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SAMMENDRAG
Prosjektgruppen har sett på om det er mulig å slå sammen dagens to døgnavdeling, medisin avdeling
og Intensiv m/akuttmottak til en felles døgnavdeling. Gruppen har jobbet ut fra 23 senger totalt i en
felles avdeling. Prosessen har gått over lang tid og det har til tider vært stor uenighet innad i
prosjektgruppen. Viljen til å se på mulige løsninger til en felles døgnavdeling kunne også ha vært
bedre. Med bakgrunn i dette har det vært vanskelig for prosjektgruppen å samle seg rundt en felles
anbefaling. Rapport og utredning skal være til hjelp når det skal besluttes om det skal etableres en
felles døgnavdeling eller om avdelingene bør driftes videre som i dag. Første del av hvert kapittel er
en faktadel. Deretter er det et avsnitt med kommentarer fra prosjektgruppen. Her vil man se mange
og ulike kommentarer grunnet uenighet i gruppen. Vernetjenesten og tillitsvalgte har egen plass
under hvert kap. der deres synspunkter og kommentarer er satt inn slik de er levert prosjektleder.
Kap. 1 beskriver bakgrunn og mål for prosjektet. I kap.2 beskrives dagens medisinske avdeling og i
kap. 3 beskrives dagens Intensivavd. m/akuttmottak. I kap. 4 nevnes stabiliseringsteamet da det er
en ekstra ressurs i akuttsituasjoner. Kap. 5 omhandler en felles døgnavdeling. Prosjektgruppen har
sett på en felles døgnavdeling og om det kan få konsekvenser i fht. kvalitet, HMS, omdømme,
økonomi og areal. Kap. 6 er en kort oppsummering og i kap. 7 kommer det Andre forslag til felles
drift og organisering. Gruppen har gjennomført 4 ROS-analyser i fht. en felles døgnavdeling,
Intensiv/akuttmottak dagens modell og medisinsk avdeling dagens modell m/16 senger og med 14
senger. ROS-analysen er fokusert på pasient/kvalitet, HMS (arbeidsmiljø), økonomi og omdømme.
ROS-analyser ligger ved rapporten.
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Samhandlingsreformen har som mål å dreie oppgaver/tilbud fra spesialisthelsetjenesten og over til
kommunene. Siden reformen ble innført i 2012, ser vi en markant reduksjon i antall liggedøgn i
Helgelandssykehuset Mosjøen. Kommunene bygger nå opp et LMS (Lokalmedisinsk senter) med
formål om å etablere helsetjenester som skal bidra til å redusere antall innleggelser ved sykehuset.
Det er etablert 2 kommunale øyeblikkelighjelp døgnsenger, 2 observasjonssenger
(Legevaktslegesenger til 12 timers drift) og det er planlagt ytterligere 2 disponible senger. Sengetallet
i medisinsk avdeling er de siste årene redusert fra 21 til 16 senger. Behovet for medisinske senger
baseres på antall innbyggere i nedslagsfeltet og belegget. Sammenlignet med landet for øvrig anslås
et ytterligere redusert behov for antall medisinske senger, noe som kan gjøre det utfordrende å
opprettholde medisinsk sengepost slik den driftes i dag. Dersom kommunen lykkes med sin satsing
antar vi at antall innleggelser via akuttmottaket i sykehuset også går ned. Helgelandssykehuset
Mosjøen må også tilpasse drift ut fra eksisterende budsjettrammer. Kvalitet på tilbudet skal fortsatt
være god og tilbudet må være tilpasset sykehusets nedslagsfelt på 16200 innbyggere.
Oppbygning av tilbud i kommunen, se vedlegg 1.
1.2 MÅL
Målsetting med prosjektet er å vurdere om drift av en felles døgnavdeling er mulig og om det er en
bedre tilpasset drift i fht. aktivitet og de rammer vi har.

1.2.1 DELMÅL
1.

Kvaliteten på tilbudet skal ikke påvirkes av at tilbudet leveres fra en felles døgnavdeling.
a. Gjennomføre behandlingen fortsatt etter faglig aksepterte behandlingsmåter
b. Pasientene får samme akuttilbudet som før sammenslåing og i hht. overordnede
bestemmelser i fht. kvalitet
c. PASOPP-undersøkelsene; viser like god eller bedre resultat enn tidligere målinger
d. Sykehuset vil gi innbyggerne i nedslagsfelt det tilbud lokalsykehuset er ment å ha?
e. Krav til kvalitetsindikatorene vil bli innfridd like godt eller bedre enn før sammenslåingen
f. Pasientforløpet vil bli like godt eller bedre

2.

Arbeidsmiljøet i en felles døgnavdeling må være godt og ivareta arbeidsmiljølovens krav
a. Vi vil få reduksjon av deltidsstillinger og få større stillingsbrøker på de som har deltidsstilling
b. Ansattes uttalelser ved spørreundersøkelsen som gjøres hvert år vil bli like gode eller bedre

3.

Omdømme til sykehuset vil ikke bli påvirket av en sammenslåing av de to avdelingene medisin
og intensiv
a. Pasienttilfredshetsmålinger og positiv omtale av sykehuset vil bli like god eller bedre
b. Pasientskadesaker skal ikke øke

4.

Areal i en felles døgnavdeling må tilfredsstille krav
a. PASOPP undersøkelsen vil vise resultat like gode eller bedre enn tidligere undersøkelser
b. Korridorpasienter lik 0
5

5.

Det vil bli økonomiske besparelser med felles drift av de to døgnavdelingene
a. Målbart med reduserte årsverk
b. Mindre differanse mellom lønnsbudsjett for en felles avdeling sammenlignet med regnskap
for 2 avd.

For å se på alternative muligheter for drift nedsettes det en prosjektgruppe.
1.3 PROSJEKTGRUPPE
Prosjektgruppen består av: Torbjørg Paulsen, områdesjef medisin (prosj.leder), Brita Røli
avdelingsleder medisinsk avd., Ingunn Skaland avdelingsleder Intensiv m/akuttmottak, Reidar
Berntsen avdelingsoverlege medisin, Iren Ramsøy samhandlingskoordinator i Helgelandssykehus,
Karianne Jarnæs Aas TV NSF, Stine Ødegård TV Fagforbundet, Eva Bjørhusdal VO, Bitten Rolfsen blir
sekretær for gruppen.
1.4 STYRINGSGRUPPE
Styringsgruppe er: Ledergruppen Helgelandssykehuset Mosjøen, HTV NSF Anita Jensen, Plass-VO
Knut Solheim.
1.5 REFERANSEGRUPPE
Det er opprettet en referansegruppe som består av: Anestesilege Peter Skrabak, avdelingsleder
Dagkirurgisk avd. Elin R. Grønvik, avdelingsleder Dagmedisinsk avd. Camilla Hjerpås Straum,
Avdelingsoverlege kirurgi Gunnleiv Birkeland, Medisinsk direktør i HF Fred A. Mürer (kan benytte sin
stab), avdelingsoverlege Reidar Berntsen (går også inn i referansegruppen).
Referansegruppen eller deler av denne trekkes inn ved behov og som høringsinstans av rapporten.
Brukerne involveres via brukergruppen i HF hvis behov, og kontakt etableres via Randi Erlandsen.
1.6 MANDAT
Gruppen bes legge fram forslag til hvordan sykehuset kan drifte medisinsk døgnavdeling og
Intensiv/akuttmottak innenfor de gitte rammebetingelser. Minst et av forslagene som utredes, er
om de to avdelingene kan driftes som 1 døgnavdeling.
Prosjektgruppen bes om å utrede/besvare de spørsmål som fremgår som en del av
problemstillingene i BLT, vedlegg 2.
Hva betyr forslaget for:
•
Kvalitet ( pasientene)
•
HMS (ansatte)
•
Økonomi
•
Omdømme
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ROS-analyser kan benyttes for å synliggjøre risikoen med modellen(e) i fht. kvalitet, HMS, økonomi og
omdømme. ROS-analyser vil vise hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risiko.
Når prosjektgruppen er ferdig med sitt arbeid vil forslaget bli vurdert i fht
Om modellen(e) ivaretar befolkningens behov for lokalsykehustjenester
Om kvaliteten i pasienttilbudet blir god
Om bemanningen er tilpasset aktivitet, pasientgrupper, funksjoner og økonomiske
rammebetingelser

Definisjoner
Intensivpasient:
Norsk standard for intensivmedisin: En pasient defineres som en intensivpasient når det foreligger
truende eller manifest, akutt svikt i èn eller flere vitale organfunksjoner, og svikten antas å være helt
eller delvis reversibel.
Norsk intensivregister definerer den slik: Opphold i intensivavdeling i > 24 timer eller:
• Død før 24 timer
• Respiratorbehandlet
Overføring til et høyere omsorgsnivå innen 24 timer
NEMS/SAPS:
Diagnoser alene gir ikke en tilfredsstillende beskrivelse av oppholdet ved en intensivavdeling.
Skåringssystemer som kartlegger alvorlighetsgrad og ressursbruk vil derfor være av stor
verdi. Statens helsetilsyn har bedt landets intensivavdelinger beskrive sin virksomhet ved bruk
av skåringssystemer for alvorlighetsgrad, SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) og
for ressursbruk, NEMS (Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score). Systemene er
anerkjente, lett å lære og lite tidkrevende i bruk. Til tross for visse begrensninger er de
velegnet til å karakterisere grupper av pasienter slik at man kan sammenlikne
behandlingsresultater og ressursbruk avdelinger imellom eller mot en standard.

Gråsonepasienter:
Tidligere var dette pasienter som ble innlagt i kirurgisk avdeling, som nå legges inn i medisinsk
avdeling. Bakgrunnen for dette var at pasientene tilhørende nedslagsfelt i Mosjøen skulle få være
ved sitt lokalsykehus og nærmere pårørende når dette var mulig i fht. behandlingen.
Se vedlegg 5; Pasienter i medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen etter 01.11.06.

Forkortelser:
LD = Liggedøgn
LMS = Lokalmedisinske senter
NIR = Norsk Intensivregister
NEMS= Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score
SAPS= Simplified Acute Physiology Score

7

2

BESKRIVELSE AV DAGENS MEDISINSK AVDELING

Mål: Tilpasse sengetall, bemanning og aktivitet til nedslagsfelt på 16200 og fortsatt kunne gi et
medisinsk tilbud
Medisinsk avdeling har i dag 16 senger. Det er inkl. en slagenhet med 2 senger. Resterende 14
senger er beregnet på generell indremedisinske pasienter og ca 2 gråsonepasienter. I praksis bruker
man de 16 sengene ut fra behov og bemanning. Ved nedgang i aktivitet vil det påvirke sengetall og
bemanningen i medisinsk avdeling så mye at det blir vanskelig å drifte den ut fra dagens
bemanningsfaktor.
2.1 AKTIVITET I MEDISINSK AVDELING
Statistikk for 2013 var:
•
Innleggelser: 1492
•
Liggedøgn:
5244
•
Snitt liggetid: 4,5 dager
•
Snitt belegg: 14,4 pasienter (inkl. gråsonepasienter). Dette var 85% belegg av 17
senger. Fra 2014 er sengetallet redusert til 16 senger.
Nevrologiske pasienter til søvnapnoeutredning er ikke med i tallene, men utgjør ca 160 pasienter/år.
Pasientbelegg og liggedøgn i medisinsk avdeling viser en nedadgående trend, jfr. fig. 1, 2, 3 og 4.
Vedlegg 3 viser utviklingen mer detaljert.
Ut fra kommunens oppbygning av tilbud med 967 liggedøgn (714 LD Vefsn + 88 LD Grane + 165
utskrivningsklare LD) forventes det en tilsvarende nedgang på liggedøgn i medisinsk døgnavdeling.
Medisinsk avdeling må ut fra dette forvente ca 4277 liggedøgn/år (5244 LD – 967 LD), inkl.
gråsonepasienter, når LMS drives optimalt. Med snitt liggetid på 4,5 dager, vil det si et sengetall på
11,7 (4277 LD/365d) senger. Med utgangspunkt i 85% belegg må en totalt ha 13,5 (14) senger ut fra
disse beregningene.
Ut fra statistiske tall er ikke belegget kommet ned på dette nivå. Belegget må følges tett opp for å
justere sengetall i takt med belegget. Sykehuset kan ikke ta ned tilbudet før kommunen har fått bygd
opp sitt tilbud, jfr.
http://www.helsedirektoratet.no/ publikasjoner/kommunenes -plikt -til-oyeblikkelig-hjelpdognopphold-veiledningsmater iell/Sider/default.aspx

Nasjonal fremskriving til 2030 viser en forventet økning på 50‐60 % for alle de aldersrelaterte
sykdommene: Høyt blodtrykk, hjerneslag, hjertesvikt, diabetes, kreft, muskel‐ og skjelettplager,
lårhalsbrudd og hofteleddsartrose. Sansetap og underernæring er også svært hyppig i de eldste
aldersgruppene. Det blir også flere eldre pasienter med sammensette lidelser. I den voksne
befolkningen er det for øvrig indikasjoner på at det blir en økning i overvekt, diabetes type 2 og
sykdommer i åndedrettsorganene (for eksempel KOLS hos kvinner og astma generelt), nyresvikt og
allergier. Visse kreftformer som tykk-tarmskreft og lungekreft forventes å øke, samt brystkreft hos
kvinner og prostatakreft hos menn.
Det er forventet økning av forekomst av psykiske lidelser, særlig depresjon og angst. Det er også
ventet en økning i aldersrelaterte psykiske lidelser som demens.
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Fig. 1 Antall innlagte pasienter i med.avd. i 2011-2012-2013-2014

Fig.2 Beleggsutvikling i medisinsk avdeling Helgelandssykehuset Mosjøen 2011- 2014
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Fig.3 Trend av beleggsutviklingen i medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen
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Fig. 4 Utvikling liggedøgn i medisinsk avdeling

2.2 BEMANNING I MEDISINSK AVDELING
Bemanning i medisinsk avdeling er ut fra følgende bemanningsfaktor:
1,12 årsverk pr. indremedisinsk seng
1,5 årsverk pr. slagseng (inkl. slagsykepleier)
Dagens bemanning i medisinsk avdeling er beregnet ut fra oppsatt bemanningsfaktorer og dagens
bemanningsplan er vist i fig. 5. På 16 senger inkl. 2 slagsenger, har avdelingen 18,68 årsverk,
avd.leder er ikke inkl. Helgeturnus fordeles på 18,08 årsverk da slagsykepleier ikke arbeider helg.
Bemanningen er fordelt 80/20 på sykepleier/hjelpepleier.
Turnus må fordeles på 27 personer for å dekke helgeturnus. Personalet har da 3 arbeidshelger på 8
uker (såkalt hinkehelg). Det er kun avd.leder, ass.avd.leder som har 100 % stilling. De resterende
årsverk er fordelt på deltidsstillinger der stillingsstørrelse varierer fra 50 til 90%. Snitt
stillingsstørrelse for å dekke turnus m/hinkehelg er 67,05 % stilling. Skal man gå hver 3.helg blir snitt
stillingsstørrelse 59,6 %. Tabell 1 viser utvikling av bemanning/årsverk i fht. sengetall når en benytter
dagens bemanningsfaktor. Man ser at dess lavere sengetallet blir dess færre årsverk blir det og
dermed øker utfordringen med å dekke alle vakter ut fra behov. Stillingsstørrelsene blir også mindre.
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Tabell 1

Årsverk i fht. sengetall (inkl. 2 slagsenger og gråsonepasienter)
Antall
Snitt stillingsstr. Antall
Snitt stillingsstr.
personer dersom en er
personer
ut fra årsverk en
man
riktig antall
man
har og ut fra
trenger personer på helg trenger
forsvarlig
m/arbeid i hht. avd. meldte m/
bemanning på
hver
behov
«hinkehelg» helg
Sengetall Beregning
Årsverk 3.helg
(1,12 x 7) +
24
(10,04/24)=41,8% 21
(10,04/21)=47,8%
9 senger (1,5x2)
10,04
(1,12 x 8) +
24
46,5%
21
53,1%
10senger (1,5x2)
11,16
(1,12 x 9) +
24
51%
21
58,4%
11senger (1,5x2)
12,28
(1,12 x10) +
27
49,6 %
24
55,8%
12senger (1,5x2)
13,4
13
(1,12 x 11)+
27
53,7 %
24
60,5%
senger
(1,5x2)
14,52
14
(1,12 x 12)+
30
52,1%
27
57,9%
senger
(1,5x2)
15,64
15
(1,12 x 12)+
30
55,8%
27
62,1%
senger
(1,5x2)
16,76
16
(1,12x14) +
30
59,6%
27
66,2%
senger
(1,5x2)
17,88
Avdelingsleder er ikke inkl. i disse årsverk. Det er ikke satt av årsverk til ass.avd.leder i denne
bemanningen.
Slagsykepleier 0,8 årsverk går ikke helg da hun må være tilstede på dagtid for behandling av
slagpasienter og kontakt mot kommunene. For hver seng som økes eller reduseres, vil bemanningen
endres med 1,12 årsverk. Stillingsbrøken blir enda mindre når arbeidstidsreduksjon kommer med.

Fig.5 Bemanningsplan i dag for 16 senger
16 senger

17,88 Årsverk
Vaktperiode

til fordeling turnus helg

vakt lengde Ma

Ti

On

Dagens
bemanning

Dagens bemanningsplan
To

Fr

Lø

antall
vakter

Sø

Timer

Dagvakt

07:30-15:30

8

5

5

5

5

5

4

4

33

264

Aftenvakt

15:00-22:30

7,5

4

4

4

4

4

4

4

28

210

Natt

22:00-08:00

10

2

2

2

2

2

2

2

14

140

0,4 *

Tillegg for ubekvem arbeidstid
614
Sum årsverk
Antall personer på helg
Avd.leder

18,33
18,73

18,68

1,00

1
19,68

10
7,5

1

1

1

SUM inkl. avd.leder
* Slagsykepleier er inkl. i bemanningsplan med 0,8 årsverk, men går ikke turnus
30 personer for å dekke hver tredje helg dvs.
27 personer for å dekke hinkehelg

Årsverk

1

1

5

37,5

59,60 % pr.pers.
67,05 % pr.pers. Snitt stillingsstr.i dag

Det er beregnet at man bør ikke være under 5 på dagvakt og 4 på aftenvakt. Helger må dekkes med 4
på dag og aften. På natt må man være minimum 2 uansett sengetall. Behovet er da å ha 10 personer
på helg.
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Skal avdelingen bemannes ut fra 14 senger, vil en ut fra bemanningsfaktor få en bemanningsplan som
vist i fig. 6. Det blir få personer pr. vakt og stillingsstørrelser blir mindre.
Fig. 6 Bemanningsplan for 14 senger
14 senger
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2
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15,57
0,40
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7,5

1

1

1

1

Sum årsverk inkl. leder og antall personer på helg

1

5
9

37,5

16,44

1,00
16,97

Ass.avd.leder/stedfortreder skal det inkluderes i bemanningensplanen ??? Avvente utredning/arbeidsgruppe
Må være 5 på dag og 4aften, og ikke gjennomførbart

27 personer for å dekke hver tredje helg dvs.
24 personer for å dekke hinkehelg

57,93 % pr.pers.
65,17 % pr.pers.

Vedlegg 4 viser bemanningsplaner med de antall personer man får pr. vakt i fht. årsverk man har å
fordele.

2.3 KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN
Belegget må fortsatt følges tett opp.
For å kunne ha en forsvarlig bemanning i turnus på 14 senger, både midt i uken og på helg, er det
behov for 17,88 årsverk som går i turnus. Det er da fordelt 5 på dagvakt i ukedagene, 4 på aften og 2
på natt, jfr. fig. 5 som er bemanning for 16 senger. Differanse på årsverk en har tilgjengelig på 14
senger ut fra bemanningsfaktor og i fht. det en melder behov for, er 1,26 årsverk. Dette øker dess
færre senger en har. «Smertegrensen» i bemanningen kommer når en har mindre enn 16 senger.
Under 16 senger blir det lite personell å fordele og stillingsstørrelsene blir lave.
Til sammenligning har med.sengeavd. Ullevål sykehus denne bemanningsberegningen:
Ukedager
Helg
Dagvakt
3 pasienter/ansatt
4 pasienter/ansatt
(4,6+20%=5,52)
(3.5+20%=4,2)
Aftenvakter
5 pasienter/ansatt
5 pasienter/ansatt
(2,8+20%=3,36)
(2,8+20%=3,36)
Nattevakter
10 pasienter/ansatt (1,4)
10 pasienter /ansatt (1,4)
I parentes antall ansatte pr. vakt dette hadde blitt ved vår medisinske avdeling. I tillegg blir det til
denne bemanningsplan legges til 20% indirekte pleie på sum årsverk på dag og aften. Indirekte pleie
innbefatter blant annet; ledelse og drift, tid til faglig fordypning og utvikling, samt veiledning av
studenter.
Ut fra bemanningsplan for 14 senger hos oss, er det da noe lavt bemannet på dag og aften, men litt å
gå på ved nattevaktene. Så er spørsmålet om vi kan sammenlignes med en medisinsk avdeling ved
Ullevål. Ullevål har mer ”hjelp” av andre avdelinger på kveld/natt/helg. Vi har ikke portørtjeneste,
postsekretærer, og sengesentral. Dette arbeidet må de ansatte selv utføre på kveld/natt/helg.
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Det bør utredes drift i fellesskap med dagavdelinger for å få dekket turnus på helg/høytid og økt
stillingsbrøker. Arbeidsbelastning fordeles på flere personer, men dette gir ikke økte årsverk en
melder behov for slik at turnus dekkes hele uken.
”Hinkehelg» gjennomføres ikke ved sykehusene i Mo og Sandnessjøen og en bør ha like
arbeidsforhold i et foretak. Dette må imidlertid kunne gjennomføres med de ressurser og rammer vi
har.
Feriefravær utgjør i dag 5 uker x 19,68 årsverk = 98 uker/år. Det er ikke rom for uttak av ferie uten
innleie.
Prosjektgruppen anbefaler ROS-analyse i fht. bemanningsplan uansett hvilken løsning man velger for
drift.

Tillitsvalgtes kommentar:
Kommentarene fra tillitsvalgte i denne rapporten vil være fra både NSF og Fagforbundet. Der vi ikke
er enige vil dette bli presisert i teksten.
De tillitsvalgte ønsker å gjøre oppmerksom på at Ullevål sykehus ikke drives på samme måten som et
lite lokalsykehus. I Mosjøen har man ikke tilgang på for eksempel portør og vaskere på
ettermiddag/natt og helg. Dette innebærer at man må ta en del tidkrevende arbeidsoppgaver selv
som gir økt belastning på personellet i en ellers travel arbeidsdag.
Det er positivt at det vurderes å se på mulighet for drift med dagavdelinger for å få dekket turnus på
helg og helligdag. Det gjøres oppmerksom på at TV-NSF ikke støtter denne uttalelsen.
Ang. jobb hver 3 helg, det er ikke aktuelt å gå hver 3 helg om dette innebærer at man må redusere
stillingsprosenten til de ansatte slik det er lagt frem i beregningene. Det er ønskelig at man prøver å
få stillingstørrelser som det er mulighet å leve av for de ansatte. Jobb hver 3 helg må ikke gå på
bekostning av dette.
Vernetjenestens kommentar:
De arkitekttegningene som nå foreligger gir bare plass til 13 pasienter i fløy A, og det er uten
tilstrekkelig fellesareal. Gjennomsnitt på 13 pasienter medfører perioder med flere enn 13 pasienter,
hvor skal disse være og hvem skal passe disse pasientene?
Ellers stiller VO seg bak kommentarene til TV
VO Med: OBS i forhold til bemanning: Slik det er pr i dag i med. avd. er det ukentlig at avd.leder og
ass. må inn å hjelpe til i avdelingen. Dette er nødvendig både pga variasjon i antall pleiepasienter,
diverse kortvakter, og for at vi skal klare å gjennomføre matpauser på en forsvarlig måte.
Referansegruppens kommentarer:
Det kan synes som 14 senger er et passe sengetall ut fra oppbygning i kommunen, aktivitet og
nedslagsfelt.
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3

BESKRIVELSE AV DAGENS INTENSIV MED AKUTTMOTTAK, RECOVERY,
KIRURGISKE OVERLIGGERE

Mål: Tilpasse sengetall, bemanning og aktivitet til nedslagsfelt på 16200.
Dagens Intensivavdeling er i Helse Nord definert som Intensivavdeling nivå 1.
Jfr. Handlingsplan for intensivmedisin; kapasitet og struktur i Helse Nord 31.01.2008
Nivå 1:
Intermediærenhet som behandler pasienter som trenger ekstra behandlings- og pleieressurser
samt monitoreringsutstyr/overvåking. Disse enhetene kan behandle en organsvikt, f.eks.
hjerteinfarkt, dekompensert KOLS1 med behov for ventilasjonsstøtte eller nedsatt
våkenhetsgrad. Intermediærenheten skal gi mulighet for bruk av vasoaktive medikamenter,
non-invasiv ventilasjon (inkl. CPAP) og initial respiratorbehandling. Pasienter som ikke
trenger intensivbehandling lenger, men er for dårlige til å ligge på vanlig sengepost, kan også
samles i intermediærposten (også kalt step-down unit).
Avdelingen ivaretar flere funksjoner. Det er: medisinsk intensiv/intermediærsenger, akuttmottak for
sykehuset, recovery/kirurgisk overliggere og akutt kirurgisk og medisinsk poliklinikk. I tillegg har
avdelingen følgetjeneste ved behov.
Tall nedenfor er fra 2013.
Vedlegg 3 viser aktivitetsstatistikk fra 2011 til og med sept. 2014.

3.1 AKTIVITET OG SENGEFORDELING VED INTENSIVAVDELINGEN
Avdelingen har 1 akuttstue og 11 senger fordelt slik:
•
Medisinsk intensiv:
4 senger (1 intensivseng og 3 intermediærseng)
Antall pasienter:
640.
Snitt belegg:
2,7 pasienter.
Snitt liggetid:
1,7 dager
•
Recovery/Kir.overliggere: 4 senger
 Kirurgiske overliggere: 372 pasienter
Belegg: ca 1,7 pasient dersom en fordeler det over ukens 4 hverdager.
Liggetid: 1,1 dager
 Dagkirurgiske/recoverypasienter til oppvåkning:
737 pasienter
•
Akuttmottaket:
3 senger
 Antall mottatte pasienter til innleggelse: 1647 pasienter. Snitt antall pasienter pr. dag
som er innom akuttmottaket er (1647+618)/365 = 6,2 pas./døgn
Disse fordeles inn til den enkelte avdeling (medisin post 01, intensiv post 07 eller mottak
post 11).
 Observasjonspasienter: 447 (1,5x365 dager)pasienter/år som ligger til observasjon i
post 11.
Belegg Akuttmottak (post 11):
1,5 pasienter
Liggetid: 1,1 dager.
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 Polikliniske pasienter: 618 pasienter. Fordelt på Medisin: 316 Kirurgi: 302. Snitt:
1,69/døgn.
Snitt belegg post 11 er da 2,92 pas./døgn (447+618pol.kl.)/365)
Følgeturer: ca 10-12 pr. år. Hovedsakelig til flyplassen, men kan også være til Sandnessjøen/Mo

Fig.7 Aktivitet Intensiv og Akuttmottak

Fig.8 Poliklinisk aktivitet i akuttmottaket

Statistikk for aktivitet; se vedlegg 3.
Aktivitets-/bemannings-reduksjon i 2014/2015:
•
LV-sentral flytter ut av Intensiv noe som vil redusere oppgavemengde og dermed bemanning
med 1,93 årsverk.
•
2 OBS-senger for kommunal legevakt ble flyttet ut av intensiv 01.03.14. Tall for 2013 viser at
det var 290 legevaktspasienter i akuttmottaket. En beregner at det blir noenlunde tilsvarende
redusert aktivitet framover.
Forventet redusert antall innleggelser jfr. øhj.døgnsenger i kommunen (800 liggedøgn/3
liggedager) med ca 265 pasienter/år.
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3.2 BEMANNING VED INTENSIVAVDELINGEN
Ad sykepleierbemanning, jfr. Standard for intensivmedisin:
Tilstrekkelig bemanning med kompetente sykepleiere er en forutsetning for et godt
behandlingsresultat. Adekvat sykepleierbemanning kan være fra 0,5 - 2 sykepleiere per pasient.
Ustabile intensivpasienter krever minst en sykepleier per vaktskift. Det bør tilstrebes at flest mulig av
sykepleierne har spesialutdannelse i intensivsykepleie.
Intensiv/akuttmottak er i dag bemannet med 20,84 godkjente årsverk inkl. avd.leder. Da er
bemanningen for LV-sentralen på 1,93 årsverk tatt ut.
Norm for bemanning er:
0,5- 2 spl. pr. intensivseng, jfr. Standard for intensivmedisin, kp. 6 når det gjelder
sykepleierbemanningen (0,5-2spl./intensivseng) og Jfr. Handlingsplan for intensivmedisin Helse Nord
kp.8. er det anbefalt 0,5 spl. som for intermediærsengene ved Nivå 1 avdelinger i Helse Nord.
0,5 spl. pr. intermediærseng
0,3-0,5 spl pr. postoperativ seng (recovery har en annen faktor ). Jfr. statistikk post 07 er 1/3 av
disse pasienter kirurgiske overliggere.
Spl. i akuttmottak. Normtall for bemanning blir ut fra aktivitet, jfr. Forsvarlighet og kvalitet i
akuttmottak i somatiske sykehus. I dag er det bemannet med 1 spl. pr. vakt. Det må være tilgang på
mer ressurser v/behov.
Bemanningen er pr. i dag som fig. 9 viser.
Fig.9

Bemanningsplan for Intensiv i dag.

Bemanningsplan Intensiv/FAM
Dagens bemanningsplan
Funksjon
Vakt
Antall timer M
TI
Med.Intensiv 07:30-15:30
Mottak *
07:30-15:30
Recovery
07:30-15:30
Beredskap i avd../andre oppgaver
Med.Intensiv 15:00-22:30
Mottak
15:00-22:30
Recovery
15:00-22:30

TO

F

L

S

Sum vakter sum timer

årsverk

8
8
8
8

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
0

2
1
0
0

2
1
0
0

14
7
5
4

112
56
40
32

3,15
1,58
1,13
0,90

7,5
7,5
7,5

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
0

2
1
0

2
1
0

14
7
4

105
52,5
30

2,96
1,48
0,85

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
0

2
1
0
9

2
1
0

14
7
4

140
70
40

3,94
1,97
1,13

1

1

1

1

1

Med.Intensiv 22:00-08:00
10
Mottak
22:00-08:00
10
Recovery
22:00-08:00
10
Antall personer på helg
Arbeidstidsreduksjon grunnet vaktbelastning
Avd.leder
07:30-15:30
Sum årsverk inkl. leder
I dag når legevaktstelefonen tas bort:
For å dekke arbeid hver 3.helg:
For å dekke arbeid med hinkehelg

O

27 personer
24 personer

73,46 % snitt stillingsstørrelse
82,64 % snitt stillingsstørrelse

37,5

I dag

0,75 årsverk
1,00
20,83
20,84

90,69 % pga legevaktstlf.

*Mottak

På dagtid er det behov for 2 spl. til tider. Mye ekstra arbeid faller på Intensiv/mottak som: Med. og kir. pol.kl.pasienter, dagmedisinske
pasienter (blodtransfusjon, Solu-medrol (MS-Pas.), Gilenya (MS-pas.), obs. av kir.pasienter (urologiopererte, comotio etc.)
Alle pasienter blir liggende lenge i mottak og selv listepasienter starter utredning før de flytter til akt.avd. (rtg. og blodprøver m/svar etc.)
OBS-pas.(post Ligger
11) i snitt 1 døgn. Antall på obs.pas. er inkl. i alle innkomsttall.
Pol.kl. kir./med.
Liggende under 5 timer. Tallet er registrert i Dips på hhv Kir.pol.FAM og Med.pol. FAM
Buffer
Det er lite bufferkapasitet i fht. mottak og recovery ved denne bemanningsplan.
Dersom det ikke er buffer spl. på dagtid er det avd.leder som blir buffer i avd.
I tillegg er Intensiv pålagt oppgaver som:
registrer i Intensivregistreret
GTT-spl. 10% fra denne avd.
mye prosedyrer som skal være på plass og oppdatert hvert år.
hjerteinfarktregisteret
spl.
beredskapsplan
AHLR-opplæring
Ekstra prosjekter; mottak/legemidler,
Legemiddelkomiteen
mottak av slagpas. Må spl. ned på rtg.avd. å utføre dette

0,1
0,1
0,1
?
3
10

årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
dager pr. år
dager pr. år
Vanskelig å gjøre om til årsverk/tidsbruk
6 dager pr.år

Obs. fravær fra avd.
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Ut fra bemanningsoppsettet blir det 9 personer på helg etter at LV-sentralen er tatt ut av avdelingen.
For å dekke helgeturnus må det være 27 personer for hver 3.helg og 24 personer når det er turnus
m/hinkehelg. Snitt stillingsstørrelse er ut fra dette hhv 73,46 % eller 82,64 % m/hinkehelg.
Vedlegg 4 viser bemanningsplaner
Det vises også til Rapport arbeidsgruppe 1 Intensiv/FAM; 14.01.2014. Denne ligger på intranett
samme sted som referatene fra prosjektgruppen.

3.3

KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN

Ad.Intensiv
Når det gjelder de 4 medisinske intensiv/intermediære sengene er det ut fra dagens aktivitet og
sengetall et belegg på 67,5%. Dersom en vurderer å redusere til 3 senger blir det ut fra dagens
aktivitet et belegg på 90%. En vil ha mindre beredskapskapasitet sammenlignet med i dag. I
utredning for Intensivavdelinger er det anbefalt en beredskapskapasitet på 25%. Det mangler da
beredskapskapasitet på 15 % dersom en har 3 senger. Beslutningstaker må vurdere hvor stor
beredskapskapasitet på senger, avdelingen Intensiv og akuttmottak totalt skal ha og med bakgrunn i
reell aktivitet.
Styret i Helse Nord vedtok i styremøte 23.september 2008 Handlingsplan for intensivmedisin.
I den vedtatte handlingsplanen står det:

Bemanningen er satt ut fra norm til Intensivseng og intermediærsenger. Størsteparten av
pasientbelegget er intermediære pasienter.
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2011
2012
2013

Antall
intensivopphold
284
302
327

NEMS

SAPS

23,9
25,17
26,16

28,99
30,12
30,69

Som man ser av statistikken er antall intensivopphold økende, pleietyngden ( NEMS) og pasientens
mortalitet ( SAPS) er økende. Se vedlegg 8 NIR 2011-2012-2013
Hentet fra handlingsplan for intensivmedisin:
Intensivpasienter har behov for avansert monitorerings- og behandlingsutstyr, samt spesiell lege – og
sykepleierkompetanse. Vanlig bemanning: 1-2 sykepleiere : 1 pasient
Bemanningen er satt ut fra norm til Intensivseng og intermediærsenger. Størsteparten av
pasientbelegget er intermediære pasienter, jfr. Handlingsplan for intensivmedisin Helse Nord kp.8. er
det anbefalt 0,5 spl. som for intermediærsengene ved Nivå 1 avdelinger i Helse Nord. Det skulle tilsi
1,5 spl. på vakt i fht. de 3 medisinske sengene. Det er foreslått 2 spl. på de 3 medisinske senger slik
det er i dag til 4 senger for å ha en beredskap for intensivpasient når den kommer. Når det ikke er
intensivpasient i avdelingen, er det ledige ressurser som brukes til andre pasienter/oppgaver.
I dag er leder også inne i avdelingen ved stor aktivitet. Med en leder for hele avdelingen vil leder kun
være administrativ.
Vi har hatt 4 medisinske sengeplasser; 1 intensiv og 3 intramediære. Dette blir 2,5 sykepleiere.
I mottak bør det være 1-2 sykepleiere. Denne ekstra ressursen går som prioritet 1 inn
i pasientbehandlingen når det er behov for det. Videre brukes den til GTT, katastrofeplan,
NIR,hjerteregistreringer ++ og ellers til å forskyves til andre vakter om belegget skulle tilsie det.
Når bemanningen er tatt ned med 1,93 årsverk for LV-sentralen, er det gitt tilbakemelding fra
avdelingen at avdelingen har kun 3 på hver vakt i helger og dette mener avdelingen er for lite for å
ivareta avdelingens oppgaver. Dagens bemanning er satt opp med en beredskap på dagtid 4 dager i
uken som utgjør 0,90 årsverk. Det er grunn for å se på bemanningen i et helhetsperspektiv i en felles
døgnavdeling ut fra norm. Deretter vurdere behovet for flere årsverk i avdelingen for å ha ressurser i
beredskap for fravær, akutte topper etc. Feriefravær utgjør i dag 5 uker x 20,84 årsverk = 104,2
uker/år. Det er lite rom for uttak av ferie uten innleie dersom bemanningsplan justeres ned, jfr.
dagens belegg.
Recovery/kirurgiske overliggere
Når det gjelder de postoperative senger er det 4 senger totalt som benyttes til recoverypasienter og
kirurgiske overliggere. Størsteparten av de postoperative pasienter er dagkirurgiske pasienter som
ligger til oppvåkning før de flyttes ut av recovery. Det er i snitt ca 1/4 del av opererte pasienter som
ligger natta over 4 dager /uke. Overliggerne må fortsatt tas hånd om av en døgntjeneste. Hadde det
vært en kirurgisk avdeling ved sykehuset, ville de fleste av disse pasienter ha ligge i en vanlig avdeling
etter noen timer på recovery. Ut fra aktivitetstall er det lite rom for å redusere sengetall i fht. kirurgi
og en beregner å videreføre 4 kirurgiske senger ved recovery/overliggere. Det ansettes en tredje
urolog og det forventes økt aktivitet.
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Bemanningen ved recovery er satt opp med 1 sykepleier på alle vakter når det er planlagt
operasjonsprogram. Det må være sykepleier på dagtid i oppvåkningsfasen og aftenvakten når det er
pasienter der. Det må også være mulig å innhente hjelp når det er behov for det. I en felles
døgnavdeling, må en kunne vurdere om det er behov for 1 sykepleier til natt ved
recovery/kir.overliggere og om det er i hht. bemanningsnormen for denne type pasienter slik det er
satt opp i dag. Hadde urologisk aktivitet vært planlagt slik at overliggere var sentrert til 1 eller 2
netter i uka kunne man ha redusert på bemanningen på natt resten av uka, dersom man er i
eksisterende lokaler. Dersom det reduseres bemanning på natt vil man at det evalueres etter 6 mnd.
drift i fht. både økonomisk vinning og HMS.
Akuttmottaket
I akuttmottaket er det 3 senger i dag. I snitt er det 6,2 pas./døgn innom akuttmottaket. Snitt belegg i
post 11 er 2,92 pas./døgn (447obs.pas. + 618pol.kl.)/365d). Dette er observasjonspasienter og
polikliniske pasienter. Liggetid på polikliniske pasienter kan variere, men ligger de over 5 timer skal
de registreres som innlagt i post 11. Legevaktslegens pasienter (290) er holdt utenfor da denne
aktiviteten er flyttet ut.
Hittil i år ( pr 31/7-14) er det tatt imot 987 pasienter mot 942 samme tidspunkt i fjor. Dette til tross
for LMS. Jfr beregnet reduksjon i innleggelser med 265 pasienter pr år har ikke dette slått til enda.
En ser da ikke hvordan en skal kunne redusere sengetallet. Polikliniske pasienter i akuttmottaket får
en seng, men har en liggetid under 5 timer. Beregnes belegget ut fra kun innlagte i post 11
(akuttmottak) blir det et snitt belegg på 75% ut fra dagens aktivitet og det er 25% ledig kapasitet i
beredskap, men dette kan ses ut for å være for lite når en ser samlet aktivitet i akuttmottaket.
I dag er det satt av 1 sykepleier til akuttmottaket. Det må være tilgang på flere enn 1 spl. i
akuttmottaket v/behov. Noen ganger er sykepleier i akuttmottak ledig for annet arbeid når det ikke
er aktivitet i mottakelsen, jfr. statistikk pr. døgn i mottakelsen.
Fra kirurgisk side er det meldt behov for 1 seng i akuttmottaket for ø.hj./reinnleggelser. Det bør
vurderes om disse pasientene kan legges i de eksisterende 4 overliggersengene, i det minste på
helger når det ikke er operasjonsaktivitet og dersom det er stort antall innleggelser.
Prosjektgruppen ser ingen annen løsning enn å beholde eksisterende løsning med 3 senger,
alternativet blir ellers å legge inn som før når pasient har bruk for en seng. Alternativt kan det
vurderes 2 pasienter på hvert mottaksrom/observasjonsrom selv om det beste er enerom i mottaket.
Akuttmottaket v/Rana sykehus har 5 senger inkl. akuttstue og de har dobbel så stor passasje av
pasienter som det Mosjøen har. Dette er inkl. poliklinisk aktivitet. Om de to avdelingene kan
sammenlignes ukritisk, er usikkert da Mo har kirurgisk avdeling de kan flytte kirurgiske pasienter til
mens Mosjøen ikke har det. Pasienter blir derfor liggende i akuttmottaket her.
Poliklinikk i akuttmottak
Det har vært økende poliklinisk aktivitet i akuttmottaket. I 2013 var det over 618 konsultasjoner.
Alle de polikliniske pasienter får en seng for å ligge i til observasjon eller for undersøkelse. De
pasienter som kan tas nede på poliklinikken tar lege med dit for behandling. De polikliniske ligger < 5
timer. Ligger de > 5 timer blir de registrert som innlagt pasient. Tilbudet ble igangsatt for å gi et
bedre tilbud til polikliniske øhj.pasienter og for å redusere/hindre innleggelser. Det er stilt spørsmål
om det for ofte blir gitt en seng til polikliniske pasienter og dermed medfører unødige sengebruk,
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men ved avdelingen hevdes det at pasient ikke legges i seng uten at det er behov for det. Det er ikke
knyttet opp egne årsverk til denne aktiviteten, men ivaretas av den bemanning som er i avd.
Personalet ved akuttmottak hjelper til ved Vefsn sykehjem slik at pasienter slipper å flytte over til
sykehuset. Dette registreres som poliklinikk slik at de blir med i dagens poliklinikktall i akuttmottaket.
Det er ikke registrert hvor mye dette kan være i antall.
Det er gjort endringer i prosedyrer for pasienter som kommer inn i akuttmottak og som overflyttes til
innleggelse i annet lokalsykehus/annet sykehus. Disse skal nå registreres innlagt før de flyttes over
mens de tidligere ble registrert poliklinisk. Dette endrer ikke behovet for seng og arbeidsmengden i
mottak. Det er bare for å forklare hvordan det eventuelt kan bli noe endring i statistikk på innlagte og
polikliniske pasienter i 2014 jamfør 2013.
Fordeler:
Det er positivt at øhj.-pasientene ikke må sitte uten tilsyn utenfor poliklinikken å vente.
God kvalitet på tilbudet.
Tar unna en del poliklinikk som ellers måtte bli tatt av andre (med.pol. på dagtid)
Unngår unødige innleggelser
Ulemper:
Stor gjennomtrekk av polikliniske pasienter i et akuttmottak der de dårligste pasientene ofte
ligger

Gråsonepasienter:
Det bør også ses på om vi skal ha gråsonepasientene her eller om vi skal gå for å få sengetallet
ytterligere ned, til 12-13 medisinske senger. Sykehuset har fått mange typer gråsonepasienter. Noen
av pasientene er enkle å håndtere, andre er mer kompliserte med mange kirurgiske oppgaver
tilknyttet pleien. Sykepleierne i medisinsk avdeling har en del kompetanse innen kirurgisk sykepleie,
men medisinsk sykepleie er kjernekompetansen hos sykepleierne her. Det er viktig at sykepleierne
har kompetanse på den kirurgiske pasient og at dette vedlikeholdes. Sykepleierne ved intensiv har
mer kompetanse i fht. den kirurgiske pasient, men flyttes alle kirurgiske gråsonepasienter til
medisinsk avdeling er det grunn til å vurdere hvilke gråsonepasienter vi tar i mot.
Prosjektgruppen foreslår ROS-analyse i fht.:
 Bemanningsplanen i intensiv/akuttmottak (kvalitet, HMS, økonomi, omdømme) enten det blir
sammenslåing eller om den driftes som i dag.
 aktivitetstopper og bare 2 senger i akuttmottak (kvalitet, HMS, økonomi og omdømme).
 Polikliniske pasienter i akuttmottak

Totalt blir det for beslutningstaker å vurdere følgende:
3 Intensiv/intermediærsenger mot dagens 4 senger (jfr vedtak helsenord 2008= 4 senger)
2 senger i akuttmottak mot dagens 3 senger
4 recovery/overliggere som før
Poliklinikkaktiviteten i akuttmottaket
Sum 9 senger i stedefor dagens 11 senger.
20

Tillitsvalgtes kommentar:
Hvis det blir redusert bemanning til 4+4+3 i ukedager og 3+3+3 på helg forlanges dette evaluert etter
6 måneder i forhold til kvalitet, sykefravær og økonomi – og hvis ikke punktene ivaretas bes dagens
ordning tilbakeføres. Men som tillitsvalgte er dette noe vi ikke kan stå inne for.
Det er viktig at man ikke glemmer at Intensiv/mottakelsen er en beredskapsavdeling. Dette
innebærer at man ikke kan se seg blind på statistikk og gjennomsnitt over pasienter som faktisk har
vært innlagt. Man skal også til en hver tid være forberedt på ta i mot og behandle det som måtte
komme i avd. Dette kan for eksempel være stabilisering av traumepasient før transport videre, akutt
hjerneslag og hjerteinfarkt med vurdering av og eventuell trombolysebehandling, hjertestans, intox
osv. Disse pasientene krever mye når de kommer og det trenges mer en 1 sykepleier for å rekke over
alt som skal gjøres på en trygg og forsvarlig måte. Om bemanningen allerede er på et minimum er det
umulig å gjennomføre alle oppgavene som skal gjøres på en trygg og forsvarlig måte.
Jfr. kjent personell. – ved en eventuell felles døgnavdeling ses det store utfordringer for den enkelte
intensiv sykepleier som risikerer å stå alene på vakt med eneste med speial.utdanning, men også
alene som kjent person jfr. Intensiv/ akuttmottakets arb oppgaver.
I forhold til dag.kir avdeling ses det stort potensiale for samarbeid. Per i dag oppleves et samarbeid
med dag.kir avdeling som vanskelig å gjennomføre og en spør seg om en må være eier av ressursene
for at en skal kunne bruke ressursene best mulig.
Det skal være en forsvarlighet i forhold til pasientsikkerhet og HMS for de ansatte og som tilitsvalgte
kan man ikke stå inne for en slik bemanning. Det skrives i delmål for dette prosjektet at tilbudet ikke
skal bli noe dårligere.
Dette prosjektet gjøres for å se om det er mulig å spare penger ved sammenslåing av avdelinger og
reduksjon i antall senger. Man bør jo se på hvilke økte kostnader det vil gi om man velger å redusere
bemanningen på denne måten. Det vil kunne med føre vesentlig økt overtidsbruk både blant eget
personell i avdelingen og i vaktutkalling hos anestesi og operasjon. Man vil nok også kunne oppleve
økt bruk av ambulanse for å transportere pasienter videre til andre sykehus når man selv ikke lenger
har kapasitet til å ivareta alle pasientene.
Det vil også kunne medføre økt sykefravær i avdelingen da økt belastning på den enkelte sykepleier
blir større. Det kan bli verre og drive med IA-arbeid på en god måte.
ROS analysen jamfør tap av 1,93 årsverk i Intensiv/akuttmottak er ikke fullført, og denne
MÅ fullføres og vektlegges og brukes i denne rapporten ang bemanning. Det må utarbeides en
prosedyre for hvordan man løser beleggstopper uten at dette fordrer til mye bruk av overtid hos
personellet.

Vernetjenestens kommentar:
Ad. Intensiv og bemanning: Intensiv avdeling har IKKE buffer på topp i dagens bemanningplan. Etter
norm skal man være 1,5 på intensiv senga, 1,5 på de 3 intermediære sengene og 1 på akuttmottak, 1
på recovery = 5
Ut fra forslag om å redusere til 2 intermediære senger vil bemanning ut fra norm tilsi:
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4,5 spl. på jobb på dagtid ( 1,5 spl. på intensivsenga + 1 på intermediærpasientene + 1 i mottak + 1 på
recovery) dvs. totalt 5 stk. på dagtid,( da spl. ikke finnes i halve) dette er utfra sengetall på 9 pasienter
i intensiv/akuttmottak.
På aftenvakt vil det være samme behov dersom man har masse urologi/ mange overliggere. Men
dersom man greier å styre kirurgisk pasientstrøm/ samarbeide bedre med dagkir./avd, kan man gå
ned til 4 på aftenvakt.
I forhold til nattevakt er det også veldig avhengig av kirurgisk aktivitet med tanke på bemanning. I
utgangspunktet er det lite å være 3 på nattevakt med tanke på norm, men i og med at man styrer det
meste av stell av pasientene til Dag og aften synes personalet dette er greit, under forutsetning at
man er ekstra folk på ved høy urologisk aktivitet. Dersom man går inn for å redusere til under norm,
som foreslått, med 4 + 4 +3 i ukedagene og 3+3+3 på helg som foreslått, vil det ikke være forsvarlig i
forhold til pasientsikkerhet eller HMS for de ansatte. Som VO kan jeg ikke stå inne for det.
Vi skal være i stand til å håndtere akutte hendelser som Hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertestans etc, Ved
reduksjon av bemanning til langt under norm vil vi ikke være i stand til å håndtere dette i forhold til
nasjonale retningslinjer. VO ber derfor om at man legger seg på en bemanningsfaktor som gjør at
man greier å ivareta pasientene på en forsvarlig måte.
Ad. Recovery/kir.overliggere: Verneombudet for intensiv avdeling ønsker å påpeke at man har et
stort forbedringspotensiale i forhold til samarbeid med dagkirurgisk avdeling. Ved bedre samordning
jfr. særlig urologisk aktivitet , kan man gå ned på bemanning i forhold til denne pasientgruppen. Ved
å innlemme all dagkirurgi i intensiv avdeling vil man få et mye bedre utgangspunkt for styring av
personell og bedre samarbeid i forhold til pasientgruppen
VO ønsker bemanningsplaner ut fra reell aktivitet. Det er ikke greit at man velger å sette opp
bemanningsplaner ut fra tenkte tall. All aktivitet ved Intensiv / Akutt avd. er økende til tross for at LV
– pasientene er flyttet ut og LMS har startet drift. Man kan ikke sette opp en bemanningsplan ut fra
en evt. fremtid. Man må heller ha en plan på jevnlig evaluering og iverksette tiltak dersom behovet
kommer.
Man ser en endring/reduksjon i aktivitet ved Medisinsk avdeling, men heller en økning i aktivitet ved
Intensiv /akutt, da er det urimelig å sette inn tiltak som medfører bemanning under norm ved
intensiv/akuttavd. som i tillegg allerede har desidert høyest vaktbelastning.
Det er besluttet å fjerne 1,93 årsverk som følge av at LV –telefonen skal ut av avdelingen. Dette har
ikke vært tilstrekkelig ROS –analysert. Ved å ta ned disse årsverkene vil man bli mye mer sårbar i
samtidighetskonflikter. Disse 1,93 årsverkene har vært brukt til så mye mer enn bare å serve
telefonen jfr. Legevakt. Med en grunnbemanning på 3+3+3 på helg som er en realitet etter dette
kuttet, vil avdelingen ha store utfordringer i forhold til å takle samtidighetskonflikter/ pasienttopper.
Det er ikke laget backup –planer i forhold til en slik drift.
Ad. Poliklinikk i akuttmottaket: Det er fortsatt ikke avklart hvor den polikliniske aktiviteten skal ta
veien. Dette er aktivitet på alle døgnets tider og på helg og høytid. Det presiseres at man i
akuttmottaket ikke server all poliklinisk aktivitet utenom dagtid, da de pasientene som er i stand til
det, blir håndtert av turnuslegen alene. Dersom pasientens helsetilstand tilsier det blir han tatt inn i
akuttmottak for behandling. Aktiviteten i akuttmottak er veldig uforutsigbar. I tillegg vet vi at
dagmedisinsk avd. er steng hver fredag, så da får akuttmottaket ofte pasienter som kunne vært
behandlet der. Viser til rapport fra Helsetilsynet 2008 om aktivitet i akuttmottak.
http://www.helsetilsynet.no/upload/publikajsoner/rapporter2008/helsetilsynetrapport2
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Ad. Bemanning: Bemanning til 9 senger med en bemanningsfaktor som er satt opp med 3+3+3 på
helg er ikke greit ut fra norm, ei heller greit ut fra HMS –hensyn. Ut fra norm på bemanning bør man
legge seg på 4+4+3 på helg uansett, ( normen tilsier (3,5 +3,5 + 3,5 , ut fra de pasientene vi skal ha.)
Intensivsenga er bemannet med 1,5 spl. hele døgnet ,men avdelingen har i utgangspunktet lagt seg
på en bemannning under norm på nattevakt for å redusere vaktbelastning. Dette medfører at det
meste av tungt stell og pleie blir forskjøvet til dagvakt og kveldsvakt. Man har derfor sagt at man i
grunnbemanning klarer seg med 1 spl. på intensivsenga på natt, men at ved
samtidighetskonflikter/pasienttopper må påregne innleie for å ha forsvarlig pasientbehandling. For å
kunne ivareta de pasientene avdelingen skal ha må man minimum legge seg på norm i forhold til
bemanning på dagtid og kveld for å sørge for at man får gjort de arbeidsoppgavene man velger å
legge bort fra nattevakt. Alternativet er en mellomvakt på fredag, lørdag og søndag, som går fra for
eksempel 12-20.
Referansegruppens uttalelse:
Det høres fornuftig ut å redusere Intensiv fra 4 til 3 senger og redusere fra 3 til 2 obs-senger i
akuttmottaket. Jfr. senere kommentarer ang. poliklinisk aktivitet i akuttmottaket side 30.
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4.

STABILISERINGSTEAMET

Sykehuset har et stabiliseringsteam. Teamet er ikke mye i bruk. Anestesilegen er hyppigst utkalt (ca
140 t/år), mens anestesisykepleier er fhv. lite utkalt (ca 50-60 t/år). Operasjonssykepleier er lite
utkalt.

4.1

KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN

En anbefaler å videreføre stabiliseringsteam som i dag. Prosedyre for utkalling av
stabiliseringsteamet må alle kjenne til og det bør være en gjennomgang med alle i avdelingen.
Stabiliseringsteamet (opr.- og anestesi-spl) bør brukes ved aktivitetstopper og også ved lav
bemanning i avdelingene. Det må utarbeides en prosedyre for hvordan man skal bruke deler av
stabiliseringsteamet ved aktivitetstopper og lav bemanning i avdelingene. Hvordan løser man dette
for eksempel på natt når anestesi/operasjonssykepleierne skal på jobb dagen etter? Vil økt bruk av
disse få konsekvenser for dagkirurgisk aktivitet ?

Tillitsvalgtes kommentar:
Det må lages prosedyrer for hva man gjør ved aktivitetstopper. Disse må være slik at det er enkelt å
få tak i ekstra personell raskt. Man har ikke tid til å drive og ringe rundt til tilfeldige ansatte når
aktivitetstoppene kommer. Det må være en forsvarlig løsing som ikke fordrer til økt bruk av overtid
hos de ansatte.

Vernetjenestens kommentar:
Det er anbefalt at man utarbeider prosedyrer for bruk av stabiliseringsteamet ved aktivitetstopper,
for å kunne redusere bemanningen ved døgnavdelingene. VO ønsker en avklaring på om dette kun er
ment ved uforutsette situasjoner ( slik vi bruker det i dag) eller om dette er tenkt som en permanent
løsning der vi reduserer bemanningen bevisst med tanke på utstrakt bruk av stabiliseringsteamet.
Dette vil medføre planlagt overtid.
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5

FELLES DØGNAVDELING

Målet med prosjektet er å vurdere om det er mulig å drifte de beskrevne avdelinger (medisin og
Intensiv/akuttmottak) i en felles døgnavdeling. Med bakgrunn i de opplysninger vi har om dagens
aktivitet, belegg og videre nedgang i liggedøgn og innleggelser, beregnes en slik avdeling til 23 senger.
Gråsonepasienter er tatt med, men det er et alternativ å ta disse bort, jfr. økonomiske rammer som vi
ikke får for disse pasientene. 23 senger er beregnet ut fra følgende fordeling:
14 medisinske senger (inkl. gråsonepasienter)
3 medisinske intensive/intermediære senger (1 intensiv/ 2 intermediærsenger)
4 recovery-/kir.overligger-senger
2 senger i akuttmottaket
Diagram nedenfor viser summert beleggsutviklingen i dagens to døgnavdelinger. I diagrammet er
ekskludert tall for kirurgiske overliggere da de er dedikert til 4 kir.overliggersenger og brukes ikke av
andre pasienter i utgangspunktet. Kir.dagavd./pol.kl. planlegger å ta sine polikliniske pasienter hele
døgnet. Dersom det er behov for sykepleierassistanse vil opr.spl. bli utkalt til poliklinikken.
Beleggstallet (rød linje) vil da bli lavere.

Belegg i fht. 19 senger (trukket bort 4 kir. overliggere og kir.pol.kl. )

2011
2,3
1,4
16,1
19,8
104,2
0,4
0,4
20,2
106,3

Belegg Intensiv Post 07 (med.)
Belegg post 11 (kir. og med.)
Belegg med.avd.
Totalt snitt belegg u/pol.kl.
Beleggsprosent totalt uten poliklinikk
Snitt belegg kir.pol.
Snitt pr.d Poliklinikk Med.
Totalt snitt belegg m/ pol.kl.
Snitt beleggtotalt inkl. poliklinikk

2012
3,2
1,8
15,6
20,6
108,4
0,8
0,8
21,4
112,6

2013 2014 HIÅ
2,7
2,6
1,5
1,7
14,4
13
18,6
17,3
97,9
91,1
0,8
0,8
0,9
0,9
19,5
18,2
102,6
95,8

Sum beleggsutvikling med. avd. og Intensiv m/akuttmottak
(exkl.4 kir. senger )
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Snitt belegg

20
15

20,2
19,8

21,4
20,6

19,5
19,5
18,6
18,6

18,2
18,2

17,3
17,3

Totalt
Totaltsnitt
snitt bellegg
belegg m/ pol.kl.
po.kl.

Totalt
Totaltsnitt
snitt belegg
beleggu/pol.kl.
u/pol.kl.

10
5

Lineær
Lineær(Totalt
(Totaltsnitt
snittbellegg
belegg m/
po.kl.)
pol.kl.)

0

2011

2012

2013
2013

2014
2014 HIÅ
HIÅ

År
År
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5.1

KVALITET VURDERT I FHT. EN FELLES DØGNAVDELING

Mål: Å ha gode pasientforløp, behandling i hht. nasjonale normer og god pasientsikkerhet.
Målet med en felles døgnavdeling er å kunne gi samme medisinske tilbud som i dag tilpasse til et
nedslagsfelt for 16200 innbyggere. Pasientbehandlingen skal være like god selv om sengetall og
bemanning må reduseres.
God kvalitet på tilbudet er avhengig av:
Gode pasientforløp
God pasientsikkerhet
God kompetansen hos personalet.
Gode arealer til pasientrom
God servise til pasient og pårørende
God informasjon til pasienter og pårørende
Godt utstyr
En tilfredsstillende bemanning
Riktig medisinsk behandling / - feilbehandling
I en felles døgnavdeling er målet at kvaliteten skal ivaretas like godt eller bedre enn i 2 separate
avdelinger. Hvis man reduserer antall senger vil det resultere i lavere bemanning. Dermed blir det
utfordringer med turnus, flere deltidsstillinger og det kan bli vanskeligere å opprettholde kontinuitet
og kompetanse hos personalet (jfr. små stillinger). En felles avdeling vil få flere ansatte enn om en
avdelingene skal driftes hver for seg. I fht. stillingsstørrelser vil det bli små endringer, men en bør
tilstrebe å få størst mulig stillingsbrøk for ansatte. Det både i fht. uønsket deltid og kontinuitet hos
personalet som en tenker gir bedre kvalitet på behandlingen. Stillingsstørrelser vil variere ut fra om
en bestemmer seg for at spesialsykepleierne som i dag har 100% stillinger, fortsatt skal ha det. Det
blir da deltidsstillinger på resterende sykepleiere. Intensivsykepleierressursene må opprettholdes,
vedlikeholdes og utvikles.
Fordeler:
Enklere pasientforløp mellom medisinsk avd. og intensiv
God kompetanse i nærheten av alle pasientene og dermed økt pasientsikkerhet
Bedre samlet bemanning for pasientens beste
En kan fortsatt ha et medisinsk døgntilbud med en forsvarlig bemanning
Man kan få en kompetanseheving av sykepleierne i medisinsk avdeling i fht. dårlige pasienter
Bedre samhandling mellom døgnavdelingene/personell
Kan gi større stillingsbrøker samlet sett, men dette avhenger av hvordan man løser
helgebemanning og om man jobber ved andre avdelinger i tillegg.
Ulemper:
Kan bli overbelegg og dermed gå ut over kvalitet
Intensivsykepleierne kan «miste» noe av sin spesialkompetanse dersom de ikke brukes riktig.
Det kan bli trangt om plassen arealmessig og noen av alternativene fra arkitekt medfører at
det ikke blir plass til alle funksjonene samlet.
Klare rekruttere og beholde intensivsykepleiere – blir det interessant nok sted å jobbe ?
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Kan føre til mindre stillingsbrøker sett i fht. stillingsstørrelse på dagens intensivavd., men det
avhenger litt av hvordan helgevakter gås og om noen arbeider i andre avdelinger.
Det er urolig i avdelingen med akuttmottak (mye ut og inn med pasienter, urolige
pasientgrupper etc.)

5.1.1 KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN
De medisinske pasientene vil være de samme som nå og fortsatt få samme medisinske behandling
som i dag, jfr. referansegruppen. Det kan ikke dokumenteres pr. idag, men en må regne med at med
intensivsykepleiere nærmere alle medisinske pasienter vil sykepleiekompetanse ha økt i fht. de
dårligste pasientene. Pasientsikkerheten kan bli bedre både for intensivpasienten og de
indremedisinske pasientene om det blir en felles avdeling med en bedre samlet kompetanse. Jfr.
uttalelser fra overlege ved Lærdal sykehus om deres erfaring med felles døgnavdeling var at
pasientsikkerheten var blitt bedre. Det blir intensivsykepleierressurser nærmere pasientene dersom
de blir akutt dårligere. Det vil sannsynligvis bli et enklere pasientforløp når det er 1 avdeling kontra 2
som i dag, der du må flytte på pasient fra vanlig avdeling til intensivenheten m/intensivressurser.
Dersom ikke alle sykepleierne har opplæring/kompetanse til å ivareta pasientene kan dette slå
motsatt vei med dårligere kompetanse i en felles avdeling
Når det gjelder sykepleie vil en anta at det vil bli uendret tilbud så fremt sykehuset har en strategi for
å rekruttere og beholde intensivsykepleiere/sykepleiere. Det er viktig å ha en plan for
kompetanseheving av sykepleierne/spesialsykepleierne i avdelingen og likeså en plan for vedlikehold
av kompetanse. Sykehuset bør fortsatt satse på å ha en viss mengde av sykepleierne som
intensivsykepleiere. Målet må være at det er minst 1, gjerne 2 intensivsykepleier pr. vakt. Det vil si
at en fortløpende også må vurdere rekruttering av denne kompetansen enten ved vanlig tilsetting
eller ved å gi tilskudd til videreutdanning.
Prosjektgruppen anbefaler at det utføres ROS-analyse i fht.:
kvalitet på sykepleien til gråsonepasienter og fordeler og ulemper v/å måtte tilbringe hele
sykehusoppholdet i Sandnessjøen eller Mo i Rana.
Fare for overbelegg
Intensivsykepleierne kan «miste» noe av sin spesialkompetanse dersom de ikke brukes riktig.
Plass/areal
Rekruttere og beholde intensivsykepleiere – blir det interessant nok sted å jobbe?
Stillingsstørrelser
Urolig i avdelingen med akuttmottak og de forskjellige diagnosegrupper (psykiatri, demente,
rus, etc.)
Tillitsvalgtes kommentarer:
Det oppleves som vanskelig å forstå hvordan kvaliteten blir bedre i en felles døgnavdeling selv om
intensivsykepleierne vil komme nærmere de medisinske pasientene. Som intensivsykepleier i dag har
man allerede veldig mange områder man skal ha ansvar for å ha kunnskap om. Det å skal ha enda
mer økt ansvar oppleves som veldig belastende for intensivsykepleierne. Er man bare 1
intensivsykepleier på en vakt og kanskje man er den eneste ”kjente” med funksjonene på
intensiv/akuttmottak vil det bli et veldig stort press mot den enkelte. Det er allerede et problem å
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klare å rekruttere og beholde intensivsykepleierne og det vil nok ikke bli enklere om dette
gjennomføres.
De ansatte på medisinsk avdeling har en bekymring for at de måtte bli stående i situasjoner de ikke
har kompetanse og erfaring til å takle. Bemanningsplanen må lages på en slik måte at det er forsvarlig
dekning av kompetanse både på den ”medisinske siden” og ”intensiv/akuttmottaksiden”.
Det står på 1.2.1 delmål, punkt 1 om kvalitet: ”Kvaliteten på tilbudet skal ikke påvirkes av at tilbudet
leveres fra en felles døgnavdeling”.
Kvalitet er sammensatt og består av mange faktorer. Ved en felles døgnavdeling vil vi få mindre plass
til våre pasienter og derav langt færre muligheter til å gi pas. et like godt tilbud. Den fleksibilliteten vi
har i dag til å tilpasse pasientenes individuelle behov vil vi miste. Dette er ikke bare snakk om
komfort og bekvemmelighet, men nødvendigheter for å få den kvaliteten vi skal kunne gi syke
mennesker. Eksempler på slike nødvendigheter kan f.eks være den demente mannen som ikke kan
dele rom med andre pas. fordi han vekker alle de andre om natten med rop og støy, eller damen med
langtkommen kreft som etisk sett skal ha enerom ved livets siste dager, eller slagpasienten som
trenger enerom både pga utstyr og som viktig en del av rehabilliteringen (trenger spesielt ro), eller
damen med smittsom gastroenteritt som MÅ ha enerom, eller 5 åringen som har rett til å ha foreldre
sammen med seg og bl.a derfor trenger enerom. I tillegg har du utfordringer med at menn skal ikke
ligge på samme rom som kvinner. Dette med plass til pasientene og mulighet til å skjerme dem; og
ved behov gi dem enerom, er en veldig viktig faktor både i forhold til kvalitet, omdømme og faglig
forsvarlighet i forhold til våre pasienter. Dette kan bli store utfordringer med den nye avdelingen slik
den er framlagt nå.
Det må også nevnes at i dag har vi mellom 1-4 nevropas. liggende i med.avd i ukedagene. Det er ikke
slik at disse pas bare låner et rom. De skal tas imot på avd. en god måte, det skal fordeles rom til
dem(krav til enerom), og bl.a serveres mat. Ofte har disse pas. spørsmål i forhold til utstyret og
trenger gjentagelse av informasjon de allerede har fått på nevro. Noen ganger faller utstyr av eller
det ikke virker som det skal, da må vi bistå. Hva med disse pasientene? Hva slags tilbud får de? De
er viktige for sykehuset, også økonomisk sett.
Vernetjenestens kommentarer:
VO er ikke enig i at intensivkompetansen blir nærmere de indremedisinske pasientene ved samdrift.
Når man i rapporten sier at man nå reduserer stillingsstrørrelsene ved intensiv/akutt og at de ansatte
ved med. avdeling skal få større stillingsstørrelse, sier det seg selv at man får færre sykepleiere med
intensivkompetanse. Man velger å redusere intensivkompetansen totalt sett.
Pr. i dag er intesivsykepleierne den yrkesgruppen som har høyest vaktbelastning, flest
arbeidsoppgaver/arbeidsfelt og i tillegg dårligst lønn jfr. Utdanning, så å pålegge ytterligere
belastning/ansvar på denne gruppen kan på ingen måte godtas. Høy arbeidsbelastning som følge av
minimumsbemanning, tøff turnus og krav til kompetanse innen mange fagfelt er faktorer som ofte
ender i sykefravær, det å ytterligere øke belastningen på denne yrkesgruppen er ikke forenelig med
god HMS.
Ved foreslått bemanningsmodell pålegger man de ansatte fra med. avd. mye større kompetansekrav,
dette er heller ikke greit med tanke på HMS.
VO Med.avd:
Kan ikke se at flytting av med.avd til fløy A kan gi noen fordeler overhodet. Det er kun snakk om et
par meter i forskjell i avstand fra fløy C kontra A. Viser til eks. punkt 5.1.1( kommentarer fra
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prosjektgr.) VO med. avd må si seg uenig i avsnitt 1, femte linje: "Det blir intensivsykepleier ressurser
nærmere pasientene..." Denne påstanden er ikke holdbar da pasienter på med avd i utgangspunktet
er stabile, og i tilfeller idag der pasienten blir akutt dårligere, så er intensiv avd. så nær at det tar kort
tid å få hjelp og organisere en eventuell overflyttning dersom behov.
Det som blir å utgjøre en forskjell, er plassmangelen som med.avd vil oppleve ved flytting til fløy A.
Vi har også lenge jobbet med å få rehabteam inn i avd. for å få et bedre og nærere samarbeid i
forhold til rehabilitering av pasienter . Vi opplever dette som en klar fordel for pasientene, og er også
tidsbesparende for rehabteam og pleiere på med.avd.
I forhold til HMS må jeg påpeke at hele denne prosessen har allerede virket negativt inn på
arbeidsmiljøet i med.avd. Ansatte gir utrykk for uro og bekymringer i forhold til pasientene og egen
arbeidssituasjon.

Referansegruppens uttalelse :
Sengetall på 23 regnes som optimalt i fht anbefalinger for størrelse på døgnavdeling. Oppbygging av
tilbud i kommunene kan medføre at tallet etter hvert må reduseres. Nevrologiske pasienter er ikke
med i disse tallene, de legges der det er ledig seng.
En felles døgnavdeling kan gi bedre kvalitet til pasienten pga nærmere samarbeid mellom
spesialsykepleier og sykepleier og bedre pasientforløp mellom nivåene intensiv/intermediærenhet og
vanlig medisinske senger.
Når det gjelder gråsonepasienter er det ganske vanlig også ved andre lokalsykehus at
ferdigbehandlede kirurgiske pasienter kommer over i en medisinsk avdeling (eks. ortogeriatriske
pasienter).
Ved dårlig plass/overbelegg finnes det i dag prosedyrer for hvordan dette skal håndteres.
Poliklinisk aktivitet viser i snitt 1-2 pasienter/døgn. Statistikk viser en nedgang ved medisinsk
poliklinikk, men samtidig en økning i aktivitet ved dagmedisin. Det bør ses på om polikliniske
pasienter som i dag behandles i akuttmottak, kan flyttes til med. og kir. poliklinikk på dagtid.
5.2

HMS VURDERT I FHT. EN FELLES DØGNAVDELING

Mål:
Få færre deltidsstillinger i fht. dagens antall deltidsstillinger i de to døgnavdelingene.
Fortsatt ha et godt arbeidsmiljø for personalet
Personalet beskriver følgende faktorer som viktig for å ha et godt arbeidsmiljø:
Ha kompetanse sammen med seg på vakt. Da føler en trygghet i jobben.
Få holde seg faglig oppdatert for å føle trygghet i jobben
Det må likeså være nok personell på arbeid så en rekker over alt og ikke får for stor
arbeidsbelastning.
Viktig at en får bort uønsket deltidsstillinger.
Gode arealer å jobbe i med god plass
Overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser.
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Helse- miljø og sikkerhet må en vurdere ut fra fordeler og ulemper ved en felles avdeling.
Tabell 2:
Årsverk i dagens avdeling kontra ny felles avdeling.
Avdeling
Snitt stillingsstørrelse i
Snitt
Snitt stillingsstørrelse i
dag
stillingsstørrelse
felles avd. m/hinkehelg
m/hinkehelg
ved drift i 2 avd.
m/ny bemanning/
hinkehelg
Medisinsk avdeling
67,05 %
65,17
69,86 – 68,65 % ut fra
det en ender opp med i
Intensiv m/akuttmottak 90,69 % (inkl. LV-sentral)
82,64%
bemanning
Snitt stillingsstørrelse i en felles døgnavdeling er ut fra jevn fordeling av stillinger. Dette vil kunne
variere da noen ønsker redusert stilling og andre ikke ønsker det. Likeså vil det variere dersom en
bestemmer seg for at dagens 10 spesialsykepleierne skal ha 100% stillinger. Dersom en ender opp
med at noen ønsker jobbe 12 t helgearbeid vil stillingsstørrelsene også kunne bli annerledes.

Referansegruppens forslag v/12t-helgevakter
Antall personer for å dekke helg:
Hver 3.helg
Hver 4.helg

36,00 Personer 95,23 % stillingsstr.
48,00 Personer 71,42 % stillingsstr.

Vedlegg 4 siste side, viser eks. på stillingsstørrelser dersom en kan jobbe 12-timers helgeturnus hver
3. alternativt hver 4. helg. Det kan også være en variant av dette.
Fordeler m/felles avd.
Bedre ressursbruk i fht. aktivitet
Stillingsstørrelser vil i snitt bli 70% - 75 % i en felles avdeling ut fra hvilken bemanningsplan
man velger. Det er en liten økning for snitt stillingsstørrelse sammenlignet med dagens
medisinske avdeling som har snitt på 67% stilling
Bedre trygghet ved å være sammen; flere til å hjelpe hverandre
Ulemper m/felles avd.
Vaktbelastning fortsatt stor
Snitt stillingsstørrelse blir i snitt 70% - 75% i en felles avdeling ut fra hvilken bemanningsplan
man velger. Det er en nedgang i fht. snitt stillingsstørrelse sammenlignet med dagens
Intensivavd. som har en snitt på 82,64%
Antall stillinger blir redusert
Fortsatt behov for deltidsstillinger
Kan bli utfordring å beholde og rekruttere personell
Kan ikke avvikle ferie uten innleie
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5.2.1 KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN
Det er viktig å ha en plan for kompetanseheving og kompetansevedlikehold for personalet.
Opplæring og vedlikehold både for nåværende intensivsykepleiere og medisinske sykepleiere blir
viktig for at man skal kunne bruke ressursene godt i en felles avdeling. Sykehuset bør også ha en plan
for rekruttering og beholde personell i avdelingen. Det er viktig med tiltak som gjør at avdelingen
framstår som en attraktiv arbeidsplass.
Bemanningsplaner som er foreslått hittil viser litt forskjell i stillingsstørrelser i fht. hva det ville blitt i
to separate avdelinger og nedgang i sengetall som sannsynligvis vil komme ut fra belegget.
Sykepleierne som er satt på medisinske pasienter vil få spes.sykepleiere nærmere til hjelp i akutte
situasjoner. Intensivsykepleierne er bekymret for at spisskompetansen til intensivsykepleierne skal
gå tapt når det blir mer medisinske pasienter å jobbe med og mindre intensivarbeid. Det er
imidlertid ikke planlagt å ta bort noen pasientgrupper om man slår sammen avdelingene og
intensivsykepleierne vil ha samme pasienter de har i dag. De må imidlertid beregne å må jobbe mer
med medisinske pasienter dersom det er få intensivpasienter. Sykepleierne må beregne å hjelpe til
med intensivpasient/akuttmottak når det er topper der.
Bemanningsmessig vil det i 1 døgnavdeling bli flere personer på hver vakt og flere å få hjelp av
v/akutte aktivitetstopper dersom man sammenligner en felles turnus kontra turnus slik den blir for
den enkelte avdeling om de skal fortsette som i dag. Begge avdelingene må ned med bemanningen;
Medisinsk avd. må ned med bemanningen i fht. norm for 14 senger. Intensiv må ned med
bemanningen når LV-sentralen tas bort. Samlet i 1 avdeling vil en kunne anta at en står sterkere
ressursmessig.
Dersom sykehuset driver avdelingene som i dag og innenfor rammene, blir avdelingene små og
konsekvensen blir at avd. må ha mange deltidsstillinger for å ha nok personell til å dekke turnus på
helg. Spesielt med.avd. får det problematisk ved drift av en avd. med 14 senger. Spørsmålet er om
dette lar seg gjøre uten ekstra tilførsel av årsverk ut over norm, jfr. kap. 2, side 12. Det kan bli bedre
med en felles døgnavdeling enn om vi hadde 2 separate avdelinger med meget lav bemanning. Det
vil også kunne trygge driften for medisinsk avdeling i framtiden.
Per i dag har ansatte i medisinsk avdeling og Intensiv dårligere arbeidsbetingelser enn ansatte i
Sandnessjøen og Mo som har arbeidshelg hver 3.helg. For å få reduserte helgevakter og få turnus til
å gå opp er det 2 – 3 muligheter slik man ser det. Alternativene er:
- Mange deltidsstillinger. Uheldig i fht. kontinuitet, uønsket deltid, rekrutteringsvansker m.m
- 12-timersvakter noen helger. De som ikke ønsker 12-timers vakt kan se på om de kan dele
lange helgevakter.
- Ansatte har en stillingsbrøk i en dagavdeling i tillegg. Ulempen med dette er å klare holde seg
oppdatert innen flere funksjoner og en bør ha minimum 50% stilling i døgnavdelingen.
Kommentarer fra tillitsvalgte:
Siden det jevnt ses fordeler med intensiv kompetanse i en stor avdeling må vi som TV få kommentere
den økte belastning det vil påfør den enkelte spl fra intensiv/akuttmottak. En yrkesgruppe som per i
dag allerede har høye krav i forhold til kunnskap i fht det å jobbe på en akuttavdeling. Også høy
vaktbelastning, er det da riktig å påføre denne arb.gruppe mer belastning?
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Det er viktig at det gjøres en ordentlig utredning og ROS analyse av eventuelle 12-timers vakter på
helg. Dette er noe man som tillitsvalgt ikke ønsker. Forsvarlighet Jmf AML 10-2,1 .Tillitsvalgte er
opptatt av at det i så stor grad som mulig reduseres på deltidstillinger og at det jobbes for å få
stillingsbrøker som er levelige med for de ansatte. Dette er også viktig jamfør rekruttering av nye
sykepleiere og intensivsykepleiere til avdelingene.
Kommentarer fra Vernetjenesten
VO Intensiv : Det er ledelsens ansvar å sørge for kompetent personale til enhver tid, derfor sørge for
at personalet er i stand til å utføre den jobben de er satt til. Ledelsen skal også sørge for en fordeling
av arbeidsoppgaver som ivaretar den enkelte jfr. kapasitet og kompetanse. Dette skal være en
fordeling som oppleves rettferdig for den enkelte.
VO er opptatt av at man ikke øker arbeidskravet til en yrkesgruppe som allerede har det tøft i forhold
til arbeidsmengde, vaktbelastning og kompetansekrav, og i tillegg er avlønnet lavest av de
sammenlignbare gruppene. Det er ikke slik man beholder folk i yrket, ei heller rekrutterer nye.
Det presiseres i tillegg at ledelsen har en vei å gå i forhold til å opprettholde kompetansen hos
intensivpersonalet pr. i dag. Pr. nå er ikke sertifiseringen i orden for noen av de ansatte jfr.
følgetjenesten i ambulansen, men man må utføre tjenesten allikevel. Avdelingen har en målsetting i
forhold til fagutvikling og opprettholdelse av kompetanse der man ser nødvendigheten av å hospitere
ved andre sykehus for å holde seg oppdatert, dette blir ikke prioritert. Det er flere intensivsykepleiere
som ikke har hospitert ved større intensivenheter de siste 10 åra. Kunnskapen smuldrer bort. Dersom
man velger å slå sammen disse 2 avdelingene medfører det at de i utgangspunktet intensivansatte får
enda flere fagfelt å holde seg oppdatert på. Man sier at pasientene blir tatt i mot ved akuttmottaket
og det er de samme pasientene man møter ved Med.avd., men det blir noe helt annet å ta i mot en
hjerneslag pasient akutt med trombolyse og oppfølging av dette, enn opptrening og planlegging av
videre rehabilitering ved Med.avd. Dette har de intensivansatte ikke kompetanse på i dag.
Som representant for vernetjenesten ved med. avd. så kan man si at det er positivt at man mener at
en sammenslåing vil gi økte stillingsbrøker for de som i utgangspunktet er ansatt fra Med.avd. Det er
ikke greit at man ser for seg at de som kommer fra med avd. må påregne å ta mer ansvar på dårligere
pasienter, som er en logisk slutning i og med at man antar at kurven for pasienter på Med.avd. er
nedadgående, mens kurven for akuttmottak / intensiv er stigende.
De som kommer fra Med.avd. får MANGE flere fagfelt de må holde seg oppdatert på, i forhold til
dagens situasjon. De foreslåtte bemanningsmodellene vil medføre at denne personellgruppen må
påregne å jobbe mye mer med de akutt dårlige pasientene. Dermed må de sertifiseres på en helt
annen måte jfr. AHLR, RETTS, etc. Dette vil medføre at personellgruppen samlet sett i en slik felles
avdeling, vil ha kompetansekrav som ikke en gang et overmenneske vil være i stand til å matche. Å
rekruttere nyansatte inn i en slik avdeling vil bli utfordrende. Som verneombud kan jeg ikke stå inne
for det.

5.3

OMDØMME

Omdømme trenger ikke lide under en sammenslåing av avdelingene. Jfr. tidligere PASOPPundersøkelser så er godt omdømme basert på flere ting som en må gi pasienten, enten man er i en
felles avdeling eller hver for seg.
Viktig for godt omdømme er:
Å være hyggelig i møte med pasient og pårørende
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At vi gir riktig og kvalitativ god medisinsk behandling og pleie
At vi gir god informasjon
At vi unngår komplikasjoner
At vi har det rent og ryddig på pasientrom
God plass rundt pasient
Fine lokaler (at de ikke er nedslitte)
Tilgang til toalett/dusj.
Det foreslås at det foretas en ROS-analyse i fht. omdømme og se på utfordringer, suksessfaktorer og
evt. tiltak for å ivareta et godt omdømme.
5.3.1 KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN
Noe av det viktigste som skal til for at sykehuset skal ha et godt omdømme er å ivareta de nevnte
punkter ovenfor. Alle bør tenke; «Hva kan jeg bidra med for at sykehuset skal ha et godt
omdømme?».
Tillitsvalgtes kommentarer:
Vi er alle enige om at det viktig å ivareta et godt omdømme og utvikle dette videre i en positiv
retning. Det er nevnt flere faktorer som er viktig for godt omdømme. Skal man klare å ivareta dette
krever det at man har tid, ressurser og overskudd til å ivareta pasienter og pårørende. Man skal også
ha tid til å utføre de arbeidsoppgavene man tillegges på en slik måte at det oppleves betryggende og
positivt for alle, dette gjelder både pasient, pårørende og arbeidskollegaer. Det må også være tid til å
drive med faglig utvikling slik at man beholder og videreutvikler den kompetansen man allerede har.
Vernetjenestens kommentarer:
Minimalt å spare på noe som har store konsekvenser for de ansatte, pasientene og omdømmet.
Det blir mange ansatte på 1 leder, hvor stor skal en avdeling være?
Det kjøres allerede med minimumsbemanning, det vil ikke være mulig å jobbe mindre helg som følge
av samdrift, ei heller mindre vaktbelastning så lenge man ivaretar samme arbeidsoppgaver som i dag.
Viser i tillegg til kommentar fra TV.

5.4

ØKONOMI

Mål: Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht. rammer.
Økonomiske rammebetingelser er endret ved innfasing av ny inntektsfordelingsmodell. I tillegg kan
det se ut som sykehuset behandler pasienter som egentlig skulle vært behandlet i kommunen. Da
brukes det av rammene, som er tiltenkt pasienter i spesialisthelsetjenesten.
De økonomiske rammer er tilpasset et nedslagsfelt bestående av en befolkning på 16200. Det
innebærer at avdelingene må driftes innenfor disse rammene. All aktivitet skal baseres på det
spesialisthelsetjenesten har ansvar for og at kommunale tilfeller ivaretas av kommunehelsetjenesten.
Kostnader med drift av 1 døgnavdeling kontra 2 kan bli rimeligere fordi en klarer seg med færre
årsverk, jfr. bemanningsplan. Det beregnes å spare inn minimum 0,68 årsverk, men sannsynligvis noe
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mer når en har gått gjennom bemanningsplan og vurdert bemanningen ut fra aktiviteten og
beredskapsbehov. Ut fra referansegruppens bemanningsforslag kan det spares ca 4 årsverk pluss
sparte variable lønnskostnader med en felles drift, jfr. vedlegg 4.
Når det gjelder gråsonepasienter får vi kun ISF-inntekter for disse pasientene da de ikke er en del av
rammefinansieringen til medisinske pasienter. Rammen for disse kirurgiske pasienter er det annet
sykehus som får. En bør også ut fra et økonomisk perspektiv vurdere om vi skal ha disse pasientene.
I tilfelle skulle en hatt rammefinansiering også for disse pasientene noe som kan beregnes ut fra DRGvekt og antall gråsonepasienter. Ut fra 50% ISF og resterende i rammer, mangler vi rammer på ca 3,5
mill for gråsonepasienter, jfr. tabell 3. Dersom disse pasienter ikke skal være i Mosjøen, øker
transportbehovet/utgifter.
Tabell 3 Inntektstap på gråsonepasienter
Pr. DRG
(50%)
Gråsonepasienter Kr. 20368

DRG-vekt

Antall pasienter

Tapte DRG/rammer

0,87

Ca 200

174 DRG

Inntektstap i
rammene
3 544 032

DRG på medisinske innlagte pasienter i 2013 var på ca 1247 DRG. DRG-vekt i snitt var 0,87. Med
beregnet nedgang i aktivitet, vil det også være forventet nedgang i ISF-inntekter. Hva dette kan
utgjøre i kroner, er vanskelig å si da takstene endres hvert år. Det er imidlertid viktig å tilpasse
ressursbruk i fht. aktivitet. Det må videre følges med om snitt DRG-vekt økes når aktivitet reduseres
og kommunen overtar en del pasienter da det kan være at sykehuset har hatt en del lette
kommunale pasienter som trekker ned snitt DRG-vekt.

Tabell 4
Snitt DRGvekt/pas.

Utvikling av medisinsk heldøgnopphold/ DRG
2010 (40%) 2011(40%) 2012(40%)
0,891

0,833

2013 (40%)

0,837

0,829

Når det gjelder besparelser i fht. årsverk, vises det til kp. 7.1, tabell 5.
Sintef samdatarapport for 2013 viser at Helgelandssykehuset Mosjøen fortsatt ligger høyest i
sykehusforbruk, vedlegg 10.
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx
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5.4.1 BEMANNING I EN FELLES DØGNAVDELING
Bemanningen i en felles døgnavdeling tilsier reduserte årsverk. Forslag til bemanningsplan fra
prosjektgruppen tilsier 39,4 årsverk og det blir en besparelse på ca 0,68. Hvis urologi samles til 2
dager i uken, kan det spares ytterligere 0,58 årsverk.
Referansegruppens forslag til bemanningsplan er på 35,78 årsverk og viser en besparelse på 4,04
årsverk. I tillegg må en forvente lavere kostnader på variabel lønn m/færre faste årsverk.
Konklusjon er at det er årsverk å spare, men størrelsen avhenger av den bemanning man legger seg
på. Dersom en beregner fastlønn inkl. sos.utlegg m.m. til kr. 480 000/årsverk, vil en kunne spare fra
ca 0,192 mill. til 1,95 mill i driftskostnader pr. år. Det er ikke gjort beregninger på om variabel lønn vil
utgjøre noen differanse fra dagens drift kontra nye forslag. Endelige tall blir ut fra det en beslutter å
ha i bemanning.
Vedlegg 4 viser bemanningsplaner.
Tabell 5 viser ca kostnader med en felles døgnavdeling kontra dagens 2 avdelinger. Det kan spares
minst 2 mill/år i driftskostnader ved felles døgnavdeling.

Tabell 5: Ca Kostnader (det beregnes kr. 480 000 pr. årsverk)
Avdeling
Dagens Fastlønn
Ny avd.
årsverk 2013
Årsverk
Med.avd.

19,68

Intensiv m/akuttmottak

20,84

SUM

39.84

480000*19,68
=9 446 400
480000*20,84
=10 003 200
19 449 600

39,84 eller
35,78 årsv.

Kostnader fastlønn I fht.
2 bemanningsforslag

480000*39,84=19 123 200
480000*35,78=17 174 400

5.4.2 KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN
Økonomisk vinning ved å ha en felles døgnavdeling er ut fra det en kan spare ved å ha felles
ressursbruk og dermed redusere årsverk, jfr. tabell 5, ovenfor. Hadde man klart å lage en
helårsturnus kunne man sannsynligvis klart å styre ressursene bedre. I tillegg kommer det høyst
sannsynlig besparelser på variabel lønn i fht. det som brukes i dag.
I bemanningsplanen til referansegruppa er det ikke vurdert hvem som skal ha ansvar for recovery på
ettermiddag, natt. Om det er operasjon/anestesi har de aktivvakt til kl 18.00. Alt etter det er overtid,
noe som er dyrt. Prosjektgruppa har også foreslått at om man kan samle urologien til 2 dager, kan
man spare nattevaktbemanning på 2 netter (0,58 årsverk), noe som reduserer dagens bemanning og
differansen blir mindre mellom de to bemanningsforslagene. Da er ikke assisterende og overtid på
recovery tatt med i beregningen. Referansegruppa har fjernet beredskapen på dagtid. Dette
innebærer at den felles lederen er nødt til å være aktivt med i pasientbehandlingen.
Gråsonepasienter gir ISF-inntekter, men vi får ikke rammefinansieringsdelen for disse pasientene. Vi
får bare 50% av det vi skulle hatt. Rammen som utgjør 50% av totalinntekten for en pasient, har
noen andre fått. Gråsonepasientene registreres og telles som en medisinsk pasient noe som
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medfører høyere forbruk av medisinske senger, forbruksvarer, mat m.m. sammenlignet med andre
medisinske avdelinger. Det gir dårlig utslag på statistiske tall. Derimot tror gruppen at
”gråsone”pasientene får et godt tilbud og det er positivt at familien er nærmere under
sykehusoppholdet.
I fht. bemanning er gruppen uenig om bemanningsplaner. Selv om norm ved Intensivseng er 0,5 -2
spl. så er den høyeste bemanningsfaktoren ut fra dårlige pasienter hele tiden. Det er for det meste
intermediære pasienter som ligger ved vår intensivavdeling nivå 1 og dermed burde det være
forsvarlig å legge seg på 2 spl. pr. vakt på de 3 (4) sengene ved intensiv. Når det gjelder
nattbemanning, stilles det spørsmål om det er behov for å være 6 på vakt. Dersom det skulle oppstå
akutte uforutsette ting så kan man benytte stabiliseringsteamet mer enn det gjøres i dag. Når det
gjelder recoverypasienter er de etter oppvåkning å beregne som pasient som kan gå til vanlig
sengepost og må kunne ivaretas av den bemanningen som er satt opp i bemanningsplanen.
Det er fhv. høy poliklinisk aktivitet i akuttmottaket og en bør ta et standpunkt om dette skal
fortsettes slik det er i dag dersom det medfører økte årsverk. Pr. i dag utføres dette med de årsverk
avdelingen har. Medfører poliklinikkaktiviteten at en får lite senger disponibel i Felles
døgnavdeling/akuttmottaket, bør det også tas et standpunkt til om poliklinikk bør tas et annet sted.
Se vedlegg 3 NIR 2011-2012-2013
Ved drift av en felles avd. vil det ikke være mulig å forvente at sykepleierne/hjelpepleierne fra
med.avd. skal utføre alle oppgaver i avd. Spesielt i fht intensivpasienter blir dette vanskelig ettersom
personell i med.avd. ikke innehar denne kompetansen. Dette medfører at det ikke lar seg gjøre å bare
møte opp på jobb, for så å gå dit det er behov for personell. Grunnbemanning må dekkes både på i
fht medisinske pasienten og i fht. intensiv/recoverypasienten.
12 timers vakter på en medisinsk sengepost kan være uforsvarlig dersom det er høy aktivitet i
avdelingen.
Kommentarer fra tillitsvalgte:
Ad. Bemanning med 12 timers vakter i ei evt felles avdeling for å gi arbeid hver 3 helg;
Ved ei evt felles avdeling må det være mulig å se på løsninger som gjør at man får arb hver 3 helg –
uten å måtte gå 12 timers vakter. Slik det praktiseres ved Sandnessjøen og Mo i Rana. Evt. å se på
andre løsninger for å få ned ubekvemsvakter på helg. Det er umulig å forutsi aktiviteten i en avdeling
når turnusen skrives. Man kan derfor ikke legge opp til 12t vakt på helg. Det er uforsvarlig og vil føre
til økt belastning hos de ansatte som igjen fører til økt sykefravær.
Man må ikke glemme at det er en beredskapsavdeling som har endringer i arbeidsoppgaver/mengde
kontinuerlig 24T i døgnet.
Kommentarer fra Vernetjenesten
Det kommer frem at det er uenighet i prosjektgruppen ang. bemanning. VO vil presisere at jeg ikke
er enig i innspill som kommer fra referansegruppa jfr. Bemanning. Det er i tillegg direkte
provoserende at det kommer forslag om 12 timers vakter og delte helger som løsning på
helgebelastninga. Dette er ikke forenlig med HMS generelt og pasientsikkerhet spesielt. Når det skal
besluttes hvilken bemanningsfaktor man skal legge seg på så forventes det at det blir lagt vekt på hva
fagmiljøet selv sier i forhold til forsvarlighet og bemanning. Bemanningsfaktor kommer til å være en
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viktig faktor i forhold til hvilken modell man velger for fremtiden, dermed forventes det en seriøs
gjennomgang i forhold til dette før beslutningen tas.
Referansegruppens uttalelse :
Referansegruppen har lagt fram forslag til en bemanningsplan i en felles døgnavdeling. Sykepleier
som er satt på mottaksfunksjon, kan stelle kir.overliggere da det vanligvis er erfart at det er lav
aktivitet i mottakelsen tidlig på morgenen.
Ved å legge om til 12 ukers turnus med 12 timers vakter på helg, kan man få til en turnus med arbeid
hver tredje helg og slippe hinkehelg. Dette er gjennomført ved akuttmottak og ved Rusenheten Mo i
Rana med gode erfaringer. Det er også mulig å utarbeide turnus hvor noen går 12 timers vakter
mens andre går ordinære vakter. Vedr. endring av turnus og overgang til 12 timers vakter på helg, vil
det kunne bli muligheter for større stillingsstørrelser for den enkelte. Dette vil også gi mulighet for å
legge fagopplæring inn i turnusplan og dermed bedre ivareta kompetanseutvikling og øke
kompetansen i avdelingen.
Ved fortsatt drift av Intensiv/akuttmottak og medisinsk avdeling som to avdelinger, vil disse bli så
små at det vil bli vanskelig å drifte.
Ved en evt. felles døgnavdeling er det viktig å ikke bemanne så lavt at det skjærer seg med en gang
man får en pasient mer enn planlagt. Avdelingen må få gå seg til etter hvert.
5.5

AREAL

Mål: Ha lokaler tilpasset nytt ”konsept”.
Endringer i dagens drift, vil medføre endrede arealbehov. Omfanget av evt. endringer vil avhenge av
de forslag til løsninger man kommer fram til. Det er vurdert 2 alternative forslag til areal
1. Medisinsk avdeling flytter til fløy A 2.etj og Dagkirurgisk avdeling flytter til fløy C 2.etj.
2. Intensiv, recovery, akuttmottak og medisinsk avdeling er samlet i fløy C 2etj.
Nedenfor er arkitekts forslag til mulige løsninger. Disse må bearbeides etter innspill fra
prosjektgruppen. Ny skisse kommer og blir vedlagt rapport, vedlegg 7 og muligens må også denne
bearbeides videre.

Alternativ 1 (A – B). Medisin og Intensiv i fløy A og D
I dette alternativet blir intensiv sammen med mottakssenger, recovery og akuttstue liggende i D som
i dag. Medisinske senger får plass i A ved at dagkirurgiske senger flytter til C. Samlet planløsning for
etasjen, alternativ 1, er vist i skisse 3.
I D er det foreslått at recovery med 4 senger flytter mot nord og bytter plass med nåværende 4
senger observasjon (mottak) og undersøkelse, Dette frigjør plass for 2stk ensengs intensivrom i syd
samt et disponibelt areal. Eksisterende isolat beholdes som isolat intensiv og 2 gjenværende
sengerom benyttes til observasjonssenger (mottakssenger). Her er det plass til 2 til 4 pasienter
samlet. Disse må benytte bad via korridor.
Endringen medfører beskjedene byggearbeider; rivning av en vegg, utskifting av en dør og bygging
av to nye vegger. Omfang av endringer i teknisk infrastruktur må vurderes av rådgiver, men antas
også å være beskjedent.
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I fløy A overtar medisinske senger arealene som nå benyttes av dagkirurgi ved at dagkirurgi i sin
helhet flytter til fløy C. For å få til dette krever det etablering av 5 nye bad. Da kan medisin få 1
isolat, 4 ensengsrom og 4 tosengsrom, alle med direkte adkomst til bad. 2stk tosengsrom samt 1
ensengs- og 1 tosengsrom deler bad. Her har vi tillatt oss å justere noe på skissen fra brukerne for å
få direkte inngang til bad fra alle sengerom. Samlet gir det 13 senger medisin i alternativ 1A. Et 2
sengsrom kan utvides til 3 senger og gir 14 senger medisin, men det er trangt. Løsningen er vist i
alternativ 1B.
Ut over nye bad krever løsningen flytting av flere dører og ny vegg i eksisterende firesengsrom for
å etablere medisinrom. For å oppnå kontinuitet og oversikt mellom medisinske senger og intensiv
har vi også foreslått ombygning med flytting av vegger og fjerning av korridorskiller i overgang
mellom A og D. Selv om ombyggingen er mer omfattende enn i D er den begrenset. Noen rom kan
bli stående urørt. Omfang av endringer i teknisk infrastruktur må vurderes av rådgiver, men antas
også å være begrenset.
For å holde kostnadene lave er det forutsatt at dagkirurgi kan flytte til fløy C uten ombygninger.
Mulig bruk av C til dagkirurgi er vist i alternativ 1 og viser at dette gir relativt mye disponibelt areal
i C.

Alternativ 2 (A – B - C).
Medisin og Intensiv i fløy C.
I alternativ 2 er medisinske senger, intensivsenger og observasjonssenger vist samlet i fløy C. Det er
plass til disse funksjonene, men 4 recoverysenger er forutsatt å bli liggende igjen i fløy D.
Dagkirurgi ligger da som nå i fløy A. Dette åpner for at store deler av D tømmes og kan brukes til
andre formål, så som kontor. Samlet planløsning for etasjen for alternativ 2 er vist i skisse 4.
I ombygget fløy C er intensiv med observasjonssenger vist lengst inn. Her er det, som i alternativ 1,
plass for 1 isolat og 2stk ensengs intensivrom samt 2 rom for observasjonssenger med plass til 1 til
2 senger pr rom og inntil 4 pasienter samlet.
For medisin er det vist 1 isolat, 4 ensengsrom og 4 tosengsrom, til sammen 13 senger i alternativ
2A. Dette er identisk med alternativ 1A, men i alternativ 2 deler ingen medisinske sengerom bad. I
begge hovedalternativene kan intensivrommene få direkte adkomst til et bad på deling.
I alternativ 2 kan det etableres ytterligere et ensengsrom med bad, samlet 14 senger medisin, ved å
fjerne opphold personale eller legge kontorer til ledig areal i D, alternativ 2B. Dette gir samme
sengetall som i alternativ 1B.
I både alternativ 2A og 2B ligger akuttrommet igjen i fløy D. Dersom dette vil medføre uønsket
gjennomgang i medisinsk sengeområde mellom akuttrommet og observasjonssenger / intensiv kan
akuttrommet også flyttet til fløy C som vist i alternativ 2C. Her blir akuttrommet liggende sammen
med mottakssenger ved heisen fra plan 1. Dette bør kunne gi en effektiv logistikk, men synes å
redusere muligheten for å øke sengetallet for medisin fra 13 til 14 senger.
Inntil ledig areal i D eventuelt besluttes ombygget til ny bruk medfører alternativ 2 ingen
ombygging i A og D.
I C etableres 7 nye bad. Videre må en rekke vegger flyttes da eksisterende akseavstand på 320cm er
for smal for sengerom og bad. Vi tar forbehold om at løsningen som vist, antagelig må bearbeides for
å tilpasses eksisterende sjakter og avstivende vegger i betong. Det er ukjent når C ble bygget. En
større ombygging her kan derfor resultere i en full opprusting med ny teknisk infrastruktur samt
sanering av asbest og PCB.
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Ut fra ovenstående vil ombygging i alternativ 2 være mer omfattende enn i alternativ 1, ta lenger tid
og koste mer samt ha større usikkerhet knyttet til fremdrift og kostnader.

Arkitektens sammenligning av alternativer.
Alternativ 1 vil være rimeligst og enklest å gjennomføre så lenge oppussing av fløy C holdes
utenfor regnestykket. Om en tar med generell oppussing og modernisering av C i beregningen av
alternativ 1 har alternativ 2 fordeler ved at det ikke er nødvendig med arbeider i fløy A og D.
Funksjonelt gir alternativ 2 en god samling og oversikt medisin, intensiv og observasjonssenger.
Akuttrommet, som ligger i D, kan flyttes til C som vist i alternativ 2C, men om akuttrommet flyttes
vil det gå ut over sengekapasiteten i C. Selv om det er egen heis fra plan 1 som leder opp til intensiv
bak medisin kan alternativ 2 medføre uønsket gjennomgangstrafikk av besøkende til intensiv
gjennom medisin i alle alternativ og ved pasienttransporter fra akuttrommet til observasjonssenger
og intensiv i alternativ 2A og 2B, ikke i 2C.
Med hensyn til arealstandard antar vi at medisinske senger i alternativ 2 får en noe bedre standard
enn i alternativ 1 da alle sengerom har eget bad og ikke deler med naborom samt at det er mulig å
etablere flere ensengsrom.
Gjennomføring.
I alternativ 1 må fløy D bygges om rom for rom mens avdelingen er i drift. Byggearbeidene her er
imidlertid beskjedne. Fløy A kan bygges om under ett om dagkirurgiske senger midlertidig kan
samlokaliseres i C som har overskudd på senger i dag.
Alternativ 2 kan best gjennomføres om fløy C, plan 2, kan tømmes under ombyggingen. Dette
krever at medisinske senger midlertidig omplasseres annet sted. Det er uklart om det er mulig.
Alternativt kan østre del av C bygges om først og medisinske senger konsentreres her for deretter å
bygge om vestre del til intensiv og akuttfunksjoner i tomt bygg før før intensiv og akutt flytter hit
fra fløy D.
Byggekostnader.
Med så vidt beskjeden ombygging og med begrenset kunnskap om eksisterende teknisk
infrastruktur er det ikke mulig å gi nøyaktige tall på byggekostnader for de to alternativene. For
alternativ 2 kommer også usikkerhet med hensyn til behov for asbest og pcb-sanering.
Om vi legger m2 pris for ombygging ved Nordlandsykehuset til grunn får vi følgende tall:
Alternativ 1
Fløy
Areal
Omfang ombygging
Fløy A
469
lite
Fløy C
754
ingen
Fløy D
440
middels/lav
Samlede byggekostnader eksklusive mva,
med.tekn.utstyr, marginer og reserver, ca:

Byggekost pr m2
kr 1 500
kr ‐
kr 4 000

Samlet byggekost
kr 703 500
Kr kr 1 760 000
kr 2 463 500
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Alternativ 2
Fløy
Areal
Omfang ombygging
Fløy A
469
ingen
Fløy C
754
middels/høy
Fløy D
440
ingen
Samlede byggekostnader eksklusive mva,
med.tekn.utstyr, marginer og reserver, ca:

Byggekost pr m2
kr ‐
kr 7 200
kr -

Samlet byggekost
Kr kr 5 428 800
kr kr 5 428 800

Ut fra ovenstående antas det at alternativ 1 vil kunne koste mellom kr 2 og 3mill. Dette er ca 50% av
kostnad for å gjennomføre alternativ 2 som vil kunne koste mellom kr 4 og 6 mill.
Arkitektens skisse og uttalelser er lagt ved; Vedlegg 7

5.5.1 KOMMENTARER FRA PROSJEKTGRUPPEN
Alternativ 1
Dette er et mulig alternativ i fht. å samle de funksjoner en felles døgnavdeling får ansvar for. En bør
imidlertid gå gjennom tegningene med arkitekt for å finne bedre løsning for enkelte rom som er små.
Fordeler:
Alle pasientfunksjoner og personalet er samlet; medisinsk sengepost, intensiv, akuttmottak,
recovery/kir. overliggere.
Får beholde vår nyoppusset intensivdel.
Rimeligere bygningsmessige endringer enn Alternativ 2
Kan ha en bufferplass på Intensiv
Ulemper
Meget lite personalrom og det bør ses på bedre løsning for dette. Kan evt. felles HC-toalett
tas inn i areal for personalrom eller annet ?
Kjøkken er meget lite og matproduksjon må foregå annet sted på sykehuset.
Det er ikke rom for å ha overbelegg.
Ikke satt av plass til MTU/lager
Mottaksrom fordelt over begge sider i Intensiv
Det legges opp til at mange pasienter må benytte felles bad/toaltt (jfr. Hygiene)
Palliative rom forsvinner slik det er bygd opp i dag.
Rom for slagpasienter må ivaretas med tanke på plass rundt pasienten
Må muligens sende flere pasienter grunnet (rom/plassering )
Dagligstue er utenom avdelingen igjen i fløy C
Medisinrom er stort, se på alternative løsninger og kunne brukt evt. byttet om
Se til at arealkravene oppfylles på alle rommene,
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78896#8
.
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Alternativ 2
Samlet kommentar fra prosjektgruppen til Alternativ 2, er at det ikke er gjennomførbart i hht.
bestilling. Prosjektgruppen ser ikke dette som noe alternativ, i fht. ressursbesparing og kvalitet på
pasienttilbudet.
Dette begrunnes med:
Får ikke plass til å samle alle funksjonene, og det blir bare 13 senger.
Recovery ligger igjen i fløy D noe som medfører at ressursene ikke er samlet for felles bruk.
Kir.overliggere ligger igjen i Fløy D og langt unna døgnavdelingen og det personell som skal
overvåke dem. Det tilsier at det må settes inn bemanning i fløy D på få pasienter. Dermed
ikke ressursbesparende som tenkt med prosjektet.
Mangler oppholdsrom til personalet i alternativ 2B for å få inn 14 medisinske senger
Lite areal til utstyrslager
Kjøkken er tatt bort og erstattet med et lite tekjøkken i enden av fløy C. Virker ikke som det er
i hht. krav for kjøkken
Liten heis for pas.transport i fløy C medfører stor trafikk gjennom med.avd.

Prosjektgruppens kommentarer:
Avdelingen må ha personalrom og kjøkken. Kjøkkenet må ses i sammenheng med prosjekt kjøkken
som intern service har ansvar for. Det mangler i tillegg samtalerom. Avdelingen gir ingen mulighet
for korridorpasienter. Det vil ikke være lettere å ha sambruk av personell ved at med.avd. flytter inn i
Dag.kir.avd. Dette pga manglende oversikt over avdelingene når pasientene er i ulike korridorer.
Det er korte avstander mellom fløy A og D og en må se på hvordan beste bruk av personell kan
gjøres. Utkast fra arkitekt må jobbes videre med for beste tilpasning dersom man går for
sammenslåing av avdelingene.
Tillitsvalgtes kommentarer:
Viser til følgende rapport http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78896#8
Veiledning om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner sier en del om areal krav. Det er også krav til at det
skal være 150cm fri gulvplass på hver langside av sengen. Det anbefales også at noen rom har inntil
200cm fri plass (tenker da kanskje spesielt på akuttstue og int.rom der man skal kunne ha en
respirator pasient.)
På toalett der man skal kunne få inn en rullestol må de være 140cm fri plass forran toalettet, og det
må beregnes at en rullestol krever 150cm snu sirkel for å snu.
Om det bare er fysisk plass til 13 evt. 14 medisinske senger. Hva gjør man da når man har mer en 13 14 pasienter? Ser ingen rom for korridorpasienter i plantegningen. Det er store variasjoner i
pasientantall og krav til rom bruk jamfør enerom, kjønn og andre fysiske/psykiske hensyn. Barn har
krav til å ha pårørende tilstede ved sykehus innleggelse, dette fordrer til at man har plass til både
foreldre og barn. Dvs at man faktisk kan oppleve plassproblemer med mindre en 13 – 14 pasienter. I
dag løses dette ved å bruke ekstra rom som er disponible i avd.
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Hvor tenker man at man skal ha lager til hjelpemidler og medisinskteknisk utstyr? Intensiv mangler
allerede dette i dag og henter hjelpemidler fra medisin v.behov og medisinskteknisk utstyr lagres på
gangen og på pasientrom/akuttstue. Det er heller ikke tegnet inn postkjøkken og pauserom til de
ansatte. Dette må være på plass i tegningene før tilitsvalgte kan være med på en sammenslåing.
Med kun 3 intensiv/intermediærsenger, og 4 mottakssenger + 1 plass på akuttstua vil det
vanskeliggjøre muligheten for å være buffer for med.avd. slik man er i dag. Hvordan løser man da
dette når det er tegnet inn så lite sengeplasser på medisin?
Vernetjenestens kommentarer:
Dersom med. avd. flytter inn i fløy A vil det maks være plass til 13 pasienter, for å holde et snitt på 13
må man påregne perioder med flere pasienter. For å kunne takle dette regner jeg med at ledelsen
har tenkt at arealet ved nåværende intensiv/akuttmottak skal være buffer-sone. De
bemanningsplanene som er laget har ikke tatt høyde for dette. Ved samdrift med den foreslåtte
reduserte bemanningen ved intensiv/akuttmottak, vil det ikke være kapasitet til å ta vare på disse
bufferpasientene. Dersom det er tenkt at det er personalet ved med.avd. som skal sørge for å dekke
opp merarbeidet disse pasientene medfører, vil det bli uholdbare arbeidsforhold med pasientansvar i
2 fløyer.
Jfr. Forskrift om tungt og ensformig arbeid ( bestillingsnr. 531) §6 stilles det krav til arbeidsgiver jfr.
Tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helse skadelig arbeid. Godt
tilrettelagte lokaler og funksjonstilpasset inventar er viktige forbyggende elementer, jfr. §7 heter det
at arbeidsmiljøets utforming kan føre til økt risiko for helseskade dersom det ikke er tilstrekkelig plass
til å utføre arbeidsoppgaver
Veiledning om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner fra arbeidstilsynet beskriver plassforhold som
inkluderer plass til hjelper og hjelpemidler i vanlige pleie – og omsorgssituasjoner, skal sikre
personalets mulighet til å gjennomføre helsemessige arbeidsstllinger og bevegelser. I oppbygging av
ny avdeling må man ta hensyn til arealbehov rundt senger og på toalett, jfr side 16 i veiledningen
ang. funksjonskrav. Det skal minimum være 140 cm fri plass på langsider av sengene og fotende,
målene for en pleieseng er 100 x 220. Dette medfører at enerommene minimum må være 400 cm
brede og 360 cm lange. Beregningene for flersengsrom må følge samme norm.
Ang. toalett/Dusj, må dette ha gulvareal på minst 240 x 245 cm, dette ivaretar 90cm fri plass på hver
side av toalettskål og 150 cm snuareal for rullestol. NB: når lift skal med inn på toalettet kreves
minimum 140 cm fri plass foran toalettstolen.
Plass til lagring av hjelpemidler lett tilgjengelig i avd. mobile pasientløftere krever mer plass enn
takmontert utstyr, både lagringsmessig og jfr. romareal.
Obs. hvilken vei dørene slår inn. Skyvedører tar ingenting av arealet i rommet.
Balansert ventilasjon.
Et bad med plass til pasientseng, dørbredde og plassering av dør dimensjoneres ut fra dette.
Plass til renholdsutstyr, lintøy, rent tøy og rent utstyr, hjelpemidler. Avdelingen trenger
oppstillingsplasser for tekniske hjelpemidler nært brukerne. Dette må det tas hensyn til jfr. korridor
etc. utenfor pasientrommene.
Ang. areal til arbeidsplasser arbeidslokaler: Hentet fra forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler.
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Forskriften § 3-5 med tilhørende kommentarer sier at virksomhetens spiserom skal være så stort at
det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere som skal spise der samtidig og ha et
gulvareal på minst 1,2 m2 per spiseplass (minimum 6 m2 totalt). Også oppholdsrom må være så store
at det er plass til det største antall personer som skal benytte rommet samtidig, men her skal det
regnes et minimumsareal på 1,5 m2 per person, jf. tilsynets kommentarer til Kapittel 3.
Oppholdsrommet bør blant annet være utstyrt med nødvendig garderobeplass, bord og én sitteplass
per person.
Det er videre verdt å merke seg at romhøyden i arbeidslokaler og personalrom skal avpasses i forhold
til rommets gulvareal og den virksomheten som drives der jf. § 2-8. Det samme fulgte av den tidligere
forskriften. Det følger av tilsynets kommentarer til § 2-8 at,
"Netto romhøyde i arbeidsrom bør ikke være under 2,7 m (…) Arbeidslokaler med areal mindre
enn 40 m² kan ha midlere romhøyde ned til 2,4 m. Midlere romhøyde i spiserom inntil 60 m² bør
ikke være under 2,4 m og i spiserom over 60 m² ikke under 2,7 m. Garderober, vaskerom,
dusjrom og toaletter kan ha netto romhøyde ned til 2,2 m."
Videre følger det av § 2-10 (1) at de enkelte arbeidsplasser både skal ha dagslys og utsyn. Det er
imidlertid gjort en del unntak fra dette kravet i bestemmelsens annet ledd. Eksempelvis kan
arbeidslokaler uten dagslys og utsyn i eksisterende virksomheter benyttes når det vil medføre store
ulemper og omkostninger å foreta ombygginger av et eksisterende arbeidslokale hvis rommene ellers
fyller rimelige krav til arbeidsmiljø, jf. forskriften § 2-10 (2) bokstav d) og tilsynets kommentarer til
bestemmelsen.
Det er et krav at man skal ha personalrom/ pauserom i nær tilknytning til avdelingen. Det har helt
siden man pusset opp intensiv/akuttmottak vært sagt at man trenger et funksjonelt pauserom.
Dersom man velger å flytte Med.avd til fløy A, bør det legges vekt på å få laget et funksjonelt
pauserom som både medisinsk post og intensiv/ akutt kan bruke. Dette må være laget i henhold til
retningslinjer i AML.
Det forutsettes fra Verneombudets side at alle de overstående punkter er fulgt i forhold til
arkitekttegningene . Dersom forskriften er fulgt, mangler det fortsatt mye i forhold til fellesareal.
Kjøkkenløsning og personalrom må forbedres mye før det kan godkjennes i forhold til gjeldende
forskrifter.
Totalt sett lite å spare på noen av forslagene, da utgiftene er så store at de ikke svarer seg totalt jfr.
hva man sparer jfr. bemanning. Man har pr. i dag minimumsbemannning på begge avdelinger, derfor
lite å vinne på sparte årsverk, dersom man forholder seg til normtall.
VO anbefaler derfor at man opprettholder plasseringen av Med. avd. der den er i dag, da det ikke er
fremtidsrettet å legge opp til en Med.avd. som kun har plass til max 13. pasienter, da vi vet at et
gjennomsnittlig pasientbelegg betyr flere pasienter enn 13 i perioder. Det er ikke bred nok korridor i
fløy A til å ha korridorpasienter. I tillegg vet vi at dagens situasjon og enda mer i fremtiden, krever
flere enerom på grunn av at pasientkategoriene endrer seg.
Verneombudet sier seg veldig uenig i å flytte Med. avd. inn i fløy A.
Det er nevnt et forslag om at Med. avd. satser på et samarbeid med de medisinske dagavdelingene,
for å ha en større personellgruppe til rådighet. VO foreslår at man ser nærmere på dette forslaget .
Ang. Intensiv /akutt: Som tidligere nevnt er det mer fornuftig å satse på et bedre samarbeid med
dagkirurgisk avdeling jfr. Bemanning. Det generer ikke mer utgifter, siden ombyggingen allerede er
gjort med tanke på at man skulle kunne bruke personalet kostnadseffektiv på tvers av avdelingene.
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Samarbeidet har ikke fungert sånn som det var tenkt i utgangspunktet, så det er et
forbedringspotensiale her, uten at man får store utfordringer jfr. HMS. Et samarbeid, sånn som det
var tenkt i utgangspunktet medfører noe endring for personalet ved dagkriurgisk avdeling, men
uansett vil endringen for personalet ved intensiv og Med.avd. være av en så mye mer alvorlig
karakter ved en sammenslåing, at det kan ikke sidestilles. Det at man får lokaler som ikke er tilpasset
drift og man får enda tøffere kompetansekrav, som det ikke blir satt av midler til å møte, er ikke
forenelig med god HMS. I tillegg får man store utfordringer i forhold til rapportsystem, hvordan skal
man løse dette? Dersom det blir et vedtak på at Med. avd. flytter inn i fløy A tiltross for alt som taler
mot dette, har man en vanvittig jobb foran seg, i forhold til å lage systemer som ivaretar
pasientsikkerhet og HMS.
VO i prosjektgruppen vil presisere at hun er bedt inn i gruppen som representant for Med. avd. og
Intensiv/akutt. Alle innspill er derfor med bakgrunn i hva personalet ved disse to avdelingene mener.
6

OPPSUMMERING

Prosjektgruppen er usikker på om det er nok med 23 senger i en felles avdeling. Dette er med
bakgrunn i dagens belegg i med.avd., akuttmottak og intensiv. Dersom pasientbelegg i medisinsk
avdeling går ytterligere ned vil 23 senger være mer i tråd med belegget. Sengetallet bør ikke
reduseres for raskt, men i takt med aktivitet/belegget.
I fht. kvalitet er det ikke påvist noe i løpet av prosjektgruppens arbeid som tilsier at kvaliteten blir
dårligere, når man beholder kompetanse, har tilstrekkelig bemanning og areal. Det forutsetter også
at det er kjent personell til å ivareta de urologiske pasientene. Mange av disse er eldre pasienter med
en betydelig komorbiditet. Referansegruppen mener at de kan gjennomføre samme medisinske
behandling i en felles avdeling som de gjør i dag, men det er viktig at det er areal nok til den aktivitet
som skal foregå, og god kompetanse til sykepleierne.
Prosjektgruppen har på bestilling gjennomført ROS-analyser i fht. en felles døgnavdeling og på dagens
modell (0-modell). ROS-analyse er i fht. Pasient/kvalitet, HMS, økonomi og omdømme. ROS-analyser
ligger ved rapporten, vedlegg 9.
I fht. HMS er det i kp. 5 beskrevet hva som må være på plass for å ivareta godt arbeidsmiljø. Det er
ikke påvist i prosjektarbeidet at arbeidsmiljøet vil bli dårligere om 2 avdelinger slås sammen til en,
dersom faktorene som er nevnt under kp. 5 som betydningsfulle for godt arbeidsmiljø er ivaretatt.
Når det gjelder stillingsstørrelser må en jobbe videre for å se på de alternative løsninger som er
foreslått for at ansatte skal unngå uønsket deltid. Kompetanseutvikling må ivaretas da personalet ser
dette som viktig for å føle trygghet i arbeidssituasjonen, og påvirker således for et godt arbeidsmiljø.
I tillegg viktig faktor for god kvalitet. Dette er synliggjort i ROS-analysen der også forslag til tiltak er
satt opp for å oppnå suksessfaktorene.
For å ivareta kompetanse til personalet i en felles døgnavdeling, anbefaler prosjektgruppen at det
utarbeides en plan for kompetanseheving og vedlikehold av kompetansen.
Omdømme kan ivaretas slik at dette ikke blir dårlig ved en sammenslåing. En del av omdømmet
avhenger av plass og ryddighet i avdelingen. Det er derfor viktig at det er areal nok til de oppgaver
som skal løses. Er dette på plass kan også godt omdømme beholdes og kanskje bli bedre dersom en
tenker at pasienten nå har tilbudet samlet i en avdeling mot før 2 avdelinger. Pasientforløpet kan bli
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forenklet. God informasjon er en del av god kvalitet og godt omdømme, det er da viktig at det er lagt
til rette for å kunne gi god informasjon/samtale med pasient uten brudd av taushetsplikten. Dvs. rom
til samtale med pasient og pårørende er således en viktig faktor.
Økonomi viser besparelser, men størrelsen avhenger av hvilken bemanning man ender opp med. I
fht. den økonomiske fordeling, bør en vurdere å gi sykehuset rammene for de gråsonepasientene de
har.
Ut fra arkitekts uttalelse er det arealmessig mulig å få til en felles avdeling, men første utkast må
bearbeides slik at det som mangler eller kan bli bedre kommer på plass.
Prosjektgruppen kan ikke vise til noe konkret som tilsier at tilbudet til pasienten reduseres og blir
dårligere enn dagens tilbud da det ikke er planer om å endre på tilbudet. Imidlertid er det viktig å se
på og ivareta foreslåtte tiltak i ROS-analysene for å sikre at suksessfaktorer oppnås. Det er viktig med
nærhet til befolkningen når det gjelder akutt-tilbudet og likeså nærhet for de vanlige indremedisinske
pasienter. Kvaliteten vil kunne opprettholdes og en antar at på enkelte områder som pasientforløp
og pasientsikkerhet vil den kunne bli bedre, dersom en opprettholder kompetanse hos personalet og
har stillingsstørrelser som ivaretar kontinuitet i sykepleien.
Prosjektgruppen ser at det er vanskelig å drifte 2 avdelinger videre ut fra bemanningsnormen og
dersom drift i 2 avdelinger fortsetter, må det tas høyde for bemanning ut over normtall. Det
harmonerer ikke med at sykehuset må justere aktiviteten til det som er korrekt i fht. nedslagsfelt og
rammer.
Prosjektgruppen har gjennomført ROS-analyser for:
en felles døgnavdeling
Intensiv/akuttmottak 0-modell (dagens modell)
Medisinsk avd. 0-modell på 16 senger og hvis 14 senger
ROS-analyse er i fht:
Kvalitet
HMS
Økonomi
Omdømme
ROS-analyser ligger ved, Vedlegg 9.

45

7

ANDRE FORSLAG TIL OR GANISERING OG FELLES DRIFT

Prosjektmedlemmene kunne komme med forslag til andre mulig samdriftsdriftsformer, men skulle
ikke utrede disse. Det er kommet 3 forslag til annen drift og 2 forslag til innsparingstiltak. Disse er
ikke utredet.
7.1

FELLES DRIFT DAGKIRURGISK AVDELING OG MEDISINSK AVDELING

Begge avdelinger har døgnpasienter mens den ene avdelingen ikke går 3-delt turnus.
Fordeler:
Flere å dele turnushelger på
Ulemper:
Personell i dagkir.avd. må opprettholde kompetanse på både kirurgiske og medisinske
pasienter
Små stillingsbrøker ved hver avdeling
Prosjektgruppen har ikke kommentert denne driftsmodellen nærmere.
7.2

FELLES DRIFT DAGKIRURGISK OG INTENSIVAVD.

Jfr. som 10.1
Prosjektgruppen har tro på at det er en del å hente i fht. bemanning/personellkostnader dersom det
ble et samarbeid mellom Dagkirurgisk avdeling og Intensiv.
Forslag:

Intensivm/akuttmottak
Dagkir.
Sum

Dagens
Foreslått ny
bemanning bemanning Besparelse
20,84
20,26
0,58
2,84
1,81
1,03
23,68
22,07
1,61

Ad dagkir: 1 spl. 07:30 – 15:15 er 5 dager/uke
1 spl. 11:00 – 18:15 er 4 d/uke
intensiv: Redusert med 2 netter, men beholder recoverysykepleier på aften i full vakt.

Ad

Fordeler:
Sparer lønnsmidler på dagvakt v/dagkir.avd. og intensiv
Mer samdrift og bruk av personell
Ulemper:
Ingen endringer for med.avd. Dersom sengetall og bemanning går ytterligere ned er det
vanskelig å få dekket turnus og det blir mange små stillingsbrøker på med.avd.
Prosjektgruppens kommentarer:
Personalet på recovery og dagkir avd kan samarbeide tettere enn det gjøres i dag.
På morgenen kan recoverysykepleier være med i mottak av dagkirurgiske pasienter.
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Da er det tilstrekkelig med 1 dagkirspl som kommer kl 0730. Om det skulle bli samtidskonflikter på
grunn av høy aktivitet må inntakssykepleier være tilgjengelig. Neste dagkirurgisk sykepleier kommer
kl 10.00 og er på arbeid til kl 18.15. Man får da gjort papirarbeid, og de dagkirurgiske pasientene skal
være reist hjem.
Det er da tilstrekkelige lokaler på medisinsk avdeling for hotellsenger, f.eks for nevrologiske
søvnapnoepasienter, OSAS-pasienter, pårørende til dårlige pasienter etc.
Man kan i tillegg legge pasienter slik at man kan ivareta hygienen- jfr framtidsutsikter med div smitte.
Skal dette forslaget analyseres videre, bør det også tas høyde for hvordan medisinsk avd. skal klare
seg hvis sengetall tas ned til < 16 senger.
Referansegruppen bes uttale seg i fht. forslaget.

7.3

FELLES DRIFT MEDISINSK AVDELING OG DAGAVDELINGEN/DIALYSE

Begge avdelinger har medisinske pasienter, men forskjellige oppgaver/funksjoner
Fordeler:
Flere personer å dele turnus på
Færre uønsket deltidsstillinger
Ulemper:
Flere funksjoner å ha opplæring på
Med.pol. har ingen å dele personell med for fleksibel drift
Besparelser: Ikke beregnet noen besparelse
7.4

ANNET

Dersom en får ledig arealer, bør det vurderes om det kan være lønnsomt å ha:
Hotellsenger. F.eks for nevrologiske søvnapnoepasienter, OSAS-pasienter, nevrologiske
observasjonspasienter (1-2 døgn som i dag tas i Bodø), plass for pårørende til dårlige pasienter etc.
Utvide areal til mer aktivitet innenfor øye og nevrologi.
7.5

INNSPARINGSTILTAK FORSLAG

Ubetalt matpause - 30 minutter spart lønn/dag/ - reduserer kostnadssiden
”Rekruttering” av kir.pasienter/gjestepasienter for å øke inntekter
Prosjektgruppen ber alle forslagene bli vurdert om de skal utredes som alternativ til besparelse og
løsning for drift.
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Oppbygning av tilbud i kommunene

Vedlegg 1

Kilde: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelighjelp-dognopphold-veiledningsmateriell/Sider/default.aspx

LMS (Lokalmedisinsk senter)
Mål:
Etablere kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i tråd med krav fra norske myndigheter, der tiltaket har
effekt på antall øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HelgeLandssykehuset HF.
En viktig målsetting er at tilbudet skal bidra til å redusere antall innleggelser i Helgelandssykehuset.
Tilbudet er rettet mot pasienter med kjente diagnoser, og understøtter intensjonene i
samhandlingsreformen. Tilbudet skal være like godt eller bedre som et alternativt tilbud i
spesialisthelsetjenesten.
Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunen
Kommunale øyeblikkelig hjelpsenger er en del av LMS. Helsedirektoratet har beregnet at Vefsn
kommune har behov å dekke tilsvarende 714 liggedøgn i et øyeblikkelighjelp døgntilbud. Grane
kommune har beregnet øyeblikkelighjelp ut fra 88 liggedøgn.
Kommunen vil da få mulighet til 802 liggedøgn/år. Det vil si ca 267 (802/3)pasienter/år.
I tillegg var det i 2013: 165 Utskrivningsklare døgn. Det har vært nedgang i utskrivningsklare
pasienter. En må beregne at kommunen etter hvert tar i mot pasientene straks for å slippe betale for
disse.
LMS vil i tillegg ha:
2 senger til disponibelt bruk
2 senger til observasjon for LV-legens pasienter.
Disse sengene tas ikke med i denne beregningen, men en kan anta at det er med på å redusere
sykehuseforbruket.
Dersom kommunen klarer å innfri intensjon med øyeblikkelig hjelp døgnsenger og klarer ta i mot
utskrivningsklare pasienter vil det si 967 liggedøgn (802 + 165) som overføres fra sykehuset til
kommunene. Kommunene har frist til 2016 med å ha tilbudet på plass.
Kommunen startet opp med ø.hj.døgnsenger fra 24.06.2013. Ved utgangen av mai 2014 var
aktiviteten HIÅ på
68 innlagte pasienter, 225 liggedøgn og snitt liggetid på 3 liggedøgn. Diagnoser/innleggelseårsak på
disse pasientene var som vist i diagram nedenfor.
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Pasientgrupper i LMS
Planlagte aktuelle pasienter for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente
tilstander der diagnose og funksjonsnivå er avklart. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett
av lege.
Aktuelle pasientgrupper:
Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering, der kjent utløsende årsak er avklart.
Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis, og uten
betydelig komorbiditet, eller akutt funksjonssvikt.
Forverring av KOLS uten betydelig komorbiditet, der behandlingsopplegg er avklart.
Palliativ og terminal omsorg av kreftsykdom når et videre behandlingsløp er fastlagt i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom som hjertesvikt, og diabetes uten
kjent komorbiditet eller akutt funksjonssvikt.
Terminal fase av hjerte-/lungesvikt.
Behov for transfusjon av blod, væsker eller elektrolytter, der diagnose er sikker, og det ikke
foreligger betydelig betydelig multimorbiditet eller akutt funksjonssvikt.
Brudd og skader der røntgen er avklart, og sykehusinnleggelse ikke er nødvendig.
Generell smertebehandling.
Målgruppen kan revideres i samarbeid mellom partene.
Pasienter som ikke er aktuelle, og som skal henvises til sykehus
Traumer med uavklart alvorlighetsgrad
Akutt alvorlig sykdom hos eldre med uavklart diagnose, uttalt komorbiditet eller
symptomatologi preget av funksjonssvikt.
Akutt forverring av kjent kronisk sykdom der alvorlighetsgrad, komorbiditet eller rask
funksjonssvikt tilsier innleggelse i sykehus.
Rus/Intoksikasjoner
Psykiatri
Pasienter som skal innlegges etter definerte pasientforløp som eksempelvis hjerneslag, akutt
hjerteinfarkt etc.
Pasienter som ikke opplever rask bedring av subakutt sykdomsforløp under prehospital
omsorg og behandling.
Når det ikke er ledig plass i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet.
Barn, unge og gravide er ikke tenkt inn som målgruppe.
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Smittepasienter som må isoleres.
Dialyse
Akutt kirurgi
Andre livstruende sykdommer.
Sengene er i drift, men har kapasitet til økning.
Samarbeidsprosjekt i fht sykehusforbruk i Vefsn
Mål: Tilpasse sykehusforbruket tilnærmet likt landsgjennomsnittet.
En arbeidsgruppe i Vefsn kommune har jobbet aktivt for å kartlegge årsak til høyt sykehusforbruket i
området. Målet er å redusere sykehusforbruket til landsnivå. I 2012 hadde Vefsn kommune 40,3 %
høyere kostnader til sykehusforbruk enn landsgjennomsnittet. Korrigerer en for at Mosjøen i snitt har
ca 1-2 gråsonepas./døgn i medisinsk avd. vil det si at sykehusforbruk fortsatt ligger ca 28% høyere
enn landsgjennomsnittet. Det er ikke korrigert for at noen pasienter får flere antall innleggelser
grunnet funksjonsfordelingen i Helgelandssykehuset. Det arbeides fortsatt i kommunen for å få ned
sykehusforbruket. Det vil i dette prosjektet ikke bli tatt hensyn til dette arbeidet da det ikke kan vises
til konkrete resultater av den jobben som er gjort. Og tall for 2013 var ikke bedre enn i 2012.
Kilde: http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-isamhandlingsreformen/kommunal-medfinansiering/tallgrunnlag/Sider/default.aspx
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BLT

(Behov-Løsning-Test)

Vedlegg 2

Prosjektnavn:
Felles døgnavdeling - Tilpasse driften i døgnavdelingene Intensiv og Med.avd. i takt med utvikling av
samhandlingsreformen og oppbygging av helsetilbud i kommunene.

Problemstilling og bakgrunn for problemstillingen:
Samhandlingsreformen har som mål å dreie oppgaver/tilbud fra spesialisthelsetjenesten og
over til kommunene. Kommunene bygger opp LMS (Lokalmedisinsk senter). LMS i Vefsn
oppretter 6 senger noe som trolig vil medføre et redusert behov for senger i sykehus.
Spesielt i med.avd. men mest sannsynlig vil aktiviteten i akuttmottaket også bli redusert.
Konsekvensen av disse endringene medfører et behov for å tilpasse driften i sykehuset i de
nevnte avdelinger. Kvalitet på tilbudet skal fortsatt være god og kvantitet må være tilpasset
sykehusets nedslagsfelt på 16200 (16169 i 2012) innbyggere
(Kilde: https://www.ssb.no/a/kortnavn/folkendrhist/tabeller/tab/1826.html )
LMS:
6 senger med kapasitet til 6 pas. 365 dager/år. 2 av sengene er ø.hj.døgnsenger, 2 senger til
disp.bruk og 2 senger er OBS-senger for LV-legen og tas ikke med i beregningene for
reduserte liggedøgn.
2 ø.hj.døgnsenger:
Liggedager: 365 x 2 = 730 Snitt Liggetid: 3 dager. Beregnet til 243 pasienter/år
2 disp senger: 365 x 2 = 730 Snitt liggetid: 3 dager. Beregnes til 243 pasienter/år

I tillegg var det i 2013: Utskrivningsklare døgn: 165 (kommunen tar disse etter hvert).
Samlet gir dette en forventet reduksjon i liggedøgnene i sykehuset mellom 730 – 1460 og en
nedgang i antall innleggelser mellom 298 – 486 pasienter/år.
Medisinsk avdeling 2013 (D-rap.5845):
Innleggelser: 1492
Liggedøgn: 5244
Snitt liggetid: 4,1 dager
Snitt belegg: 14,4 pasienter (inkl. gråsonepasienter). Dette var 85% belegg av 17

senger. Fra 2013 er sengetallet redusert til 16 senger.
J.fr oppbygning av senger i LMS, tilsier dette at sengetall i med.avd. kan bli mellom 10,36 –
13,7 senger i med.avd. Benytter en beregning 0,85 seng/innbygger tilsier det 13,7 senger.
Bemanningsfaktor i med.avd. er: 1,12 årsverk/seng. Slagenhet har 1,5 årsverk/seng inkl.
slagspl.
Hvilke konsekvenser vil dette kunne medføre for aktivitet/sengetallet i med.avd.? (jfr.
oppbygning i LMS)
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Intensiv/akuttmottak 2013 (D-rap.5845 og rapport arb.gr. 1 Intensiv):
Innleggelser Post 07: 1012 (fordelt: med.pas. ca 676 + kir.overliggere ca 316)
Liggedager: 1360
Snitt liggetid: 1,5 dager
Snitt belegg: 3,7 (med. 2,7 – kir. 1 ( 1,8 i snitt beregnet over 4 dager/uke)
Sengetall totalt i avd.: 8 (Med. 4 - kir.4) + akuttmottak 3 senger.

I tillegg er det i 2013: 616 polikliniske pasienter i akuttmottak + pasienter i FAM (post 11)
m/snitt belegg 1,5 og snitt liggetid 1 d.
Tallene tilsier høy aktivitet ved Med.Intensiv og akuttmottak. Bemanningsfaktor j.fr.
Intensivutredningen i Helse Nord. 1,5 årsverk/intensivseng, 1 årsverk/OVA-seng. I tillegg
bemanning for recovery og mottakelse ut fra aktivitet og beredskap.
Aktivitetsreduksjon:
LV-sentral flyttes ut av Intensiv noe som vil redusere oppgavemengde og bemanning (1,93
årsverk)
2 OBS-senger for kommunal legevakt ble flyttet ut av intensiv 01.03.14. Fører til at ca 290
legevaktspasienter utgår fra FAM (akuttmottaket).
Skal alle polikliniske pasienter fortsatt mottas i akuttmottaket ?
Hvilke konsekvenser vil det medføre for aktivitet og sengetall i Intensiv/Akuttmottaket?
(jfr. dagens belegg og oppbygning i kommunen)
Samarbeidsprosjekt i fht sykehusforbruk i Vefsn
Det er et pågående prosjekt i samarbeid med Vefsn kommune for å få ned sykehusforbruket
til landsnivå. I dag har Vefsn kommune 40,3 % høyere kostnader til sykehusforbruk enn
landsgjennomsnittet. Korrigerer en for at Mosjøen i snitt har ca 1,3 til 2 gråsonepas./døgn i
medisinsk avd. vil det si at sykehusforbruk fortsatt ligger ca 28% høyere enn
landsgjennomsnittet. Funksjonsfordelingen fører noen ganger til doble innleggelser; først
hit så til Mo eller Sandnessjøen og deretter tilbake hit.
Kilde: http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-isamhandlingsreformen/kommunal-medfinansiering/tallgrunnlag/Sider/default.aspx
Betyr det at Helgelandssykehuset har et sykehusforbruket større enn landsgjennomsnittet innenfor
medisinske innleggelser ?

HMS/ansatte:
Dersom en avdeling blir for liten, kan konsekvensen bli at avd. må ha mange deltidsstillinger
for å ha nok personell til å dekke turnus på helg.
Hvordan kan bemanningsplaner ivareta mål om færre deltidsstillinger og allikevel dekke
tredelt turnus og bemanningen på helg ?
Hvordan klarer vi å rekruttere og beholde personell og framstå som en attraktiv
arbeidsplass dersom det blir mest deltidsstillinger og til dels små stillingsprosent?
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Kvalitet:
Pasientbehandlingen skal være like god selv om sengetall og bemanning må reduseres. Det
skal være kvalitative gode pasientforløp og god pasientsikkerhet til de pasienter som legges
inn i sykehuset. For å klare dette er det viktig med kontinuitet, kompetanse og erfaring hos
personalet.
Hvordan er det mulig å opprettholde kompetanse, erfaring og kontinuitet hos personalet
dersom antall deltidsstillinger økter?

Økonomi:
De økonomiske rammer er tilpasset et nedslagsfelt for en befolkning på 16200. Det
innebærer at avdelingene må driftes innenfor disse rammene. All aktivitet skal baseres på
det spesialisthelsetjenesten har ansvar for og at kommunale tilfeller ivaretas av
kommunehelsetjenesten.
Hvordan kan driften tilpasses de gitte økonomiske rammer og allikevel ivareta nevnte pkt.
ovenfor?

Omdømme:
Et godt omdømme er viktig for befolkningens tillit til sykehuset og dens behandlingstilbud.
Hvordan sørge for fortsatt godt omdømme?

Areal:
Endringer i dagens drift, vil kunne medføre endrede arealbehov. Omfanget av evt. endringer
vil avhenge av de forslag til løsninger som kommer fram i gruppens arbeid.
Vurdere og komme med forslag til hvordan en arealmessig kan løse driften i fht. foreslått
løsninger, jfr. pkt. ovenfor.

Behov (hva):
Få klarhet i hvilke tilbud det er viktig for pasientene at vi som lokalsykehus har for et nedslagsfelt på
16200 innbyggere. Se pkt. om Verdi for pasienter.
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Løsningsforslag (Hvordan):

Mandat:
Gruppen bes legge fram forslag til hvordan sykehuset kan drifte med.avd. og Intensiv
innenfor de gitte rammebetingelser. Jfr. pkt. ovenfor.
Minst et av forslagene som utredes er om de to avdelingene kan driftes som 1
døgnavdeling.
Det må synliggjøres hva de ulike forslagene betyr i forhold til:
Kvalitet (pasientene)
HMS (personal)
Økonomien
Omdømme
ROS-analyser kan benyttes for å synliggjøre risikoen med modellen(e) i fht. kvalitet,
ansatte(HMS), økonomi og omdømme samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere
risiko.
Prosjektgruppen bes om å utrede/besvare de spørsmål som fremgår som en del av
problemstillingen.
Prosjektgruppen består av:
Torbjørg Paulsen, områdesjef medisin (prosj.leder), Brita Røli avdelingsleder medisinsk avd.,
Ingunn Skaland avdelingsleder Intensiv m/akuttmottak, Reidar Berntsen avdelingsoverlege
medisin, Iren Ramsøy samhandlingskoordinator i Helgelandssykehus, TV NSF Karianne
Jarnæs Aas, Stine Ødegård TV Fagforbundet, Eva Bjørhusdal VO, Bitten Rolfsen blir sekretær
for gruppen.

Styringsgruppe : Ledergruppen Helgelandssykehuset Mosjøen, Plassverneombud Knut
Solheim HTV NSF Anita Jensen
Referansegruppe opprettes med: Anestesilege, avdelingsleder Dagkirurgisk avd.,
avdelingsleder Dagmedisinsk avd. Avdelingsoverlege kirurgi, Medisinsk direktør i HF (kan
benytte sin stab), Reidar Berntsen, avdelingsoverlege trekkes inn i ref.gruppen. Ref.gruppe
trekkes inn ved behov og som høringsinstans av rapporten.
Brukerne involveres via brukergruppen i HF hvis behov, og kontakt etableres via HF’s
representant i brukerutvalget.
Når prosjektgruppen er ferdig med sitt arbeid vil forslagene vurderes i fht.
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Om modellene ivaretar befolkningens behov for lokalsykehustjenester (16200)
Om kvaliteten i pasienttilbudet blir tilfredstillende
Om bemanningen er tilpasset aktivitet, pasientgrupper, funksjoner og gitte
økonomiske rammebetingelser
Hvordan kan man teste/evaluere effekt ?
Eks:
Reduserte antall og små deltidsstillinger
Reduserte årsverk
Økt sykefravær
Vil DRG-vekt øke, jfr. dagens vekt på 0,83 og nærme seg DRG-vekt i Sandnessjøen og Mo i
Rana som er 0,89-0,91?
Andre målbare indikatorer ?

Forventet Verdi for pasienter:
Få klarhet i hvilke tilbud det er viktig for pasientene at vi som lokalsykehus har for et
nedslagsfelt på 16200 innbyggere.
Definer de viktigste behovene (Jfr. Spes.helsetjenesteloven, nasjonale og regionale
handlingsplaner og føringer fra RHF og sykehusets ledelse).
Hvem er pasientene ? (J.fr. Rapport arbeidsgr. 1(FAM/Intensiv))
Hva er behovet ?
Er det forenlig med sykehusets og avdelingenes tilbud, drift og gitte økonomiske rammer?
Eksempler:
Akutt-tilbud der det er viktig med nærhet til sykehuset ? (eks hjerneslag/ hjerteinfarkt/
andre ?)
Nærhet til sykehus for behandling av de vanlige medisinske lidelser, spesielt for de som er
ofte innlagt ? (for eksempel KOLS, diabetes, hjertesviktpas. Infeksjoner, etc)
Sparer påkjenningen med lange reiser ?
Er noe kvantifiserbart ? (Jfr. aktivitetstall for 2013).
Kan ”Verdi” for pasient måles ? I tilfelle hva/hvordan måle det ?
Vil forslagene kunne gi god eller bedre pasientsikkerhet ? Beskriv.
Kan et evt. nytt konsept føre til kvalitetsforbedring og eller kvalitetstap på noen områder?
Hvilke?
Vil det kunne bli et godt og enklere pasientforløp og bedre samhandling i tilbudet til den
medisinske pasienten ut fra gruppens forslag til drift?
Vil forslagene påvirke kontinuitet på personalsiden og dermed kvaliteten i positiv eller
negativ retning? Beskriv.
Hvordan vil forslagene til drift påvirke omdømmet til sykehuset ? Beskriv
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Annet?

Forventet Verdi for ansatte:
Hva er viktigst for de ansatte for at de skal jobbe i et lite lokalsykehus fremover?
Redusere arbeidspress/øke arbeidsglede ?
Redusere uønsket deltid ?
Beskriv deltidsstillinger i en felles døgnavd. sammenlignet med i dag ? Måles.
Vil en evt. kvalitetsforbedring kunne knyttes til bedre kontinuitet hvis færre små deltidsstillinger ?
(Jfr. ROS-analyse arb.gr. 1)
Vil det medføre trygghet hos personalet dersom en får færre små deltidsstillinger og evt. bedre
kontinuitet i bemanningen?
Annet?

Pådriver (Hvem):
Avd.sjef og Avd.ledere

Team (Hvem):
Hvilke avdelinger blir berørt – hvem bør være med?

Intensiv m/akuttmottak og Medisinsk avdeling
Deltakere: Jfr. sammensetning prosjektgruppe, se ovenfor.

Forankring (hvem kan beslutte, påvirke)

Lokal ledergruppe og HF ledergruppe
Styret informeres

Ressursbehov (Hvor mye):

Personell:
Gruppen utarbeider forslag til bemanningsplan ut fra det de kommer fram til av sengetall
etc. og ser på fordeling av spesialsykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere.
Utstyr:
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Vil det bli endret behov for utstyr ut fra forslagene ? Nei
Økonomi:
Det bør søkes om kvalitetsmidler for innleie av personell slik at deltakerne kan delta i
prosjektarbeidet uten at det går ut over avdelingenes budsjett. Beregning på kostnader for
å kunne søke?
Stab; sekretærressurser er innvilget. Annet behov ?
Ekstern bistand; Ja i fht. areal og arkitekt
Besøk andre sykehus; Førde helseforetak (Førde og Lærdal sykehus er allerede besøkt av
ledere). Kan det være aktuelt at andre besøker samme eller annet lignende sykehus?
Annet ?
Økonomisk gevinst:
Inntekter:
Planlagt aktivitet i LMS fører til redusert aktivitet i sykehuset.
Hva blir de økonomiske konsekvenser i fht. inntekter ?

Kostander:
Ved redusert aktivitet vil en forvente reduserte kostnader i reduserte årsverk, redusert
forbruksmateriell, redusert medikamentforbruk, mat, MTU m.m.
Hva blir antatt reduserte kostnader med de enkelte forslagene?
Annet ?

Hvordan iverksette (Prosjektplan):
Aktivitet

Ansvar

Frist

KOMMENTARER/KONSEKVENSER/STATUS

Utarbeide BLT m/mandat

Område
sjef

April

Avd.lederne i med.avdeling og intensiv deltar i
utarbeidelsen. Tillitsvalgte og vernetjeneste
involveres i utarbeidelsen.
Hvordan skal info gis ?
Ledergr.møter fast sak:
HF ledergruppen
Områdemøter
Avd.møter
Dialogmøter HTV og VO (fast sak)
Lunsjmøter leger
Ledermøter (mandager)
Møte i brukerutvalg for å informere hvis ønskelig
Referater legges ut på intranett.

Utarbeide
Omr.sjef
informasjonsplan.
Informasjon til:
Styringsgruppen
Berørte avdelinger
Referansegruppen
HTV/TV
Plass-VO og VO
Brukerutvalget
Foretaksledelsen
Fast sak i ledergr.møter og
områdemøter
Dialogmøter HTV

Fortløpende

Gruppen har uttalt seg om informasjonsplan

57

Lunsjmøter leger
Prosjektgruppen starter sitt Prosjektarbeid
leder
Prosjektgruppemøter

Styringsgruppemøter

Drøftingsmøte:
Prosessplan

UKE 44

Drøftingsmøte: Felles
døgnavdeling

Informasjonsmøter

Styringsgruppen uttaler seg om rapporten før det
avgjøres hva som må ROS-analyseres. Utført
27.08.2014

Planlagt et 22.09.14, men mange kunne ikke
komme
22.09. til Rapport ferdig i uke 40
3.10 =4
møter
06.10.1
4

ROS – analyser

Ledergruppesak

24.04.2014

7.05.14
19.05.14
26.05.14
10. 06.14
18. 06.14
20.08.14

8.05.14
22.05.14
12.06.14
19.06.14
27.08.14
13.06.14

Referansegruppe

Høring

Uke 17

Prosj.leder

Rapport på høring må sendes ut i 2 uker
Sendes til Prosjektgruppen, styringsgruppen,
referansegruppe og ledere i somatikken,
fagforeninger og vernetjenesten.
Enhets.di 30.10.14 Lokal ledergruppe etter høringen.
r/
HF ledergruppe etter lokal ledergruppe har
omr.sjef/
behandlet saken.
Omr.sjef
Før sak er behandlet i ledergr. Samt etter
beslutning
/Enhets.
dir
Se oppdatert prosessplan etter drøftingsmøte
6.10.14
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Aktivitet og belegg Helgelandssykehuset Mosjøen

Vedlegg 3

Helgelandssykehuset Mosjøen
Beleggsutvikling
Dips-rap. 5845

+
2011 jan

Belegg 2011 Post 01
Liggedøgn
Antall innlagte med.pas.
Nev.pas. i med.post 03
Belegg 2011 inkl. nev.pas

i medisinsk avdeling

2 nev.pas. på topp
feb
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des
snitt belegg
18,3
18
15,9
13,8
15,9
13,9
13,6
15,3
15,7
17,4
18,5
16,4
16,1
5861,0
104
112
115
85
99
103
80
104
113
102
123
117
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,7
0,9
0,2
0,5
122,8
130,6
131,4
99,3
115,3
117,3
94
119,7
129
120,1
142,4
133,6

2012 jan
feb
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des
Belegg 2012 Post 01 (17 senger)
16
18,2
17,2
19
15,4
15,5
15,2
15,3
15,5
13,8
12,6
13,9
Liggedøgn
Antall innlagte med.pas.
104
103
131
88
117
110
95
106
106
102
87
107
Nev pas. i med. Post 03
0,1
0,9
0,7
0,6
0,6
0,4
0,8
0,7
0,9
0,7
0,7
0,2
Belegg med.avd. inkl. nev.pas.
120,1
122,1
148,9
107,6
133
125,9
111
122
122,4
116,5
100,3
121,1

15,6
5722,0
1256,0
0,6

2013 jan
feb
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des
Belegg 2013 Post 01 (17 senger)
15,6
16,1
14,9
14,4
12,9
12,5
11,8
14,9
18
17
13,9
10,4
Liggedøgn
Antall innlagte med.pas.
108
86
83
97
108
98
86
109
114
90
107
79
Nev.pas. i med.Post 03
0,4
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3
0,1
0,4
0,2
0,8
0,6
0,3
Belegg med.avd. inkl. nev.pas.
124
102,8
98,6
111,9
121,3
110,8
97,9
124,3
132,2
107,8
121,5
89,7

14,4
5244,0
1165,0
0,5

2014 jan
feb
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
Belegg 2014 Post 01 (16 senger)
14,8
15,3
14,6
10,8
14,8
11,5
12,6
11,2
11,5
Nev.pas. i med.Post 03
0,4
0,5
0,6
1,3
0,4
0,7
0,5
0,7
0,1
Belegg med.avd. inkl. nev.pas.
15,2
15,8
15,2
12,1
15,2
12,2
13,1
11,9
11,6
Antall liggedøgn mulig
496
448
496
480
496
480
496
496
480
Brukte liggedøgn i perioden
460
428
453
323
459
345
392
346
344
Antall innlagte med.pas.
109
102
99
83
92
76
92
85
90
Liggedager snitt
4,3
3,8
4,8
4,2
4,9
4,7
3,8
4,3
4,1
Beleggsprosent
92,7
95,5
91,3
67,3
92,5
71,9
79
69,8
71,7

6000,0

20

5800,0

15

5600,0
Belegg 2011

10
5
0
1

2

3

4

5

6 7 8
Måneder

9

2013
2014

5000,0

10 11 12

HIÅ
13,0
0,5
13,5
4368
3545
830
4,3
81,2

5861,0
5722,0

5400,0
5200,0

des

Liggedøgn i medisinsk sengeavdeling

Liggedøgn

Belegg 2012

5244,0

Lineær (Liggedøgn )

4800,0
2 011

2 012

2 013

Antall pasienter

Belegg Med.avd. (eksklusiv nev.pas.) 2011 2012 2013 2014
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Belegg2011 2012 2013 2014
Lineær (Belegg2011 2012 2013 2014)

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Måneder

Utvikling
Utvikling
antall
antall
innlagte
innlagte
pasienter
pasienter
med.avd.
med.avd.
2011-2012-2013-2014
2011-2012-2013-2014
150
150

Antall
pr.mnd
innleggelser pr.mnd
Antall innleggelser

Antall pasienter

Belegg i medisinsk avd. ex.nev.
Helgelandssykehuset Mosjøen

nov

100
100
50
50

Antall
innlagte
Antall
innlagte
pasienter
pasienter

Utvikling av2010
DRG(40%)2011 (40%)2012 (40%)2013 (40%)
DRG
1323,9 1 249,5
1328,3
1237,1
Kronebeløp 19 045 096 18 476 754 20 301 206 19 519 165
Antall opphold 1485
1500
1587
1424
Snitt DRG-vekt/pas.
0,891
0,833
0,837
0,829

Lineær
(Antall
innlagte
Lineær
(Antall
innlagte
0
pasienter)
pasienter)
0 1 4 7 10131619222528313437404346
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
Uke
Uke
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Intensiv m/akuttmottak
Snitt belegg Post 07 er beregnet i fht. 4 senger, men inkl. kir. overliggere som har egne senger
Snitt belegg Post 11 er beregnet ut fra 3 senger.
Snitt belegg av kir. overliggere, men ikke korrigert for høyere belegg midt i uken og mindre i helger.
Belegg og aktivitetsutvikling Intensiv/Akuttmottak/recovery og akutt polliklinikk
Belegg år 2011. D-5845

Sengetall: 4 med. intensiv, 4 kir.overliggere/recovery og 3 akuttmottak
Sum: 7 senger
2011 jan
feb
mars april mai
juni
juli
aug
sept okt
nov
des
Snitt HIÅ
SUM HIÅ
Belegg Intensiv/Overliggere Kir. 2011 Post 07
3,1
3,8
3,4
3
3,1
2,5
2,2
2,6
2,8
3,5
3,8
2,9 3,1
Fordelt: Med.07
2,3
Snitt av 4 med senger
Kir.07
0,8
snitt av 4 kir. overliggersenger
Belegg Innlagte Akuttmottak Post 11
1,4
1
1,3
1,8
1,2
1,2
1
1,4
1,5
1,5
1,6
1,8
1,4
0 snitt av 3 FAM-senger
Belegg sum
post 07 og 011
4,5
4,8
4,7
4,8
4,3
3,7
3,2
4
4,3
5
5,4
4,7
4,5
inkl. kir.overliggere
Totalt antall mottatte i akuttmottak:
4,6
1694 snitt mottak er pr. dag
Kir. pol. (D-69)
18
13
15
7
10
18
13
10
14
2
8
21
0,4
149 snitt er pr. dag
Med.pol. (D-69)
11
12
10
13
14
10
14
5
14
12
12
12
0,4
139 snitt er pr. dag
SUM POLIKLINIKK
29
25
25
20
24
28
27
15
28
14
20
33
0,8
288 snitt er pr. dag kir. og med. pol
Recovery ekskl. overliggere som er reg. i Post 07
710
Legevaktspasienter

Belegg år 2012. D-5845 (skuddår )

Sengetall: 4 med. intensiv, 4 kir.overliggere/recovery og 3 akuttmottak
Sum: 7 senger
2012 jan
feb
mars april mai
juni
juli
aug
sept okt
nov
des
Belegg Intensiv/Overliggere Kir. 2012 Post 07
3,5
4
4,5
4,9
4,8
4,1
3,5
3,5
4,4
3,7
3,4
3,5
Fordelt: Med.07
Liggetid snitt
Kir.07
Liggetid i snitt
Belegg Innlagte Akuttmottak Post 11
2
1,7
1,5
1,7
1,5
1,9
1,6
1,8
2,4
1,6
1,5
2
Belegg sum
post 07 og 011
5,5
5,7
6
6,6
6,3
6
5,1
5,3
6,8
5,3
4,9
5,5
Totalt antall mottatte i akuttmottak:
Kir. pol. (D-69)
21
26
21
21
24
27
35
14
30
16
20
23
Med.pol. (D-69)
22
21
21
26
15
33
17
25
19
20
27
30
SUM POLIKLINIKK
43
47
42
47
39
60
52
39
49
36
47
53
Recovery ekskl. overliggere som er reg. i Post 07
Legevaktspasienter

Sengetall: 4 med. intensiv, 4 kir.overliggere/recovery og 3 akuttmottak
Sum: 7senger
2013 jan
feb
mars april mai
juni
juli
aug
sept okt
nov
des
Belegg Intensiv/Overliggere Kir. 2013 Post 07
4,1
4,2
4
3,8
3,2
3,7
2,4
3
5
4,3
4,2
3,1
Fordelt: Med.07
2,7
3
3,5
4,6
3,6
3,4
3,2
2,8
3,3
3
2,2
3
Liggetid snitt
1,7
2,2
1,7
1,6
1,6
1,7
1,6
1,4
1,5
5,9
1,7
1,7
Kir.07
0,8
0,9
1
0,3
1,2
0,7
0,3
0,7
1,1
0,7
1,2
0,5
Liggetid snitt
1
1
1
1
1,2
1,1
1
1
1,1
1
1,2
1,2
Belegg Post 11
1,9
1,7
1,2
1,4
1,4
2
1,3
0,9
1,7
1,7
1,5
1,2
Belegg sum
post 07 og 011
6
5,9
5,2
5,2
5,2
4,6
5,7
3,7
3,9
6,7
6
5,7
Totalt antall mottatte i akuttmottak:
153
132
122
133
134
141
127
136
164
147
139
116
Kir. pol. (D-69)
24
31
22
20
24
18
15
34
31
29
29
30
Med.pol. (D-69)
23
28
33
31
37
25
16
24
27
21
26
25
SUM POLIKLINIKK
47
59
55
51
61
43
31
58
58
50
55
55
Recovery ekskl. overliggere som er reg. i Post 07
Legevaktspasienter

Snitt HIÅ
SUM
4,0
936
3,2
656 snitt av 4 senger
2,0
(OBS. Langtidsresp.pas. 07)
0,8
280 snitt av 4 kir. overliggersenger
1,1
1,8
snitt av 3 FAM-senger
5,8
inkl. kir.overliggere
4,8
1772 snitt mottak er pr. dag
0,8
278 snitt er pr. dag
0,8
276 snitt er pr. dag
1,5
554 snitt er pr. dag kir. og med. pol
667

Belegg år 2013. D-5845

Belegg år 2014. D-5845

Sengetall: 4 med. intensiv, 4 kir.overliggere/recovery og 3 akuttmottak
2014 jan
feb
mars april mai
juni
juli
aug
sept okt
Belegg Intensiv/Overliggere Kir. 2014 Post 07
4,3
4,5
4,5
3,1
3,4
2,7
2,8
3
2,8
Fordelt:
Med.07 m/4 senger Belegg
3,1
3,4
2,8
2,3
2,6
2,1
2,5
2,6
1,9
Liggetid snitt
1,5
1,9
1,6
1,7
2
1,7
1,8
1,8
1,5
Kir.07 m/4 senger
Belegg
1,3
1,1
1,7
0,9
0,8
0,6
0,3
0,4
0,9
Liggetid snitt
1,2
1,1
1,4
1
1
1
1,1
1,2
1
Belegg Post 11
2,1
1,6
1,1
1,5
1,7
1,5
1,7
0,8
2,2
Belegg sum i fht. 11 senger
post 07 og 011
6,4
6,1
5,6
4,6
5,1
4,2
4,5
3,8
5
Totalt antall mottatte i akuttmottak:
171
138
141
127
149
128
135
138
Kir. pol. (D-69)
28
31
22
25
23
20
18
17
25
Med.pol. (D-69)
31
37
28
34
25
13
21
26
29
SUM POLIKLINIKK
59
68
50
59
58
33
39
43
54
Recovery ekskl. overliggere som er reg. i Post 07

Snitt HIÅ
SUM
3,7
1012
2,7
640 snitt av 4 senger
1,7
1,0
372 snitt av 4 kir. overliggersenger
1,1
1,5
snitt av 3 FAM-senger
5,2
inkl. kir.overliggere
4,5
1647 snitt mottak er pr. dag/totalt
0,8
302 snitt kir.pol.pr. dag/totalt
0,9
316 snitt med.pol. pr. dag/totalt
1,7
618 snitt pr. dag kir. og med. pol/totalt
737
270

Sum: 7 senger
nov
des
snitt HIÅ
3,9
2,6
1,7
0,9
1,1
1,7
5,6
4,6
0,8
0,9
1,7

SUM HIÅ
451 (86,6%)snitt av 4 senger med.int.
222 (22,5%)snitt av 4 kir. overliggere
1,7 (56,7%) snitt av 3 FAM-senger
50,8
1267
217
237
454

inkl. kir.overliggere
snitt mottak er pr. dag/totalt
snitt kir.pol.pr. dag/totalt
snitt med.pol. pr. dag/totalt
snitt pr. dag kir. og med. pol/totalt
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Belegg Intensiv m/akuttmottak
Belegg post 07 og 11 i 2011- 2012- 2013- 2014
8
7

6
Antall

5

4

Belegg post 07 og 11 i 2011- 2012- 2013- 2014

3

Lineær (Belegg post 07 og 11 i 2011- 2012- 2013- 2014)

2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Måneder

Poliklinikkaktivitet 2011 2012 2013 2014
80

70
60
Antall

50
40

Poliklinikkaktivitet 2011 2012 2013 2014

30

Lineær (Poliklinikkaktivitet 2011 2012 2013 2014)

20
10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Måneder

Totalt antall mottatte i
akuttmottak/år

Snitt
Snitt
Snittbelegg
belegg
beleggpost
post
post
07
0707
Med.
Med.
Med.
og
ogog
kir.overliggere
kir.overliggere
kir.overliggere

Antall mottatte pasienter

1800
1750
1700
Totalt antall mottatte i
akuttmottak:

1650
1600
1550
2011

2012

2013

3,5
3,5
3,5
333
2,5
2,5
2,5
22
2
1,5
1,5
1,5
11
1
0,5
0,5
0,5
0
00

Fordelt:
Med.07
Fordelt:
Med.07
Fordelt:
Med.07
Kir.07
Kir.07Kir.07

2011
2011
2011

2012 År 2013
2012
2013
2012 ÅrÅr
2013

2014
2014
2014
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Belegg i felles døgnavdeling
Belegg i fht. 19 senger (trukket bort 4 kir. overliggere og kir.pol.kl. )

2011
2,3
1,4
16,1
19,8
104,2
0,4
0,4
20,2
106,3

Belegg Intensiv Post 07 (med.)
Belegg post 11 (kir. og med.)
Belegg med.avd.
Totalt snitt belegg u/pol.kl.
Beleggsprosent totalt uten poliklinikk
Snitt belegg kir.pol.
Snitt pr.d Poliklinikk Med.
Totalt snitt bellegg inkl. medisinsk pol.kl.
Snitt beleggtotalt inkl. poliklinikk

2012
3,2
1,8
15,6
20,6
108,4
0,8
0,8
21,4
112,6

2013 2014 HIÅ
2,7
2,6
1,5
1,7
14,4
13
18,6
17,3
97,9
91,1
0,8
0,8
0,9
0,9
19,5
18,2
102,6
95,8

Sum beleggsutvikling med. avd. og Intensiv
m/akuttmottak (exkl.4 kir. senger )
25

Snitt belegg

20
15

21,4
20,2
20,6
19,8

19,5
18,6

18,2

17,3

Totalt snitt bellegg m/
po.kl.

Totalt snitt belegg
u/pol.kl.

10
5

Lineær (Totalt snitt
bellegg m/ po.kl.)

0

2011

2012

2013

2014 HIÅ

År
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Bemanningsplaner

Vedlegg 4

Bemanning i en medisinsk avdeling i fht. sengetall og bemanningsnorm
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Dagens bemanning i Intensiv m/akuttmottak
Bemanningsplan Intensiv/FAM
Dagens bemanningsplan
Funksjon
Vakt
Antall timer M
TI
Med.Intensiv 07:30-15:30
Mottak *
07:30-15:30
Recovery
07:30-15:30
Beredskap i avd../andre oppgaver
Med.Intensiv 15:00-22:30
Mottak
15:00-22:30
Recovery
15:00-22:30

TO

F

L

S

Sum vakter sum timer

årsverk

8
8
8
8

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
0

2
1
0
0

2
1
0
0

14
7
5
4

112
56
40
32

3,15
1,58
1,13
0,90

7,5
7,5
7,5

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
0

2
1
0

2
1
0

14
7
4

105
52,5
30

2,96
1,48
0,85

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
0

2
1
0
9

2
1
0

14
7
4

140
70
40

3,94
1,97
1,13

1

1

1

1

1

Med.Intensiv 22:00-08:00
10
Mottak
22:00-08:00
10
Recovery
22:00-08:00
10
Antall personer på helg
Arbeidstidsreduksjon grunnet vaktbelastning
Avd.leder
07:30-15:30
Sum årsverk inkl. leder
I dag når legevaktstelefonen tas bort:
For å dekke arbeid hver 3.helg:
For å dekke arbeid med hinkehelg

O

27 personer
24 personer

73,46 % snitt stillingsstørrelse
82,64 % snitt stillingsstørrelse

37,5

I dag

0,75 årsverk
1,00
20,83
20,84

90,69 % pga legevaktstlf.

*Mottak

På dagtid er det behov for 2 spl. til tider. Mye ekstra arbeid faller på Intensiv/mottak som: Med. og kir. pol.kl.pasienter, dagmedisinske
pasienter (blodtransfusjon, Solu-medrol (MS-Pas.), Gilenya (MS-pas.), obs. av kir.pasienter (urologiopererte, comotio etc.)
Alle pasienter blir liggende lenge i mottak og selv listepasienter starter utredning før de flytter til akt.avd. (rtg. og blodprøver m/svar etc.)
OBS-pas.(post Ligger
11) i snitt 1 døgn. Antall på obs.pas. er inkl. i alle innkomsttall.
Pol.kl. kir./med.
Liggende under 5 timer. Tallet er registrert i Dips på hhv Kir.pol.FAM og Med.pol. FAM
Buffer
Det er lite bufferkapasitet i fht. mottak og recovery ved denne bemanningsplan.
Dersom det ikke er buffer spl. på dagtid er det avd.leder som blir buffer i avd.
I tillegg er Intensiv pålagt oppgaver som:
registrer i Intensivregistreret
GTT-spl. 10% fra denne avd.
mye prosedyrer som skal være på plass og oppdatert hvert år.
hjerteinfarktregisteret
spl.
beredskapsplan
AHLR-opplæring
Ekstra prosjekter; mottak/legemidler,
Legemiddelkomiteen
mottak av slagpas. Må spl. ned på rtg.avd. å utføre dette

0,1
0,1
0,1
?
3
10

årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
dager pr. år
dager pr. år
Vanskelig å gjøre om til årsverk/tidsbruk
6 dager pr.år

Obs. fravær fra avd.
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Avdelingenes forslag til bemanningsplan for Felles døgnavdeling
Avdelingens forslag til
Bemanning felles døgnavdeling
14 med.senger + 3 med.intensiv + 4 recovery + 2 eller 3 mottakssenger = 22 eller 23 senger i felles avd.
Funksjon Vakt
Antall timer M
TI
O
TO
F
L
S
Sum vakter sum timer årsverk
Dagvakt
07:30-15:30
8
5
5
5
5
5
4
4
33
264
Aftenvakt
15:00-22:30
7,5
4
4
4
4
4
4
4
28
210
Natt
22:00-08:00
10
2
2
2
2
2
2
2
14
140
614
17,30
Tillegg årsverk grunnet arbeidtidsreduksjon:
0,40
Sum årsverk
17,70 16,44
1,26 diff
Med.OVA
Mottak *
Recovery
Beredskap

07:30-15:30
07:30-15:30
07:30-15:30
07:30-15:30

8
8
8
8

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
0

2
1
0

Med.OVA
Mottak
Recovery
Beredskap

15:00-22:30
15:00-22:30
15:00-22:30
07:30-15:30

7,5
7,5
7,5
7,5

2
1
1
0

2
1
1
0

2
1
1
0

2
1
1
0

2
1
0
1

2
1
0
1

Med.OVA 22:00-08:00
10
2
Mottak
22:00-08:00
10
1
Recovery 22:00-08:00
10
1
Arbeidtidsforkortelse grunnet ubekvem turnus
Antall hoder på helg:

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
0

2
1
0

Felles sengeavd.
Timer
M
Dagvakt
07:30-15:30
8
Aftenvakt 15:00-22:30
7,5
Nattevakt 22:00-08:00
10
Inkl.0,75+0,4 årsverk grunnet arbeidstidsred.
Antall personer for å dekke helg:

Med.avd
Intensiv
Dagens bemanning

2
1
0

14
7
5
4

112
56
40
32

0,90

2
1
0
1

14
7
4
3

105
52,5
30
22,5

0,63

2
1
0

14
7
4

140
70
40

20
TI

10
8
6

O
10
8
6

TO

Hver 3.helg
Hinkehelg:

19,68
20,84
40,52 årsverk

F

10
8
6

L

10
8
6

700
S

10
8
5

8
8
5

60,00 Personer
53,3 Personer

8
8
5

1,54 buffer

0,75
19,74

Sum vakter sum timer årsverk
66
528
56
420
39
390
1338
38,84

0,66 stillingsstr.
0,75 stillingsstr.

Ny bemanning felles avd.inkl. leder

39,84 årsverk

Sparte årsverk:

0,68

Kommentar:
Det er ikke tatt utgangspunkt i hva avdelingene har av årsverk ut fra bemanningsnormen. Årsverk blir dermed høyere enn hva normtall tilsier.
Det er lagt inn bemanning på med.OVA med 2 spl. da det ikke er 1 intensivpasient døgnet rundt hele året, men mest intermediære pasienter.
Normtall for bemanning er:
Med.avd generell indremed.pas.12 senger
1,12 pr.seng
Med.avd.slagenhet 2 senger
1,5 pr.seng
Med.intensivdel 3 senger
Mottakelse
Recovery 5D+5A+4N
0,3-0,5
SUM ÅRSVERK UT FRA NORM:

Årsverk pr. uke i hht norm
13,44 pr. uke
3,00 pr. uke
10,06 pr. uke
5,03 pr. uke
3,10 pr. uke

13,44
3
2
1

årsverk
årsverk
spl./vakt
spl./vakt
1 spl./vakt

34,62 årsverk

Felles døgnavdeling - Referansegruppens bemanningsforslag
Ett forslag til Bemanning felles døgnavdeling
14 med.senger + 3 med.intensiv + 4 recovery + 2 eller 3 mottakssenger = 22 eller 23 senger i felles avd.
Vurdere 12 timersvakt for de som vil.
Timer
M
Dagvakt
07:30-15:30
8
Aftenvakt 15:00-22:30
7,5
Nattevakt 22:00-08:00
10

Antall personer for å dekke helg:
Med.avd
Intensiv
Dagens bemanning

19,68
20,84
40,52 årsverk

Tiltak for å ha arbeid hver 3.helg.
TI
O
TO
F
9
9
9
9
7
7
7
7
5
5
5
5

Hver 3.helg
Hinkehelg:

57,00 Personer
53,3 Personer

34,2 t/uke grunnet vaktbelastning og dermed arbeidstidsreduksjon.

L
9
7
5

S
7
7
5
19

7
7
5

Sum vakter sum timer årsverk
59
472
49
367,5
vurdere 6 på a-vakt helg
35
350
1189,5
34,78

0,63 stillingsstr. Dette vil endres ut fra hvordan helger kan ordnes.
0,67 stillingsstr.

4,04 Inkl. arbeidstidsreduksjon
grunnet vaktbelastnning
Kommentar: Det er i normtall lagt inn bemanning på med.Int. med 2 spl. da det ikke er 1 intensivpasient døgnet rundt hele året, men mest intermediære pasienter.
Normtall for bemanning er:
Årsverk pr. uke i hht norm
Med.avd generell indremed.pas.12 senger 1,12 pr.seng
13,44 årsverk
13,44 pr. uke
Med.avd.slagenhet 2 senger
1,5 pr.seng
3 årsverk
3,00 pr. uke
Med.intensivdel 3 senger
2 spl./vakt
10,06 pr. uke
Mottakelse
1 spl./vakt
5,03 pr. uke
Recovery Mellomvakt til kl. 17:00
0,3-0,5
1 spl./vakt
pr. uke
SUM ÅRSVERK UT FRA NORM:
31,53 årsverk
Ny bemanning felles avd.inkl. leder

35,78 årsverk

Sparte årsverk:
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Stillingsstørrelser ved 12-timers vakt på helg kontra vanlig helgeturnus
34,2t/uke grunnet vaktbelastning og dermed arbeidstidsreduksjon i alle eks.
Avd. forslag
Vanlig helgearbeid :
Felles sengeavd.
Timer
M
TI
Dagvakt
07:30-15:30
8
10
Aftenvakt 15:00-22:30
7,5
8
Nattevakt 22:00-08:00
10
6
Beregnet arbeidstidsreduksjon 34,2 t/uke
Antall personer for å dekke helg:

O
10
8
6

TO
10
8
6

F
10
8
6

Hver 3.helg
Hinkehelg:

Referansegruppens forslag
Felles sengeavd.
Timer
Dagvakt
07:30-15:30
Aftenvakt 15:00-22:30
Nattevakt 22:00-08:00
Antall personer pr. helg
Antall personer for å dekke helg:

Hver 3.helg
Hver 4.helg

Vanlig helgearbeid
M
TI
8
9
7,5
7
10
5

Hver 3.helg
Hinkehelg:

TO
9
7
5

Hver 3.helg
Hver 4.helg

36,00 Personer
48,00 Personer

S
8

8
5
5
13

Sum vakter sum timer årsverk
66
528
56
420
39
390
SUM
1338
39,12

Sum vakter sum timer årsverk
50
400
8
16
200
40
300
29
290
5
10
125
SUM
1315
38,45

98,59 % stillingsstr.
73,94 %

L
9
7
5

S
7
7
5
19

57,00 Personer
50,67 Personer

Turnus med 12,5 t/helgevakter
(evt. redusere rapport til 15 min. dvs 12,25 t/helgevakt)
Felles sengeavd.
Timer
M
TI
O
TO
F
Dagvakt
07:30-15:30
8
9
9
9
9
Dagvakt
07:30-20:00
12,5
Aftenvakt 15:00-22:30
7,5
7
7
7
7
Nattevakt 22:00-08:00
10
5
5
5
5
Nattevakt 19:30-08:00
12,5
Antall personer pr. helg
Antall personer for å dekke helg:

L
10

F
9
7
5

8
8
5

62,10 % stillingsstr.
69,86 % stillingsstr.

39 Personer
52,00 Personer

O
9
7
5

S
8
8
5
21

63 Personer
56,00 Personer

Turnus med 12,5 t/helgevakter
(evt. redusere rapport til 15 min. dvs 12,25 t/helgevakt)
Felles sengeavd.
Timer
M
TI
O
TO
F
Dagvakt
07:30-15:30
8
10
10
10
10
Dagvakt
07:30-20:00
12,5
Aftenvakt 15:00-22:30
7,5
8
8
8
8
Nattevakt 22:00-08:00
10
6
6
6
6
Nattevakt 19:30:00-08:00
12,5
Antall personer pr. helg
Antall personer for å dekke helg:

L
10
8
5

7
7
5

Sum vakter sum timer årsverk
59
472
49
367,5
35
350
SUM
1189,5
34,78

61,02 % stillingsstr.
68,65 % stillingsstr.

L

S

9
7
7
5
5
12

Sum vakter sum timer årsverk
45
360
7
14
175
35
262,5
25
250
5
10
125
SUM
1172,5
34,28

95,23 % stillingsstr.
71,42 % stillingsstr.
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Vedlegg 5
PR10309

Pasienter i medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen etter 01.11.06.

Hensikt: Unngå/redusere uklare situasjoner om hvilke pasienter som skal legges inn i medisinsk
avdeling.
Grunnlagsinformasjon:
Helgelandssykehuset Mosjøen har ingen døgnkirurgisk avdeling, men en dagkirurgisk avdeling med 4
senger for overliggere etter dagkirurgisk inngrep. Det har gjentatte ganger oppstått uklare og
problematiske situasjoner om pasient skal til medisinsk avdeling eller om de er kirurgiske pasienter
og skal til annet sted.
Beskrivelse:
Pasientinntak i medisinsk avdeling blir som tidligere, med følgende unntak:
Pasienter med hematemese/melena innlegges i sykehus med døgnkontinuerlig mulighet for operativ
behandling.
Pasienter med akutte magesmerter skal ikke innlegges i medisinsk avdeling her. Herunder mistanke
om pancreatitt og galleveislidelse.
Medisinske leger har ikke ansvar for pasienter som overnatter etter kirurgisk behandling. Dette
ansvar påhviler vakthavende kirurg.
Pasienter med komplikasjoner til kirurgiske grunnlidelse er i utgangspunktet kirurgiske pasienter og
legges inn i kirurgisk avdeling. Indremedisinske komplikasjoner hos slike pasienter mottas som før
dersom dette er forsvarlig i forhold til den kirurgiske tilstanden. Dette gjelder for eksempel:
Infeksjoner (i nøytropen fase) etter kjemoterapi.
Behandling av kvalme/oppkast, smertebehandling., dehydrering, anemi, svekket allmenntilstand med
slapphet hos cancer pasienter hvor en med rimelig sikkerhet kan utelukke kirurgisk problemstilling.
Ved tvil om evt. kirurgisk problematikk skal pas. innlegges i kirurgisk avdeling.
Medisinsk vakthavende overlege kontaktes før innleggelse for vurdering og for å utelukke
kirurgisk problematikk. Ved full avd. skal pasient med primære indremedisinske tilstander prioriteres
og pasienter med kirurgisk grunnlidelse må da innlegges i kir. avd. annet sted.
Indremedisiner kan kontakte vakthavende kirurg til en hver tid for vurdering dersom det
Oppstår problemstillinger som bør vurderes av kirurg. Dette gjelder alle våre pasienter.
Traumatiske columnafracturer defineres som kirurgiske lidelser og mottas ikke i medisinsk avdeling.
Ryggsmerter (ischias) mottas evt. etter avtale med nevrolog på dagtid.
Pasienter til rehabilitering etter gjennomført kirurgi ved andre sykehus mottas ikke i medisinsk
avdeling. Unntak er ACB-opr., lobectomerte/pulmectomerte og intrakranielt (tumor cerebri,
haemorrhagia cerebri, SAB) opererte pasienter uten kirurgisk komplikasjon.
Commotiopasienter er kirurgiske pasienter.
Ved ønske om innleggelse/overflytning fra annet sykehus til medisinsk avdeling her, skal vakthavende
ass- eller overlege kontaktes.
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Alle kir. og med.leger som jobber på sykehuset inkludert vikarer må informeres om prosedyren på
første arbeidsdag. Ansvar for dette har medisinsk avd.overlege.

Vedlegg 6
Rapport arbeidsgruppe 1 Intensiv/FAM; 14.01.2014. Se intranett Arkfane/Fagområder/Prosjekt drift
døgnavdeling somatikk Mosjøen. Ligger sammens med med referater fra prosjektgruppen.
Link:http://intranett.helgelandssykehuset.no/getfile.php/Helgelandssykehuset%20INTER/Mosj
%C3%B8en/Prosjekt%20drift%20d%C3%B8gn%20somatikk%20MSJ%202014/Rapport%20
arb%20gr%201%20FAM-Intensiv%20Mosj%C3%B8en.pdf

Vedlegg 7
Arkitektens forslag og uttalelser
Se eget dok. vedlagt prosjektrapport, utsendt som vedlegg 7
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NIR (Norsk intensivregister)

Vedlegg 8
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OBS: Det gjøres oppmerksom på at i 2012 hadde vi langtidsbehandling av en pasient på resipirator som i
utgangspunktet ikke skulle ligget i lokalsykehuset.
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ROS-analyser

Vedlegg 9

Sendes som eget vedlegg, men ligger også plassert samme sted som referatene
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SINTEF (Samdatarapport 2013)

Vedlegg 10

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx
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1

Innledning

Kartlegging knyttet til bruk av arealer og dagens drift i 2014 synliggjør at HS Mosjøen har behov
for oppgradering og omdisponering av arealer. Endringene innebærer at fløy A og fløy C
omorganiseres og oppgraderes, og anses som nødvendig for at sykehuset skal kunne drifte
effektivt i henhold til funksjoner og krav i kommende 10 års periode. Sammenslåing av
medisinsk avdeling og intensiv/mottak, og samlokaliseringen av dag kirurgisk- og øye avdeling
muliggjør en effektivisering av både areal og ressursbruk.jfr. prosjektplan

Status
1) Fløy C som i dag rommer medisinsk avdeling har en kapasitet på 21 sykehussenger
2) Det skal reduseres 2 medisinske senger slik at totalt antall indremedisinske senger ved HS
Mosjøen utgjør 14 senger. Dette medfører at fløy C rommer større arealer enn den
medisinske avdeling vurderes å ha behov for fremover. Det medfører overkapasitet og lite
effektiv bruk av tilgjengelige arealer.
3) Et større sykehusforbruk ved sykehuset i Mosjøen sammenlignet med helse Nord for
øvrig, og nasjonalt.
4) Nedlegging av FAM, 2 legevaktsenger flyttet til kommunen.
5) Opphør av legevaktformidling.
6) Redusere fra 4 til 3 intermediære senger i intensiv avdelingen
7) Behov for senger i medisinsk avdeling er ytterligere redusert, fra 16 til 14, noe som
resulterer i utfordringer knyttet til effektiv drift. Det innebærer ytterligere utfordringer i å
bemanne avdelingen som i dag kun har en 100 % sykepleierstilling. Alle andre ansatte i
medisinsk avdeling er deltidsstillinger.
8) Manglende kapasitet og arealer på tildelte oppgaver innenfor øye
9) Omdisponeringen legger til rette for bedre arbeidsforhold innenfor de andre
Helgelandsfunksjonene urologi, nevrologi, hud, plastikk kirurgi,
10) Oppbygging av tjenester i kommunene i nedslagsfeltet.
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1.1

Mandat / oppdrag
1. Flytte medisinsk avdeling til fløy A 2.etasj. og slå sammen medisinsk avdeling og
Intensiv/akuttmottak (fløy D) til en felles sengepost
2. Flytte dagkirurgisk avdeling og øye pol.kl. til fløy C 2.dre etasje. En vil samle kirurgiske
ressurser og legge til rette for en mer effektiv dagkirurgisk drift med sambruk av
personell.
3. Med utgangspunkt i Ros analyser opprettes arbeidsgrupper som skal lage planer for
gjennomføring av prosjektet og implementere disse i de nye avdelingene.

Omorganiseringen legger til rette for styrking av Helgelandsfunksjonene urologi, hud, øye,
nevrologi og plastikkirurgi, slik at disse fagspesialitetene fremstår som robuste fagmiljø med
tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet på Helgeland.
1.2

Problemstilling
11) Fløy C rommer større arealer enn det medisinsk avdeling har behov for. Dette medfører
overkapasitet og lite effektiv bruk av tilgjengelige arealer. I tillegg er det dokumentert et
større sykehusforbruk ved sykehuset i Mosjøen sammenlignet med helse Nord for øvrig,
og nasjonalt.
12) Behov for senger i medisinsk avdeling er redusert fra 21 til 14 senger, noe som resulterer i
utfordringer knyttet til effektiv drift. Det er krevende å bemanne avdelingen som i dag
kun har en 100 % sykepleierstilling. Alle andre ansatte i medisinsk avdeling er
deltidsstillinger.
13) Manglende kapasitet og arealer på tildelte oppgaver innenfor øye tilbud. Avdelingen i dag
mangler kontorer til lege, venterom til pasienter i tillegg til at det ikke er plass til alt utstyr
som er nødvendig for at tilbudet skal bli optimalt.

1.3 Tjenester som er styrket i kommunene
•

•
•
•

Kommunale øyeblikkelig hjelp senger for Vefsn- og Grane kommune: 4 døgnsenger, med
kapasitet til å håndtere 1460 liggedøgn. I tillegg etablerer Hattfjelldal 1 seng i 2015 med
kapasitet til 88 liggedøgn.
Ambulerende rehabiliteringsteam
Palliativt team
Inntakskontor/koordinator

1.4 Utskrivningsklare pasienter:
Ferdigbehandlede pasienter blir ikke lenger liggende i sykehus redusert fra 373 døgn i 2012 til 68
døgn pr. 01.12.2014.
Til sammen utgjør dette 1194 liggedøgn (3,3 senger). I tillegg pågår en systematisk gjennomgang
og overføring av polikliniske undersøkelser som skal kunne utføres av fastleger i kommunene.
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1.5

Formål

Formålet med prosessplanen:
Prosessplanen tydeliggjør arbeidsoppgaver/ roller og ansvarsplassering slik at omorganiseringen
blir gjennomført på best mulig måte. Prosessplanen vil være dynamisk. I tillegg tydeliggjøres
strategiske beslutninger i form av milepæler (fremdriftsplan).
Fremdriftsplan: Vedlegg 1
1.6

Mål
•

Utarbeide plan for gjennomføring og implementering knyttet til omorganiseringen ved å
utarbeide et forprosjekt som oppsummer teknisk løsning med kostnader for:

A: Ny felles døgnavdeling i fløy A og D som inneholder medisinsk avdeling med
intensiv/akuttmottak.
B: Ny dagkirurgisk avdeling inkludert øye poliklinikk i fløy C.
C: Gode pasientforløp for dagkirurgiske og indremedisinske pasienter.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2 døgnavdelinger slås sammen til en medisinsk døgnavdeling med intensiv/mottak
funksjon.
Redusere med 2 medisinske senger totalt.
Sikre et stabilt og forutsigbart indremedisinsk tilbud av høy kvalitet tilpasset behov ved
HS Mosjøen
Tilpasse drift i henhold til økonomiske rammebetingelser som er lagt til grunn i
inntektsfordelingsmodellen som Helgelandssykehuset HF benytter.
Reduksjon med 5 årsverk og redusert behov for variabellønn tilsvarende ca. 3 mill. pr. år
jfr. Prosjektrapport s. 33-35.
Funksjonelle, brukervennlige og moderne avdelinger i teknisk god stand som
tilfredsstiller krav i henhold til sykehus standard, og som kan drifte frem til et eventuelt
felles sykehus er etablert. Dersom aktuelt vil lokalene etter opp pussing også være mer
attraktive for kommunen å overta.
Tilrettelagt for fremtidig samarbeid med kommunen.
Frigjøre ubrukt areal kapasitet slik at det kan legges til rette for dagens og fremtidens
behov innen de fagområder som er tildelt HS Mosjøen (Helgelandsfunksjon)
Netto gevinst på 2,7 millioner kroner/år på å behandle øyepasienter ved HS Mosjøen (ISF,
Egenandel, DRG)
Redusere antall pasienter som får behandling av øyelege ved andre helseforetak enn
Helgelandssykehuset. Årlig besparelse knyttet til transport utgjør 2,4 millioner kron
Innleggelser og liggedøgn i spesialisthelsetjenesten i tråd med beregnet behov og
intensjonene i samhandlingsreformen.
Spart sykepleiertid ved å automatisere legemiddelhåndtering
15 % innsparing på redusert behov for legemiddellager – ca 165 000,- i tillegg kommer
miljøgevinst.
5
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1.7 Kost/Nytte for Pasienter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektivisering av arealer legger til rette for økt aktivitet, kortere ventetider og færre
fristbrudd.
Pasienter behandles på rett nivå
Økt tilfredshet hos brukere som erfarer gode samarbeidsrelasjoner innenfor og mellom
sykepleiertjenesten
Enklere pasientforløp for den indremedisinske pasienten
Redusere ventetid
Spart tid og belastning med å måtte reise utenfor Helgeland for å få behandling.
Moderne og brukervennlige omgivelser som skaper trivsel og godt omdømme
Redusert fare for feilmedisinering
Bedre pasientforløp

1.8 Kost Nytte for ansatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre regularitet ved ferie/fravær
Bedre arbeidsforhold for påvirker arbeidsmiljø og kommer pasientene til gode. Har
positiv betydning for omdømme.
Bedre kvalitet på tjenesten ved større mulighet for spesialisering
Bedre rekrutteringsmuligheter og bredere kompetanse
Et sterkt kompetansemiljø bidrar til styrket samarbeid med utdanningsinstitusjoner og
stimulerer til fagutvikling innenfor sykepleiertjenesten
Unngå utvikling av flere deltidsstillinger
Moderne og tilrettelagt arbeidsmiljø har betydning for trivsel.
Økt kvalitet og trygghet knyttet til medikamenthåndtering, mindre fare for feil
Tilrettelagte avdelinger gir reduserte driftskostnader, sparte transportkostnader og økt
inntekt.
Økt fokus på faglig utvikling og forbedring av pasientforløp
Trygg arbeidsplass frem til nytt sykehus er etablert
Økt kvalitet og kontroll knyttet til legemiddelhåndtering
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2

Organisering

2.1 Prosjekteier:
Enhetsdirektør Mosjøen, Rapporterer videre til adm. Direktør og legger saken frem for
foretaksledelsen og styret for endelig vedtak.
2.1.1 Styringsgruppe er erstattet med ledergruppen ved sykehusenhet i Mosjøen,
HTV NSF Merethe Aufles , PlassVO Knut Solheim deltar i ledergruppemøte etter behov i
tilknytning til prosjektet. NSF plasstillitsvalgt og VO tildeles plass i prosjektgruppe.
2.1.2 Prosjektleder:
Iren Ramsøy, rapporterer direkte til Enhetsdirektør Venche Abel. Har ansvar for oppfølging
arbeidsgrupper og nyhetsbrev.
2.1.3 Prosjektgruppe:
Prosjektleder, Ledere for arbeidsgruppene + PTV Fagforbundet Stine Ødegård, PVO, PTV NSF,
leder dag kir. avd. og Områdesjef
2.1.4 Arbeidsgrupper:
4 arbeidsgrupper, Leder for hver gruppe rapporterer til prosjektleder
2.1.5 Referansegruppe:
Hygienesykepleier, farmasøyt, avdelingsoverlege medisin, avdelingsoverlege kirurgi
2.1.6 Møteplan prosjektgruppe
9. des. befaring med arkitekt

28 januar
29 januar kl. 10.00 – 12.00
Styringsgruppemøte

6 mai, kl. 10.00-12.0

August 2015

5 mars kl. 10.00-12.00
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2.1.7 Organisasjonskart
Prosjekteier
Venche Abel

Ledergruppe
Referansegruppe

Prosjektgruppe

Arbeidsgr. 1 A
Bygg Fløy A og D
1 B Fløy C

Arbeidsgruppe 2

1 C Teknisk
avd/kjøkken
Leder: Bjørn
Kjærstad

Kompetanse
Leder: Ingunn
Skaland

Arbeidsgruppe 3 Arbeidsgruppe 4
Sykehusforbruk Arbeidsmiljø/Kult
ur
Leder: Iren
Ramsøy

Leder: Brita Røli

Figur 1 Organisasjonsmodell

2.2 Arbeidsgrupper
Arbeidsgruppen legges inn under gruppe 1.
Leder: Bjørn Kjærstad
Beate Murbræch, VO Kristin Gravhaug, TV Fagforbundet Hallvar Karlsen, Avd.leder Brita Røli
leder: områdesjef Bjørn Kjærstad/ Bygg/eiendom.sjef.
Arbeidsgrupper
Bjørn B. Hansen,
Arbeidsgruppe 1 A: Bygg Fløy A og D Gr. 1 A: Avd.leder resp.avd., Samhandlingssjef Iren
Arbeidsgruppe 1 B: Bygg Fløy C
Ramsøy, VO Hild Hansen, 1 TV Merete Aufles
Arbeidsgruppe 1 C Teknisk lager/KjøkkenGr. 1B: Avd.leder Elin Grønvik, VO Trude Gullbakk, TV
NSF Petra Jörg, Iren Ramsøy
Gr. 1 C: Teknisk lager/kjøkken.
Beate Murbræch, VO Kristin Granhaug, TV Fagforbundet
Hallvar Karlsen, Avd.leder Brita Røli

Arbeidsgruppe 2 :

Leder: Avd. leder Ingunn Skaland
Avd.leder Brita Røli, VO Eva Bjørhusdal, 1 TV,
Karianne, TV Stine Ødegård

8

9
Kompetanse

Arbeidsgruppe 3:
Sykehusforbruk; siling/overbelegg

Arbeidsgruppe 4:
Arbeidsmiljø/Kultursammenslåing

Leder: Iren Ramsøy
Overlege Reidar Berntsen, NSF TV Merete Aufles, VO
Hild Hansen, PKO Anne Brose

Leder: Brita Røli
Avd.ledere Med.avd. og Intensiv m/akuttmottak, VO
Eva Bjørhusdal, 1 TV

3. Gjennomføring
3.1 Fremdriftsplan (Se vedlegg side 17 og 18)
Fremdriftsplan: Brukermøte med arkitekt 21. januar og 11 februar, byggeprosjekt ut på anbud
april/mai, oppstart tilpassing fløy A August 2015 – Ferdigstilt fløy A og D innen desember 2015.
Oppstart tilpassing fløy C januar 2016 – slutt juni/juli 2016.
Gjennomføring av prosjekt forutsetter godkjenning av styret i Helgelandssykehuset HF.
Oppstart opp pussing fløy C starter så snart Fløy A ferdigstilles. Øyeavd. Blir værende der den er
lokalisert i dag frem til ny øyeavdeling er ferdigstilt.
Det må vurderes alternativ inngang når opp pussing av inngangsparti og de nærmeste rommene til
inngang til fløy C
Det planlegges full drift under byggeprosess. Dette skal gjennomføres ved:
1. Dagkirurgisk avdeling flyttes til fløy C og drifter sammen med medisinsk avdeling slik at
Fløy A kan tømmes og bygges om. Ny avdeling vil romme 13 medisinske senger. Den 14
medisinske sengen legges til intensiv seksjon.
2) For at det skal være mulig å drifte dagkir. Avdeling under bygging av ny øyeavdeling og
opp pussing fløy C er det nødvendig med noe tilrettelegging av kritiske rom i fløy C før
man starter opp pussing av fløy A. Dette kan innebære at medisinsk avdeling må stenge
en kort periode mens dette gjøres.
3) Det skal bygges 5 nye bad/toalett i Fløy A. Dette vil påvirke lab. Som holder til i etasjen
under. Det planlegges å bygge badene slik at det i minst mulig grad påvirker drift i Lab.
4) Anbudsprosess legges ut før sommeren 2015 og det legges til rette for at bygging av ny
medisinsk avdeling kan starte i august med ferdigstillelse i desember 2015.
5) Ny øyeavdeling og rest tilpassning/opp pussing fløy C utføres første halvår 2016.
9
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3.2

Prosess
•
•
•
•

Detaljprosjektere ny planløsning. Bygg/ Tekniske løsninger for fløy A og D og for fløy C.
Plan for gjennomføring ombygging og samtidig drift utarbeides som en del av
byggprosjekteringen i samarbeid med arbeidsgruppene.
Det utarbeides en framdriftsplan for bygging
Basert på ROS-analysene knyttet til sammenslåing av avdelinger i prosjektet opprettes det
5 arbeidsgrupper.

3.3
Arbeidsgruppe 1: Bygg fordeles på 2 arbeidsgrupper; 1A og 1B
Arkitektens innspill i forhold til areal for en felles døgnavdeling, tilsier at beste løsning er å flytte
sammen de to avdelingene medisinsk og Intensiv i Fløy A og Fløy D. Samt at dagkir. Og øye
pol.kl. kan få plass i fløy C. Det etableres tre arbeidsgrupper.
Leder utarbeider møteplan, fremdriftsplan i samarbeid med prosjektleder.
Leder for bygg har ansvar for oppfølging arkitekt og gjennomføring av planer, anbudsprosesser
etc.
Status pr. mai 2015:
Det er avholdt 4 møter. Leder for gruppe 1 har i tillegg hatt ett møte med konsulenter bygg/ Cowi
for gjennomgang – forarbeid før prosjektet legges ut på anbud.
Oppsummert:
Tegninger er korrigert etter gjennomgang med arkitekt og konsulenter bygg. Det er mulig
ytterligere endringer er nødvendig basert på referat fra befaring 17. mars.
- Påvirkning Lab under bygging av bad
- Behov for lager under bygging – hva lønner seg å lagre og hva kan/ bør kjøpes nytt?
- Kartlegge opp pussingsbehov fløy C
- Legemiddelautomat – etablere arbeidsgruppe – beskrivelse anbud.
- Klassifisering: Behandlingsrom til øyeavdeling
- Rompakker – gjennomgått og sendt til arkitekt
- Utstyrsliste innkjøp (intensivseng 250 000 kr, vendlett senger a 50 000kr,
legemiddelautomat 825 000 kr)

Bruk av referansegruppe: Leger, hygienesykepleier, farmasøyt, innkjøpsavdeling er rådspurt etter
behov.
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3.3.1 Arbeidsgruppe 1A: Bygg Fløy A og D: Sammenslåing medisinsk avdeling og
intensiv/Mottak
Oppgave:
•

•
•

•

I samarbeid med eiendomssjef og arkitekt skal gruppen utarbeide en funksjonell løsning
som har fokus på drift, brukervennlighet og godt arbeidsmiljø. Dette medfører å jobbe
med tegninger for avdelingen Medisin m/ Intensiv/akuttmottak.
Vurdere antall rom og hvilke rom i fløy A det er behov for å montere takheis.
Vurdere muligheten for å få «legemiddelautomat» på medisinrom
- Etablere arbeidsgruppe som skal jobbe med beskrivelse anbud og lage en plan for
implementering samt utarbeide rutiner og prosedyrer.
Vurdere utstyrsbehov i en ny moderne avdeling (eks: Vendlett madrasser, Saga easy move
seng (ståseng), dreieplater, intensivseng, stoler m/hjul etc)
-

Lager utenfor avdeling
Pårørenderom utenfor avdeling

3.3.2 Arbeidsgruppe 1B: Fløy C: Dagkirurgisk avdeling og Øye poliklinikk
Oppgave:
•

•

I samarbeid med eiendomssjef og arkitekt å utarbeide en funksjonell løsning som har
fokus på brukervennlighet knyttet til drift og godt arbeidsmiljø. Dette medfører å jobbe
med tegninger for Dagkir.avd. og øye poliklinikk i Fløy C.
Utarbeide liste over utstyrsbehov i øye poliklinikk og Dagkirurgisk avd.

Gruppe 1 A og 1B må samarbeide for å se på løsninger som arealmessig berører hverandre,
jfr. forslag om dagligstue.
-

Skyllerom, sterilsentral samles i fløy B, operasjonsområdet?
Avdelingsskille, inngang fløy C, branndører
Utstyr – 5 lenestoler, 5 kontorplasser ( fordi disse blir værende igjen i vaktrom fløy A)

3.2.3 Arbeidsgruppe C: Kjøkken/teknisk:
-

Matservering - Porsjonspakke servering?, selvbetjening frokost/kvelds
Bruk av felles dagligstue til matservering
Bruk av kantine

Gruppene skal ha jevnlige møter med leder for arbeidsgruppen og prosjektleder. Det sendes
inn møteplan og fremdriftsplan til rapport.
3.3.3 Møteplan
20 jan

12 februar
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3.4 Arbeidsgruppe 2: Kompetanse
Kompetansegruppen får i oppdrag å utarbeide en kompetanseplan som synliggjør det
opplæringsbehov som:
•
•
•
•

•

Dagens medisinske sykepleiere har behov for i fht. pasienter ved dagens
intensiv/akuttmottak
dagens sykepleiere v/Intensiv/akuttmottak har behov for i fht. Den indremedisinske
pasient som er over akuttfasen.
Lage oversikt over pasientsikkerhetsarbeidet/indikatorer som skal være kjent for alle
ansatte og gitt opplæring i.
Gjennomgang av prosedyrer og oversikt over hvilke prosedyrer som må revideres og slås
sammen der de før har vært delt på hver sin avdeling. Lage en struktur/samling i docmap
for prosedyresamlinger som nå vil bli felles for alle.
Skissere behov for utarbeiding og bruk av felles prosedyrer (søke utviklingsmidler)

Gruppen får også i oppgave:
•
•
•

Å kartlegge uønsket deltid og legge fram forslag til hvordan dette kan løses i fht.
Kompetansebygging og vedlikehold.
Å vurdere dagens rutiner i løpet av døgnet og vurdere og komme med forslag til
omlegging av rutiner der dette er formålstjenlig for beste kvalitet og bruk av ressurser
Utarbeide felles bemanningsplan / Turnus

Leder for arb. gruppen utarbeider møteplan, fremdriftsplan og rapporterer dette til prosjektleder
som har jevnlig oppfølging.
Oppsummert
-oversikt over pasientsikkerhetsarbeidet
-opplæringsplan
-gjennomgang prosedyrer- felles og samlet
- kartlegging uønsket deltid
- vurdere døgnrytme
- utarbeide felles bemanningsplan/turnus
Døgnrytmeplan: Det legges opp til 2 team

Medisinske sykepleiere kan ha ansvar for intermediære pasienter og være med i mottak av pasienter.
Kompetanseplan:
-

KITS kurs. Søke på midler til kurset
RETTS med triagering
AHLR. Alle som skal være på int. må være AHLR sertifisert
EKG – scopundervisning
Prosedyrer som
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o
o
o
o
o
o
o

hjerteinfarkt
hjerneslag akutt og rehab
urologi/hematuri. Dette er obs pasienter i mottak
KOLS
SIRS-kriterier / sepsis
Syre/base
Diabetes-ketoacidose

Det legges opp til hospitering før fysisk sammenslåing.
Hospiteringen må skje begge veger.
Med så sammensatt avdeling er det et krav om fagdag i turnus og en turnus som da må gå over 16 uker.

Pasientsikkerhetsarbeid / indikatorer som skal være kjent for alle ansatte:
- Fall: forebyggende arbeid
- CVK: infeksjoner
- Trykksår
- UVI
- Slag- registrering
- Samstemming av legemidler
- Trygg kirurgi
- Triage
Det gås til innkjøp av elektronisk tavle med oversikt over pasienter med risiko.
Gjennomgang av indikatorene på felles avdelingsmøte.
Det lages en link mellom prosedyreboka i docmap og pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender”
Prosedyrer:
Prosedyrer medisinsk avdeling flettes inn i prosedyrebok på intensiv til en felles prosedyrebok er
utarbeidet.
Her skal det være administrative prosedyrer, hva gjøres ved overbelegg etc
Hygieneboka skal inn
Når sykepleieren går inn i DOCmap vil den komme til et felles tre med prosedyrer.
Det søkes om utviklingsmidler for å utarbeide felles prosedyrehåndbok

3.4.1 Møteplan
20 jan

26/1, kl 10-12

24/ , kl. 9-11

2/3 kl. 12-14

12/2, kl. 10-12

13

14
3.5 Arbeidsgruppe 3: Sykehusforbruk, Siling/overbelegg
Oppgave til arbeidsgruppen blir:
- Å gå gjennom og vurdere om noen pasienter kan rutes til kommunalt tilbud i stede for
innleggelser i sykehus.
- Gå gjennom og sikre at prosedyrer er på plass ved overbelegg
- Kartlegge de kirurgiske pasienter som skal til Mo eller Sandnessjøen og vurdere om alle
fortsatt må innom sykehuset i Mosjøen før de reiser dit de skal
- Silingsrutiner poliklinikk utarbeidet av PKO
- Bruk av ledige senger i sykehuset, intern prosedyre i Helgelandssykehuset (avdelinger i
eget sykehus, enhetene seg imellom)
- Leder for arbeidsgruppen har ansvar for å utarbeide møteplan, fremdriftsplan og
rapportere dette.
Oppsummert:
-

-

-

-

-

-

Sykehusforbruk i Mosjøen ligger fortsatt høyt. Tallene er hentet fra Samdata 2013, Da det
jobbes systematisk for å få ned sykehusforbruket er det forventet en nedgang for tall hentet fra
2014.
Praksiskonsulenter/praksiskoordinator har laget en prosedyre på hvilke polikliniske kontroller
som kan utføres hos fastleger. Dette har medført en reduksjon på 30 % i antall henvisninger ved
Rana sykehus, noe som har ført til at ventetid er redusert.
Problemstilling:
1) Belegg i avdelingene varier og kan gi midlertidig overbelegg. Det er etablert prosedyre i
Helgelandssykehuset på hvordan sykehusene skal kunne bruke hverandre ved plassmangel i eget
sykehus. Prosedyre nr. docid 536975
2) Poliklinikk som kan gjøres hos fastlege – se vedlagt prosedyre
3) Bruk av fødavd. – det er ønskelig å ha fødeavdeling som back up ved overbelegg. Dette løftes
frem som et godt alternativ som allerede praktiseres ved Rana sykehus. Det foreslås å lage en
tydelig prosedyre på hvilke pasienter som skal kunne få opphold i avdelingen.
4) Tett samarbeid med kommunen, gjennomgang av pasienter som har 1 -3 døgns opphold
innenfor avtalte målgrupper for å se om det er pasientgrupper her som kan håndteres av
fastleger / ØHD

Data hentet ut fra Dips viser at det er flere pasienter som legges inn ved sykehuset i
Mosjøen i fra 0 -3 døgn for så å videresendes til sykehjem/korttidsopphold i
kommunen.( unikt for Mosjøen?) Det er også flere pasientgrupper som legges inn for 0-1
døgn for så å sendes hjem til egen bolig. Pas. Med psyk. diagnose med liggetid på inntil 1
døgn der avrusning er utelukket vurderes i samarbeid med kommunen om dette er
pasienter som kan håndteres i kommunen.

Det etableres et prosjekt der man ser på mulighet for å utvikle gode pasientforløp til KOLS
pasientene utenfor sykehus. Andre utviklingsprosjekter innenfor kroniske sykdomsgrupper
vurderes fortløpende.
3.5.1 Møteplan:
11.des./Mosjøen kl. 13 -15

29 januar 13.00-15.00

30 april 9-12
14

15

3.6
Arbeidsgruppe 4: Arbeidsmiljø/kulturbygging
Ikke fastsatt oppstart:
Oppgaven blir å lage en plan med forslag til konkret opplegg og tiltak for å bygge en ny felles
kultur og et godt arbeidsmiljø i ny avdeling.
Oppsummert:
Tiltaksplan felles kultur og et godt arbeidsmiljø i en ny avdeling.
•
•
•
•
•

Felles avdelingsmøter
Prosessjobbing i grupper for kulturbygging
Felles undervisning
Utarbeide BLT for å søke kvalitetsmidler
Sosial sammenkomst

3.6.1 Møteplan
19 jan

3.7
-

Arbeidsgruppe 5: Teknisk/lager/kjøkken
Leder for arbeidsgruppen har ansvar for å utarbeide møteplan, fremdriftsplan og
rapportere dette.
Skal jobbe tett opp mot bygg gruppe og avdeling

3.7 1 Møteplan:
20 jan

15

16
3.8

Kritiske suksessfaktorer

Suksessfaktorer er avdekket i ROS analyser som er gjort tilknyttet prosjektet.
Tiltak som det er nødvendig å gjøre noe med ivaretatt i arbeidsgruppene som er opprettet.
I tillegg er suksessfaktorene knyttet til tidsperspektiv knyttet til:
Prioritering hos Arkitekt
Gjennomføring, anbudsrunder bygg etc.
Prioritering hos entreprenør, byggefirma
Samarbeid med kommunen
(forankret – drahjelp fra SSJ / MO dersom avd. stenger for ombygging)

4

Kommunikasjon

4.1
Kommunikasjonsplan:
Ansvar: Prosjektleder i samarbeid med kommunikasjonsavdeling i Helgelandssykehuset.
Informasjon tilpasses i forhold til hvem som motter informasjon. Det skal rapporteres internt og
eksternt jevnlig om utvikling i prosjektet via møter, e - mail og nyhetsbrev som legges ut på
sykehusets intranettsider x 1 pr. mnd. Informasjon tilpasses for øvrig etter behov.
God informasjonsflyt gjør det mulig å styre forventninger til prosjektet, og synliggjør fremdrift
og planer. Dette vil også kunne skape motivasjon for endring, og involverte vil letter kunne bidra
positivt i utviklingsarbeidet.
4.2
Målgrupper:
Prosjektet: Pasienter og pårørende, Prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper,
brukerorganisasjoner, faggrupper, prosjektmedarbeidere, brukerutvalg.
•
•
•
•

4.3

Andre: AMK, Ambulanse, kommunene, Fagorganisasjonene/ tillitsvalgte i sykehus/
kommune, informasjon/ sentralbord, personalgrupper (vurderes kontinuerlig).
Media/ hjemmeside – internett – informasjon ut til brukere/befolkning
Informasjonsbrosjyre om omorganisering dersom prosessen gjennomføres ved samtidig
drift
Det opprettes kontakt med sykehuset i Sandnessjøen og i Mo I Rana for kontinuerlig
oppdatering og event. Samarbeid om pasienter i byggefasen.

Kommunikasjonsplan

Nyhetsbrev januar 2015

Nyhetsbrev april/mai 2015

Nyhetsbrev februar/mars 2015

16

17

5

Økonomi (oppdateres fortløpende)
Prosjektkostnad (totalt) har en øvre ramme på19 mil. kr. inkludert prosjektering og inkl.
mva. Tekniske løsninger inkluderes i kostnader knyttet til bygg. (Forprosjektet har et
kostnadsestimat på 850 000,- kr. inkl. mva. Detaljprosjekteringen har et kostnadsestimat
på ca 2 mill kr. inkl. mva)

•

Produktivitet:
• Effektivisering bruk av arealer bidrar til tilrettelegging for økt produktivitet/ økt
kapasitet innenfor fagområdene der etterspørselen er stigende. En ekstra øyelege vil
gjøre det mulig å fordoble antall konsultasjoner pr. år.
• Netto inntjening på behandling er beregnet til 2,7 millioner kroner
• Sparte reisekostnader er beregnet til 2,4 millioner kroner
Økonomi/ Investeringskalkyle
Forprosjekt

kr. 850.000

Ombygging plan. 2 fløy
A,og C

19 mill.

Teknisk utstyr

1,5 mill inkludert legemiddelautomat.

Sparte driftskostnader
ved å slå sammen
medisinsk avdeling med
intensiv/mottak samt
variabel lønn
Innsparing lager
legemidler, lønn
sykepleier

3,3 millioner kroner

Økte inntekter ved økt
kapasitet øyeavdeling

2,7 millioner kroner

Sparte
transportkostnader

2,4 millioner kroner

Sum innsparing

Ca 7,5-7,9 mill

Kostnadene i
forprosjekt belastes
prosjektnummer
20008.

17

18

6

Dokumenter
•
•
•
•
•
•
•

Spesialisthelsetjenesteloven
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Oppdragsdokument Helgelandssykehuset 2014
Prosjektbeskrivelse – sammenslåing av avdelinger
Riksrevisjonens undersøkelse av effektive sykehus
Samdata 2012, helsedirektoratet
Prosessplan for personellomstilling

MOSJØEN 12.06.2015
Vedlegg:
Fremdriftsplan
Dato

Vedlegg 1
Arena

Aktivitet

Merknad

01.12.14

Utarbeide forslag til
prosessplan for
gjennomføring av
prosjekt Med.avd. med
Intensiv/akuttmottak

Lage utkast til
prosessplan

2.12.14

Invitasjon til drøfting
sendes ut med forslag
til prosessplan

Vedlagt forslag til
prosessplan

10.12.14

Drøftingsmøte

Drøfte prosessplan for
prosjekt med.avd. med
Intensiv/Akuttmottak

Se drøftingsreferat

17.12.14

Dialogmøte HTV

Informasjon prosjekt/
og prosessplan
gjennomført (TSP)

TV ønsker referat fra
arbeidsgruppene
tilsendt

18.12.14

Ledergruppe lokalt

Behandle forslag til
prosessplan

Ble utsatt til over
nyttår

xx.01-2015

Ledergruppe HF

Behandle prosessplan
og forprosjekt bygg

11.12.14

Møte i arbeidsgruppe 3

Møte

Gr. 3 er opprettet og
startet

05.01.2015

Prosjektgruppe

Møte og nedsetting av
arbeidsgrupper

Dato er foreløpig
forslag til første møte

xx.xx.2015

Styret HF

Styresak prosjekt og
bygg HS Mosjøen

Adm.dir.

20.01.15

Arb.gruppe 1 A og B
og C

Bygg og planløsninger

Arbeide med
planløsninger
m/arkitekt

19.01.2015

Arb.gruppe 2

Oppstart

18

19
Kompetanse
19.01.15

Arb.gruppe 4

Ikke avklart oppstart.

2015 x 1 pr.mnd

Informasjon

Internett x 1 pr. mnd
m/nyhetsbrev
Info i ledergr.møter,
områdemøter,
avd.møter.

medio mars/april ang.
bygg

Styret

Styresak

Befaring Arkitekt 6 des 2014
Møte arb.gr.3 11 des.

Ny leder på plass først

Beslutning i fht. bygg

Januar
Befaring arkitekt 7 januar
Brukermøte 21 jan.
Gruppe 2: 19 jan.
Gruppe 4 19 jan.
Gruppe: 1A,B,C 20 jan.
Gruppe 3: 29 jan.

Februar
Brukermøte 11 februar

August
Dag kir flytter til fløy C og
samdrifter med med. Varighet
til desember 2015.
Start ombygging fløy A

Desember
Ferdigstille fløy A
Fysisk sammenslåing
med/int/mottak

Milepæler
April/mai
Klart til å legge ut
oppgradering fløy A og Fløy
D ut på Anbud

Januar 2016
Oppstart ombygging fløy C
Gjennomføres rom for rom, og
det tas utgangspunkt i drift
under bygging.
Øye pol. Blir værende der de
er frem til fløy C er ferdigstilt
våren 2016
Vedlegg:
Vedtak
19

20
Prosjektet for sammenslåing av med.avd. og Intensiv m/akuttmottak til en felles døgnavdeling
startet i mars 2014. Vedtak i saken ble fattet i lokal ledergruppe den 13.11.2014.
Omorganiseringen åpner for nødvendige tilpassninger, oppgradering og vedlikehold på bygg, og
til å styrke fagområder som er tildelt Helgeland og Mosjøen sykehus.
Vedtak:
Det foreslås at medisinsk avdeling og intensiv/akuttmottak slås sammen til en felles
døgnavdeling. Det legges til grunn en bemanning på totalt 35 årsverk i hht. nasjonal og lokal
norm. For at sammenslåingen skal kunne gjennomføres stilles følgende forutsetninger:
• Det tilføres ekstra investeringsmidler slik at ombygging av fløy
A/D til en felles og funksjonell avdeling med dertil egnet teknisk utstyr/hjelpemidler
• Det tilføres ekstra investeringsmidler til ombygging av Fløy C slik at den tilpasses drift av
dagkir.avd. samt øye pol.kl.
• Det tilføres ekstra midler til kompetanseheving av personalet slik at pasientkvalitet og trygghet
hos personalet ivaretas
• Det tilføres midler som kan benyttes til å bygge en ny og felles kultur og sikre godt arbeidsmiljø
• Ytterligere styrking av Helgelandsfunksjonene; urologi, øye, nevrologi, hud, plastikkkirurgi.
Under forutsetning av at forslaget vedtas og foretaksledelsen bevilger ekstraordinære
investeringsmidler anbefales følgende:
• Ny felles døgnavdeling kalles Medisinsk avd. m/intensiv/akuttmottak.
• Arbeidet med å rekruttere leder starter umiddelbart da leder av ny felles sengepost er den som
må lede utviklingsarbeidet
• Arbeidet med kompetanseplan starter snarest
Saken tas videre til ledergruppe HF for behandling.
Implementering er beregnet ferdig innen utgangen av 2015.
Sykdomsutvikling
Nasjonal fremskriving til 2030 viser en forventet økning på 50‐60 % for alle de aldersrelaterte
sykdommene: Høyt blodtrykk, hjerneslag, hjertesvikt, diabetes, kreft, muskel‐ og skjelettplager,
lårhalsbrudd og hofteleddsartrose. Sansetap og underernæring er også svært hyppig i de eldste
aldersgruppene. Det blir også flere eldre pasienter med sammensette lidelser. I den voksne
befolkningen er det for øvrig indikasjoner på at det blir en økning i overvekt, diabetes type 2 og
sykdommer i åndedrettsorganene (for eksempel KOLS hos kvinner og astma generelt), nyresvikt
og allergier. Visse kreftformer som tykk-tarmskreft og lungekreft forventes å øke, samt brystkreft
hos kvinner og prostatakreft hos menn. Det er forventet økning av forekomst av psykiske
lidelser, særlig depresjon og angst. Det er også ventet en økning i aldersrelaterte psykiske lidelser
som demens.
Et stort antall av disse pasientene vil primært bli behandlet i kommunen de bor i.
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Vedlegg 3
Styresak 44/2015

Risikovurdering av
Målet med prosjektet er å vurdere muligheten av å drifte intensiv m/akuttmottak og tilpasse drift til rammer
(økonomiske og aktivitetsbasert).
Målet med ROS-analysen hvordan vi kan drifte Intensiv/Akuttmottak som i dag:
- Kvalitet på tilbudet lik eller bedre enn før
- Godt arbeidsmiljø
- Bemanningsplan som i dag og tilpasset aktivitet
- Godt omdømme

Bakgrunn og hensikt for ROS
Finne risikomomenter og suksessfaktorene for å få til drift av Med.avd. som i dag, samt drift i fht. 14 senger

Gjennomføring av ROS
Risikoanalysen er utført den 22-29-30.sept. og 3.okt. 2014 av følgende personer:


Venche Abel, Brita Røli (Hege Akseth for Brita 30.09. og 3.10) , Ingunn Skaland, Iren Ramsøy, Torbjørg Paulsen, Eva Bjørhusdal,
Karianne Jarnes Aas, Stine Ødegård(deltatt på 2 av 4 møter),
Jonas Vasshaug ledet de 2 første møtene.

Oppfølging av ROS
Tiltakene følges opp linjevei, jfr oppsatte ansvarlig for det enkelte tiltak. Med ansvarlig menes pådriver.

Faktorer

Mål
Beskrivelse av mål

Hvorfor mål (Pasient,
ansatte, økonomi,
omdømme)

Suksessfaktorer
Styringsvariabel 1
1-1

Tilgjengelig tilstrekkelig
kompetanse til å ivareta alle
typer pasienter som
kommer til Med.avd.

Målet er å drifte en medisinsk avdeling som kan gi samme medisinske tilbud som i dag, med ressursbruk
tilpasset til et nedslagsfelt for 16200 innbyggere.
Dagens avdeling har 16 senger. Gråsonepasienter er inkl. i belegg og sengetall.
Med bakgrunn i de opplysninger vi har om dagens aktivitet, belegg og oppbygning av tilbud i kommunene, må
en være forberedt på ytterligere nedgang i sengetall.
Blå skrift er ROS-analyse i fht. 14 senger
Pasient – I en med.avdeling er målet at kvaliteten på det medisinske tilbudet skal være like godt eller bedre enn
dagens tilbud i med.avd..
Ansatte – Ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan blant annet måles gjennom utvikling
innen sykefravær og medarbeiderundersøkelser.
Økonomi – Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht til rammer slik at det er mer
kostnadseffektivt enn dagens drift av med.avd.
Omdømme – En egen med.avd. skal bidra til å styrke/opprettholde omdømmet til Helgelandssykehuset. Jfr.
PASOPP
Risikofaktorer
Nå-situasjon
Sannsynlighet
Konsekvens
Tiltak
Tiltaksansvarlig
Pasient – I en med.avd. er målet at kvaliteten på det medisinske tilbudet skal være like godt eller bedre enn i
dagens med.avd.
Ikke tilgjengelig
tilstrekkelig
kompetanse til å
ivareta alle typer
pasienter som kommer
til med.avd.

I dag er det for det
meste tilgjengelig og
tilstrekkelig
kompetanse til å ivareta
alle typer pasienter som
kommer til med.avd.
Avhengig av aktivitet
og pasienttype.

Kun deltidsstilling i
avd. unntatt avd.leder
og ass.avd. leder
Stillingsstørrelsene
er i dag snitt 67%

Mindre sannsynlig

Alvorlig

Kompetanseplan
opprettholdes
og
videreutvikles
Lett
tilgjengelige
prosedyrer for
alle typer
behandlingsforløp.

Avdelingsleder

Ved 14 senger, vil
stillingsstørrelse bli
65,17 % i hht.
bemanningsnorm

Sannsynlig

Svært alvorlig

Kompetansep
lan
opprettholdes
og
videreutvikles
Plan for
rekruttering
Plan for å
unngå stor
turnover og
beholde
personell

1-2

2-1

Ivareta pasienter det ikke er
fysisk plass til

Ikke kunne ivareta
pasienter det ikke er
fysisk plass til

Styringsvariabel 2

Ansatte – Ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan blant annet måles gjennom utvikling innen
sykefravær og medarbeiderundersøkelser.
Arbeidsbelastning
Sannsynlig
Alvorlig
Vurdere om
Avdelingsle
I dagens avdeling

Sørge for at

Dagens avdeling
tilgjengelige rom
som buffer

Lite sannsynlig

Lav

arbeidsbelastning ikke
oppleves som uhåndterlig.
Gjelder både mengde jobb
og innhold i oppgaver, ref
kompetanse i 1-1.

oppleves som
uhåndterlig. Gjelder
både mengde jobb og
innhold i oppgaver, ref
kompetanse i 1-1.

oppleves
arbeidsmengden
som håndterlig
avhengig av
aktivitet og
pasienttype.
Spesielt i perioder
med høy aktivitet
merkes det negativt
Det merkes negativt i
fht. merarbeid at det
er redusert allerede
en på dagtid etter
nedgang fra 17 til 16
senger.

noen av
arbeidsoppgavene kan
forskyves til
annen tid på
døgnet
Samarbeid
med legene i
fht.
visittarbeid og
deres oppgaver
(organisering
av
legetjenesten)
Bemanningsplaner og
turnuser må
settes opp slik
at tilstrekkelig
kompetanse er
tilgjengelig(god
sammensetting
av personell)
Sette opp en
turnus som
involverer de
ansattes ønsker
der mulig.
Samarbeid
m/dagavdeling

dere for
eksisterende
avdelinger

er om
personell, jfr.
det som står
under Injtensiv
Bruk av
stabiliseringsteamet ved
akutte
aktivitetstopper.
Hjelp fra
annen avd.
v/høy aktivitet
Lett
tilgjengelige
prosedyrer for
alle typer
behandlingsfor
løp.

Svært sannsynlig

Svært alvorlig

For lite
personell ut
fra norm
bemanningstall

2-2

Fysiske omgivelser må
være tilrettelagt slik at de
oppleves som
hensiktsmessige og
funksjonelle for arbeidet
som skal utføres.

Fysiske omgivelser er
tilrettelagt slik at de
ikke oppleves som
hensiktsmessige eller
funksjonelle for
arbeidet som skal
utføres.

ROS på 14 senger:
Med færre på vakt,
jfr.
bemanningsplaner/sengetall, vil
belastningen på den
enkelte øke.
I dagens med.avd. er Mindre sannsynlig
det lokaler med god
plass..Plass er også
pasientavhengig,
noen rom erfares er
for små i fht.
pasienttype (plass til
bruk av hjelpemidler)

Lav

Hjelpemidler
som for eks
dreieplate,
takheis, med
mer lett
tilgjengelig.

Bad er små på
enerommene
Slitasje i avdelingen
er stor

2-3

De ansatte er positive og
motiverte til å drifte avd.
som i dag.

De ansatte er ikke
positive og motiverte
til å drifte avd. som i
dag..

Pr. i dag er de
Lite sannsynlig
positive til å drifte
som i dag (16 senger)

Middels
Avdelingsle
der

I fht. 14 senger er
Meget sannsynlig
ansatte bekymret
for at det blir færre
på jobb og færre å
fordele oppgavene
på. 3 på vakt er for
lite i fht. 14 senger
slik det vil bli i fht.
norm bemanning på
14 senger

2-4

Drift av dagens modell
unngår ytterligere
deltidsstillinger/små
stillingsbrøker

Drift av dagens modell
bidrar til flere
deltidsstillinger/små
stillingsbrøker

I dagens medisinske
avdeling er det
allerede i dag bare
deltidsstilling,
unntatt leder og
ass.leder. Det er
fokus på å
opprettholde størst
mulig
stillingsprosent

Lite Sannsynlig

I hht
bemanningsnorm
vil det bli noe flere
og mindre
stillingsstørrelser

Svært sannsynlig

Svært alvorlig

Hjelpemidler
Vurdere
endring av
rutiner/døgnrytme
Bemanning ut
over norm

Alvorlig

Drifte
sammens med
andre for
ikke bli så få
på vakt
Kartlegge
uønsket deltid
blant de
berørte
ansatte.
Se på mulige
kombinasjoner
m/ stillingsbrøker på
dagavdelinger.
Minimum 50%
i døgnaavd.

Svært alvorlig

Økt
bemanning ut
over norm

Avdelingsle
dere.

med 14 senger.
2-5

Håndtere evt overtallighet
Styringsvariabel 3

3-1

Dagens drift er tilstrekkelig
kostnadseffektiv i fht.
Pasientstrøm og
pasientforløp.

Omstillingsret
ningslinjer
Økonomi – Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht til rammer slik at det er mer kostnadseffektivt enn
driften pr 2014
Ikke tatt med: ombyggingskostnader, samt kostnader knyttet til kompetanseutviklende tiltak
Dagens drift er ikke
I nå-situasjon her
Svært sannsynlig
Svært alvorlig
Sammenslåing
tilstrekkelig
menes her at
med annen
kostnadseffektiv i fht.
tiltakene i pkt 1-2 er
avd.
Pasientstrøm og
gjennomført
pasientforløp
(kommunesamarbeid
og tydeligere
Samarbeid
selektering).
m/dagavdeling
er.
Mer
kostnadseffektivt
mtp de pasientene
som ikke blir
”feilsendt” fra
kommunehelsetjenest
en.
Bemanning
Mindre sannsynlig
redusert til 14
senger er tilpasset i
fht. beleggsutvikling
.

Svært alvorlig

Sammenslåin
g med annen
avd.
Samarbeid
m/dagavdelin
ger.

3-2

Reduksjon i
bemanningsforbruk
(fast/variabel lønn, innleie).

Ingen reduksjon i
bemanningsforbruk
(fast/variabel lønn,
innleie).

Overforbruk i
forhold til rammer og
aktivitet.

Svært sannsynlig

Svært alvorlig
Redusere
aktivitet og
lage rutiner og
prosedyrer for
pasientstrømm
en
Fokus på
liggetid og
utskrivning,
effektivisering
av behandling

Tilpasset aktivitet
kan medføre redusert
sengetall, og dermed
redusert bemanning.

Avd.overlege

Forsvarlig
grunnbemanni
ng

14 senger: Jfr.
ovenfor for 16
senger. Tilpasset
aktivitet kan
medføre redusert
sengetall, og
dermed redusert
bemanning.

4-1

Styringsvariabel 4
Forventningsstyring i
forhold til pasientstrøm og
pasientforløp (selektering).

Lite sannsynlig

Svært alvorlig

Jfr. ovenfor
for 16 senger
Fokus på
liggetid og
utskrivning,
effektivisering av
behandling

Omdømme – Drift av med.avd. skal bidra til å styrke omdømmet til Helgelandssykehuset. PASOPP
Klarer ikke å ivareta
I dag er dette i fht.
Lite sannsynlig
Middels
forventningsstyring i
utskrivning eller at
forhold til
pasient skal til annet
pasientstrøm og
behandlingssted
pasientforløp
(selektering).

Avd.overlege

14 senger: Samme
som for 16 senger
4-2

4-3

Transport skal forstås og
oppleves som ”riktig” av
pasient
(forventningsstyring).
Lokaler bidrar til positiv
pasientopplevelse.

Transport forstås ikke
og oppleves ikke som
”riktig” av pasient
(forventningsstyring)
Lokaler bidrar ikke til
positiv
pasientopplevelse.

Pr. i dag er det greit i
fht. transport.

Lite sannsynlig

Middels

Med.avd. har i dag
samme lokaler og
har det greit
plassmessig, men
det er behov for
oppussing.

Svært sannsynlig

Alvorlig

Oppussing av
lokaler

Lite sannsynlig

Alvorlig

Kompetanseplan
opprettholdes
og

Palliativt rom
m/tilbehør får god
tilbakemelding fra
pas. og pårørende
Ikke toalett/bad på
alle rom
Dårlige vinduer
Temp.regulering ikke
god

4-4

Tilstrekkelig og kompetent
personale i møte med
pasient.

Det er ikke
tilstrekkelig og
kompetent personale
på plass i møte med

Samme v/14 senger
Dagens
med.personell har
god kompetanse og
det er tilstrekkelig på

pasient

jobb til å ivareta
kompetansen.

videreutvikles

Utfordringer er
v/aktivitetstopper
og ved enkelte
pasienttyper som
krever ekstra
oppfølging.

Lett
tilgjengelige
prosedyrer for
alle typer
behandlingsfor
løp.

Pga svingninger i
pas.ant kan
med.avd i perioder
ha lav aktivitet og
bemanningsfaktore
n vil da være
høyere enn
normen. Likeså vil
den være lavere når
det er topper
m/aktivitet/overbel
egg. Personellet har
mulighet til å bruke
denne ekstra tiden
på pas og til
kompetanseheving.
Ifht 14 senger
Ved reduksjon i
stillinger er det
utfordrende å ha
kompetansevedlike

Sannsynlig

Svært alvorlig

Kompetanseplan
opprettholdes
og
videreutvikles

hold i små
stillingsbrøker
Det blir en
utfordringer i fht. å
ha nok personell på
hver vakt, holde på
personell i med.avd.

i tillegg til å klare
å holde på
personell i
med.avd.

Sannsynlighet
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Forklaring

Forklaring
Konsekvens
Ubetydelig
Lav
Middels
Alvorlig
Svært alvorlig/kritisk

Plan for
rekruttering
Plan for å
unngå stor
turnover og
beholde
personell
Informasjon
og framsnakke
arbeidsplass.
Ha gode
pasienthistorier å
framheve.

Svært

4-3

Sannsynlighet

Meget

2-1 2-4
3-1 3-2
2-3

Sannsynlig

2-1

Mindre

2-2

Lite
Ubetydelig

1-1

1-1

1-2

2-3 4-1 4-2

2-4 4-4

3-2

Lav

Middels

Alvorlig

Svært alvorlig

Konsekvens

Vedlegg 4
Styresak 44/2015

Risikovurdering av
Målet med prosjektet er å vurdere muligheten av å drifte intensiv m/akuttmottak og tilpasse drift til rammer
(økonomiske og aktivitetsbasert).
Målet med ROS-analysen hvordan vi kan drifte Intensiv/Akuttmottak som i dag:
- Kvalitet på tilbudet lik eller bedre enn før
- Godt arbeidsmiljø
- Bemanningsplan som i dag og tilpasset aktivitet
- Godt omdømme

Bakgrunn og hensikt for ROS
Finne risikomomenter og suksessfaktorene for å få til drift av Intensiv/akuttmottak som idag.

Gjennomføring av ROS
Risikoanalysen er utført den 22-29-30.sept. og 3.okt. 2014 av følgende personer:


Venche Abel, Brita Røli (Hege Akseth for Brita 30.09. og 3.10) , Ingunn Skaland, Iren Ramsøy, Torbjørg Paulsen, Eva Bjørhusdal,
Karianne Jarnes Aas, Stine Ødegård(deltatt på 2 av 4 møter),
Jonas Vasshaug ledet de 2 første møtene.

Oppfølging av ROS
Tiltakene følges opp linjevei, jfr oppsatte ansvarlig for det enkelte tiltak. Med ansvarlig menes pådriver.

Faktorer

Mål
Beskrivelse av avdelingen

Hvorfor mål (Pasient,
ansatte, økonomi,
omdømme)

Suksessfaktorer

1-1

Styringsvariabel 1
Tilgjengelig tilstrekkelig
kompetanse til å ivareta alle
typer pasienter som
kommer til avdelingen.

Målet med en Intensivavd./akuttmottak er å kunne gi samme medisinske tilbud som i dag, med ressursbruk tilpasset til et
nedslagsfelt for 16200 innbyggere.
Dagens avdeling har 11 senger og skal drives ut fra følgende fordeling:
 4 medisinske intensive/intermediære senger (1 intensiv/3 intermediærsenger)
 4 recovery-/kir. overligger-senger
 3 senger i akuttmottaket
Pasient – I en Intensiv/akuttmottak er målet at kvaliteten på det medisinske tilbudet skal være like godt eller bedre enn i
dag.
Ansatte – Ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan blant annet måles gjennom utvikling innen
sykefravær og medarbeiderundersøkelser.
Økonomi – Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht til rammer slik at det er mer kostnadseffektivt enn
driften pr 2014.
Omdømme – Å la avdelingen forbli slik den er skal bidra til å styrke omdømmet til Helgelandssykehuset. PASOPP
Risikofaktorer
Nå-situasjon
Sannsynlighet
Konsekvens
Tiltak
Tiltaksansvarlig
Pasient – I Intensiv/akuttmottak er målet at kvaliteten på det medisinske tilbudet skal være like godt eller bedre enn i dag.
Ikke tilgjengelig
Avdelingen har i dag Lite sannsynlig
Svært alvorlig
Ha backupAvdelingstilstrekkelig
kompetanse i fht. den
plan for å takle leder for
kompetanse til å
oppgaven som
(aktivitetsbasert)
samtidighetseksisterende
ivareta alle typer
utføres.
konflikter.
avdeling
pasienter som kommer Legevaktstelefonen
(bruk av
til avdelingen.
tas ut og dermed
stabiliseringsreduseres dagens
team og/eller
bemanning med 1.93
andre på
årsverk.
arbeid)
Utvikle
kompetansepla
ner/oversikt
som viser
hvilken
kompetanse
som er
nødvendig for
å kunne drifte

avdeling ihht.
til
kvalitetsmål.
Her må det
også tas
hensyn til
ferieavvikling
og håndtering
(mtp
kompetanse)
av evt fravær,
samt behov for
kompetanse i
kliniske
grupper som
kan tilkalles.
Planlegge og
gjennomføre
kompetanseutviklende
tiltak for å
møte krav i
kompetanseplan.
Bemanningsplaner og
turnuser må
settes opp slik
at tilstrekkelig
kompetanse er
tilgjengelig.
Lett

1-2

Klare ivareta pasienter som
kommer til avd.

Klarer ikke ivareta
pasienter som kommer
til avd,

Med nåværende
løsning er det
tilgjengelige rom for
buffer/høy aktivitet.
Pasienter som det
ikke er fysisk plass
til i Mosjøen sendes
til andre avdelinger i
Helgelandssykehuset
.

Styringsvariabel 2
2-1

Sørge for at
arbeidsbelastning ikke
oppleves som uhåndterlig.
Gjelder både mengde jobb
og innhold i oppgaver, ref
kompetanse i 1-1.

Lite sannsynlig

Middels

tilgjengelige
prosedyrer for
alle typer
behandlingsforløp.
Samarbeid
med
kommuner i
planleggingen
av
pasientstrøm
og
pasientforløp.
Tydeligere
selektering i
mottaket i
forhold til
kirurgisk øhjelp hvor
Mosjøen ikke
har
Helgelandsfunksjon.

Samhandlingssjef

Avdelingsoverlege ved
kirurgisk
avdeling

Ansatte – Ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan blant annet måles gjennom utvikling innen
sykefravær og medarbeiderundersøkelser.
Arbeidsbelastning
Per i dag er det et
Sannsynlig
Alvorlig
Bemanningspl Avdelingsoppleves som
bredt spekter av
aner og
leder for
uhåndterlig. Gjelder
oppgaver som
turnuser må
eksisterende
både mengde jobb og
beherskes og utføres.
settes opp slik avdelinger
innhold i oppgaver, ref Det antas også at det
at tilstrekkelig
kompetanse i 1-1.
blir flere oppgaver på
kompetanse er
den enkelte v/
tilgjengelig.
bemanningsreduksjon

Sette opp en
turnus som
involverer de
ansattes ønsker
der mulig.
Bruk av
stabiliseringsteamet ved
akutte
aktivitetstopper.

2-2

Fysiske omgivelser er
tilrettelagt slik at de
oppleves som
hensiktsmessige og
funksjonelle for arbeidet
som skal utføres.

Fysiske omgivelser er
tilrettelagt slik at de
ikke oppleves som
hensiktsmessige eller
funksjonelle for
arbeidet som skal
utføres.

Har en ny
funksjonell avdeling.

Lite sannsynlig

Alvorlig

Lett
tilgjengelige
prosedyrer for
alle typer
behandlingsforløp.
Hjelpemidler
som for eks
dreieplate,
takheis, med
mer lett
tilgjengelig.
Endre forslag
til planløsning
som ivaretar
lagerplass,
pårørenderom,
rapportrom, og
arealbehov på
arbeidsstasjon
er.

Avd.leder

2-3

2-4

De ansatte er positive og
motiverte til å fortsette drift
av avd. slik den er.
Drift av dagens modell
v/intensiv bidrar til mindre
uønsket deltid.

De ansatte er negative
og lite motiverte til å
drifte avdelingen som
idag
Drift av dagens modell
v/intensiv bidrar ikke
til mindre uønsket
deltid.

Ansatte er i dag
meget positiv til drift
av avd. som i dag

Lite sannsynlig

I dagens bemanning
er det 10
intensivsykepleiere
m/100% stilling og
resterende med snitt
75 % stilling v/avd.

Lite

Ubetydelig

Alvorlig

Muligheter for
arbeid hver
3.helg når LVsentral tas ut
(færre på helg)

Kartlegge
uønsket deltid
blant de
berørte
ansatte.
Se på mulige
kombinasjoner
med
stillingsbrøker
på
dagavdelinger.
Kartlegge om
det er ønskelig
å ha arbeid i 2
forskjellige
avdelinger.
Bør i tilfelle
være minst
50%stilling på
døgnavd.

Avdelingsle
der
Lederlinja
Avdelingsle
der.

2-5

Håndtere evt overtallighet

Styringsvariabel 3
3-1

Dagens drift er tilstrekkelig
kostnadseffektiv i fht.
Pasientstrøm og
pasientforløp

Omstillingsret
ningslinjer
Økonomi – Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht til rammer slik at det er mer kostnadseffektivt enn
driften pr 2014.
Dagens drift er ikke
I nå-situasjon her
Svært sannsynlig
Svært alvorlig
God
Avd.leder i
tilstrekkelig
menes her at
planlegging av samarbeid
kostnadseffektiv i fht.
tiltakene i pkt 1-2 er
elektiv
med berørte
Pasientstrøm og
gjennomført
aktivitet.
avdelingsov
pasientforløp
(kommunesamarbeid
erleger
og tydeligere
Selektere
selektering).
pasientene i
akuttmottak og
Mer
godt
kostnadseffektivt
samarbeid med
mtp de pasientene
kommunelege
som blir ”feilsendt”
fra kommunehelsetjenesten.
Mulige økte
transportkostnader
for foretaket pga
tydeligere selektering
– dog mer effektivt
mtp at man
behandler de
”riktige” pasientene.
Mulig økte kostnader
grunnet strengere
selektering og
dermed muligens
mer bruk av
følgetjenester

3-2

Reduksjon i
bemanningsforbruk
(fast/variabel lønn, innleie).

Ingen reduksjon i
bemanningsforbruk
(fast/variabel lønn,
innleie).

Overforbruk i
forhold til rammer og
aktivitet.

Svært sannsynlig

Svært alvorlig

Jfr. 3-1
Tettere
samarbeid/
sammenslåing
med
Dagkir.avd.
om personell

Tilpasset aktivitet
kan medføre redusert
sengetall og dermed
redusert
bemanningsbehov.
Må ha bemanning
nok til beredskap i en
akuttavd.

Sammenslåing
m/annen avd.
God
oppfølging/
styring i fht.
budsjett og
aktivitet

4-1

4-2

Styringsvariabel 4
Forventningsstyring i
forhold til pasientstrøm og
pasientforløp (selektering).

Transport skal forstås og
oppleves som ”riktig” av
pasient
(forventningsstyring).

Omdømme – Intensiv m/akuttmottak skal bidra til å styrke omdømmet til Helgelandssykehuset. PASOPP
Klarer ikke å ivareta
Pasientstrøm ikke
Meget sannsynlig
Alvorlig
Bedre
forventningsstyring i
helt optimal i dag.
retningslinjer
forhold til
Generell feilstyring
for hvilke
pasientstrøm og
begge veier.
pasienter som
pasientforløp
skal til
(selektering).
Mosjøen

Transport forstås ikke
og oppleves ikke som
”riktig” av pasient
(forventningsstyring).

I dag oppleves det
riktig for pasient når
det gjelder
funksjonsfordeling.

Lite sannsynlig

Middels

Bedre
kommunikasjo
n til våre
samhandlingsp
arter.
God
informasjon til
pas. Og
samhandlingsp

Avd.overleger

AMK

Kan i enkelte tilfeller
bli bedre.
4-3

Nye og funksjonelle lokaler
bidrar til positiv
pasientopplevelse.

4-4

Tilstrekkelig og kompetent
personale i møte med
pasient.

Nye lokaler er ikke
funksjonelle og bidrar
ikke til positiv
pasientopplevelse.
Det er ikke
tilstrekkelig og
kompetent personale
på plass i møte med
pasient

arter

Har i dag nye og
funksjonelle lokaler.

Lite sannsynlig

Ubetydelig

I dag er det en solid
stamme av kjente
int.spl./spl. på plass,
men en vil ha
perioder m/nyansatte
der opplæringen ikke
er ferdig.

Sannsynlig

Alvorlig

Bruke
stabiliseringste
amet og
kollegaer når
det er behov
Gode
bemanningspla
ner og
sammensetnin
g av personell
på vakt.

Avd.leder

Sannsynlighet
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Forklaring

Forklaring
Konsekvens
Ubetydelig
Lav
Middels
Alvorlig
Svært alvorlig/kritisk
Svært

3-1

Sannsynlighet

Meget

4-1

Sannsynlig

2-1 4-4

3-2

Mindre
Lite

2-3 4-3
Ubetydelig

Lav

1-2, 4-2

2-2 2-4

1-1

Middels

Alvorlig

Svært alvorlig

Konsekvens

Vedlegg 5
Styresak 44/2015

Risikovurdering av
Målet med prosjektet er å vurdere muligheten av å slå sammen med.avd. og intensiv for å tilpasse drift til rammer
(økonomiske og aktivitetsbasert).
Målet med ROS-analysen hvordan vi ved sammenslåing kan oppnå:
- Kvalitet på tilbudet lik eller bedre enn før
- Godt arbeidsmiljø
- Bemanningsplan ut fra forslag fra referansegruppen
- Godt omdømme

Bakgrunn og hensikt for ROS
Finne risikomomenter og suksessfaktorene for å få til en sammenslåing av avdelingene

Gjennomføring av ROS
Risikoanalysen er utført den 22-29-30.sept. og 3.okt. 2014 av følgende personer:


Venche Abel, Brita Røli (Hege Akseth for Brita 30.09. og 3.10) , Ingunn Skaland, Iren Ramsøy, Torbjørg Paulsen, Eva Bjørhusdal,
Karianne Jarnes Aas, Stine Ødegård(deltatt på 2 av 4 møter),
Jonas Vasshaug ledet de 2 første møtene.

Oppfølging av ROS
Tiltakene følges opp linjevei, jfr oppsatte ansvarlig for det enkelte tiltak. Med ansvarlig menes pådriver.

Faktorer

Mål
Beskrivelse av mål

Hvorfor mål (Pasient,
ansatte, økonomi,
omdømme)

Suksessfaktorer
Styringsvariabel 1
1-1

Tilgjengelig/ tilstrekkelig
kompetanse til å ivareta
alle typer pasienter som
kommer til felles
døgnavdeling.

Målet med en felles døgnavdeling er å kunne gi samme medisinske tilbud som i dag, med ressursbruk tilpasset
til et nedslagsfelt for 16200 innbyggere.
Med bakgrunn i de opplysninger vi har om dagens aktivitet, belegg og videre nedgang i liggedøgn og
innleggelser, beregnes en slik avdeling til 23 senger. Gråsonepasienter er tatt med. 23 senger er beregnet ut fra
følgende fordeling:
 14 medisinske senger (inkl. gråsonepasienter)
 3 medisinske intensive/intermediære senger (1 intensiv/ 2 intermediærsenger)
 4 recovery-/kir. overligger-senger
 2 senger i akuttmottaket
Pasient – I en felles sengeavdeling er målet at kvaliteten på det medisinske tilbudet skal være like godt eller
bedre enn i 2 separate avdelinger.
Ansatte – Ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan blant annet måles gjennom utvikling
innen sykefravær og medarbeiderundersøkelser.
Økonomi – Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht til rammer slik at det er mer
kostnadseffektivt enn driften pr 2014 (to separate avdelinger).
Omdømme – Sammenslåing av avdelingene skal bidra til å styrke omdømmet til Helgelandssykehuset.
PASOPP
Risikofaktorer
Nå-situasjon
Sannsynlig- Konsekvens Tiltak
Tiltakshet
ansvarlig
Pasient – I en felles sengeavdeling er målet at kvaliteten på det medisinske tilbudet skal være like godt eller
bedre enn i 2 separate avdelinger.
Ikke tilgjengelig/
tilstrekkelig
kompetanse til å
ivareta alle typer
pasienter som
kommer til felles
døgnavdeling.

Ved å slå sammen
avdelingene i dag og
opprette felles turnus
vil vi kunne komme i
situasjoner der man
ikke har eller er alene
om å ha nødvendig
kompetanse
(støttefunksjoner ikke
god nok kvalitet).

Meget
sannsynlig

Svært alvorlig

Utvikle
kompetanseplaner/ov
ersikt som viser
hvilken kompetanse
som er nødvendig for
å kunne drifte
avdeling ihht.
kvalitetsmål. Her må
det også tas hensyn
til ferieavvikling og
håndtering (mtp
kompetanse) av evt
fravær, samt behov

Avdelingslede
re for
eksisterende
avdelinger

for kompetanse i
kliniske grupper som
kan tilkalles.
Planlegge og
gjennomføre
kompetanseutviklend
e tiltak for å møte
krav i
kompetanseplan.
Bemanningsplaner
og turnuser må settes
opp slik at
tilstrekkelig
kompetanse er
tilgjengelig.

1-2

Ivareta pasienter som det
ikke er fysisk plass til.
Dette gjelder både
totalantall og situasjoner
der man ikke kan tilby
nok enerom.

Klarer ikke ivareta
pasienter som det
ikke er fysisk plass
til.

Med gammel løsning
var det tilgjengelige
rom som buffer. I ny,
felles avdeling er det
ikke tilgjengelige rom
som buffer.
Pasienter som det ikke
er fysisk plass til i
Mosjøen sendes til
andre avdelinger i
Helgelandssykehuset.

Meget
sannsynlig

Middels

Lett tilgjengelige
prosedyrer for alle
typer
behandlingsforløp.
Samarbeid med
kommuner i
planleggingen av
pasientstrøm og
pasientforløp.

Samhandlingss
jef

Tydeligere
selektering i mottaket
i forhold til kirurgisk
ø-hjelp hvor Mosjøen Avdelingsover
ikke har
lege ved
Helgelandsfunksjon. kirurgisk
avdeling

Styringsvariabel 2
2-1

Sørge for at
arbeidsbelastning ikke
oppleves som uhåndterlig.
Gjelder både mengde jobb
og innhold i oppgaver, ref
kompetanse i 1-1.

Ansatte – Ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan blant annet måles gjennom utvikling innen
sykefravær og medarbeiderundersøkelser.
Arbeidsbelastning
Felles avdeling vil i
Meget
Svært alvorlig Bemanningsplane Avdelingsledere
oppleves som
første omgang gi et
sannsynlig
r og turnuser må
for eksisterende
uhåndterlig.
bredere spekter av
settes opp slik at
avdelinger
Gjelder både
oppgaver som må
tilstrekkelig
mengde jobb og
beherskes og utføres.
kompetanse er
innhold i oppgaver, Det antas også at det
tilgjengelig.
ref kompetanse i 1- blir flere oppgaver på
1.
den enkelte.
Sette opp en
turnus som
involverer de
ansattes ønsker
der mulig.
Bruk av
stabiliseringsteam
et ved akutte
aktivitetstopper.

2-2

Fysiske omgivelser må
være tilrettelagt slik at de
oppleves som
hensiktsmessige og
funksjonelle for arbeidet
som skal utføres.

Fysiske omgivelser
er tilrettelagt slik at
de ikke oppleves
som
hensiktsmessige
eller funksjonelle
for arbeidet som
skal utføres.

I foreslått planløsning
virker det som det ikke
er skissert tilstrekkelig
med arbeidsplass rundt
senger. Størrelse på
dusj og toalett
vurderes også som for
lite til å være
funksjonelt.
Pårørenderom/samtale

Sannsynlig

Alvorlig

Lett tilgjengelige
prosedyrer for alle
typer
behandlingsforløp
.
Hjelpemidler som
for eks dreieplate,
takheis, med mer
lett tilgjengelig.
Endre forslag til
planløsning som
ivaretar
lagerplass,
pårørenderom,
rapportrom, og

rom mangler.

arealbehov på
arbeidsstasjoner.

Mangler nærlager for
hjelpemidler.

2-3

De ansatte er positive og
motiverte til å
gjennomføre tiltaket.

De ansatte er
negative og lite
motiverte til å
gjennomføre
tiltaket.

Antagelser er basert på
tegninger uten
målestokk og gjelder
arealbeskrivelser.
Minimumskrav til
arbeidsplass rundt
senger og dusj/toalett
vurderes av gruppen
som ikke tilstrekkelig
funksjonell for
arbeidet som skal
utføres.
Skepsis til
gjennomførbarhet i
forhold til fysiske
omgivelser.
Ikke trygg på at
nødvendig
kompetanseheving
skjer i
forkant/forbindelse
med implementering,
ref pkt 1-1 og 2-1.
Usikker på om det er
planlagt tilstrekkelig
sengetall/bemanning.

Meget
sannsynlig

Svært alvorlig

De ansatte har fått
se tegninger og
kommet med
innspill til
prosjektgruppen
som jobber opp
mot arkitekt for
videreutvikling av
bygningsløsning.
Må holdes
oppdatert på
videre prosess.
Involvere de
ansatte i utvikling
av
kompetanseplaner
og gjennomgang
av

kompetansebehov Avdelingsledere
.
Tidsplaner for
iverksettelse av
kompetanseutvikli
ng, ref tiltak pkt
1-1.
Skape forståelse
for og trygghet til
planlagte tiltak for
å få ”rette”
pasienter inn, ref
tiltak under pkt 12

2-4

Tiltaket bidrar til mindre
uønsket deltid.

Tiltaket bidrar ikke
til mindre uønsket
deltid.

Mange og små
deltidsstillinger gjør
det vanskeligere å få
god kontinuitet
(kompetanse). Det
spiller også inn på
tilhørighet, attraktivitet
(rekruttering). Uønsket
deltid er også en faktor
som spiller inn i det
psykososiale miljøet.
I de foreslåtte
bemanningsplanene
som er lagt inn i
rapportforslaget vil det
totalt sett ca 71%
stillingsstr. i snitt.

Sannsynlig

Alvorlig

Kartlegge uønsket
deltid blant de
berørte ansatte.
Se på mulige
kombinasjoner
med
stillingsbrøker på
dagavdelinger.
Minimum 50%
stilling i døgnavd.

Lederlinja
Avdelingsledere.

Hvis 10 spes.spl. skal
beholde 100% stilling
som i dag, er det
tilbake årsverk som
fordeles på resterende
spl. Det blir da
tilsvarende 63%
stillinger på disse.
2-5

Håndtere evt overtallighet

Styringsvariabel 3

3-1

Mer kostnadseffektiv
pasientstrøm og
pasientforløp.

Omstillingsretnin
gslinjer
Økonomi – Tilpasse drift (aktivitet, sengetall og bemanning) i hht til rammer slik at det er mer kostnadseffektivt enn
driften pr 2014 (to separate avdelinger).
Ikke med: ombyggingskostnader, samt kostnader knyttet til kompetanseutviklende tiltak
Ikke mer
I nå-situasjon her
Mindre
Alvorlig
kostnadseffektiv
menes her at tiltakene i
pasientstrøm og
pkt 1-2 er gjennomført
pasientforløp.
(kommunesamarbeid
og tydeligere
selektering).
Mer kostnadseffektivt
mtp de pasientene som
ikke blir ”feilsendt” fra
kommunehelsetjeneste
n.
Mulige økte
transportkostnader for
foretaket pga
tydeligere selektering
og mulig økt bruk av
følgetjenesten – dog
mer effektivt mtp at
man behandler de

3-2

Reduksjon i
bemanningsforbruk
(fast/variabel lønn,
innleie).

Ingen reduksjon i
bemanningsforbruk
(fast/variabel lønn,
innleie).

”riktige” pasientene.
Overforbruk i forhold
til rammer og aktivitet
(jfr. Sykehusforbruk
SINTEF-rap 2013).

Lite
sannsynlig

Alvorlig
Jfr,1-2
Grunnbemanning
en må være
tilstrekkelig for å
unngå unødig
overtid

Tilpasset aktivitet
medfører redusert
sengetall kontra 2014,
og dermed redusert
bemanningsbehov.

4-1

Styringsvariabel 4
Forventningsstyring i
forhold til pasientstrøm
og pasientforløp
(selektering).

Utarbeide
årsturnus/halvårsturnus

Omdømme – Sammenslåing av avdelingene skal bidra til å styrke omdømmet til Helgelandssykehuset. PASOPP
Klarer ikke å styre
I dag ligger det en del
Sannsynlig
Alvorlig
J.fr 1-2
pasientstrøm og
kir.OBS-pas. i mottak
pasientforløp
som følge av
Bedre
(selektering).
skadestuepoliklinikken
kommunikasjon
vi har. Dette kan også
og samarbeid med
bli i felles avdeling.
kommuneleger og
LMS.
Informasjon og
opplæring av
personalet slik at
seleksjon og
pasientstyring
oppfattes av
pasient som
forsvarlig og
riktig behandling.

4-2

Transport skal forstås og
oppleves som ”riktig” av

Transport oppleves
som

I dag forflyttes
pasienter på Helgeland

Svært
sannsynlig

Alvorlig

Informasjon og
opplæring av

Avd.leder

pasient
(forventningsstyring).

4-3

Nye og funksjonelle
lokaler bidrar til positiv
pasientopplevelse.

”uhensiktsmessig”
av pasient
(forventningsstyrin
g).

Nye lokaler er ikke
funksjonelle og
bidrar ikke til
positiv
pasientopplevelse.

ut fra
funksjonsfordeling,
men pasient forstår
dette ut fra god
informasjon.
Det forventes økt
transport av pasienter i
en felles avdeling
begrunnet med
begrenset kapasitet på
senger.

Nye lokaler ser ikke ut
til å være funksjonell
og mangler plass.
Plassmangle kan
medføre mer flytting
av pasienter internt i
avd. for å få de riktig
plassert i fht. plass og
kjønn.

personalet som
skal
videreformidle til
pasient/pårørende

Svært
sannsynlig

Alvorlig

Informasjon må
følges opp i
mottakende
avdeling

Områdesjef

Informasjon ut
om funksjonsfordeling
Takheis montert
på flere rom

Enhetsdir.

Pasientrom og
bad må ha plass
rundt pasient.
Tegninger må
forbedres
Ansatte må være
med i utforming
av avdelingen.
Slagrom må ha
god plass/riktig
areal.
Dagligstue/opphol
dsrom for
pasientene
Nok
enerom/isolat

Områdesjef

Palliative rom
m/tilknyttet
pårørenderom.
4-4

Tilstrekkelig og
kompetent personale i
møte med pasient.

Det er ikke
tilstrekkelig og
kompetent
personale på plass i
møte med pasient

I dag er det 10 årsverk
spesialsykepleiere i
100%, resterende
spes.spl. og
sykepleiere går i dag
deltidsstilling. Det er
flere erfarne
sykepleiere og
hjelpepleiere m/ god
kompetanse og flere
med spes.kompetanse.
Vil bli deltidsstillinger
og meget viktig med
vedlikehold av
kompetanse.

Mindre
sannynlig
(aktivitetsbas
ert)

Alvorlig

God turnusplan
der en tar hensyn
til å ha rett
kompetanse på
hver vakt.
Ha en utarbeidet
kompetanseplan i
fht. Hva som er
nødvendig for
vedlikehold og
videreutvikling av
god kompetanse.
Personale må få
delta i utvikling
av
kompetanseplan.
Kompetansehevin
g/fagdager
innbygget i
turnus.
Fortsette m/ støtte
til
videreutdanning.
Fokus på
rekruttering

Avd.leder

Sannsynlighet
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Forklaring

Forklaring
Konsekvens
Ubetydelig
Lav
Middels
Alvorlig
Svært alvorlig/kritisk
Svært

4-2, 4-3

Sannsynlighet

Meget

1-2

1-1, 2-1, 2-3,

Sannsynlig

2-2, 2-4, 4.1

Mindre

3-1, 4-4

Lite
Ubetydelig

Lav

Middels

Konsekvens

Alvorlig

Svært alvorlig
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Faktorer

01.06.2015
Mål
Beskrivelse av mål

Hvorfor mål (Pasient,
ansatte, økonomi,
omdømme)

Suksessfaktorer
Styringsvariabel 1
1,1 Pasientene får
behandling innenfor
forsvarlig ventetid

1.2 Pasientene slipper å reise
til andre sykehus for å få
øyebehandling

Styringsvariabel 2
2.1 Rekruttere øyelege og
hjelpepersonell

Ros-analyse laget av avd leder Elin Grønvik og kst. områdesjef Bjørg Rossvoll
Etablere en fremtidsrettet øyepoliklinikk
Ivareta øyetilbudet på Helgeland og sørge for å få riktig kompetanse på plass, samt gode arbeidsforhold for
personalet. Har i dag en øyelege og 1,4 årsverk øyesykepleier. I tillegg må det rekrutteres en til øyelege og
hjelpepersonell I tillegg trenges det nødvendig basisutstyr og areal til kontorer, behandlingsrom og
undersøkelsesrom.
Pasienter; forsterke øyetilbudet slik at alle pasientene får et tilbud. I dag er det lang ventetid, ca 3 mnd over
anbefalt behandlingstid. I regional øyeplan for Helse Nord er det anbefalt to øyeleger i HF Mosjøen og at i tillegg
to leger får privat tilskudd på Helgland.
Ansatte; gode arbeidsforhold for alle ansatte, legen får nødvendig assistanse, nødvendig basisutstyr og areal
Økonomi; øye poliklinikken gir overskudd økonomisk ved både inntekter og sparte reiseutgifter
Omdømme; Tiltakene vil gi styrket omdømme
Risikofaktorer
Nå-situasjon
Sannsynlighet
Konsekvens
Tiltak
Tiltaksansvarlig
Pasienter; sikre at øyepasienter på Helgeland får behandling innen behandlingsfrist
Pasientene får ikke
Pasientene venter
Svært sannsynlig alvorlig
Ansette en til Avd leder/
behandling innenfor over anbefalt tid.
øyelege +
områdesjef
forsvarlig ventetid
hjelpe
personell/opp
gaveglidning
Pasientene må reise
Noen pasienter må Svært sannsynlig middels
Ansette
Avd leder/
til andre sykehus for reise i dag både pga
personell,
områdesjef
å få øyebehandling
manglende
tilrettelegge
kapasitet og
lokaler i fløy
mangel på
C og
basisutstyr ( OCT
investere i
og laser)
basisutstyr
Rekruttere personell og sikre at ansatte har gode arbeidsforhold
Lykkes ikke med å
Har en øyelege og
Mindre
alvorlig
rekruttere øyelege og ingen aktuelle
sannsynlig
hjelpepersonell
søkere på ledig

Innleie av
vikarlege er
mulig ca 50-60

Avd leder/
områdesjef

øyelegestilling.

2.2 Gode arbeidsforhold,
egnede lokaler og
basisutstyr

Styringsvariabel 3
3.1 Godt tilbud til
øyepasientene vil sikre et
godt omdømme

Ikke gode
arbeidsforhold,
egnede lokaler og
basisutstyr

Uegnede lokaler /
for liten plass for
øye pol selv med
kun en lege.
Mangel på
basisutstyr
Sikre et godt omdømme
Manglende tilbud
Har ikke
medfører dårlig
tilstrekkelig med
omdømme
personell for å
behandle alle
pasienter. Mangler
basisutstyr og

sannsynlig

alvorlig

sannsynlig

alvorlig

% av året og
mulig å få en
avtale med en
fast vikar/
invitere han på
besøk.
Kjøp av utvide
timer til
øyelegen,
oppgave
glidning ved at
sykepleier i
stede for lege
gjør OCT
undersøkelser,
diverse andre
undersøkelser
og gir
øyeinjeksjoner
Tilrettelegge
for øye
poliklinikk i
fløy C i 2 etg,
Investere i
basisutstyr

Avd leder/
områdesjef

Tilrettelegge Avd leder/
for øye
områdesjef
poliklinikk i
fløy C i 2 etg,
Rekruttere
øyelege og

tilstrekkelig areal.

Styringsvariabel 4
4.1 Sikre en økonomisk god
drift av øye poliklinikken

Etablering av ny øye poliklinikk skal sikre god økonomi
Sikrer ikke en
Store
sannsynlig
økonomisk god drift reisekostnader pga
av øye poliklinikken kun en lege og
manglende
basisutstyr

hjelpe
personell og
investere i
basisutstyr
alvorlig

Tilrettelegge Avd leder/
for øye
områdesjef
poliklinikk i
fløy C i 2 etg,
Rekruttere
øyelege og
hjelpe
personell og
investere i
basisutstyr

Forklaring

Sannsynlighet
1. Lite sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig
5. Svært sannsynlig
Forklaring
Konsekvens
1. Ubetydelig
2. Lav
3. Middels
4. Alvorlig
5.Svært alvorlig/kritisk

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
sannsynlig

1.2

1.1.
2.2.-3.1.4.1.
2.1

Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig
Ubetydelig

Lav

Middels

Konsekvens

Alvorlig

Svært
alvorlig
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BEREGNING AV REISEKOSTNADER VED OPPRETTELSE AV ØYE TILBUD I MOSJØEN
Befolkning på Helgeland pr 31.12.14
Til behandling, ant.
Andel til behandling

78378 fra SSB pr 31.12.14
2500 Oppgitt ant konsultasjoner
3,19 % Lik fordeling pr kommune
Dagens kalkulerte reisekostander ved
behandling i Bodø

Andelen
pasienter
som trenger
ledsager
Innb pr
Kalkulert ant.
kommune pasienter pr under reisen:
(pr 31.12.14) kommune
20 %
Ant reiser
1811 Bindal
1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega
1816 Vevelstad
Justert for pasienter som
reiser til Namsos (50%)
1818 Herøy (Nordl.)
1820 Alstahaug
1822 Leirfjord
1827 Dønna
1824 Vefsn
1825 Grane
1826 Hattfjelldal
1828 Nesna
1832 Hemnes
1833 Rana
1834 Lurøy
1835 Træna
1836 Rødøy
HELGELAND
Justeringer
Egenandeler a kr 270,Samordningsgrad Taxi
Rabatt/honnør m.v.
NETTO TRANSPORTKOSTNADER

Gjennomsnittlig
reiseutgifter til
Bodø, pr reise

Sum
reisekostnader

Kalkulerete reisekostander med et behandlingstilbud lokalisert til Mosjøen
Noen av pasientene får tilrettelagt transport
i form av taxi. I denne beregningen er
andelen pasienter som får/trenger
tilrettelagt transport satt til:
30 % a kr
Sum kr

De øvrige pasientene reiser med billigste
rutegående transport, alternativt bruker
egen bil.
70 %

a kr

Besparelsen pr
område ved reise til
Mosjøen i stedet for
til Bodø

Sum kr

1492
2067
7931
1217
503

0
66
253
39
16

13210

187
187

37

224

kr

3 715,00 kr

833 123,52

67 kr

4 160,00 kr

279 875,68

157

kr

500,00 kr

78 490,78

kr

474 757,06

1731
7442
2171
1413
12757

55
237
69
45
407

81

488

kr

3 500,00 kr

1 709 006,35

122 kr

1 690,00 kr

206 301,48

342

kr

300,00 kr 102 540,38

kr

1 400 164,49

13347
1460
1513
16320

426
47
48
521

104

625

kr

1 822,00 kr

1 138 139,78

156 kr

500,00 kr

78 083,14

437

kr

100,00 kr

43 726,56

kr

1 016 330,09

1862
4525
26028
1916
482
1278
36091

59
144
830
61
15
41
1151

230

1381

kr

1 502,00 kr

2 074 894,05

345 kr

2 500,00 kr

863 388,00

967

kr

300,00 kr 290 098,37

kr

921 407,68

78378

2266

kr

5 755 163,71

691

kr

1 221 346,82

kr 514 856,08

kr

3 812 659,32

kr

611 692,38

kr
kr

186 535,21
203 557,80

kr

1 726 549,11

kr

3 416 922,22

kr

2 486 357,69

1,2
30 %

453

2719

1 903

kr 261 088,53
kr 154 456,82

kr

831 253,80

kr

99 310,72
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”Legemiddelautomat”
Prosjekteiere:
”Sykehuset i Mosjøen”
”Effektivisering legemiddelhåndtering”
”Intensiv/mottak/recovery/med./Kir avd.”

1. Problemstilling
•

Innkjøp og etablering av legemiddelautomat i Mosjøen

Kartlegging lokalt:
Tidsbruk
Kvalitetsparametere
Medikament økonomi
Gevinstrealisering
Bruk av tilgjengelige arealer i ny avdeling, endringer i behov, behov for effektivisering og forbedringsbehov knyttet til
kvalitet på legemiddelhåndtering Samt utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere gjør at man ser på moderne
løsninger som kan frigi verdifull sykepleiertid.
Ny medisinsk avdeling: totalt 23 senger

Totalt antall ansatte:……. X antall årsverk
Forbruk medikament/år: 1,1 mill

7. Kartlegging
•

Prosess









Overordnet om konseptet
Faktakartlegging, prosessgjennomgang
Utfordringer i dagens medikamenthåndtering
Kartlegging av tidsbruk, kvalitetsparametre og medikamentøkonomi. Mulig gevinstrealisering
Medikamenter og sikkerhetsnivåer for lagring
Krav til IT
Befaring og lokalisering

2. Mål
•

Adgangskontrollen ved systemet kontrollerer alle uttak og transaksjoner knyttet til
narkotiske medikamenter. Narkotikaregnskapet genereres automatisk og er en av de
største effektiviseringseffektene ved anlegget med en gevinst x antall timer pr. uke
og x timer pr. år.

•Økt Effektivitet, spart sykepleiertid, bedre Kvalitet og reduserte kostnader knyttet til
medikamenthåndtering/lager
Det stilles store krav til sikkerhet ved uttak og utlevering av narkotika til pasienter. Manuelle
rutinene ved tradisjonelle medisinrom er svært tidkrevende. Oppfølging og kontroll av
narkotikaregnskap er også en aktivitet knyttet til stress når avvik skal dokumenteres og forklares.
Den datastyrte medisinautomaten erstatter de manuelle kontrollfunksjonene og reduserer
dermed tidsforbruket vesentlig ved uttak og kontroll. Adgangskontrollen ved automaten
eliminerer behovet for dobbelkontroll. Narkotikaregnskap genereres automatisk av programvaren
og kan kontrolleres løpende med oversikt over hva som er tatt ut, når uttaket har skjedd, av hvem
og til hvilken pasient.

Fordeler

Utfordringer/endringsbehov

Plassbesparende

Tidkrevende varelogistikk .påfylling automat

Sikre rutiner for håndtering av A- og B-preparater
God kontroll og rapportfunksjon (slipper føring av Aog B-regnskap)

Endret arbeidsflyt i avdelingene siden bare 1
sykepleier kan ta ut legemiddel om gangen

Forenkler bestilling av legemidler til avdeling

Brukerfeil kan lett generere feil i lageret . Det er derfor
behov for en god opplæringsplan

Forenkler bestilling av legemidler til avdeling

Begrenset lagringskapasitet i automaten (enkelte
varelokasjoner krever dermed jevnlig oppfylling)
Kan løses ved å ha et ekstra lager på sykehuset.

God personalsikkerhet
God pasientsikkerhet . Redusert feilbehandling

4. Forslag til løsning
•

Løsning



Løsningen er integrert med elektronisk pasientjournal system, DIPS.
Alle pasienter registrert i DIPS overføres automatisk til medisin automat.
Brukere har tilgang til systemet med magnetisk adgangskort og passord.
Alle medisiner kan plukkes direkte fra kabinettene.
Bruk av enkeltdose øker effektiviteten.
All bruk av narkotika registreres automatisk i databasen til medisin automaten.
Automatisk narkotikarapport
Egen funksjon for ambulanser?
Det kan legges til rette for at legevakt og ambulanser og dag kir. Avdeling skal kunne ta ut
medikamenter etter behov. Det vil da bli registrert på rett kost.nadssted. Og det utarbeides
faktura til kommune/legevakt










3. Behovsbeskrivelse
•

Investeringsbehov
Mosjøen Sykehus
Total Lengde: 4552 mm
Max Dybde: 600 mm
Max høyde:2003 mm

Kjøleskap

Dispenser

Kabinetter type II

Avklaringer som har betydning for plassering av automat

• Lovverk - arealer for legemiddeltilbereding
• Best plassering av arbeidsstasjon med hensyn til
legemiddeloppgaver som skal gjøres før og etter
uttak fra automaten.
• Oppgaver som krever behov for å bruke
medisinrom / tilberedning av medikamenter / Iv
væsker
•Ivareta sikkerhet for håndtering av legemidler

•

forts

Opplæring av ansatte:

Superbrukertilgang
Administratortilgang (tilgang til rapporter)
E-læringskurs og praktisk opplæring i avdeling
Tydelig ansvarsfordeling med hensyn til teknisk vedlikehold av automaten:

Support ved automatfeil
Opprettelse av nye brukertilganger/ endring av
brukertilganger

Logistikk
Oversikt lager, påfyll av varer foreslås lagt til apotektekniker
Systemet legger opp til at det skal være mulig at bestilling av varer går automatisk fra automat til
apotek.
Sykehjem har en elektronisk løsning via aponett som gjør det mulig å bestille varer automatisk og
ved behov. Det er pr. i dag ikke mulig for sykehuset å koble seg på dette. Det sees på muligheter
for om sykehuset kan bruke Aponett.
Medikamenter med høyt sikkerhetsnivå vil kjøpes inn og mates ut i automat som endoser. Det er
derfor nødvendig med gjennomgang av behov slik at avtaler kan inngås mellom sykehus og
leverandør apotekvarer.
(kostnader, etc)

Logistikk
•Ved 2 avdelinger anslår man at det brukes 1 apotekteknikertime til oppfylling av varer 2-3
ganger i uka (avhengig av lagerstørrelse). Ved enkelte avdelinger har sykepleiere i avdelingen
anledning til å fylle tilbake retur i maskinen.
•En avdeling hadde brukt 50 farmasøyttimer og 34 apotekteknikertimer til oppstart av
automaten.
•I tillegg er det anslått å gå med ca. 10 minutt x 2 apotekteknikere ved bytte av preparat
(varenummerbytte og LIS bytte). Omfanget av dette avhenger av hvor mange legemiddelbytter
som skal håndteres. Ved ny LIS avtale er arbeidsmengden knyttet til dette stor.
I tillegg medkommer tid til lagertelling for å sikre riktig lagerbeholdning, revisjon og
kvalitetskontroller

Legemiddelhåndteringskjeden

IT forberedelser
•

IT

Medisinautomaten er designet for å fungere som et frittstående system, men de største effektene
hentes ut når automaten integreres tett med organisasjonens øvrige IT-systemer. Eksempler på dette er
kobling mot intranett (Administrator), elektronisk pasientjournal (EPJ) og direkte bestilling til apotek.
Erfaringer viser at vi har størst suksess med prosjekter hvor det finnes en klart definert og dedikert
gruppe på IT-siden knyttet til implementering av automaten, samt en løpende dialog rundt de
forskjellige løsningene.
Vedlegg: Eksempel fra Health Tech

Bruk av apotektekniker - varelogistikk
Oppstart:
En avdeling hadde brukt 50 farmasøyttimer og 34 apotekteknikertimer til oppstart av automaten.
Drift:
Erfaring fra 2 avdelinger anslår bruk av 1 apotekteknikertime til oppfylling av varer 2-3 ganger i uka
(avhengig av lagerstørrelse). Ved enkelte avdelinger har sykepleiere i avdelingen anledning til å fylle
tilbake retur i maskinen.
I tillegg er det anslått å gå med ca. 10 minutt x 2 apotekteknikere ved bytte av preparat
(varenummerbytte og LIS bytte). Omfanget av dette avhenger av hvor mange legemiddelbytter som skal
håndteres. Ved ny LIS avtale er arbeidsmengden knyttet til dette stor.
I tillegg medkommer tid til lagertelling for å sikre riktig lagerbeholdning, revisjon og kvalitetskontroller

Avklaring
•

Ansvarsfordeling for å ivareta god varelogistikk:

Daglig oppfylling av legemidler
Endring av legemiddellageret i automaten (plassering av
vare, varebeholdning, defektpunkt) ved oppdatering av
LIS avtaler/varenummerbytter/ restsituasjoner
Revisjon av varelageret
Varetelling
Kontroll av temperatur og generelle
oppbevaringsbetingelser
Håndtering av returlegemidler

8. Implementering og samarbeidspartnere
•

Interne og eksterne

Aktuelle Avdelinger - ansatte
Dips/ system
Apotek/ leverandør medikamenter
Farmasøyt/ apotektekniker
Medisinteknisk?
Fagavdeling – lovverk knyttet til arealer for legemiddelhåndtering/ hygienesykepleier/
Det må utarbeides plan for gjennomføring og implementering. Systemet krever at så mange som mulig
får opplæring som superbrukere og at det også etableres god opplæring for systemeier som kan
automaten. Brukerfeil rapporteres som en utfordring fra andre som bruker automat. Dette kan unngås
ved at det utarbeides rutiner for opplæring.

10. Finansiering?
•

Innkjøp legemiddelautomat har relevans for hele foretaket

Investeringsbehov Mosjøen kr. 800 000,Kostnader serviceavtale:
Besparelser:
x antall sykepleiertimer
10 - 15 % besparelser på lager pga overgang til endoser

11. Framdrift?
•

Hva trenger vi får å komme videre?

På ledernivå?
I fagmiljøet?
Egne ressurser i prosjektet – Pådrivere, Team?
Vilje til videreføring gjennom endelig forbedringsprosjekt og implementering?

Takk for oppmerksomheten
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Innledning:
Innredning av beboerbaderom er valgt som spesialinnredning med tanke på forflytningsteknikk.
Det forutsettes et helhetlig konsept med gjennomtenkt plassering av elementene på baderommet for å
sikre best mulig funksjonalitet for beboer og pleier.
Funksjoner / egenskaper:
Alle elementer skal være veggmontert for å frigjøre gulvplass på baderommet.
For å sikre at svaksynte og demente får en intuitiv forståelse av støttegrep er det et krav at støttegrep i
dusj, vegg, skap og servant er utformet i samme materiale og farge.
Servant elektrisk: For bedre hygiene og rengjøring skal servant være utstyrt med et deksel som dekker
festebraketter, vannlås, rør og bolter. Servant skal kunne høydejusteres elektrisk minimum 200 mm.
Servanten skal ha integrert støttehåndtak i front og skal tåle en belastning på minimum 300 kg ytterst på
støttehåndtaket. For hygiene og funksjon for rullestolbrukere skal det være en avrenningskant i front av
servant som går over støttehåndtak. Servantarmatur må være tilpasset den høydejusterbare servanten,
perlatoren/tuten skal være minimum 150 mm målt fra senter armatur. Armaturet plasseres på skrå for
brukeren og skal ha lang og berøringsvennlig hendel som tilrettelegger for brukere med redusert
rekkevidde eller nedsatt funksjon.
Veggmontert høyskap: (1800 x 400mm) skal ha integrert vertikalt støttehåndtak på minimum 800 mm,
samt sokkel for elektrisk uttak plassert inni skapet - i tilgjengelig høyde for rullestolbrukere. Skap og
støttehåndtak skal være belastningstestet for å tåle en belastning på minimum 400kg.
Servant Manuell: For bedre hygiene og rengjøring skal servant være utstyrt med et deksel som dekker
festebraketter, vannlås, rør og bolter. Servant skal kunne høydejusteres minimum 200 mm, manuelt med
sveiv. Sveiven skal være fastmontert og demenssikret. Servanten skal ha integrert støttehåndtak i front og
skal tåle en belastning på minimum 300 kg ytterst på støttehåndtaket. For hygiene og funksjon for
rullestolbrukere skal det være en avrenningskant i front av servant som går over støttehåndtak.
Servantarmatur må være tilpasset den høydejusterbare servanten, perlatoren/tuten skal være minimum
150 mm målt fra senter armatur. Armaturet plasseres på skrå for brukeren og skal ha lang og
berøringsvennlig hendel som tilrettelegger for brukere med redusert rekkevidde eller nedsatt
gripefunksjon.
Toalettmodul/sisterne elektrisk hev/ senk: Skal leveres som et komplett produkt inkludert ferdig kasse.
Toalettet skal kunne høydejusteres elektrisk 200 mm, fra 410-610 mm for ulike brukerbehov.
Toalettmodulen skal være sertifisert for å en belastning på minimum 500 kg.
WC skålen skal være 700 mm langt, og belastningstestet for minimum 500kg. Toalett leveres med
ryggstøtte som enkelt kan tas av/på toalettet.
Toalettmodul/sisterne manuell hev/ senk: Skal leveres som et komplett produkt inkludert ferdig kasse.
Toalettet skal kunne høydejusteres 200 mm, fra 410-610 mm for ulike brukerbehov. Justeres ved bruk av
sveiv som er demenssikret. Toalettmodulen skal være sertifisert for å en belastning på minimum 500 kg.
WC skålen skal være 700 mm langt, og belastningstestet for minimum 500kg. Toalett leveres med
ryggstøtte som enkelt kan tas av/på toalettet.
WC støttehåndtak: skal være montert på modulen, ha en lengde på 900 mm og tåle en belastning på
minimum 250 kg ytterst på støttehåndtaket. Støttehåndtakene skal kunne høydejusteres 200 mm
sammen med toalettet og skal kunne slås opp til veggen for å frigjøre plass ved behov. I tillegg skal

støttehåndtaket kunne justeres manuelt 100 mm uavhengig av toalettet høyde. Også denne justeringen
må være demenssikret. Støttehåndtaket skal være belagt med et materiale som gir en myk og temperert
overflate, samt at forkanten av støttehåndtaket er ergonomisk utformet for optimalt grep.
Dusjstangen: skal være belastningstestet for minimum 500 kg, produsert i et stykke uten skjøter og belagt
med antibakterielt materiale for god hygiene. Skruehull skal være tildekket med deksel. For trygghet og
fleksibel bruk skal dusjstang være vinkelformet og ha minimum 1000 mm vertikal- og 400 mm horisontal
lengde. Avstand fra vegg til dusjstang skal av sikkerhetshensyn være maksimum 40 mm. Dusjstangen skal
inkludere en ergonomisk dusjhodeholder og en integrert dusjhylle.
Alle øvrige støttehåndtak på vegg skal ha tilsvarende minimumskrav som dusjstangen med tanke på
belastning, hygiene og sikkerhetshensyn. ¨
Dusjarmatur skal være trykkstyrt og ergonomisk utformet, slik at det er enkelt å skru vannet av og på,
samt ha temperatursperre.
Dusjsetet: monteres på vegg og skal kunne slås opp til veggen for å frigjøre plass ved behov. Dusjsetet skal
være belagt med materiale som gir en myk og temperert overflate og skal tåle en belastning på minimum
500 kg. Dusjsetet skal leveres med avtakbare sidestøtter.
Resterende detaljer som speil, speillys, wc børste, hengekroker, avfallskurv og stokkholder skal leveres i
en helhetlig design og funksjon.
Konseptet skal inkludere opplæringssystem og veiledning for de ansatte når prosjektet er ferdigstilt.
Ovennevnte løsning kan eksempelvis anskaffes av Bano AS.
Baderoms løsning skal spesifiseres i anbudet slik at byggherre kan kvalitetssikre at minimumskrav er
oppfylt.
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Kravspesifikasjon - besvarelse

Intensivseng til Intensivavdelingen, Helgelandssykehuset Mo i Rana

- Sengen skal kunne flytte pasienten automatisk til sideleie, ryggleie, sitteposisjon med enkle
menyer/ hurtigvalg.
Multicare intensivseng har kontroller for regulering av sengen i hodesidegrinden, midt-sidegrindene,
flyttbart hovedkontrollpanel i fotenden, avtakbar pasienthåndkontroll samt fotkontroller.
Sengen har kombinasjonsknapper som – ved hjelp av ett tastetrykk- setter sengen i:


Sideleie



Ryggleie



Sitteposisjon



Sjokkleie



HLR



Mobilisering

- Det skal kunne stilles kontinuerlig automatisk forandring av pasientens leie
Multicare har integrert automatisk snuregime hvor man kan stille inn tidsintervall og vinkling.

- Det automatiske leieprogrammet må kunne ekskludere enkelte leier
Det kan velges om man vil snu til en eller begge sider.

- Det integrerte snu-programmet skal være inkludert i madrassen mens sengerammen står
stille.
Snuingen foretas med hele liggeflaten fordi:


Snuing av hele kroppen gir bedre utlufting av lungene fordi den nedre lungen ikke kommer i
klem på grunn av rotasjon i livet.



Snuing brukes ikke bare til VAP/Atelektase-forebygging men også til trykksårforebygging og heling. Snues bare overkroppen blir sete og hofter liggende stille uten den nødvendige
leieforandring for å forebygge og lege trykksår.



Snuing brukes også til vask og stell av den imobiliserte pasient. Snues bare overkroppen
kommer man ikke til de nedre ekstremiteter for sårstell, vask og pleie uten å måtte snu
pasienten manuelt i tillegg , noe som er tungt for personalet og en ekstra belastning for
pasienten.



Vinkling av hele liggeflaten gir enkel, trygg og arbeidsbesparende prosedyre ved overflytting til
undersøkelsesbord etc (se under)

- Det skal være mulighet for oppheng av infusjoner.
Det er 6 plasser plass til IV stativ og pumpeholdere: 4 i hodeenden og 2 i fotenden.

- Sengen skal kunne sette pasienten godt opp i hjerteposisjon og sitteposisjon.
Multicare har en-trykks kombinasjonsknapper for
 Hjerteposisjon: uansett hvilken stilling sengen står i settes ryggen i 30% ved å trykke på
knappen "hjerteposisjon". Denne knappen finnes i hodesidegrinden og i hovedkontrollpanelet.
Gradetallet vises også i berøringsskjermen og i vateret på hodesidegrindene. I tillegg
loggføres tidspunkt og varighet for dokumentasjon (kan leses av på skjerm eller overføres PC
ved hjelp av RS323 eller Bluetooth).
 Sitteposisjon: ved å trykke på knappen "sitteposisjon" vinkles setet, ryggen heves og bena
går ned "under vannlinjen", uansett i hvilken posisjon sengen står i. Denne knappen finnes i
hodesidegrinden og i hovedkontrollpanelet. Deretter kan man finregulere rygg- og benvinkel
etter pasientens individuelle behov.

- Pasienten skal kunne mobiliseres ut av seng både fra siden av sengen og fra fotenden.
Pasienten kan mobiliseres ut fra


siden ved hjelp av knappen "mobilisering" som retter ut liggeflaten, hever ryggen og senker
sengen. Ved å benytte mobiliseringshåndtaket i enden av sengen og hodesidegrinden får man
et ergonomisk riktig utstigningsmønster med minimal belastning for pasient og pleier samt
trykk utstigning fordi pasienten har 2 steder å holde seg i.



fotenden. Da fjerner man fotenden og trykker på knappen "sitteposisjon". Deretter hjelpes
pasienten ut.

- HLR funksjon med hard liggeflate under hele toraks, enkel betjening.
Ved hjertestans trykker man på knappen "HLR/CPR". Da retter liggeflaten seg ut, madrassen tømmes
for luft og sengen går ned til laveste posisjon. Det siste er meget viktig slik at også små (korte)
personer kan utføre korrekt hjerte-lungeredning, ellers blir senga for høy og kompersjonene lite
effektive.. Sengen er nede i korrekt posisjon på under 15 sekunder slik at kompresjonen kan starte
raskt.
Madrassen tømmes for luft slik at kompresjonen kan utføres på hardt underlag. Sengen er meget
stabil og settes ikke i resonans ved kompresjon.
Etter gjenoppliving fylles madrassen med luft igjen ved å aktivere madrassymbolet. Madrassen fylles
til korrekt trykk i løpet av 2-5 minutter, avhengig av pasientens vekt.
- Trendelenburg, hurtig og med enkel betjening
Trendelenburg kan oppnås hurtig og enkelt på følgende måter:


ved hjelp av knappen "sjokkleie". Da går ikke bare sengen i sjokkleie, men liggeflaten rettes
også ut slik at man får korrekt sjokkleieposisjon.



Ved hjelp av knappen for vinkling av liggeflaten. Da røres ikke innstillingen av rygg- og
bendelen.
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- Hurtigtaster for opp og ned med hode. Hodeende må være tilgjengelig for akuttintubasjon
eller undersøkelser av luftvei.
Sengen har hurtigtaster for hodet opp/ned flere steder: i hodesidegrinden, i midtsidegrinden, i
hovedkontrollpanelet og i pasientkontrollen. I tillegg har sengen en mekanisk utløserhendel for
ryggdelen (hodet) ved akutt behov. Denne er plassert på hver langside i øvre del av sengen.
Hodegavlen er avtakbar, veier under 1,5 kg og er lett å fjerne. I tillegg er gavlen slik utformet at man
kommer godt til ved akuttintubasjon etc. og gir god støtte til kroppen, dvs. god arbeidsstilling.

- Luftmadrass som tilpasser lufttrykk etter pasientens vekt.
Luftmadrassen, som er innebygget, tilpasser ikke bare lufttrykket etter pasientens vekt, men gir også
meget god trykkavlastning. I tillegg kan man stille inn "stellefunksjon", dvs. hard madrass som gjør det
lettere å stelle pasienten. Madrassen har også innebygget program for mikroklimakontroll, dvs. at
madrassen slipper ut små mengder luft for å transportere bort svette og regulere febrile pasienter.

I tillegg leveres sengen med:
- Integrert vekt
Den integrerte vekten, som vises i berøringsskjermen i hodesidegrinden, viser alltid pasientens vekt
uansett hvordan pasienten ligger, også når sengen driftes på batteri back-upen. Vektdataene
forsvinner ikke selv om sengen kobles fra strøm. Vekten er meget enkel å bruke:


Ved skifte av pasient null-stilles (tareres) sengen ved å trykke på "null" knappen.



Pasienten legges i sengen og den totale vekten vises. Alle data lagres og vises i eget faneark.
Der kan man følge trender samt lese av spesifikke målinger.

- Enkel overflytting fra seng til op-bord, røntgen, CT etc
Fordi sengen vinkler hele liggeflaten fra side til side er det meget enkelt å overflytte en pasient fra
seng til undersøkelsesbord: sengen kjøres helt inntil undersøkelsesbordet og heves ca 10 cm høyere,
sidegrindene senkes og sengen vinkles 15 grader mot bordet. Nå kan pasienten dras over til
undersøkelsesbordet uten belastning for personalet.

- Meget god infeksjonskontroll
Sengen har rene, glatte flater uten kriker og kroker, "kne"ledd og annet hvor det kan samle seg
organisk materiale og støv og skitt. Alle plastflater er formstøpt uten sømmer og kan lett fjernes.
Sengen kan lett vaskes og/eller desinfiseres med alle midler tillatt i helsevesenet.
Madrassen kan vaskes og/eller desinfiseres i sine enkelte komponerer. Overtrekket kan også
kokvaskes om nødvendig.

Side 3 av 4

- Enkel service
Sengen har innebygget serviceprogram med selv-feilsøking. Relevante data kan tas ut via Bluetooth
og sendes til serviceavdelingen for analysering. Sengen er komponentoppbygget med velkjente deler
som Tente og Linak.

Madrassen er delbar i sine enkelte komponenter og man kan skifte ut ødelagte deler uten problemer:


Overtrekket har glidelås helt rundt og kan byttes ved store rifter etc. ved små rifter kan det
settes på en reparasjonslapp.



Luftpøllene kan kneppes av og byttes i seksjoner

- Integrert motordrift
Multicare kan leveres med integrert motordrift. Sengen styres ved hjelp av en avtakbar "mansjett" med
følgende innstillinger:


Forover i to hastigheter



Bakover



Brems (kan stå i opp til 15% oppoverbakke uten å sige)



Nødstopp

Motoren drives av et eget batteri med en kapasitet på 5 km. Ved evt. tomt batteri kan bare
motordriften kobles fra og sengen betjenes som normalt (det er altså ikke koblet på samme batteri
som sengens back-up). Batteriet lades når sengen står koblet til strøm.

Side 4 av 4
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Patient handling with

VENDLET V5

What can I do
with VENDLET?
Use VENDLET to:
•

reposition the bedridden to lateral position, prone position or supine position for
hygiene, examination, positioning, applying
slings etc.

•

move the bedridden from side to side of the
bed

•

move the bedridden higher up in the bed

•

mobilize the bedridden in and out of the
bed

•

transfer the bedridden from one bed to
another

My husband is paralyzed
in one side of the body
and cannot even turn over
in bed. VENDLET is an
absolutely indispensable
aid that makes it possible
for me to care for him at
home.
Relative, Holbæk

Why
VENDLET?
Because VENDLET improves:
•

Your work environment

•

Patient comfort

•

Your economy
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Work environment

•

better patient contact and dignity increases the
well-being for both the caregiver and the patient
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the caregiver is spared from physical strain and
heavy lifting in the handling of the bedridden
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VENDLET is a unique tool because:

E

Did you know that...
•

nearly 40% of occupational accidents among
caregivers takes effect through transferring a
patient
Some of us have already
had injuries, and we would
not want to do without
VENDLET.
Employee Representatitive, Nursing home,
Brønderslev

Patient comfort
VENDLET increases patient comfort because:

y
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the bedridden does not feel like a burden for the
caregivers
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the caregiver has the possibility to support the
bedridden during the procedure and ensure a proper
and comfortable position in bed
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Patient

the bedridden experience a consistent and steady
turning procedure, which is comfortable because the
sheet supports the body in full length

nviro

E

•

ke
or
W

Did you know that...
•

good rest increases the mental well-being and
increases the appetite

The coolest thing about
VENDLET is that I get
turned in one piece, as
the sheet supports my
entire body.
The turning procedure
is gentle and therefore
also comfortable for the
resident.
Safety representative,
Nursing home,
Brøndby Strand

User, Århus

Economy
VENDLET is an economic benefit because:

y
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using VENDLET reduces the number of work
related injuries which reduces absenteeism
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using VENDLET leads to an easier and more
efficient  workflow, which leaves resources
available for other purposes
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the caregiver in most cases can work alone
with the patient, which simplifies the planning
of the daily care
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Did you know that...
•

that globally in 1950 there were 12 persons of
working age for every person over 65. In 2012
there is only eight and in 2050, that number will
be four

•

the world’s largest investment manager BlackRock has identified the fact that we are more
older people and fewer working, as the greatest
challenge of the world

VENDLET makes life easier
for all of us, since we are
largely able to handle  the
bedridden alone.
Social and health care
worker, home care,
Hjørring Kommune

Target group
The target group is:
•

bedridden with few physical and / or cognitive
resources and palliative patients

•

patients who receive care, dressing, hygiene, etc.
in bed

•

patients who are at risk of pressure ulcers since
the uniform and quiet transfer in the sheet minimizes friction and shear, which can cause damage
to tissues and lead to pressure ulcers

•

patients with room / space disorder since    
VENDLET often is seen to have a positive impact
on this group of patients

It is a very hard job to turn
a resident with limited
possibility to help you.
The VENDLET is a great
help in such situations.

•

bedridden bariatric patients - up to 400 kg
(VENDLET V5+)

Occupational therapist,
Training centre, Ishøj

We use VENDLET for our
heavy residents to reduce
strain and injuries among
the staff.
Safety representative,
Nursing home,
Brøndby Strand

Technical data
How VENDLET works:

Pressure-relieving mattresses:

VENDLET is an electrical turn sheet.
VENDLET consists of a slide sheet, a turning
sheet, a hand control and two motor bars
which are mounted on each side of the bed.

VENDLET work perfectly with pressurerelieving mattresses and does not reduce
the pressure relieving effect.

By pressing the hand control, the turning
sheet is tighten around the bars, whereby the
patient is moved or turned.

Incontinence:

VENDLET is designed for installation on care
and hospital beds approved to EN1970,
EN60601-2-38 or EN60601-2-52.
The bed should have a rectangular steel
frame with a width of min. 20 mm, a length
of min. 1950 mm and a height of 45-50 mm.

Technical information

Accessories/additional equipment:
•
•
•
•
•
•

Battery backup
Nightlight
Height extensions for particularly high
mattresses
Spacers
Wider turning sheet, 400 cm / 450 cm
Wider slide sheet, 115 cm / 135 cm

VENDLET V5

VENDLET V5+

Item no.

6000001

6000021

HMI no.

72013

72014

Max. capacity

200 kg

400 kg

Supply voltage

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Output voltage

24 V DC

24 V DC

1,2 AH, 24 V DC

1,2 AH, 24 V DC

IPX6

IPX6

Inspection

Annually

Annually

Compliance

European Medical Device
Directive 93/42/EEC

European Medical Device
Directive 93/42/EEC

Battery (accessory)
IP class - Controlunit, hand control, actuator
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Requirements for bed:

VENDLET may also be used for incontinent patients.

