
    

Pasientens helsetjeneste - hva 

betyr det for oss i Stavanger  

 



    

  

 

Pasienten som utgangspunkt for 

utbyggingen 

 

Resultatet etter byggingen av  

Nytt Sykehus:  

 

Pasientens behov kommer alltid først 





• Lytte: Pasient og pårørende erfaringer 

• Rekruttere: Alle typer ansatte, nye modeller 

• Utvikle: FOU, innovasjon, nye områder viktig for pas 

• Bygge: Betydning for vår pasientprofil 

• Organisere: Pasientfokusert fleksibilitet 

• Tenke og snakke: Hva er våre kjerneverdier 

 

 Med slike fokus kommer vi dit vi skal 

 

 

Aktuelle konkrete fokus 



 Vi må bruke pasientenes og pårørende sine  erfaringer 

mere aktivt – og målsetning PasOpp 90 

 Egne ansatte som er pasienter eller pårørende er 

kanskje mest kritiske og observerer best. Utvikle en 

modell for å lytte til dem 

 Utvikle enkle og realistiske verktøy for å lytte på 

avdeling og sengepostnivå 

 Deretter planlegge ut fra pasientens behov – fokusere 

på kjernen - møtet mellom pasient og behandler  

 

 

Lytte til pasientene direkte, gjerne 

fokusert mot nytt sykehus.  



• For legegruppene  starter vi en målrettet rekruttering nå 

som sikrer riktig mix om 10 år 

• Sykepleiere knyttes faglig til organisasjonen på en 

sterkere og mere systematisk måte som reduserer 

turnover. Flerårig.  

• Fysio, ergo, KEF og andre: Samme type utfordringer i 

blanding. Dvs målretting og «spesialutdanning» 

 

 Tenke team/gruppe og pasient samtidig 

Rekruttere – utvikle og ansette de beste 
Hvem er de beste? 

http://www.google.no/url?url=http://www.addictionresearchchair.ca/home/the-team/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SgurU6K0E8XnygO51YKoDA&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEfJ2fKC9ldWhlxw6_ko7f5VBOUoQ


• Vurdere våre søkere mere nøye – eget HR prosjekt: 
• Verdigrunnlag 

• «Passer du her»? 

• Klargjøre forventninger 

• Observere i praksis 

• Rekruttere tydeligere basert på verdier: «Her jobber du 

i team med fokus på pasienten. Alle i teamet er viktige» 

• Særlig viktig å lete, finne og dyrke lege-identiteter som 

fremmer denne typen verdier 

• Tøffere vurdering av søkere vil virke rekrutterende 

 

Rekruttering – hvem vil vi 

ha om 10 år? 

Hva er pasientens behov? 



• FOU på nivå med Norges beste – strategi neste 20 år 
• Styrket forskning, PhD løp for alle leger og 10% av spl og andre grupper 

• Legeutdanning/fakultet 

• Egen utdanning av (nesten) alle andre grupper 

• «Sjølberging» 

• Innovasjon i samarbeide med andre aktører 
• Lytte til hva pasientene og ansatte ser som vi ikke har tenkt på 

• Smarte rom i nytt sykehus 

• System og modell for å ta nye konsepter raskt i bruk 

• Særskilt teknologisk fleksibilitet i en del av sykehuset med pasienter 

• Radiologi og strålebehandling i fellesskap 

• Satse på neste generasjon og det mest pasientvennlige som finnes 

• Persontilpasset medisin 
• Sykehuset etablerer et molekylærbiologisk og genetisk laboratorium for diagnostikk, 

behandling og forskning 

• Åpenhet for utviklingen 

• Rekrutteringen begynner nå  

 

Utvikle – ta i! – for pasientene 



Nytt sykehusbygg – 

 

             er utseende viktig? 



• «Alt» skal ha fokus på pasient 

• Skikkelig «velkomst» 

• Fellesrom som fremmer pasientfokuset 

• Pasientrom som verdsetter 

• Pasientene får alle de beste rommene 

• Mulig å være effektiv selv om pasienten har flere behov 

• Teknologiske løsninger som gir effektivitet og som 

bidrar til pasientfokuset blant de ansatte (logistikk, 

transport, service) 

• Spørre pasientene/ansatte også om dette! 

 

 

Bygge – for pasientene 
Nye og riktige arealer gir fantastiske muligheter 







• Fleksibilitet 
• Eksterne henvisninger: 2 uker 

• Interne henvisninger: 4 timer 

• Minst 12 t åpningstid, pasienter som kan må få bestemme selv 

• Kalenderen aldri helt fullbooket….. 

• Ny oppgavefordeling 
• Lege  spl/fysio og andre 

• Spl  andre:  VIKTIGST 

 

• Teknologi, jfr KULE, tavler osv 

• Teambasert tilnærming – stort potensiale 
• «Alle» er deler av et team. Ordbruk! 

• «Samles rundt pasienten» 

• Alle i teamet er viktige og kan si ifra 

• Lytte til pasientens behov i mange akser, utvikle team-dialog 

• Krever mye og god koordinering 

Organisere – begynne med pasienten også her 



 

 

 

Team – noen har mere erfaring med det! 
 

 

 I Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator – skal pasienter med behov for komplekse, langvarig 

og koordinerte helsetjenester tilbys koordinator, både i kommune 

og spesialisthelsetjenesten  

 

- koordinering blir viktigere, for alle grupper av pasienter 

- særskilt for de med behov for komplekse, langvarige og 

koordinerte helsetjenester 

- koordinatorfunksjonen i sykehus erstatter ordningen med 

pasientansvarlig lege 

- viktig bidrag til «pasientens helsetjeneste» 

- dette kan også  bli bedre… 

 



• Vi reduserer fokuset på organisering basert på organer 

og spesialiteter 

• Bygger ned fagsøylene, særlig for leger, sykepleiere og 

psykologer. Samler oss omkring pasienten og ikke 

omkring våre faglige nettverk/organer 

• «Gruppepraksis» 

 

Organisere 



• De ansatte vet alltid 6 mnd fram når de skal ha fri 

• De ansatte opplever at oppgavene er mere spennende 

på sykehuset enn noe annet sted 

• De ansatte motiveres av fornøyde pasienter 

• De ansatte er i utvikling 

• Rotasjon av ansatte og ledere – de beste er gode 

overalt 

 

 

Organisere, de ansatte………. 



• Vi har et tydelig pasientfokus og organisering 

• Vi er merkbart og målbart forskjellig fra andre norske sykehus 

• Vi er gjennomtenkte i langt flere ledd 

• Vi bygger opp team, og mindre skille i faglige enheter og søyler 

• Pasienten møter ansatte som er fokuserte og tydelig klar over og 

forberedt på pasientens behov 

• Vi har bygget «Better care through better design» 

 

• Pasientsikkerheten ivaretas best med sterkt fokus på pasientens 

beste. For å klare det må kulturen vår endres… 

 

 Vi skal klare en slik kulturendring! 

 

 

Nytt sykehus 

Hvor er vi med en slik profil? 



 

 

 

 

Lykke til med/på møteplassen! 


