 30 minutter 

3*) 30 - 60 minutter 

4*) mer enn 60 minutter 

5*) Ikke aktuelt 

 

148

61

28

20
4

1* 2* 3* 4* 5*
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2a. Ved forundersøkelsen, hvor var du?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ved Gynekologisk poliklinikk 1 51.38% 56 

Ved Gynekologisk sengepost 
4AC 

2 41.28% 45 

Var ikke til forundersøkelse 
/ Ikke aktuelt 

0 7.34% 8 

  Totalt antall svar: 109 (24%) 

 

2a. Ved forundersøkelsen, hvor var du?  

  

1*) Ved Gynekologisk poliklinikk 

2*) Ved Gynekologisk sengepost 4AC 

3*) Var ikke til forundersøkelse / Ikke aktuelt 

 

56

45

8

1* 2* 3*
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2b. Ved dagbehandling/innleggelse, hvor var du?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Gynekologisk poliklinikk 1 12.85% 23 

Gynekologisk sengepost 
4AC 

2 62.01% 111 

Dagkirurgisk senter i 
Hillevåg (DK Hillevåg) 

3 25.14% 45 

  Totalt antall svar: 179 (39%) 

 

2b. Ved dagbehandling/innleggelse, hvor var du?  

  

1*) Gynekologisk poliklinikk 

2*) Gynekologisk sengepost 4AC 

3*) Dagkirurgisk senter i Hillevåg (DK Hillevåg) 

 

23

111

45

1* 2* 3*
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3a. Ved forundersøkelsen: Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen 
din?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ingen ganger 1 68.31% 125 

En gang 2 15.85% 29 

Flere ganger 3 3.28% 6 

Ikke aktuelt 0 12.57% 23 

  Totalt antall svar: 183 (40%) 

 

3a. Ved forundersøkelsen: Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen 
din?  

  

1*) Ingen ganger 

2*) En gang 

3*) Flere ganger 

4*) Ikke aktuelt 

 

125

29

6

23

1* 2* 3* 4*
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3b. Ved dagbehandling/innleggelse: Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for 
timen/behandlingen din?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ingen ganger 1 66.67% 120 

En gang 2 18.33% 33 

Flere ganger 3 2.22% 4 

Ikke aktuelt 0 12.78% 23 

  Totalt antall svar: 180 (39%) 

 

3b. Ved dagbehandling/innleggelse: Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for 
timen/behandlingen din?  

  

1*) Ingen ganger 

2*) En gang 

3*) Flere ganger 

4*) Ikke aktuelt 

 

120

33

4

23

1* 2* 3* 4*
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4. Ved forundersøkelsen: Hvor lenge måtte du vente før du kom inn til legen?  

Svar Verdi Prosent Antall 

mindre enn 15 minutter 1 27.13% 51 

15 - 30 minutter 2 29.26% 55 

30 - 60 minutter 3 21.28% 40 

mer enn 60 minutter 4 15.43% 29 

Ikke aktuelt 0 6.91% 13 

  Totalt antall svar: 188 (41%) 

 

4. Ved forundersøkelsen: Hvor lenge måtte du vente før du kom inn til legen?  

  

1*) mindre enn 15 minutter 

2*) 15 - 30 minutter 

3*) 30 - 60 minutter 

4*) mer enn 60 minutter 

5*) Ikke aktuelt 

 

 

51

55

40

29

13

1* 2* 3* 4* 5*
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Vennligst kryss av der beskrivelsen passer best med din opplevelse:     

Spørsmål Ikke i det 
hele tatt 

I liten 
grad 

I noen 
grad 

I stor 
grad 

I svært 
stor grad 

Ikke 
aktuelt 

Total 
antall 
svar 

5. Snakket personalet til deg slik at du 
forstod dem? 

1 4 23 107 307 2 444 

6. Har du tillit til personalets faglige 
dyktighet? 

4 5 28 111 290 3 441 

7. Fikk du tilstrekkelig informasjon om din 
diagnose / dine plager? 

10 18 70 131 208 8 445 

8. Opplevde du at personalet var interessert i 
din beskrivelse av egen situasjon? 

8 10 51 141 221 13 444 

9. Deltok du i avgjørelser som angikk din 
behandling? 

21 47 64 101 147 61 441 

10. Opplevde du at Kvinneklinikkens arbeid 
var godt organisert? 

12 17 39 149 214 11 442 

11. Fikk du inntrykk av at Kvinneklinikkens 
utstyr var i god stand? 

5 9 35 166 204 22 441 

12. Var hjelpen og behandlingen du fikk ved 
Kvinneklinikken, alt i alt, tilfredsstillende? 

7 15 36 123 248 11 440 
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Vennligst kryss av der beskrivelsen passer best med din opplevelse:    

  

1*) 5. Snakket personalet til deg slik at du forstod dem? 

2*) 6. Har du tillit til personalets faglige dyktighet? 

3*) 7. Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 

4*) 8. Opplevde du at personalet var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? 

5*) 9. Deltok du i avgjørelser som angikk din behandling? 

6*) 10. Opplevde du at Kvinneklinikkens arbeid var godt organisert? 

7*) 11. Fikk du inntrykk av at Kvinneklinikkens utstyr var i god stand? 

8*) 12. Var hjelpen og behandlingen du fikk ved Kvinneklinikken, alt i alt, tilfredsstillende? 

 

8*

7*

6*

5*

4*

3*

2*

1*

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

7

5

12

21

8

10

4

1

15

9

17

47

10

18

5

4

36

35

39

64

51

70

28

23

123

166

149

101

141

131

111

107

248

204

214

147

221

208

290

307

11

22

11

61

13

8

3

2

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad

I stor grad I svært stor grad Ikke aktuelt
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13. Har du hatt problemer eller komplikasjoner knyttet til operasjonen/dagbehandlingen etter at 
du kom hjem fra sykehuset?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 14.12% 48 

Nei 2 85.88% 292 

  Totalt antall svar: 340 (74%) 

 

13. Har du hatt problemer eller komplikasjoner knyttet til operasjonen/dagbehandlingen etter at 
du kom hjem fra sykehuset?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

48

292

1* 2*
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14. Har problemer eller komplikasjoner etter operasjonen/dagbehandlingen ført til at du har blitt 
innlagt på nytt?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Ja 1 7.01% 27 

Nei 2 92.99% 358 

  Totalt antall svar: 385 (84%) 

 

14. Har problemer eller komplikasjoner etter operasjonen/dagbehandlingen ført til at du har blitt 
innlagt på nytt?  

  

1*) Ja 

2*) Nei 

 

27

358

1* 2*
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15. Hvordan opplevde du møtet med studenter?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Meget bra 1 15.19% 67 

Bra 2 16.55% 73 

Mindre bra 3 2.95% 13 

Dårlig 4 0.45% 2 

Ikke aktuelt 0 64.85% 286 

  Totalt antall svar: 441 (97%) 

 

15. Hvordan opplevde du møtet med studenter?  

  

1*) Meget bra 

2*) Bra 

3*) Mindre bra 

4*) Dårlig 

5*) Ikke aktuelt 

 

67

73

13

2

286

1* 2* 3* 4* 5*
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Hva er din høyeste fullførte utdanning?  

Svar Verdi Prosent Antall 

Grunnskole (7 - 10 år) 1 8.87% 40 

Videregående skole / 
yrkesskole 

2 39.25% 177 

Høgskole / Universitet 3 51.88% 234 

  Totalt antall svar: 451 (99%) 

 

Hva er din høyeste fullførte utdanning?  

  

1*) Grunnskole (7 - 10 år) 

2*) Videregående skole / yrkesskole 

3*) Høgskole / Universitet 

 

40

177

234

1* 2* 3*
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Hva er din alder?  

Min: 16.0 Maks: 90.0 Gj.sn.: 42.12 Median: 42 Sum: 19,122 Totalt antall svar: 444 (97%) 

 

 

 

Stort sett vil du si din helse er:  

Svar Verdi Prosent Antall 

Utmerket 1 15.08% 68 

Meget god 2 47.45% 214 

Nokså god 3 30.16% 136 

Dårlig 4 7.32% 33 

  Totalt antall svar: 451 (99%) 

 

Stort sett vil du si din helse er:  

  

1*) Utmerket 

2*) Meget god 

3*) Nokså god 

4*) Dårlig 

 

68

214

136

33

1* 2* 3* 4*
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Vedlegg 2 Skjema brukerundersøkelse 

Velkommen til brukerundersøkelse ved Kvinneklinikken SUS - vi ber deg om å gi oss 

tilbakemeldinger på hvordan du opplevde tilbudet ved gynekologisk post 4AC og gynekologisk 

poliklinikk i 2016/2017. 

Opplysningene kan ikke spores tilbake til deg og deltakelse er frivillig. 

Med vennlig hilsen 

Kvinneklinikken SUS 

 

1. Hvor har du vært? 

○ Poliklinisk undersøkelse 

○ Forundersøkelse og dagbehandling/innleggelse ved 4AC 

 

2. Ved hvilken post var du? 

○ Gynekologisk poliklinikk 

○ Gynekologisk avdeling 4AC 

○ Dagkirurgisk senter i Hillevag (DK Hillevag) 

 

3. Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen din? 

○ Ingen ganger 

○ En gang 

○ Flere ganger 

○ Ikke aktuelt 

 

4. Hvor lenge måtte du vente før du kom inn til legen? 

○ mindre enn 15 minutter 

○ 15 - 30 minutter 

○ 30 - 60 minutter 

○ mer enn 60 minutter 

○ Ikke aktuelt 

 

2a. Ved forundersøkelsen, hvor var du? 

○ Ved Gynekologisk poliklinikk 

○ Ved Gynekologisk sengepost 4AC 

○ Var ikke til forundersøkelse / Ikke aktuelt 

 

2b. Ved dagbehandling/innleggelse, hvor var du? 

○ Gynekologisk poliklinikk 

○ Gynekologisk sengepost 4AC 

○ Dagkirurgisk senter i Hillevag (DK Hillevag) 

 

3a. Ved forundersøkelsen: 

Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen din? 

○ Ingen ganger 
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○ En gang 

○ Flere ganger 

○ Ikke aktuelt 

 

3b. Ved dagbehandling/innleggelse: 

Endret/utsatte Kvinneklinikken tidspunktet for timen/behandlingen din? 

○ Ingen ganger 

○ En gang 

○ Flere ganger 

○ Ikke aktuelt 

 

4. Ved forundersøkelsen: 

Hvor lenge måtte du vente før du kom inn til legen? 

○ mindre enn 15 minutter 

○ 15 - 30 minutter 

○ 30 - 60 minutter 

○ mer enn 60 minutter 

○ Ikke aktuelt 

 

Vedr. spørsmål 5-12: Vennligst kryss av der beskrivelsen passer best med din opplevelse: 

Ikke i det hele tatt- I liten grad-I noen grad-I stor grad-I svært stor grad-Ikke aktuelt 

 

5. Snakket personalet til deg slik at du forstod dem? 

6. Har du tillit til personalets faglige dyktighet? 

7. Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? 

8. Opplevde du at personalet var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? 

9. Deltok du i avgjørelser som angikk din behandling? 

10. Opplevde du at Kvinneklinikkens arbeid var godt organisert? 

11. Fikk du inntrykk av at Kvinneklinikkens utstyr var i god stand? 

12. Var hjelpen og behandlingen du fikk ved Kvinneklinikken, alt i alt, tilfredsstillende? 

13. Har du hatt problemer eller komplikasjoner knyttet til operasjonen/dagbehandlingen 

etter at du kom hjem fra sykehuset? 

○ Ja ○ Nei 

 

14. Har problemer eller komplikasjoner etter operasjonen/dagbehandlingen ført til at du 

har blitt innlagt på nytt? 

○ Ja ○ Nei 

 

15. Hvordan opplevde du møtet med studenter? 

○ Meget bra 

○ Bra 

○ Mindre bra 

○ dårlig 
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○ Ikke aktuelt 

 

16. Har du andre kommentarer til oppholdet ved Kvinneklinikken, eventuelt forslag til 

forbedringer? 

Litt om deg selv: 

Hvilken kommune bor du i? 

 

Hva er din høyeste fullførte utdanning?: Grunnskole (7 - 10 år) -Videregående skole –

yrkesskole-Høgskole / Universitet 

 

Hva er din alder? 

 

Stort sett vil du si din helse er: Utmerket -Meget god -Nokså god - Dårlig 
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Vedlegg 3 

Kartlegging av individuell arbeidsmiljørelatert helserisiko 

 

Det er ønskelig at du fyller ut dette skjemaet så nøye som mulig før du kommer til samtale/undersøkelse. Hovedformålet 

med spørreskjemaet er å forsøke å få et inntrykk av ditt arbeidsmiljø og mulige uheldige effekter av jobben din. 

Bedriftssykepleier eller bedriftslege vil gå gjennom skjemaet med deg, og du kan da komme med utfyllende opplysninger. 

Når utfylt, vil skjemaet bli behandlet som konfidensiell informasjon. De ansvarlige for ditt arbeidsmiljø, dvs. din 

bedriftsledelse, vil ikke få tilgang til denne informasjonen i annen form enn som ikke-personidentifiserbar statistikk. 

 

 

 

PERSONALIA 

Navn: Bedrift: 

Fødselsdato: Avd.: 

Priv. adr.: Stilling: 

Postnr. og -sted: Begynt (mnd/år): 

Tlf. privat: Egen lege: 

 

LIVSSITUASJON - LIVSSTILSFAKTORER - HELSEFREMMENDE RÅDGIVNING - RELEVANTE HELSEMESSIGE FORHOLD 

Sivilstand:  gift/samboer      ugift/enslig       skilt/separert      enke/enkemann       Antall barn: ..... 

Røyking: Har du røykt mer enn 100 sigaretter TOTALT i livet ditt?   nei  ja 

Hvis Ja, fullfør følgende:  

Tidligere røykere: Hvilket årstall stoppet du å røyke? ……………………… 

Dagens røykere:    Hvor mange år totalt har du røykt?  ……………………… 

   Hvor mange sigaretter røyker du daglig?  ……………………… 

Alkohol:  aldri    av og til    regelmessig    Dager siden siste alkoholinntak: .......   

Gj.sn. enheter pr. uke: ....... (1 enhet = ½ fl. pils/ 1 glass vin/ 1 drink) 

Mosjon:  aldri      av og til ( 1 x pr. uke)      regelmessig ( ≥ 2 x pr. uke)   

 

Har du eller har du hatt noen sykdom eller skade som innvirker på din arbeidsevne:   ja     nei 

Hvis ja, hva slags: 

 

 

Bruker du noen medisiner som kan påvirke ditt arbeid:   ja     nei    Hvis ja, hvilke:  
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UTDANNING ETTER GRUNNSKOLEN 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 

TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD 

Arbeidet som  Firmaets navn Antall år  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

NÅVÆRENDE ARBEID  Ja Nei 

Har du full jobb:      Hvis nei, antall timer pr. uke: ...... 

Går du vakter:    

Arbeider du mye overtid:     Antall timer pr. uke: ....... 

Har du andre jobber:     Hvis ja, antall timer pr. uke:  ....... 
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BLIR DU NÅ ELLER HAR DU VÆRT UTSATT FOR NOEN AV FØLGENDE EKSPONERINGER I ARBEIDET: 

Eksponering Før Nå Antall år Kommentarer (eksponeringsnivå, uhell, helsekontroll, etc) 

Ioniserende stråling     

Asbest     

Bergarbeid     

Biologiske faktorer (f.eks. bakterier, virus, sopp)     

Kreftfremkallende kjemikalier     

Arvestoffskadelige kjemikalier     

Bly     

Allergifremkallende, evt. type:     

Løsemiddel, evt. type:     

Støv, evt. type:      

Støy, framkalt av:     

Kulde/varme/trekk     

Passiv røyking     

Ensformig/repeterende/statisk muskelarbeid     

Vibrasjoner, evt. type:     

Annet, evt. type:     

     Før = tidligere arbeidsgivere, Nå = nåværende arbeidsgiver 

FYSISKE FORHOLD 

Ubehag el. smerter fra: Ja Nei Hvis ja, tror du at det kan 

skyldes jobben din? 

Evt. beskrivelse 

Hode/nakke/skuldre    Nei     Kanskje     Ja   

Hofter/knær/ankler    Nei     Kanskje     Ja   

Rygg    Nei     Kanskje     Ja   

Øyne    Nei     Kanskje     Ja   

Luftveier/nese/hals    Nei     Kanskje     Ja   

Håndeksem    Nei     Kanskje     Ja   

Andre hudproblem    Nei     Kanskje     Ja   

Andre fysiske plager    Nei     Kanskje     Ja   

 

TRIVSELSMESSIGE FORHOLD                    (1 = meget dårlig, 5 = meget godt) 
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Spørsmål 1 

  

2  3 

 

4  5 

 

1. Oppfatter du arbeidet ditt som interessant og stimulerende?      

2. Er arbeidsoppgavene tilstrekkelig varierte?      

3. Får du vite om du gjør en bra jobb?      

4. Er kontakten og samarbeidet med overordnede bra?      

5. Er samarbeid og fellesskap bra på arbeidsplassen?      

6. Får du hjelp og støtte når du har problemer i arbeidet?      

7. Har du mulighet til å påvirke ditt arbeidsforhold (f.eks. slik at du får et passende arbeidstempo?)      

8. Har du for mye å gjøre i arbeidet ditt?      

9. Stiller arbeidet for store krav til deg (for stort ansvar, for vanskelige oppgaver, uklare arbeidsoppgaver)?      

10. Er du redd for at din arbeidssituasjon skal forandres pga. omorganisering, nye arbeidsmåter etc.?      

 

Har du andre opplysninger som kan være relevant for vår vurdering av din arbeidsplass eller arbeidsmiljø? Har du forslag til 

forbedringer av din arbeidssituasjon? 
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 Vedlegg 4a 

 

 

Rapport Samlokalisering av gynekologisk sengepost 4AC og 

gynekologisk poliklinikk 
08.11.16 
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1 Innledning  
Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Stavanger universitetssjukehus, vurderer muligheten for 

omorganisering og omdisponering av sin avdeling. Som et tilleggsprosjekt har divisjonsdirektør ved 

Kvinne- og barnedivisjonen bedt avdeling Kvinneklinikken om en snarlig vurdering om eventuelt 

frigjorte lokaler ved 4B kan medføre muligheten for at gynekologisk poliklinikk kan lokaliseres 

sammen med gynekologisk sengepost 4AC. Ønske om samlokalisering har vært fremmet fra 

Kvinneklinikken over flere år, og tidligere beskrevet i rapporten: ”Tilbudet ved de gynekologiske 

fagseksjonene 4AC og gynekologisk poliklinikk, Avdeling Kvinneklinikken SUS”.  

 
2 Mandat  
Det opprettes en tverrfaglig prosjektgruppe som skal se på muligheten for å samlokalisere 

gynekologisk poliklinikk og gynekologisk sengepost 4AC. Rapporten skal overleveres 

divisjonsdirektør Henning Garsjø medio oktober, og vil inngå som en del av prosjektet til BUK der 

man ser på omdisponering av arealer.  

Følgende punkter som bør tas med i vurderingen:  

• Statistikk over antall pasienter som er til behandling ved begge steder  

• Hva slags rom ved 4ABC kreves for å få gjennomført samlokalisering  

• Romløsninger og alternative plasseringer  

• Ombyggingstiltak og kostnader  

• Bemanning/fleksibilitet på tvers av seksjonene  

• Flytting av pasientgrupper (til andre institusjoner; fra døgn til dag)  

• Pasientflyt/strømninger av pasienter/tidligere utskrivelser med poliklinisk oppfølging  

• Samdrift: kontor, vaktrom, pauserom etc.  

• Utvidet åpningstid (eks. kveldspoliklinikk)  

• Samarbeid med andre avdelinger, eks. DK Hillevåg  

Gruppen bør tenke nytt og kreativt.  

Prosjektgruppen kan gjerne deles opp i mindre grupper hvis ønskelig. Tidspunkter for møter, og 

antall, styres av leder.  

 
2.1 Prosjektgruppen  
Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator Oddrun D. Hompland (leder)  

Avdelingssjef Erik Andreas Torkildsen  

Avdelingsoverlege Astrid Rygh  

Avdelingssykepleier Gro Langeteig  

Avdelingssykepleier Marie H Lea  

Kontorleder Lisbeth Holgersen  

Ass avdelingssykepleier Ingvild Braut  

Ass avdelingssykepleier Kari Ferkingstad  

Seksjonsleder Jon Bjørnar Monstad  

Pasientkoordinator Margrete Lohne Kvam  

Kreftkoordinator Ellen Tengesdal  

HMS/Kvalitetskoordinator Marianne Vestly  

Verneombud Liv Inger Saua Olsen 3  
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Verneombud Eva Næss  

Tillitsvalgt Ingrid Bjørkhaug  

Kundesenteret Terese Marie Gilje  

Prosjektgruppen kan trekke inn andre ansatte ved behov.  

Frist for ferdigstilling av rapporten er medio oktober 2016.  

 
3 Dagens organisering og arealbruk  
 
3.1 Gynekologisk sengepost 4AC  
Gynekologisk sengepost 4AC har 15 heldøgnsenger og 4 polikliniske senger i ukedagene. 11 

heldøgnsenger i helg og ved lav-aktivitet. I tillegg fungerer avdelingen som akuttmottak for pasienter 

hele døgnet og tar også mot inneliggende fra andre avdelinger som skal ha gynekologisk tilsyn. 

Utenom dagtid mandag til fredag er sengeposten også poliklinikk for øyeblikkelig hjelp. Sengeposten 

utfører behandling av generelle gynekologiske lidelser og gynekologisk kreft, samt journalopptak til 

operasjoner. Det er også sexologisk poliklinikk.  

Pleiebemanningen ved 4AC er totalt 26 årsverk. Utenom avdelingssykepleier er disse fordelt på 20,5 

sykepleierårsverk og 4,5 hjelpepleierårsverk. Ved posten er det også en lærling i helsefagarbeid og 

jevnlig medisin- og sykepleierstudenter. I tillegg kommer 2 forløpskoordinatorer 

(«pasientkoordinatorer»), kreftkoordinator, og kontorpersonell (en del av hele kvinneklinikken).  

 
3.2 Gynekologisk poliklinikk  
Det er 4 parallelle poliklinikker på dagtid i ukedagene, derav en for øyeblikkelig hjelp. Det er også 

noe kveldspoliklinikk. Ved gynekologisk poliklinikk er arealet lite og romforholdene små og trange. 

Det er 4 undersøkelsesrom og 2 samtalerom (det ene brukes til diverse prosedyrer og enkel 

observasjon av pasienter (kun kort tid). I tillegg 1 lagerrom, 1 skyllerom, 1 kontor for 

ledere/arbeidskontor (4 plasser), 1 pauserom og 1 kontor for merkantil (5 plasser).  

Sykepleierbemanningen er 7 årsverk, fordelt på 9 sykepleiere i ulik stillingsbrøk. Derav 1 

avdelingssykepleier, Det ene stillingen arbeider også på gynekologisk sengepost 4AC, samt at en av 

forløpskoordinatorene har delt stilling med gynekologisk poliklinikk. I tillegg kommer 

kontorpersonell.  

 
4 Behandlingsstatistikk 2015  
 
4.1 Gynekologisk sengepost 4AC  
- 2066 polikliniske konsultasjoner  

- 479 pasienter til dagbehandling  

- 1749 innleggelser  

 

4.2 Gynekologisk poliklinikk  
- 8488 polikliniske konsultasjoner, derav 375 koniseringer.  

4  
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5 Samlokalisering – arealbehov  
Ved sengepost 4AC er det behov for et gyn. undersøkelsesrom i tillegg til de tre som er i bruk i dag.  

Vaktrommet på 4AC er på dagtid både arbeidsstasjon og pause/spiseareal for personalet. Denne 

kombinasjonen er forstyrrende for arbeid som krever konsentrasjon, dokumentasjon og 

telefonsamtaler.  

Gynekologisk poliklinikk har behov for minimum det antall undersøkelses- og samtalerom de har til 

disposisjon i dag.  

 
5.1 Romløsninger  
Gruppen har vurdert to alternativ, og har kommet fram til et felles forslag.  

I areal sengepost 4AC foreslås disse endringene:  
- Rom med tekn. rom nr. 420Y (23,8 m²) endres fra sengerom til gyn. undersøkelsesrom  

- Vaktrom 4AC tekn. rom nr.444R (31,6 m²) endres til arbeidsstasjon på dagtid i ukene, vaktrom 
resten av døgnet og i helg.  

- 420 T (9,7 m²), deles av med lettvegg til arbeidsstasjon til bruk for del av sengepost som fysisk er 

på 4A.  

 

Forslag til areal for felles bruk:  

- 426 R og 420S tilsammen (26,4 m²) Felles lukefunksjon/mottak av pasienter til poliklinikk og 

innleggelse. Arbeidsareal for 4 sekretærer.  

- 420Q (31,9 m²) benyttes til felles pauserom/ møterom for personell fra post og poliklinikk.  

- 432R (15,5 m²) Desinfeksjonsrom. Felles for poliklinikk og sengepost. Dette må oppgraderes med 

en ekstra desinfeksjonsmaskin for instrumenter. Det må monteres avsug  

- 426S: Felles blodprøvetakingsrom  

- Lager  

 

Gynekologisk poliklinikk:  

- 420 O (20 m²) gyn. undersøkelsesrom nr.1  

- 420 M (33m²) gyn. undersøkelsesrom nr.2  

- 428 M (23m²) gyn. undersøkelsesrom nr.3  

- 421 L + 421G gyn. undersøkelsesrom nr. 4 + urodynamisk undersøkelse  

- 430 M samtalerom  

- 430 G samtalerom  

- 428 L venteareal for pasienter til gynekologisk poliklinikk  

- 420N (28 m²) Arbeidsstasjon for personell som arbeider ved gynekologisk poliklinikk. Indre del av 

rommet deles av med lettvegg til avdelingssykepleierkontor  

 

6 Ombyggingstiltak og kostnader  
- Dele av 420 T med lettvegg  

- Dele av 420 Q for å få et lager til utstyr  

- Dele av 420 N med lettvegg  

- Oppgradere 432 R Desinfeksjonsrom  

5  

 



73 
 

 
- Montere pasientluke mot korridor i 426 R  

 

Dette må eiendomsavdelingen regne ut kostnadene for.  

 
7 Bemanning/ fleksibilitet på tvers av seksjonene/ utvidet åpningstid  
Det er en felles forståelse av at nærhet mellom post og poliklinikk vil øke fleksibilitet og bidra til mer 

effektiv utnyttelse av personal/ utstyr og økt poliklinisk aktivitet. Blir samlokalisering aktuell, er en 

klar til å gå videre med konkrete planer. Hvis det er aktuelt med kveldspoliklinikk er det også mulig.  

 
8 Flytting av pasientgrupper / pasientflyt  
- Det er et arbeid i gang for at pasienter med diagnosen hyperemesis kan bli behandlet i kommunenes 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud, med påfølgende poliklinisk oppfølging i kommunen.  

 

- Det er p.t. ikke pasientgrupper av et større volum som kan skrives ut tidligere da hovedtyngden er 

kreftpasienter. Det er ikke noe i veien for at flere dagpasienter kan flyttes til DK Hillevåg, men det 

vil kreve endringer av hvordan DK Hillevåg driftes i dag. Det forventes en økning i antall pasienter 

pga. raskt økende antall eldre og at det fortsatt er en betydelig andel pasienter fra vår region som 

sendes ut som gjestepasienter. Gruppen tilrår ikke en reduksjon i antall heldøgnsenger  

 

- Koniseringer som nå blir utført ved gynekologisk poliklinikk kan flyttes til DK Hillevåg.  

 

Vedlegg  
Tegning av arealet 4AB, med endringsforslag: 
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Vedlegg 4b: Samlokalisering 4AC og gynekologisk poliklinikk: justert plan 

 

April 2017 

Revidert gjennomgang av samlokaliseringen gynekologisk 

poliklinikk og gynekologisk sengepost 4AC 

 

Vedtatt i prosjektrådet i Kvinne- og barneklinikken   

Bakgrunn: I tråd med prosjektet «omorganisering av Barne- og ungdomsklinikken», vil området 

4B bli frigjort for samlokalisering av gynekologisk poliklinikk og gynekologisk sengepost. 

Samlokalisering har vært ønsket av Kvinneklinikken i mange år. Det ble laget en prosjektgruppe 

høsten 2016, ledet av sykepleie- og jordmorfaglig koordinator Oddrun D. Hompland. Viser til 

opprinnelig rapport datert 08.11.2016. 

I ettertid har det vist seg at Kvinneklinikken ikke kan overta alle rom som opprinnelig ønsket. 

Dette gjelder bl. a. de rommene som er ytterst i gangen for 4B og rom 428M 

(«ungdomsrommet»). For å tilpasse et nytt forslag har det vært flere møter mellom lederne av 

enhetene, seksjonsoverlegene, eiendomsavdelingen og i prosjektgruppen (09.12.16, 23.01.2017, 

06.03.2017 og 20.03.2017). 

 

Endelig forslag fra prosjektgruppen er tegnet i arkitekttegninger: 

1) Antall undersøkelsesrom opprettholdes som i dag (KEF flyttes til andre lokaler, dvs. rom 

428L overtas av sengeposten 4AC). Et sengerom ved 4A må endres til undersøkelsesrom 

(420Y). 

2) Antall senger ved 4AC opprettholdes. 

3) Samkjøring av samtalerom, og et rom for urologisk utredning (tilrettelegging/ombygging 

av rom 428Z og 429Æ. «Lille skyllerom» blir mindre, og gammelt toalett gjenopprettes ). 

4) Opprettelse av nytt kontor for lederne ved gynekologisk poliklinikk, med kontorplass 

også for én forløpskoordinator og to arbeidsstasjoner. 

5) Et pauserom for alle ansatte. 

6) Ekspedisjon tilpasses merkantilt personell (Nye luker og «gammel 4A dør» gjenåpnes.) 

7) Venteareal tilpasses i eksisterende arealer, samt ute ved heisene. Rom 420T reetableres 

med skyvedør, som kan brukes som venteareal eller rom for pasienter eller ansatte (mulig 

for variert bruk). 

8) Sexologisk poliklinikk flyttes til u-etasjen, vis-a-vis urologisk poliklinikk (samarbeid om 

lån av rom fra urologisk poliklinikk, 1-2 dager i uken). 

9) Tilpasninger av lager og skyllerom opprettholdes som tidligere planlagt. 

 

Det er utført en ROS-analyse av prosjektgruppen. Hovedutfordringene til samlokaliseringen er 

økt antall personer som vil oppholde seg i 4ABC lokalene (press på ventearealer og 

taushetsplikt), forstyrrelser mellom dagpasienter og inneliggende pasienter, og få muligheter for 

ekspansjon. Det er forventet at aktiviteten til gynekologisk poliklinikk kan øke, og derfor må det 

vurderes på sikt om rom utover 4B (mot heisene) må allikevel overføres til Kvinneklinikken.  

Fordeler med samlokalisering er bedre bruk av ansatte på tvers, tettere samarbeid mellom 

gynekologisk poliklinikk og sengeposten, og bedre lokaliteter for gynekologisk poliklinikk.  
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Det vil også være fordeler med pasientstrømmene da alle er på et sted, med tettere lokalisert 

lege- og pleiegruppe. Men planlegging av pasientforløp må gjennomgås på nytt. Dette vil 

Kvinneklinikken starte med ved endelig beslutning for samlokalisering.  

 

Forslag til løsning/konklusjon: 

ROS-analysen tas til etterretning, med evt. kommentarer. Det anbefales fra prosjektgruppen om 

at samlokaliseringen gjennomføres. 

 

Føringer for videre arbeid:    

Det må være tett samarbeid med Eiendomsavdelingen og ombyggingstiltakene bør gjennomføres 

så raskt som mulig. 

Hvis samlokaliseringen gjennomføres, bør denne evalueres etter 1 år. Det bør da også ligge inne 

analyse fra all aktiviteter i Kvinne- og barneklinikken, slik at man kan revurdere om det er 

nødvendig med ytterligere endringer av arealer/rom. 

 


