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Bakgrunnen for Åpen linje prosjektet 

Prosjektet «Åpen linje» er et 
prosjekt i program Alle møter, og 
er ett av flere tiltak i Helse Vest 
for å kunne yte bedre service til 
innbyggerne i regionen, samt å 
utnytte de faglige ressursene i 
foretakene på en bedre og mer 
effektiv måte  

Bakgrunnen for etablering 
av Åpen linje er at det i 
2015 ble utført en 
konseptutredning som 
avdekket store utfordringer 
knyttet til telefoni i 
foretakene  
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Med bakgrunn i denne 
konseptutredingen ble 
forprosjektet «Innkommende 
telefoni» gjennomført i 2015. 
Dette resulterte i en 
prosjektkandidat og en 
løsningsbeskrivelse  som redegjør 
grundig for konseptet 
«Kontaktsenter» i poliklinikker 
 
Åpen linje er i piloteringsfase og 
gjennomfører pilotering på 
poliklinikker i foretakene 
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Mystery Calls 

Av totalt 557 oppringinger ble ca 70% besvart av avdelingen 
Dette antyder at ca 30% som ringer ikke får svar 
Klare flaskehalser 

Teknisk Telefon Statistikk 

Lange telefonkøer, og mange  «legger på» i køen 
Stor variasjon i antall samtaler, og samtale-tid internt  
Bekrefter Mystery calls.. 

Hvorfor ringer pasienten? 

Av over 400 registreringer i 36 poliklinikker observeres klare -grupperinger av 
henvendelser 
Stor del omfatter «generelle» henvendelser 
Mulighet for effektivisering og kvalitetsøkning gjennom linjedeling 

 

Interne utfordringer 

Lite formalisert og svært ulike roller og organisering 
Ingen felles dokumentasjon eller opplæring 
Styrt av budsjett fremfor behov 
Telefonen er «et forstyrrende element i en ellers travel arbeidshverdag» 

Konseptutredning avdekket store utfordringer knyttet til 
telefoni i foretakene  



Åpen linje - tiltak 
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Hvem ringer? 

• Avviklet telefontidene 
• Innfører kontaktsenter (piloter) 

• Linjedeling og prosessforbedringer 
• Ny og moderne telefoniplattform 

• Bedre funksjonalitet 

• Forbedret rapportering 



    

  

 POLIKLINIKKENE 

• Lang responstid på telefon 
 

 
• Poliklinikkene må ofte stenge tlf midt på dagen 
 
• Mange pasienter ringer direkte til sentralbordet 

 
• Pasienter ringer flere ganger for å få svar 
 
• Pasienter møter ikke opp 

 
 
  



• Utfordrende å komme igjennom på telefon 
• Misvisende informasjon om åpningstider 

for telefon 
• Utfordrende å besvare telefoner  
• Gamle telefonløsninger 

Åpen Linje - bakgrunn 

Samvittighetsfullt ville hun 
gi Haukeland beskjed om at 

hun hadde ordnet 
operasjonen selv. «Jeg 

ringte hele sommeren og 
kom gjennom i august» 



FLASKEHALS 
Sentralbord Poliklinikk 

 Legger på 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://helse-bergen.no/seksjon/Pasientreiser/PublishingImages/Sentralbordet03_860x400.jpg?RenditionID%3D8&imgrefurl=https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/pasientreiser/fa-hjelp-pa-05515&docid=uD5vA293l54u1M&tbnid=nQwKleuB7S2QNM:&vet=1&w=1200&h=630&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjLk_LWgpjXAhXldpoKHcX9DYM4yAEQMwhgKF4wXg&iact=c&ictx=1
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Roller i Pilot – Helse Bergen  
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• Mai 2017: Oppstart kontaktsenter ny teknologi 

Ortopedisk avd, Medisinsk avdeling og klinikk for 
Hode-Hals  

 
• 11.okt: Oppstart linjedeling – Ortopedisk avd. 

 
• 2 nov: Oppstart linjedeling  - Medisinsk avd.  

 
• 24 jan : Oppstart linjedeling  - Hode Hals 

 
• Evaluering pågår   

Oppstart:  



    

  

 
Linjedeling i Helse Bergen  

• Sentralbordet - 1. Linje håndterer felles henvendelser som er hyppige, lite 
tidkrevende og enkle - som ikke krever fagkompetanse. Henvendelser håndteres på 
vegne av en eller flere poliklinikker. 

 
 

 
• Helsesekretærer på poliklinikkene - 2. Linje håndterer lokale henvendelser som 

forutsetter spesialkompetanse og er tidkrevende for hver enkelt poliklinikk. 
Henvendelser som krever fagkompetanse innenfor poliklinikkområdet. 

 
  
 



    

  

KPI MÅL 
 
• Servicegrad 80 prosent besvart innen ett min 
 
• Gjennomsnittlig ventetid 
 
• Svarprosent mellom  

 
• Innringer ringer ikke tilbake 



• Ikke dramatisk annerledes enn før 

• Gjør alt det en «vanlig telefon» kan, og litt til 

• Du må alltid logge på med din personlige bruker  

• Knyttet til program på datamaskinen  
 

 

• Kontrollerer telefonen fra datamaskinen 
•Gir informasjon om samtalen 
•Gir kontekst og hjelp rundt samtalen 
• Logges «automatisk på» via din PC 

bruker 
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Kontaktsenterløsningen Avaya Aura består av en telefon 
og en applikasjon 



    

  

NYTT TELEFONISYSTEM PÅ POLIKLINIKKENE 

• Tilgang til å se trafikk 
• Tilgang til rapporter (avdeling og individ) 
• Enhetlig mellom poliklinikkene 
• Kan svare hvor som helst 
 

Sekretær 



    

  

RESULTATER AV PILOT ORTOPEDISK POLIKLINIKK 

 
ANTALL HENVENDELSER DE NI SISTE UKENE FØR PILOT: 
 
3821 
 
ANTALL HENVENDELER DE NI SISTE UKENE ETTER PILOT: 
 
2523 
 NEDGANG PÅ 34% 


