
    

 

Alle møter 

06.09.2018 

STYRK-konferanse 



Bakgrunn 

Talet på konsultasjonar i sjukehusa stig kraftig år for år. God 
organisering av arbeidet er nødvendig for at sjukehusa skal kunne 
møte det auka behovet for tenester, utan at vi kan vente ei 
tilsvarande auking av ressursar 

 



Målsetning 

• Å yte bedre service til pasienter og pårørende 

• Å fjerne tidsfristbrudd 

• Å redusere unødvendig ventetid 

• Å behandler flere pasienter innenfor samme ressursramme 

• Å redusere behov for re-planlegging av konsultasjoner 

• Å redusere forstyrrelser og ujevnheter i drift 

• Å utnytte faglig kapasitet bedre 

• Å utnytte kapasitet i infrastruktur bedre 



Program Poliklinikk 

Programeier 
Clara B. G. Gjesdal 

Programleder 
Pål Ove Vadset 

Ny  poliklinikk og 
dagbehandling 

Helge Bergmann 

Alle møter 
Tor Ingebrigtsen 

Finn Fram 
Phu Martin Tran 

Åpen linje 
Frode Hamre 

Vestlandspasienten 
Rose Mari Eikås 

SMS 
Rose Mari Eikås 

Kommunikasjonsrådgiver 

Samskapt 
planlegging 

Kjersti Hufthammer 

Planlegging/ 
gjennomføring poliklinikk 

Magnus Alvestad 

Avansert oppgave-
planlegging 
Peter Lango 

Mitt timeval 
Rose Mari Eikås 

Optimal 
timetildeling 

Magnus Alvestad 

Vel møtt (Innsjekk og 
betaling & pasientflyt og 

ressurs) 
Tor Ingebrigtsen 

Digitale skjema 
og brev 

Rose Mari Eikås 



 
 
     

Finne Fram 
  

 



Prosjektet skal levere løsninger for å finne fram 
til og på sykehuset som skal hjelpe pasienten til 
raskt å finne vei.   

 

Det vil bidra både til å skape trygghet for 
pasienten og til at pasienten møter på rett sted 
til rett tid.  
 

 
 

 

 

Hvilken målsetning har Finne 

Fram? 
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Hva leverer Finne Fram prosjektet? 

 

Finne Fram-

webapp 

En internettside, som er rettet mot å forberede 
pasienten på besøket hjemmefra, men som kan benyttes 
alle steder via en internettbrowser fra en pc eller 
smarttelefon. Det er mulig å legge til rette for at det kan 
legges ved en link til siden i en sms.  

 

Finne Fram-

stands 

En interaktiv løsning til touchskjermer som settes opp 
på sykehuset for å hjelpe pasienter og pårørende med å 
finne fram. Løsningen kan kjøres selvstendig eller bygges 
inn i andre løsninger på en selvbetjeningsenhet.  

 

Finne Fram-P-

stands 

En interaktiv løsning til touchskjemer som settes opp på 
parkeringsplasser utenfor sykehuset for å gi pasienten et 
overblikk over området og vise vei til sykehusets 
innganger.  

 

Finne Fram-app 

Opsjon: En mobilapp til Android og iOS som skal hjelpe 
pasienter og pårørende med å finne fram til og på 
sykehuset. Løsningen benytter lokalisering av enheten til 
å oppgi en rute til den ønskede destinasjon.  



 

Systematic sin løsning 

Århus 
løsning 

https://m.rm.dk/?site=auhsks
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Hva er forventede nytteeffekter av Finne 

Fram løsningen?   
For pasient For medarbeidere For ledelsen  
 Opplever et høyere 

servicenivå 

 Økt trygghet for 
pasienten 

 Pasient og pårørende 
finner raskere fram til 
riktig sted, som gir 
mindre stress og spilt tid 

 Det blir tydeligere for 
pasienten hvor 
fremmøtested er 

 Pasienten finner lettere 
fram til ledig 
parkeringsplass 

 Frigjort tid brukt til 
stedsveiledning for 
merkantil personell i 
resepsjon eller ekspedisjon 

 Mindre stress på grunn av 
færre avbrytelser 

 Færre pasienter som 
kommer for sent 

 Færre pasienter og 
besøkende på områder hvor 
de ikke bør være 

 Medarbeidere og andre 
finner i større grad frem til 
rett sted og til rett tid uten 
heft og plunder 

 Økt effektivitet 
 Pasienter og pårørende 

som er fornøyd med 
høyere servicenivå 

 Bedre 
medarbeidertilfredshet  

 Mer effektiv bruk av 
parkeringsområder 

 Konsistent og entydig 
definisjon av stedsdata 

 Bruk av stedsdata for 
framtidig sporing av varer, 
utstyr med mer 

 



 
Prosjekt 
Innsjekk og 
betaling 
 



  Selvbetjent ankomstregistrering 
  Mobil, automat, resepsjon 

 

  Køstyring på poliklinikk, lab og røntgen 

 

  Selvbetjent betaling 
  Automat/kort, Mobil/Vipps, e-faktura 

Innsjekk og betaling  



Smarttelefon - 
Timeavtaler 

 

SELVBETJENT 

ANKOMSTREGISTRERING 



Automat – Timeavtaler, Lab (blodprøve), Røntgen 

 

SELVBETJENT 

ANKOMSTREGISTRERING 



Automat – Timeavtaler, Lab (blodprøve), Røntgen 

 

SELVBETJENT 

ANKOMSTREGISTRERING 



Venteromsskjerm 

 

KØSTYRING POLIKLINIKK, LAB, 

RØNTGEN 



Pasientoversikt/tavle for ansatte – dagens avtaler 

 

KØSTYRING POLIKLINIKK, LAB, 

RØNTGEN 



Automat 

 

SELVBETJENT BETALING 

Smarttelefon 

 

Pasienter som trenger assistanse kan henvende seg i resepsjonen 
 



PASIENTFLYT 

Ventesone  Pasientoppfølgning Behandling  Betaling Ankomstregistering  

• Frigjør arbeidstid i forbindelse med ankomstregistrering og betaling 
• Reduserer antall betalingsterminaler i «lukene» 
• Reduserer manuelle feilsituasjoner i forbindelse med betaling 
• Bedre koordinering/samarbeid mellom avdelinger 
• Bedre informasjon til pasienten underveis i pasientforløpet 



 
 
 

Andel ikke-møtt 
Somatikk 
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Somatikk 


