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Vi får 
kjeft

Vi får 
mange 

beskjeder

Vi har 
ikke 

legeliste
r

Sekretærene 
booker ikke 

riktig pasient 
til rett tid 

Sekretærene 
gjør ikke det 

de har fått 
beskjed om

Er de 
kompetent

e?

Det er tomme 
timelister –

hvordan kan det 
skje?

DET ER VISST 
BARE VI SOM 

SKAL 
FORANDRE OSS

Det er legene som har 
for få timer, bestiller for 
mange us kontroller etc





Etterslep= avtale forbigått på dato.  
Tillitsbrudd i helsetjenesten.

Kan man bygge ned etterslep?  

Fasttrack

Avslutte gamle
Rydde ventelister

Ferdig 
medio xxx

Nedbygging 
ekstra innsats

-Ekstrapol

-velg behandlingssted
Planlegges

Nedbygging
økt effektivitet

-Teste nye 
pasientforløp

-riktige kontrollforløp

-riktig pasient inn

Kontinuerlig 
forbedring

Dette kan hverken gjøres uten kontor eller bare med kontortjenesten



Innkalle relevante us
regranskninger etc

Ombooke pga
interne eller 

eksterne hendelser

Bestille og booke 
interne prosedyrer og 

konsultasjoner 

Ringe og /el 
skriftlig innkalle  og 

organisere tiltak

Følge med på 
avbestillinger, fylle 

opp

Oppfølging
Booking 

Innkalling 

Holde pasienten 
informert i ventetid

Henvisnings 
mottak 

Henvisning 
til lege 

Kontor 1. oppmøte NY TIME



Henvisnings 
mottak 

Henvisning 
til lege 

Kontor 1. oppmøte NY TIME

FAG 

+

PROSESS



Kontortjenesten må ha innsikt «i klinikken» –
pasientprosessen 

Roller og ansvar:  VÆR EN DEL AV DET TVERRFAGLIGE TEAMET

 Timeoppsett og booking avspeiler ORGANISERING

 Hva skjer på de ulike «stasjonene» og hvor er flaskehals mest sannsynlig

 Delta i tverrfaglig planlegging om organiseringen rundt pasienten

 Registrere fakta og gi tilbakemelding om funksjoner og feil 

 Utvikling og mestring krever dialog om fakta…..

 Oppmelding og koding – dårlig arbeid ute,  gjør jobben umulig for kontor

 Dialog med klinisk leder om timer, kapasitet og «GAP»

 Egen organisering må sikre alle kontorfunksjoner uavhengig av person









P



Kvalitetsforbedring skjer ved å jobbe systematisk:
Demings sirkel  

Pasienten
I sentrum 



Prosesskartlegging

Er alle interessenter / perspektiv representert?  (Er brukere relevant?) 



Feil

Purringe

r

Lete etter 

utstyr

Unødvendig 

venting
Kødannelse

Dobbeltarbeid



Lederperspektivet

• Forbedringsarbeid
• Være der det skjer
• Oppmerksomhet på 

menneskers- utvikling



«Helikopter- perspektivet på kontortjenesten»
Logistikk= flyveledertjenesten

• Medisin + LOGISTIKK  = GOD PASIENTBEHANDLING 

• Kjenne den faglige logistikken 

• Delta aktivt i den tverrfaglige planleggingen

• Fra problemhåndtering til problemløsning

• Bidra med faktabasert kunnskap

• Være kunnskapsbærer om kontorfaglige muligheter og rutiner



Henvisning 
mottak

Henvisning 
mottak 

avd.

Henvisning 
vurdering

Booking
Time i 

poliklinikk

10 dager

65 dager

HSØ mål:

• Vurderingstid

• Ventetid nyhenviste

• Fristbrudd

• Timer passert i tid

• Pakkeforløp



Tilgjengelighet og ressursstyring i forhold 
til pasientplanlegging

• Kanskje den viktigste faktor!

• Kjent plan for Langtidsplanlegging av 

bemanning (6 mnd) (lederansvar)

• Som i tillegg er lagt opp og klar for booking i DIPS! 

(kontorseksjonen)



Hvordan ser din bookinghorisont ut?

Pasienter som 
har fått time

Pasienter som har fått time

V
en

te
li

st
e

1 måned? 4 måneder?
V

en
te

li
st

e

Hva er 
smart?

1. Avhengig av de som planlegger
2. Styre egne ressurser 



1. Avhengig av de som planlegger 



Gj. Snitt forventet behov

Hvorfor er det 

ikke booket i 

denne periode? Når får vi timer 

for denne 

periode???

T
im

e
r 

p
a
s
s
e
rt

 i
 t
id

Bookinghorisont uke 3 2017

2. Styre egne ressurser 



Over halvparten 
(55 %) av 

henvendelsene



Redusert 
til 25 % av 

henvendelsen
e!



Tavlemøte er en arena for å styre ressurser og 
prioritere oppgaver

25

«Hvor er vi i ift

resultatutvikling»

? 

«Hvilke oppgaver har vi 

og hvilke oppgaver må vi 

prioritere får å nå målene 

våre»?

«Hvem gjør 

hva» ? 

Kapasitetsstyring

- Hva skal gjøres?

- Hva har vi av 

tilgjengelige 

ressurser? 

- Hva må prioriteres?
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Måltall

Forbedringstiltak

1) X … dd.mm N.N

2) Y… dd.mm N.N

3) Z… dd.mm N.N

Kapasitetsstyring

Oppgav
er

Hilse Rita Frank Else 

Bla bla

Bla bla Informasjon

Problemer

Rutine Husk



Ressursstyring
Kan det gjøres bedre? Hvordan sette det i system?  

nøkkeltall

idee
r

Ledig tid kommer ikke 

av seg selv, den må skapes.” ”



Årsak?

Hvordan fjerne en kø… 
Eksempel: Gule lapper

Rotårsaksanalyse – 5xHvorforHvor mye 
må vi 

gjøre hver 
dag?

Måle,

registrere,

analysere



Årsak?

Hvor mye 
må vi 

gjøre hver 
dag?

Måle,

registrere,

analysere

Hvordan fjerne en kø… 
Eksempel: Gule lapper

Ekstra 

innsats



Årsak
?

Hvor mye 
må vi 

gjøre hver 
dag?

Måle,

registrere,

analysere

Hvordan fjerne en kø… 
Eksempel: Gule lapper

Ekstra 

innsats

Ledelse

Nøkkel-

tall



MULTITASKING

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Hvor lang tid tar det å skrive dette?



Nei takk!

Vi har
ikke tid!


