Tiltaksplan for god gjennomstrøm av pasienter i ………………………………..……….. avdeling.
Avdelingen/klinikken skal vurdere risiko og lage en tiltaksplan som sikrer kapasitet, pasientsikkerhet
og et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud får delta i
utarbeidelse av planen. Et skriftlig utkast til planen skal legges frem for FTL og må sendes
spesialrådgiver Brit Pedersen/viseadm. dir. Clara Gjesdal innen 10.02.19. Ansvar for gjennomføring,
evaluering og korrigering ligger i enhetene.
Areal
Er det rom i avdelingen/i umiddelbar nærhet som kan og vil benyttes og
bemannes til å utvide kapasitet forbigående/fast? Er det behov for å
utvide sengetall og plan for hvordan det kan gjennomføres?
Gjennomstrøm - tiltak
Hvordan planlegger avdelingen/klinikken å forbedre gjennomstrøm av
pasienter og sikre kapasitet for ØH? Under er noen tiltak som er trukket
frem som viktige for god flyt. Det kan være andre tiltak dere også vil
gjennomføre.
Regulering av innstrøm
1. Konferansemulighet for innleggende leger (spesifiser
kontakttelefon/rolle)
2. Avklaring av pasientkategorier som skal gå til UMO/KTP/ ØHD.
Avklares i dialogmøter med MK
3. Pasientkategorier ØH - 1/2ØH som kan håndteres på
poliklinikk/ dagpost
Visitt
4. Kontinuitet i visittgang (samme lege) i ukedager
5. Beslutningskompetent lege (erfaren LIS/OL) som går visitt
6. Visitt ferdig innen et bestemt tidspunkt for eksempel kl 11?
7. Planlagte utskrivelser klargjort innen kl 12. Plan for utskrivelser
Planlegging ift elektiv aktivitet
8. Er det trender i ØH tilstrømning som kan tas hensyn til når
elektiv aktivitet planlegges?
9. Er det elektive pasientgrupper som innlegges i dag som kan
være dagpasienter/hotellpasienter (pasientforløp)?
10. Forhåndsplanlegging av undersøkelser til elektive innleggelser.
Blir pasienter liggende å vente på tilleggsundersøkelser som evt
kan gjøres etter utskrivelse
11. Rutiner for å utsette elektive pasienter når det er spesielt høy
aktivitet
Flyttelister
12. Rutiner for å oppdaterte flyttelister daglig på visitten og gjøre
den kjent på tavle/oversikt og til alle kapasitetsmøter
13. Plan for tidlig effektuering av flyttelister tidlig ved høy
tilstrømming for å gjøre plass til dagens ØH strøm?
14. Er det mulig å benytte hotellet mer til pasienter i deler del av
oppholdet?
Pasienter som skal gå utenom AKMO fordi de er ventet og ikke trenger
triagering
Andre tiltak

Plan
Tilbakemelding på dette
punktet sendes innen
28.01.19

