
 

Dokumentasjonsavdelingen 
i Helse Bergen 

Vi bidrar til å gjøre hverdagen enklere for våre omgivelser 
 



 
Dokumentasjonsavdelingen  

markedsfører seg 
 

- fra usynlige oppgaver  
til synlige tjenester - 

 
Bergenskonferansen 2018 



Vår strategi 

 
Tiltak 

Interne prosjekter; «Sikre kvalitativt gode tjenester – 
skrivetjenesten», «Omdømmeprosjektet», «Markedsføring» 

____________________________________ 
Handlingsplaner (operativt, gjennomføringspunkter) 

 

Rett kompetanse (1) 
Markedsføring (1) 

Sikre kvalitative gode tjenester (1) 
Kostnadseffektiv (1) 

Endringskompetanse (2) 
Omdømmebygging (2) 

Verdie
r 

Helhetlige 
dokumentasjons 

tjenester 

 
Vi vil gjøre hverdagen  

enklere for våre  
omgivelser 

Ledende  
leverandør  innen  

dokumentasjonstjenester 

Holdninger som 
fremmer samarbeid 

Dokumentasjonsavdelingen skal 
ta aktivt ansvar i et samspill med 
våre kunder, brukere og 
samarbeidspartnere. 
 

Dokumentasjonsavdelingens 
aktiviteter, tjenester og prioriteringer 
skal aktivt bidra til oppnåelse av Helse 
Bergen og våre kunders overordnede 
mål og strategier. 
 
Avdelingen skal bidra til effektiv og 
sikker pasientadministrasjon og ivareta 
pasientenes lovfestede rett til egen 
helseinformasjon. Arbeidet innebærer 
behandling av og tilgang til svært 
sensitive personopplysninger, og skal 
utføres etter høy etisk standard. 
 

Dokumentasjonsavdelingen 
skal levere på en måte som 
gjør at kunder og brukere 
foretrekker oss, og at vi får 
godt omdømme. 
 

Dette er vårt merkeløfte og vår 
ledestjerne. Vi skal også bidra til 
at kolleger og andre avdelinger i 
Drift teknisk divisjon får en 
enklere hverdag. Vi fremhever 
lagånd og samarbeid.  



Tjenestene 

• Arkivtjenesten 

• Depottjenesten 

• Merkantile tjenester i Mottaksklinikken 

• Posttjenesten 

• Skrive- og skannetjenesten 

• Utlevering av pasientjournal 



Hvem er kundene våre? 



Fakta om sykehuset 2017 

• 12 300 ansatte 
– 8085 årsverk 

• 115 ulike yrkesgrupper 
– 1250 leger 
– 3700 sykepleiere 
– 300 psykologer 
– 1570 drift/teknisk personell 

• Driftsbudsjett ca 11 milliarder 

• Investeringsbudsjett 790 millioner 

• 900 000 pasientmøter 

• Utdannet ca 2 500 helsearbeidere 

 



Antall årsverk 96 i de ulike seksjonen 2018 (98) 

• Seksjon for administrasjon og service: 11 (12) 

• Seksjon for fag og utvikling: 6 (6) 

• Fagseksjon for arkiv/depot 

– Arkivet: 13 (14) 

– Depotet: 4 (4) 

• Seksjon for medisinsk dokumentasjon:  61 (61) 

– Team Mottaksklinikken:  20 (20) 

– Møllendalsbakken: 41 (41) 

 

Årsverk i 2018 (2017) 



I 2017 ble det 

• skrevet 108 000 dokumenter (120 000) 

• skannet 522 000 brev/dokumenter (600 000) 

• sendt ut 900 000 brev (1 mill) 

• registrert 36 800 øyeblikkelig hjelp-pasienter i DIPS (37 000) 

• registrert 119 500 journalposter i sak/arkivsystemet ephorte 

• behandlet 2800 forespørsler om kopier av pasientjournal (2800) 

hittil i år 3242 

 

Produksjonstall for 2017 (2016) 



Ressurser- og oppgavefordeling 2018 
Bemanningsfordeling 2008 

Ledelse (9%) 
Administrative 
oppgaver (2%) Informasjon - 

kommunikasjon (1%) 

Skrivetjeneste (23%) 

Skannetjeneste DIPS 
(15%) 

Arkivtjeneste (7%) 
Elektroniske 

personalmapper (3%) 

Depot (2%) 

Posttjeneste (3%) 

Utlevering av 
pasientjournal (3%) 

Prosjektarbeid (3%) 

Rutiner/opplæring/KS 
(2%) 

Internkontrolloppgaver 
(4%) 

Helsesekretær i 
Mottaksklinikken (23%) 

Ressursfordeling pr tjeneste/oppgave 2018 



Hvorfor drive markedsføring? 

Vi er i situasjon hvor særlig støttetjenester i 
sykehusene skilles ut slik at de kan 
konkurranseutsettes 
 
Vi befinner oss i et marked, og det må vi 
forholde oss til. 



Vi er usynlige på flere måter 

 
Vi befinner oss fysisk langt unna våre kunder. 
 
Vi tar imot arbeidet via post og leverer digitalt. 



Vårt yrke befinner seg et stykke unna 
statustoppen på sykehuset 
 
Vi får ikke mer oppmerksomhet enn den vi 
skaffer oss selv 
 



Fornye nettsidene 

• Begynte med å fornye interne nettsider 
– Nye bilder  
– Ny og oppdatert informasjon om tjenesten 

• Slette det som er utdatert 
• Skille mellom kundesidene og ansattsidene 

– Kundesidene  vi har tjenesteavtaler med ulike 
avdelinger i HBE 

 
 



Interne nettsider: forsiden  
• Denne siden ser hele 

Helse Bergen 
(kundesiden) 

 
• Gamle, upersonlige bilder 
 
• Veldig lite informasjon 

 
• Ikke oppdatert telefonvalg 

 
• Ikke oppdaterte 

åpningstider 
 

• Ingen epostadresse 
 

• Rammeverket: Sharepoint 
2010 
 



• Denne siden ser hele 
Helse Bergen 
(kundesiden) 

 
• Nye bilder knyttet til 

system med våre folk 
• resepsjon 

 
• Mer utfyllende 

informasjon 
 

• Alle telefonvalgene våre 
 

• Riktige åpningstider  
 

• Epostadresse 
 
• Arkivplan  



Posttjenesten sin side 

• Ingen bilder 
 

• Lite informasjon 
 

• Ikke noe statistikk 
 

• Ikke noe tlf nr 



• Bilder av ansatte 
 

• Mer informasjon 
 

• Statistikk for 2017 
 

• Tlf: direkte nr. til posten 
 
• Film om posttjenesten 
  



Eksterne nettsider: Helse-bergen.no  

• Gamle bilder 
 

• Ingen epostadresse 
 

• Ingen informasjon for 
jobbsøkere 
 

• Ikke alle tjenestene er 
nevnt/ har egen side 
– Bare posten har egen 

side 
 
 



Eksterne nettsider: Helse-bergen.no 

• Ingen informasjon om hva avdelingen drev 
med 

• Dokumentasjonsavdelingen har fem seksjon:  
– Seksjon for medisinsk dokumentasjon 
– Fagseksjon for arkiv/saksdokumentasjon og depot 
– Seksjon for administrasjon og service 
– Fagseksjon for pasientdokumentasjon 
– Seksjon for prosjekt og utvikling 

 



Eksterne nettsider:  
Helse-bergen.no 

• Dokumentasjonsavdelingen 
• Nyere Sharepoint system  

– mer brukervennlig 
• Renere design  

– hele helse Norge bruker samme 
oppsett 

• Elementer vi tok med: 
– Om 

Dokumentasjonsavdelingen 
– Kontaktinformasjon  
– Innsyn i pasientjournal 
– Offentlig postjournal 
– Vil du jobbe hos oss? 
– Tjenestene 

https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/dokumentasjonsavdelinga


Kjøpebilder, nei takk 



Dette er oss 









Omdømme? 

• https://youtu.be/kCWlmTLuzJw?t=1m15s 
 

https://youtu.be/kCWlmTLuzJw?t=1m15s


Sett av ressurser 

Markedsføring trenger ikke koste skjorta, men 
man må prioritere det, både med tid og 
ressurser 
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