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Sak 42/16 Kapasitetssituasjonen vinteren 2015-2016 
 
Akershus universitetssykehus HF hadde betydelige kapasitetsutfordringer i 
voksensomatikken vinteren 2014-15. Det ble derfor iverksatt en rekke tiltak for å redusere 
antallet korridorovernattinger påfølgende vinter. Rapporten beskriver tiltakene og utviklingen i 
kapasitetssituasjonen fra oktober 2015 til og med mars 2016. Tiltakene har vært innrettet 
med tanke på å  

1. Redusere antall innleggelser 
2. Redusere liggetiden 
3. Forbedre “pasientflyten” på tvers av avdelinger og divisjoner/klinikker 
4. Utvide sengetallet  

Samlet resulterte tiltakene i 80 prosent reduksjon i antall korridorovernattinger innenfor den 
aktuelle perioden. Forbedringen var størst i medisinsk divisjon. Effekten er brutt ned på 
enkelttiltak for sykehuset samlet og for den enkelte divisjon/klinikk. Resultatene av 
forbedringsarbeidet i bildediagnostisk avdeling er omtalt spesielt.   
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1 Oppsummering 
Akershus universitetssykehus (Ahus) hadde betydelige kapasitetsutfordringer i 
voksensomatikken vinteren 2014-15. Det ble derfor iverksatt en rekke tiltak for å redusere 
antallet korridorovernattinger påfølgende vinter. Dokumentet beskriver tiltakene og 
utviklingen i kapasitetssituasjonen fra oktober 2015 til og med mars 2016. Tiltakene har vært 
innrettet med tanke på å  

 
1. Redusere antall innleggelser:  

• Innføre konfereringsplikt for alle fag 
• Stimulere til økt bruk av kommunal akutte døgnenheter (KAD) 
• Avklare problemstillinger i mottak og etablere poliklinikk for øyeblikkelig hjelp (øhj) 
• Konvertere ytterligere deler av virksomheten fra døgn til dag 
• Sikre full utnyttelse av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet 
• Inngå avlastningsavtale med Kongsvinger for akutt gastrokirurgi 

 
2. Redusere liggetid: 

• Innføre «beste praksis» ved alle somatiske avdelinger ved 
o visitt og utskrivelse  
o organisering av elektivt inntak 
o standardiserte pasientforløp innen utvalgte områder 

• Innføre tavlemøter – forløpsplanlegging fra første dag 
o Plan for hva som skal skje mens pasienten er innlagt, og på hvilket 

tidspunkt 
o Medisinsk begrunnet utreisedato skal estimeres og evalueres hver dag                                                                          

• Redusere unødig ventetid på radiologiske undersøkelser for inneliggende 
pasienter 

o Økt utnyttelse av CT og MR-maskiner 
o Rekruttering av personell  
o Teleradiologi 
o Oppdatere og flytte utstyr, samt utvide med én MR-maskin  

 
3. Bedre “pasientflyt” på tvers av avdelinger og divisjoner/klinikker: 

• Daglige divisjonsvise kapasitetskonferanser 
• Ukentlige kapasitetskonferanser i sykehusledelsen 

 
4. Utvide sengetall:  

• Ta i bruk 15 pasientrom som har fungert som personalrom 
• Plan for trinnvis ibruktagelse av resterende ubenyttede somatiske senger  
• Handlingsplan for utvidelse av sengetall i særlige høyaktivitetsperioder 

Samlet resulterte tiltakene i 80 % reduksjon i antall korridorovernattinger innenfor den 
aktuelle perioden. Forbedringen var størst i medisinsk divisjon. Effekten er brutt ned på 
enkelttiltak for sykehuset samlet og for den enkelte divisjon/klinikk. Resultatene av 
forbedringsarbeidet i bildediagnostisk avdeling er omtalt spesielt.   
 
Gjennomføring av tiltakene har vært organisert som et prosjekt. Oppfølgingen har foregått 
gjennom en styringsgruppe ledet av viseadministrerende direktør. Tillitsvalgte, vernetjeneste 
og brukere har vært representert. Styringsgruppen har hatt møter hver 14.dag.  
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2 Pasientovernattinger i korridor  
Ahus hadde en markant reduksjon i antall pasientovernattinger i korridor (registrert kl. 07 om 
morgenen) vinteren 2015-16, sammenliknet med vinteren 2014-15. Oversikten nedenfor 
viser antall korridorovernattinger per divisjon/klinikk fra oktober 2014 til og med mars 2016. 
Endringen svarer til en samlet reduksjon vintermånedene 2015-16 på om lag 80 %.

 

3 Hva skyldes reduksjonen?  

3.1 Redusert antall innleggelser 

3.1.1 Reduksjon i antall heldøgnsopphold  
Til tross for en signifikant befolkningsvekst i opptaksområdet, hadde Ahus i perioden oktober 
2015 til mars 2016 en reduksjon på 508 heldøgnsopphold (sykehusopphold) sammenlignet 
med tilsvarende periode året før.  

Oppholdene kan deles i to kategorier: 

a) Opphold over døgnskillet:  

Samlet reduksjon på 815, hvilket svarer til en gjennomsnittlig reduksjon i antall 
inneliggende pasienter på 4,45 hvert døgn.  

b) 0-døgnsopphold (varighet over 5 timer, men hjemreise før døgnskillet):  

307 flere pasienter enn i fjor. Dette er pasienter som har blitt medisinsk avklart slik at de 
ikke hadde behov for overnatting i sykehuset.  
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De medisinske fagområdene har hatt størst reduksjonen i antall heldøgnsopphold over 
døgnskillet, se oversikt under.  
 

 
BUK; barne- og ungdomsklinikken, KD; kirurgisk divisjon, KK; kvinneklinikken, MD; medisinsk divisjon, 
OK; ortopedisk klinikk 

3.1.2 Flere pasienter til kommunal akutt døgnenhet (KAD) 
Vinteren 2014/15 var det kun etablert to KAD-er i sykehusets opptaksområde, en på Aker og 
en på Nedre Romerike (NR). Disse hadde tilsammen 20 plasser. Gjennomsnittlig antall 
innlagte pasienter i KAD-ene fra oktober 2014 til og med mars 2015 var 8,7 per dag (43 % 
belegg).  

Gjennom 2015 og i første kvartal 2016 har det blitt etablert nye KAD-er i opptaksområdet. 
Flere KAD-plasser og økende belegg ved KAD-ene gjennom vintermånedene har avlastet 
Ahus. Per mars 2016 var det totalt 50 KAD-plasser i opptaksområdet. Gjennomsnittlig belegg 
ved KAD-ene er oppe i 26,9 per dag; noe som tilsvarer en økning på 17,3 pasienter per dag, 
sammenlignet med vinteren 2014-15.   

 

3.2 Redusert liggetid  
Det har vært jobbet med flere tiltak for å oppnå driftsmessige forbedringer i klinikken, spesielt 
med tanke på å gi bedre pasientforløp og kortere sykehusopphold. Eksempler på tiltak er 
økning av den radiologiske kapasitet for å unngå at opphold forlenges unødig, innføring av 
tavlemøter, forløpsplanlegging med estimert medisinsk begrunnet utreisedato som evalueres 
daglig, rutiner for visitt og utreiser.  

Tiltakene har hatt effekt. Den gjennomsnittlige liggetiden for heldøgnsopphold over 
døgnskillet er redusert med 0,34 døgn sammenlignet med vinteren 2014/15; fra 4,35 til 4,01 
døgn.  

Korrigeres det for antall permisjonsdøgn, faller gjennomsnittlig liggetid til 3,93 døgn vinteren 
2015/16, mot 4,24 døgn vinteren 2014/15. Den samlede reduksjonen av liggetid tilsvarer i 
gjennomsnitt 45 senger pr dag, hvorav endringen i medisinsk divisjon alene utgjør 27 senger.   

Heldøgnsopphold Vinter 2014/15 Vinter 2015/16 Endring
Over døgnskillet 27 878                  27 063                 (815)                   
Liggtid = 0 3 999                    4 306                   307                     

31 877                  31 369                 (508)                   

SYKEHUSOPPHOLD 

Ant heldøgns-
opphold over DS

Vinteren 
2014/15

Vinteren 
2015/16 Endring

% vis 
endr

Gj.sn færre 
opphold pr dag

BUK (kun ABU) 1 185           1 177             (8)              1 % -0,04                      
KD 6 614           6 488             (126)          15 % -0,69                      
KK 5 272           5 266             (6)              1 % -0,03                      
MD 12 088         11 466          (622)          76 % -3,40                      
OK 2 719           2 666             (53)            7 % -0,29                      
Totalt 27 878         27 063          (815)          100 % -4,45                      
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Det er avdelingene i Kirurgisk divisjon og Medisinsk divisjon som har hatt størst endring i 
gjennomsnittlig liggetid for heldøgnsopphold over døgnskillet med henholdsvis 10,4 % og 9,1 
%, svarende til 0,45 og 0,43 døgn. Ortopedisk klinikk har derimot hatt en liten økning i 
liggetiden. Oversikten under viser utviklingen i de enkelte divisjonene/klinikkene.  

 
BUK; barne- og ungdomsklinikken, KD; kirurgisk divisjon, KK; kvinneklinikken, MD; medisinsk divisjon, 
OK; ortopedisk klinikk 
 

 
 

 

3.2.1 Utskrivningsklare pasienter 
Sykehuset har fortsatt pasienter som er ferdigbehandlet og venter på behandlingsplass i 
hjemkommunen; såkalte utskrivningsklare (UK) pasienter. Vinteren 2014/15 lå det i 
gjennomsnitt 11,4 utskrivningsklare pasienter i sykehuset hver dag. Dette ble redusert til 10,1 
vinteren 2015/16.   

 

HELDØGN > DS Vinter 2014/15 Vinter 2015/16 Endring
Ant opphold 27 878                  27 063                 (815)                   
Liggedager 121 299               108 643               (12 656)              
Perm døgn 3 179                    2 227                   (952)                   
Gj.sn.L 4,35                       4,01                       -0,34                   
Gj.sn.L korr perm 4,24                       3,93                       -0,30                   

SYKEHUSOPPHOLD 

Liggetid for heldøgnsopphold over døgnskillet - korrigert for permdøgn

Vinteren 
2014/15

Vinteren 
2015/16 Endring

% vis 
endr

Gj.snittlig endr i 
ant senger pr dag

BUK (kun ABU) 3,14               3,04                -0,10             -3,1 % -0,6                              
KD 4,29               3,84                -0,45             -10,4 % -15,8                            
KK 2,84               2,78                -0,06             -2,0 % -1,6                              
MD 4,73               4,30                -0,43             -9,1 % -27,0                            
OK 5,10               5,23                0,13               2,6 % 1,9                                
Totalt 4,24               3,93                -0,30             -7,2 % -45,1                            
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3.3 Bedre “pasientflyt” på tvers i sykehuset  
Høsten 2015 ble det etablert kapasitetsmøter i divisjoner/klinikker og sykehusledelse for å 
sikre bedre “flyt av pasienter” og utnyttelse av ressurser på tvers i sykehuset. 

I divisjonene/klinikkene foregår møtene som korte, effektive “tavlemøter” der belegg og 
bemanning i avdelingene blir gjennomgått. Ved behov initieres overflytting av pasienter og 
personell mellom avdelinger for å bedre ressursutnyttelsen.  

Kapasitetsmøtene i sykehusledelsen ledes av viseadministrerende direktør. De foregår 
ukentlig i tilknytning til ledermøtet, og ellers ved behov. Møtet kan iverksette 
sykehusovergripende handlingsplaner (definert på såkalte “tiltakskort”) i særlige 
høyaktivitetsperioder. I deler av januar 2016 da det var høyt belegg innen voksensomatikken, 
ble det iverksatt et tiltak som hevet aldersgrensen i barne og ungdomsklinikken (BUK) fra 18 
til 23 år. Flere pasienter i denne aldersgruppen ble da innlagt i barnesenteret fremfor fullt 
belagte sengeposter i voksensomatikken.  

3.4 Økt sengetall  
Gjennom høsten og vinteren 2015/16 har det, basert på vedtak i sykehusledelsen i mars 
2015, vært gjennomført en opptrapping av antall voksensomatiske senger. Pasientrom som 
har vært brukt til personalrom i sengeområdene er tilbakeført til sitt opprinnelige formål. 

Tilbakeføringen nødvendiggjorde bygningsmessige tilpasninger. I tillegg har pasientrom som 
har vært omdisponert til andre formål enn personalrom blitt reetablert som pasientrom. Disse 
endringene har resultert i en økning på 20 senger gjennom vintermånedene. Dette er 
illustrert i figuren nedenfor. 

 

Antall senger fordeler seg ulikt på divisjonene/klinikkene. Medisinsk divisjon som har 8 
sengeområder, har fått økt sengeantallet med 9.    
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BUK; barne- og ungdomsklinikken, KD; kirurgisk divisjon, KK; kvinneklinikken, MD; medisinsk divisjon, 
OK; ortopedisk klinikk 

4 Observerte endringer sammenlignet med målbildet  
Høsten 2015 ble det i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en plan for 
kapasitetsøkning i voksensomatikken ved Ahus 2015/16. Målet var at tiltak som økt bruk av 
KAD, økt antall senger i sykehuset, driftsforbedringer som resulterte i redusert liggetid og 
inngåelse av avlastningsavtale med Kongsvinger sykehus, skulle gi en samlet 
kapasitetsøkning tilsvarende knapt 80 senger.  I særlige høyaktivitetsperioder skulle 
iverksettelse av handlingsplaner (beskrevet på såkalte “tiltakskort”) for utvidelse av sengetall 
gjøre det mulig å øke sengeantallet ytterligere.  

Figuren nedenfor viser den observerte utviklingen gjennom vinteren 2015/16, sammenlignet 
med dette målbildet. Søylediagrammet med tilhørende tabell viser den kapasitetsmessige 
effekten av de ulike tiltakene, omregnet i antall senger.  

 

Figuren viser at alle innsatsområdene har bidratt til forbedring. Driftsforbedringer (i hovedsak 
reduksjon av liggetid), har vært den viktigste mekanismen. Dette har hatt større betydning 
enn beregnet for målbildet. Effekten av økt sengetall og økt bruk av KAD har kommet gradvis 
og blitt større en forventet, mens effekten av avlastningsavtalen med Kongsvinger som ble 
inngått i desember, har vært mindre enn forventet.  

.   

Div Okt Nov Des Jan Feb Mar
MD -       0,2        3,9         5,8        7,9        9,0       
KD -       1,2        2,1         3,2        2,4        6,0       
OK -       -       -         -       -       -       
KK -       -       -         3,5        4,0        4,5       
SUM -       1,4        5,9         12,5     14,4     19,5     

MÅL
2015/16 Okt Nov Des Jan Feb Mar

Avtale Kongsvinger 8 - - - 1,4 1,1 1,7
Driftsforbedringer 35 54,1 31,6 30,9 67,7 47,7 28,8
Endring i antall senger 15 - 1,4 5,9 12,5 14,4 19,5
Endring i UK pasienter 0 0,5 0,6 2,5 -0,5 1,6 3,5
Bruk av KAD 20 8,7 14,8 9,8 17,8 24,5 27,9
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5 Endringer per divisjon og klinikk 

5.1 Somatiske divisjoner/klinikker 
Nedenfor vises en oversikt over driftsmessige endringer for vintermånedene per divisjon og 
klinikk vinteren 2015-16 sammenlignet med 2014-15. Endringer i antall heldøgnsopphold og 
liggetid er omregnet til sengekapasitet, målt i antall senger.  

 
  

 
 

 

 
 

 

MEDISIN Okt Nov Des Jan Feb Mar
Gjsnittt ant pas korridor 2014/15 22,4   22,0   16,6   27,6   26,0   20,1   
Gjsnittt ant pas korridor 2015/16 2,9      1,2      1,1      3,1      1,0      3,2      
Endring -19,5  -20,8  -15,5  -24,6  -25,1  -16,9  

Gjsnittt liggetid 2014/15 5,05   4,85   4,84   4,48   4,70   4,50   
Gjsnittt liggetid 2015/16 4,32   4,52   4,46   4,17   4,26   4,10   
Endring liggetid -0,74  -0,34  -0,38  -0,31  -0,44  -0,40  

Ant heldøgnsopphold over DS 2014/15 2 046 1 844 2 070 2 123 1 927 2 078 
Ant heldøgnsopphold over DS 2015/16 1 924 1 815 1 981 1 894 1 902 1 950 
Endring ant opphold -122   -29     -89     -229   -25     -128   

Driftsmessige endringer omregnet til senger
Endring i liggetid 45,8   20,4   24,2   18,8   28,8   25,3   
Endring i antall opphold 17,0   4,4      12,8   30,8   3,7      16,9   
Reetablering av pasientrom -     0,2      3,9      5,8      7,9      9,0      
SUM 62,7   25,0   40,8   55,5   40,4   51,2   

 -
 10,0
 20,0
 30,0
 40,0
 50,0
 60,0
 70,0

O
kt

N
ov De

s

Ja
n

Fe
b

M
ar

Medisinsk divisjon  
Endring i sengekapasitet som følge av 

driftsmessige endringer og reetablering av 
pasientrom 

Endring i antall
opphold

Endring i
liggetid

Reetablering
av pasientrom

KIRURGI Okt Nov Des Jan Feb Mar
Gjsnittt ant pas korridor 2014/15 3,0         4,3      5,9      7,5      6,2      6,2      
Gjsnittt ant pas korridor 2015/16 3,3         1,5      2,4      1,2      1,0      0,9      
Endring 0,3         -2,8    -3,5    -6,4    -5,2    -5,4    

Gjsnittt liggetid 2014/15 4,23       4,05   4,33   4,68   4,10   4,30   
Gjsnittt liggetid 2015/16 3,85       3,61   3,87   3,70   4,03   3,99   
Endring liggetid -0,38     -0,44  -0,46  -0,98  -0,07  -0,31  

Ant heldøgnsopphold over DS 2014/15 1 096     1 100 1 114 1 110 1 037 1 157 
Ant heldøgnsopphold over DS 2015/16 1 124     1 076 1 151 1 121 1 044 972     
Endring ant opphold 28          -24     37       11       7         -185   

Driftsmessige endringer omregnet til senger
Endring i liggetid 13,8       15,7   17,1   35,4   2,5      9,8      
Endring i antall opphold -3,5       2,9      -4,6    -1,3    -1,0    23,8   
Reetablering av pasientrom -         1,2      2,1      3,2      2,4      6,0      
Avtale med Kongsvinger 1,4      1,1      1,7      
SUM 10,3       19,8   14,5   38,6   5,1      41,3    -10,0

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

Okt Nov Des Jan Feb Mar

Kirurgisk divisjon  
Endring i sengekapasitet som følge av 

driftsmessige endringer og reetablering av 
pasientrom 

Avtale med
Kongsvinger

Endring i antall
opphold

Endring i
liggetid

Reetablering
av pasientrom
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ORTOPEDI Okt Nov Des Jan Feb Mar
Gjsnittt ant pas korridor 2014/15 0,3         0,8      0,7      2,6      1,7      0,6      
Gjsnittt ant pas korridor 2015/16 0,3         3,0      1,2      0,3      0,1      0,8      
Endring -0,0       2,2      0,5      -2,4    -1,6    0,2      

Gjsnittt liggetid 2014/15 5,04       5,19   4,85   4,83   5,59   5,16   
Gjsnittt liggetid 2015/16 5,52       5,56   5,48   4,47   4,74   5,70   
Endring liggetid 0,48       0,37   0,63   -0,36  -0,85  0,54   

Ant heldøgnsopphold over DS 2014/15 443        394     484     490     449     459     
Ant heldøgnsopphold over DS 2015/16 411        449     444     469     452     441     
Endring ant opphold -32         55       -40     -21     3         -18     

Driftsmessige endringer omregnet til senger
Endring i liggetid -6,4       -5,6    -9,0    5,5      13,3   -7,6    
Endring i antall opphold 5,7         -10,2  7,1      3,0      -0,5    3,3      
Reetablering av pasientrom -         -     -     -     -     -     
SUM -0,7       -15,8  -1,9    8,5      12,8   -4,3    

 -20,0
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Okt Nov Des Jan Feb Mar

Ortopedisk klinkk  
Endring i sengekapasitet som følge av 

driftsmessige endringer og reetablering av 
pasientrom 

Endring i antall
opphold

Endring i
liggetid

Reetablering
av pasientrom

KK Okt Nov Des Jan Feb Mar
Gjsnittt ant pas korridor 2014/15 0,0         0,7      0,3      0,3      0,8      0,8      
Gjsnittt ant pas korridor 2015/16 0,4         0,3      0,2      4,5      2,1      0,1      
Endring 0,4         -0,4    -0,1    4,2      1,3      -0,7    

Gjsnittt liggetid 2014/15 2,82       2,81   2,79   2,89   2,94   2,78   
Gjsnittt liggetid 2015/16 2,81       2,75   2,80   2,73   2,82   2,79   
Endring liggetid -0,01     -0,06  0,01   -0,17  -0,12  0,00   

Ant heldøgnsopphold over DS 2014/15 941        832     828     937     842     892     
Ant heldøgnsopphold over DS 2015/16 923        836     799     836     931     941     
Endring ant opphold -18         4         -29     -101   89       49       

Driftsmessige endringer omregnet til senger
Endring i liggetid 0,3         1,6      -0,2    4,5      3,8      -0,1    
Endring i antall opphold 1,6         -0,4    2,6      8,9      -8,7    -4,4    
Reetablering av pasientrom -         -     -     3,5      4,0      4,5      
SUM 1,9         1,3      2,5      16,9   -0,8    -0,1     -10,0
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Kvinneklinikken  
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BUK (kun ABU) Okt Nov Des Jan Feb Mar
Gjsnittt ant pas korridor 2014/15
Gjsnittt ant pas korridor 2015/16
Endring -         -     -     -     -     -     

Gjsnittt liggetid 2014/15 3,28       2,92   3,12   3,48   3,09   2,87   
Gjsnittt liggetid 2015/16 3,17       3,03   3,30   2,93   3,18   2,66   
Endring liggetid -0,11     0,10   0,18   -0,55  0,09   -0,22  

Ant heldøgnsopphold over DS 2014/15 192        183     216     214     201     179     
Ant heldøgnsopphold over DS 2015/16 177        182     199     198     215     206     
Endring ant opphold -15         -1        -17     -16     14       27       

Driftsmessige endringer omregnet til senger
Endring i liggetid 0,6         -0,6    -1,2    3,5      -0,6    1,4      
Endring i antall opphold 1,5         0,1      1,8      1,5      -1,5    -2,3    
Reetablering av pasientrom -         -     -     -     -     -     
SUM 2,1         -0,5    0,6      5,0      -2,2    -0,9     -4,0
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5.2 Kapasitetsarbeidet i divisjon for diagnostikk og teknologi – 
bildediagnostisk avdeling  

Kapasitetsutfordringene ved bildediagnostisk avdeling var betydelige vinteren 2014-15. Dette 
medførte lang liggetid for innlagte pasienter og forsinket utredning i mange polikliniske 
pasientforløp. Ny avdelingssjef startet flere prosjekter høsten 2016, med sikte på å bedre 
logistikk, kapasitet og kapasitetsutnyttelse: 

5.2.1 Ventelister 
Avdelingen har gjennom høsten og vinteren ryddet opp i ventelistene til CT og MR, og 
oppnådd full oversikt. Når rapporten skrives, venter 85 pasienter på MR. Disse har prioritet 4, 
5, 6 og “rutine”. Enkelte pasientgrupper venter lenger enn ønskelig grunnet avhengigheter til 
knapphetsressurser innen andre fag, for eksempel anestesikapasitet i forbindelse med 
undersøkelser som må utføres under narkose. Det blir utarbeidet en plan for avvikling av 
disse pasientene.   

Figuren nedenfor viser antall ventende på CT/MR som skulle ha fått en time, men som 
fortsatt ikke har fått det tildelt. 

 
 

  CT MR 
Uke 1 277 116 
Uke 2 254 151 
Uke 3 303 202 
Uke 4 357 245 
Uke 5 302 254 
Uke 6 283 217 
Uke 7 265 219 
Uke 8 215 202 
Uke 9 325 229 

Uke 10 459 264 
Uke 11 303 195 
Uke 12 351 200 
Uke 13 324 97 
Uke 14 392 93 
Uke 15 326 85 

 

 

5.2.2 Timebok og henvisningsflyt 
Timebøkene tilpasses fortløpende i takt med de trender og behov som er meldt fra de 
kliniske avdelingene. Det er særlig utfordrende å overholde anbefalte ventetider i 
pakkeforløpene for prostata og brystkreft.  

5.2.3 Time i hånden  
Høsten 2015 ble pasienter i økende grad skrevet ut med time til poliklinisk MR kort tid etter 
utskrivning, fremfor å ha dem innlagt i påvente av undersøkelse. På grunn av 
driftsforbedringer er dette tiltaket nå overflødig. Det har derfor blitt avviklet.  
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5.2.4 Rapportering og monitoreringsløsninger 
Avdelingen hadde behov for et rapporterings- og monitoreringssystem for å følge utviklingen 
i antall henvisninger, aktivitet, ventetid på time og svartider. Et Qliklis-system som har vært i 
bruk siden 1. januar 2016 fyller funksjonen, men er ikke særlig brukervennlig. Det utarbeides 
derfor en lettfattelig visualisering som skal gjøre det enklere å holde kontinuerlig oversikt 
over utviklingen i vente- og svartider.   

5.2.5 Kapasitetsøkning  
MR og CT-kapasiteten er økt gjennom nyansettelser og høy utnyttelse av eksisterende 
maskinpark. Det utføres undersøkelser både dag, kveld og helg. 
Svartidene er variable. Det jobbes med å øke legebemanningen for å holde tritt med det 
økende antall undersøkelser. Det blir leid inn vikarer, brukt teleradiologi og frivillig 
kveldspoliklinikk blant legene. Det samme gjelder merkantilt personell og radiografer. 
Figuren nedenfor viser antall ubeskrevne undersøkelser per uke 15, 2016.   

 

 
thx; thorax, abd; abdomen, orto; ortopedi 

 

Avdelingen har snart på plass to nye skjelettlaboratorier og en ny 1.5 Tesla MR. Sistnevnte 
skal være i drift i juni 2016. To eldre MR-maskiner vil bli oppgradert i løpet av sommeren. 
Dette vil også bidra til økt kapasitet. 

5.2.6 Videre arbeid  
Avdelingen har arbeidet med å optimalisere driften høsten og vinteren og vil fremover rette 
spesiell oppmerksomhet mot:  
 
1. Implementering og opplæring ny Qliklis løsning, utarbeidelse av brukerveiledning 
2. Ny mal for rapportering og målinger til sykehusledelsen 
3. Oppstart tavlemøter for merkantilt personell 
4. Oppfølging av henvisninger uten modalitet og prioritet 
5. Årshjul og timebøker 
6. Andre seksjoner på bildediagnostisk avdeling inkluderes i fase 2, for optimalisering av 

drift på linje med CT/MR 
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