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Kapteinen og hans besetning ønsker velkommen til 

denne reisen mot 

Felles pasientmottak i Sørlandet sykehus, Arendal

Det kan oppstå turbulens underveis og kanskje en og 

annen forsinkelse, men 

LEN DEG FRAMOVER OG BLI MED!
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Det har vært en reise kjennetegnet av

• Planlegging

– Opprinnelig en reise fra A til Å

– Lagt til noen mellomlandinger underveis

– Påfyll av ekstra drivstoff (innsats)

– Inndeling i etapper

• Forventning

– Å gruglede seg (med +er og –er)

• 1. etappe av reisa – vi er underveis

– Melkerute der 1. etappe ble en lang etappe med innføring av standard elektronisk 

arbeidsflyt i poliklinikk

• Venting & forsinkelser

– Møte med avd/seksjoner (ikke denne uka nei, men kanskje neste?)

– Ny teknologi (fra 6 mnd til 2 år?)

• Innsjekk 2. etappe

– Vops! Har vi mista en legegruppe nå tro og hva med kontortjenesten? Er alle med?

– Hvor er de og hvordan få de med oss?

3



Mål: Felles pasientmottak
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Somatikk:
• 7 etasjer

• 18 luker



Utgangspunktet
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Mandat – hovedprosjekt:



2 måneder gikk…

• Styringsgruppemøte 

Innføring av standard elektronisk arbeidsflyt i 

poliklinikk (alle avdelinger) er en forutsetning for 

framtidig innføring av selvinnsjekk

• Det anbefales innføring av standard elektronisk 

arbeidsflyt for poliklinikk i somatikk Arendal

• Ny arbeidsflyt innføres for alle yrkesgrupper

• Merkantil avdeling (kontortjenesten) skal ha ansvar for 

innføringen
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Standard elektronisk 

arbeidsflyt i poliklinikk

Utgangspunkt i: 

– Funksjonalitet i Dips

– Erfaring fra eget sykehus

– Erfaringer fra andre sykehus 

Tilnærming:

– Rutinen må tilstrebes å være 

identisk med krav til rutine 

ved innføring av automat for 

oppmøte/oppgjør og 

uavhengig en evt

mellomfase med 

oppmøte/oppgjør i vestibyle 

uten automat
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Opprettholde stø kurs…
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1. etappe – en maraton?

• Innføringen startet i bra tempo og med høyt 

engasjement

– Somatikk: Avdelingssjefene, enhetsledere, 

seksjonsoverleger og flokken vår

– Servicetorget

• Justeringer underveis

• Nesten i mål, men:

– Krever lederfokus og vilje å fullføre 100 %

– Oppfølging av enkeltpersoner

– Vi har leger som ikke har sitt hovedarbeidssted i Arendal

– Standard elektronisk arbeidsflyt i poliklinikk må kjempe om 

oppmerksomhet i et velde av endringer

– Innføring av ny teknologi blir forsinket9



Reisa går videre

• 1. etappe fullføres i somatikk Arendal og 

løftes på foretaksnivå

• 2. etappe: taxi hjemreise overføres fra 

poliklinikk til Servicetorget

• Detaljplanlegging av de øvrige etappene 

(venteareal, skilting, time i hånda, antall 

luker, teknologi for selvinnsjekk/oppgjør)
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Ledelse er en kunst.
For ikke å si 
tryllekunst!

(Eva Grinde DN)


