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Bakgrunnen for Åpen linje prosjektet
https://www.youtube.com/watch?v=db2RbBFFCE4

Prosjektet «Åpen linje» er et 
prosjekt i program Alle møter, og 
er ett av flere tiltak i Helse Vest 
for å kunne yte bedre service til 
innbyggerne i regionen, samt å 
utnytte de faglige ressursene i 
foretakene på en bedre og mer 
effektiv måte 

Bakgrunnen for etablering 
av Åpen linje er at det i 
2015 ble utført en 
konseptutredning som 
avdekket store utfordringer
knyttet til telefoni i 
foretakene
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Med bakgrunn i denne 
konseptutredingen ble 
forprosjektet «Innkommende 
telefoni» gjennomført i 2015. 
Dette resulterte i en 
prosjektkandidat og en 
løsningsbeskrivelse  som redegjør 
grundig for konseptet 
«Kontaktsenter» i poliklinikker

Åpen linje er i piloteringsfase og 
gjennomfører pilotering på 
poliklinikker i foretakene

https://www.youtube.com/watch?v=db2RbBFFCE4
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Mystery Calls

Av totalt 557 oppringinger ble ca 70% besvart av avdelingen
Dette antyder at ca 30% som ringer ikke får svar
Klare flaskehalser

Teknisk Telefon Statistikk

Lange telefonkøer, og mange  «legger på» i køen
Stor variasjon i antall samtaler, og samtale-tid internt 
Bekrefter Mystery calls..

Hvorfor ringer pasienten?

Av over 400 registreringer i 36 poliklinikker observeres klare -grupperinger av 
henvendelser
Stor del omfatter «generelle» henvendelser
Mulighet for effektivisering og kvalitetsøkning gjennom linjedeling

Interne utfordringer

Lite formalisert og svært ulike roller og organisering
Ingen felles dokumentasjon eller opplæring
Styrt av budsjett fremfor behov
Telefonen er «et forstyrrende element i en ellers travel arbeidshverdag»

Konseptutredning avdekket store utfordringer knyttet til 
telefoni i foretakene 



POLIKLINIKKENE

• Lang responstid på telefon

• Poliklinikkene må ofte stenge tlf midt på dagen

• Mange pasienter ringer direkte til sentralbordet

• Pasienter ringer flere ganger for å få svar

• Pasienter møter ikke opp



• Utfordrende å komme igjennom på telefon
• Misvisende informasjon om åpningstider 

for telefon

• Utfordrende å besvare telefoner 
• Gamle telefonløsninger

Åpen Linje - bakgrunn

Samvittighetsfullt ville hun 
gi Haukeland beskjed om at 

hun hadde ordnet 
operasjonen selv. «Jeg 

ringte hele sommeren og 
kom gjennom i august»



FLASKEHALS
Sentralbord Poliklinikk

Legger på
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• Mai 2017: Oppstart kontaktsenter ny teknologi
Ortopedisk avd, Medisinsk avdeling og klinikk for 
Hode-Hals 

• 11.okt: Oppstart linjedeling – Ortopedisk avd.

• 2 nov: Oppstart linjedeling - Medisinsk avd. 

• 24 jan : Oppstart linjedeling  - Hode Hals

• Evaluering pågår  

Oppstart: 



Åpen Linje 

1. Linje

Roller i Pilot – Helse Bergen 

2. Linje

Hospitaldrift 
Telefoni

ØNH OT Med Avd

2. linje



Linjedeling i Helse Bergen 

• Sentralbordet - 1. Linje håndterer felles henvendelser som er hyppige, lite 
tidkrevende og enkle - som ikke krever fagkompetanse. Henvendelser håndteres på 
vegne av en eller flere poliklinikker.

• Helsesekretærer på poliklinikkene - 2. Linje håndterer lokale henvendelser som 
forutsetter spesialkompetanse og er tidkrevende for hver enkelt poliklinikk. 
Henvendelser som krever fagkompetanse innenfor poliklinikkområdet.



Ortopedisk avdeling

Tast 1 for poliklinikk Tast 2 for innl.  eller dagkir

1. Gjelder det spørsmål om transport  til og fra 
sykehuset?

2. Gjelder det spørsmål om henvisning eller venter 
du på time?

3. Gjelder det en timeavtale innen 14 dager?

4. Gjelder det en timeavtale om mer enn 14 
dager?

1.    Sentralbordet

2.    Sentralbordet

3.    Poliklinikken

4.    Sentralbordet

Gule lapper fra Sentralbordet  til Ortopedisk poliklinikk merkes med TLF



• Forberedelser

• Poliklinikkene fikk nytt telefonisystem og plattform (Avaya Aura 7.0)
• Styringsdata: Antall innringere, kø, besvarte telefoner og ventetid.
• Ortopedisk poliklinikk hadde gjennomsnitt ventetid på 1 min 29 sek
• Kø-visning på alle skjermene
• Samarbeidsmøter og oppgavedeling 
• Opprettet felles Kunnskapsbase og opplæring
• Nøkkelpersoner i hver avdeling 
• Informasjonsmøter med sekretærene på Ortopedisk avdeling







Hvordan går det?

• Vi får en del gule lapper (merkes TLF). Disse skal ferdigstilles samme dag, senest 
dagen etter. 

• Sekretærene opplever redusert antall samtaler til poliklinikken og kun relevante 
saker

• Oppdatering og vedlikehold av Kunnskapsbasen er viktig, samt god kontakt og 
samarbeid med Sentralbordet



Oppstart:

• Oppstart 11. oktober 2017- Kun Ortopedisk avdeling
• Ortopedisk poliklinikk hadde gjennomsnitt ventetid på 1 min 29 sek

Resultater
• Får tilsendt ukentlig rapporterMåned Svaprosent Gjennomsnitt

Ventetid
Servicegrad 

Sep 2017 85% 1,29 sekunder 58

Sep 2018 98% 32 sekunder 83



RESULTATER AV PILOT ORTOPEDISK POLIKLINIKK

ANTALL HENVENDELSER DE NI SISTE UKENE FØR PILOT:

3821

ANTALL HENVENDELER DE NI SISTE UKENE ETTER PILOT:

2523

NEDGANG PÅ 34%



Konklusjon

Vi er kjempefornøyd med løsningen og samarbeidet med prosjektet. 
Dette er en løsning for fremtiden og absolutt noe vi ønsker å fortsette med! 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJlImmnrTZAhWBC-wKHQj8D-QQjRwIBw&url=http://www.fairpartner.no/tommelopp/&psig=AOvVaw2WWLjaJTE3t8fbkqbtk8eG&ust=1519207262880429
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJlImmnrTZAhWBC-wKHQj8D-QQjRwIBw&url=http://www.fairpartner.no/tommelopp/&psig=AOvVaw2WWLjaJTE3t8fbkqbtk8eG&ust=1519207262880429

