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Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2017

• Døgnopphold: 51 725
– somatikk 47 704 

– psykisk helsevern og rus 4 021

• Polikliniske konsultasjoner: 348 902
– somatikk 251 367 
– psykisk helsevern og rus 97 541

• Dagpasienter: 39 075
– somatikk 38 181 
– psykisk helsevern og rus 894

• Fødsler: 2 870

• Senger: 649
– somatikk 415
– psykisk helsevern 234

• Medarbeidere: 5 229
(per 31.12.2017)

• Østfolds befolkning: 292 893
(per 01.01.2018)



Dokumentasjonssenteret
• Skrivetjenesten
• Skanningseksjonen
• Journalarkivet
• Saksarkivet
• Hovedpostmottaket
• Kontoret for pasienttjenester
• Teleseksjonen
• Ankomstsenter Østfold, Råde

104 årsverk

• Pasientservice og booking
– Kalnes
– Moss
– Grålum

75 årsverk



Utskriftssenteret
• Utleveringsrutine på somatiske epikriser og innkomstjournal akuttmottak

– kvalitetssikre om dokumentet skal gå som henvisning/kontrolltime
– sikre rett mottaker
– sikre registrering av diagnose- og prosedyrekoder

• Pakkeforløp
– henvisninger pakkeforløp ut av SØ
– «pakkeliste» 

• Utskrift av all somatisk 
dokumentasjon som skal sendes 
som brev i posten



Henvisningsmottaket
• Mottar elektroniske henvisninger
• Mottar og skanner henvisninger på papir
• Registrerer personopplysninger i journal
• Videresender henvisning til vurdering hos lege/behandler



Kontoret for pasienttjenester
• Kartlegger behandlingskapasitet på 
andre helseforetak, hos avtalespesialister 
og private klinikker som har avtale med 
Helse Sør-Øst

• Samarbeider med informasjonstjenesten 
«Velg behandlingssted»

• Etter oppdrag fra avdelingene kontaktes 
pasienter som tilbys behandling med 
kortere ventetid utenfor SØ.

• Rapportering

• Fristbrudd – HELFO

• Feilsendt SMS pasientpåminnelse

• MinJournal



Ankomstsenter for asylsøkere 
Råde

• Sekretærtjeneste 3 dager 
per uke kl. 08.00-15.30
• Registrerer personoppl.
og D-nummer i DIPS og FLYT 
etter FLYT-kort fra Politiets 
utlendingsenhet
• Oppretter rekvisisjon for røntgen thorax i  avd. for bildediagnostikk (RIS) 
• Oppretter rekvisisjon for blodprøver i senter for laboratoriemedisin (LVMS)

Etablert 16. oktober 2015



Styresak (2015) 
etablering av pasientservice og booking

Det forventes at endringen vil bidra til: 

• økt pasientsikkerhet (time i første brev) og øke 
bookinghorisonten til kravet på 6 måneder. 

• å bedre kommunikasjon og tilgjengelighet for pasienter, 
pårørende og fastleger
• bidra til kvalitetssikring gjennom felles og standardiserte 
pasientadministrative rutiner for poliklinisk virksomhet i 
sykehuset



Kalnes

• sekretæroppgaver i 
poliklinikk 

• resepsjon/informasjon 
i vestibylen 

• telefonservice 

Moss

• sekretæroppgaver i 
poliklinikk

• resepsjon/pasient-
mottak i vestibylen

• langtidsbooking med 
utsending av 
innkallingsbrev til 
nyhenviste

• telefonservice

Grålum

• felles 
henvisningsmottak for 
hele SØ

• langtidsbooking med 
utsending av 
innkallingsbrev til 
nyhenviste og 
kontrollpasienter

• telefonservice

Henvisningsmottaket

• felles henvisningsmottak for hele SØ

• langtidsbooking med utsending av innkallingsbrev til nyhenviste og kontrollpasienter

• telefonservice

Pasientservice og booking



Pasientservice og booking Grålum

• Telefontjeneste 
• Booking (nyhenv. + kontr.)
• Drosjebestilling i Nissy
• Tolkebestilling
• Opprette/ajourføre timebøker
• Avbestille poliklinikkdager 
• Rapporter (f.eks. ventende uten kontakt, fristbrudd, uferdige 
konsultasjoner)
• Ventelisterydding
• Følge opp interne meldinger (Gul lapp)
• Returpost

Betjener ort - kir - ØNH - kvinne/barn - nevr – øye – geriatri 



Resepsjoner og poliklinikkområder

• Ta imot og ankomstregistrere pasienter til 
polikliniske konsultasjoner, planlagte innleggelser 
og radiologiske undersøkelser

• Veilede pasienter i selvinnsjekk (Imatis)

• Eksportere røntgenbilder, brenning av CD

• Direktebooking kontroller

• Fullføre registrering av konsultasjonen

• Ta imot betaling av egenandel

• Bistå pasienter som trenger transport



Satsingsområder 2017

• Timebøker tilgjengelig
• Etablere samarbeidsarena 
med fagområder
• Tavlemøter
• Metodehåndbøker for alle 
fagområder

Hovedmål
• Standardisere praksis
• Jobbe på tvers av fagområder

• Måloppnåelse
– Vurdering av henvisninger 
innen 10 dager
– 0 fristbrudd
– direktebooking av kontroller
– time i første brev



FORBEDRINGSTAVLE – ORTOPEDISK POLIKLINIKKER

INNBOKS
(nye forbedringsområder)

MÅL
1) 0 fristbrudd

2a) 90 % Time i hånden-
direktebooking kontroller - KALNES
2b) 90 % Time i hånden-
direktebooking kontroller - MOSS

3) 90 % Time i 1. brev  

4) Ingen ledige timer

MÅLINGER

Se neste sider
HANDLINGSPLAN

Tiltak Ansvarlig Frist

1.3) Følge opp feilregistreringer (ventetid slutt og utsettelse)

2.1) Gjennomføre tavlemøter hver 14. dag  Moss/Kalnes
2.8) Booke kontroller til og med 4 md. frem – tilbakeholdenhet med resten

3.0) Følge opp i medarbeidergruppen;  hvem leger som tar hvilke diagnoser 
følges

Felles ansvar for å fylle alle timebøker!
4.6) Ansatte på Kalnes har ansvar for å følge opp at OASS er fullbooket
4.7) Ansatte på Grålum har ansvar for å følge opp at timebøkene er fullbooket
4.8) Følge opp pasienter uten behandler
4.9) Dersom det ikke finnes kontroller som skal til overlege – sett opp 
nyhenviste
4.10) Telle ubenyttede timer,  og  sjekke timebøker for ledige timer 3  dager i    
forkant
4.11) Ikke booke timer før MR- bilder og beskrivelse ligger i PAX (skuldre og 
knær)
4.12) Finne tlf. nr til Unilabs og Curator
A) Vurdere ressursfordeling innen ortopedi

1.3) Janne/ Rita L

2.1) Janne/Randi
2.8) Janne/Randi

3.0) Randi/ Janne

4.6) Randi
4.7) Janne/Rita
4.8) Janne
4.9) Janne
4.10) Rita L

4.11) Janne/Randi
4.12) Janne

A) Betten 

2.11

Pågår
Pågår

Pågår

Pågår
Pågår
Pågår
4.9) Uke 3
4.10) Pågår

4.11) 8.2
4.12) 22.2

Iverksatte tiltak:

1) Ingen pasienter 
opplever 
fristbrudd

2) Pasienter får 
time i hånden

3) Nyhenviste pasienter 
får time i første brev

4) Legene har 
fulle timebøker
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Andel pasienter som får time i første brev
prioritet mindre enn 4 md.

Totalt SØ Somatikk Klinikk psykisk helsevern og rusbehandling

Årsak
Mangel på timebøker 4 md. frem på noen fagområder. Ikke samsvar mellom etterspørsel og tilgjengelige 
timer totalt sett.

Tiltak
• Systematisk oppfølging i tavlemøter med fagområder
• Arbeidsplaner med oppgavetildeling 4 md. frem – samt tilstrekkelig antall timer
• Utarbeide struktur for hvor mye vs. få timer som må holdes tilbake til f.eks. pakkeforløp og nyhenviste 

pasienter med kort frist





Direktebooking av kontroller
Fagområde Direktebooker (per februar 2018)

Infeksjonsmedisin Sykepleiepoliklinikk

Barn og ungdom Sykepleiepoliklinikk

Kirurgi Laserbehandling, tverrfaglige møter og kontroll hist.svar

Dialyse 95 % 

Ortopedi 75 %

Føde 100 %

Kreft Stor grad av kontroller direktebookes

Øre-nese-hals Alle kontroller innen 4 uker

Hjerte Sykepleiepoliklinikk

Øye 50 % av injeksjonspasientene

Revma Alle kontroller innen 8 uker

Gastromedisin Alle IBD-pasienter



Avbestilt/utsatt – ikke møtt 2017



Avbestilt/utsatt - ikke møtt
Dersom pasienten ikke møter til poliklinisk time uten å gi 
beskjed, avsluttes henvisningsperioden

Avbestilt timen mer enn 2 ganger - henvisningsperioden 
avsluttes

• Brev til pasient og henviser
• Unntak for barn, psykisk helsevern og enkelte diagnoser



Videre satsingsområder 2018

• Modulbasert internopplæring for sekretærer

• Kunnskapsbasen (færre telefoner inn i klinikken)

• Oppstart samarbeid med Mysen videregående skole for å 
forbedre helsesekretærdanningen slik at den samsvarer 
bedre med tjenestens behov

• Vårmøte for ca. 200 helsesekretærer 16.mars



Takk for oss!


