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Vi flyttet inn i nytt sykehusbygg oktober 2018



fra dette:                                     til dette:

Vi flyttet  



Tun 

4

Tun 

3

Tun 

1

Tun 

2

Døgnavdelinger Nye HDS



Døgnavdelinger

Erfaringer etter innflytting:

• Ny arbeidsflyt og arbeidsmetoder å sette seg inn i

• Jobber mer adskilt i nytt bygg p.g.a større avstander

• Tar tid å bli kjent, hente frem informasjon og koordinere

• Tar tid å lete etter ressurser (personer/utstyr)

• Vanskeligere å få oversikt i avdelingen i nytt bygg

Behov:

• Teknologi som støtter opp under nye arbeidsmetoder i nytt sykehusbygg.

• HDS- regionalt pilotsykehus for styring av pasientflyt og ressurser

…forbedret arbeidsflyt og pasientopplevelse

Åpen arbeidsstasjon på sengetun



• Økt oversikt over og bedre organisering av mange enkelt oppgaver

• Mer effektiv pasientflyt og redusert ventetid for pasient

• Sanntidsinformasjon vil gi økt kvalitet på beslutning 
• Redusert dobbeltarbeid og unngå duplisering av informasjon

• Færre misforståelser/feil

• Mindre plunder og heft. Redusert tid brukt til å lete eller vente på pasient eller 

ressurser

• Økt pasientsikkerhet, kontekstovergang, sanntidsinformasjon

• Mer effektiv samhandling på tvers av fagavdelinger og støttetjenester

• Bedre bruk av sykehusressurser (personell, areal/rom og utstyr)



Hvor er 
pasienten

Hvor skal 
pasienten

Er portør 
bestilt

IMATIS sin løsning innebærer, rett informasjon til rett person til rett tid…

Er blodprøver 
tatt

Dagens plan 
for pasienten

Styring av pasientflyt
Styring av 
ressurser

PasientsikkerhetAlarmer

Er 
røntgenbilde 

tatt

Plan for 
oppholdet

Er pasient på 
en 

undersøkelse

Hvilke leger er 
tilgjengelig

Hvem er 
ansvarlig 

støtteressurs

Hvem er 
ansvarlig 

sykepleier

Hvilke SPL er 
tilgjengelig

Hvem er 
behandlende 

lege

Stansalarm

Vente på 
prøvesvar

Ringesignal

Calling

Vente på 
røntgensvar

Kritiske 
alarmer

Hvor lenge 
har KAD lagt

Triagering 
1 2 3

Er sikker 
kirurgi utfylt

I trygge 
hender 24/7

Pasientforløp
Plan for 

oppholdet



• Kunne se hvem som er 

ansvarlig ressurs

• Kunne ringe direkte til 

ansvarlig ressurs

• Kunne sende beskjed 

direkte til ansvarlig ressurs

• Kunne få varslinger på 

«mine» pasienter

• Kunne gjøre enkle 

registreringer på «farten»

Bidrar til å:

D

I

P

S



Oppstart IMATIS HDS desember 2018



Forberedelser i forkant av oppstart

• Hospitering til andre sykehus for erfaringsutveksling.

• Workshops med Helse Vest for avklaring av behov i pilot

• Systemansvarlige HDS 

• Lage oppsett av tilpasset arbeidsflate i IMATIS

• Innkjøp av utstyr (f. eks touch- skjermer)

• Opplæring av ansatte på sykehuset før oppstart

• Superbrukere på alle avdelinger

• Informasjon til alle ansatte via mail, postmøter, intranett, 

facebook. 



Sengeposttavler

• Sengeposttavler for alle 

sengeposter

• Sanntidsoversikt

• Samlet visning av viktig 

informasjon rundt pasienten

• Tilgjengelig på touch-

skjerm/PC/nettbrett/mobil



Plan for dagen

• Koordineringsmøte/tavlemøte

• Støttetjenestene genererer «plan for 

dagen» (fysio, ergo, logoped, 

poliklinikkene, osv.) ved planlegging 

av tilsyn/timer



Merkantil på sengepost

• Imatis for etasjeresepsjon

• Hvem som er ansvarlig

• Undersøkelse



Portør

• Egen komplett portørløsning for 

hele Haraldsplass

• Ferdigutfylt informasjon/ god 

oversikt

• Portør / nødvendig informasjon



Renhold

• Endret arbeidsflyt

Prioriterte rom rengjøres først

Unngår vask av rom før utreise

• Komplett, automatisk renholdsløsning 

for hele Haraldsplass

• Renholder signerer på mobil

• Renholder får informasjon om 

smitteregime og om pasient er «farlig»



Tatt i bruk mer og mer etter hvert…..



Engasjerte medarbeidere!! 



Imatis på mobiltelefonen = Mobilix

• Tilpasset informasjon

• Oppdatert pasientinfo i sanntid

• Se hvem som er ansvarlig for 

pasienten

• Oversikt over «mine» pasienter

• Enkel kommunikasjon mellom 

alle ansvarlige ressurser

(meldinger/ringe)
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Radiologisk avdeling  

• Ny arbeidsflyt

• Tildeler time og formidler informasjon i Imatis (slipper å ringe)

• Får informasjon om evt. utreise, risiko, smitte osv

• Pilot pågår- evalueres- før innføring på hele sykehuset



Legetavle 

• Utarbeidet etter behov formidlet fra legetjenesten

• Samlet oversikt over hvor «mine» pasienter befinner seg  slipper å lete

• Ser hvem som er ansvarlig og hvor pasienten, som er henvist til meg ligger

• Kan kommunisere direkte med ansvarlig ressurs



Samlet beleggsoversikt HDS

 Oversikt for å planlegge god 

pasientflyt 

 Kan benyttes av ledere, 

koordinatorer, sykepleiere, 

direktør osv.



• Å få til en endring i arbeidsmetode tar tid

• Å ta i bruk et nytt arbeidsverktøy tar tid 

• Få til tilpasninger etter avdelingene sine behov

• Integrasjoner mot andre system for å unngå dobbeltføringer

• Når ansatte forstår nytteverdien av systemet- motiverer det til økt bruk

Ting tar tid



Avdelingene må få :

• Tett oppfølging etter innføring av system 

• Mulighet for å gi kontinuerlig tilbakemelding til systemansvarlige på 

forbedringer

• Vite hvor man skal henvende seg ved spørsmål

• Vite hvordan innhente informasjon om bruk



Takk for oss!

Velkommen på besøk 
på Haraldsplass 


