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Samhandling, jobbglidning og 
pasientsikkerhet 

Erfaringer fra St.Olavs hospital
Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør
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Norges tredje største universitetssykehus  -  ett av tre 
sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av 
virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av 
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er 
bygd integrert med Fakultet for medisin og 
helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, 
forskere og studenter side om side. 



3



4



5

Noen nøkkeltall
Budsjett
Ansatte/årsverk
Studenter medisin
Studenter helsefag
PhD-kandidater
Senger
Innlagte pasienter
Polikliniske konsultasjoner
Øyeblikkelig hjelp
Lokalsykehus for
Regionale funksjoner for

11 mrd kr
10500/7800

135 pr år
2000 (praksis pr år)

40 – 50 pr år
1000

60 000
665 000

64 %
300 000 innbyggere
700 000 innbyggere
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Fremragende behandling

Trygghet, respekt og kvalitet
Helhet, likeverd og medbestemmelse skal kjennetegne vår kultur
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Vår visjon er å tilby fremragende 
behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Det betyr at pasientene får den beste anbefalte 
behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere 
som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

Alle pasienter og pårørende blir behandlet med respekt 
og opplever åpenhet og god kommunikasjon i møte 
med sykehuset. 
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Prosjektet 
Samordning og oppgavefordeling 

mellom yrkesgrupper ved         
St.Olavs hospital
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Bakteppe

• Stor aktivitetsøkning uten tilsvarende økning i bemanning
• Økonomisk balanse siste 10 år
• Vi innfrir på nasjonale mål om ventetid og fristbrudd
• Dårlig måloppnåelse mht sykehusinfeksjoner
• Pålegg etter tilsyn ved postkjøkken
• Stort press på sykepleiergruppa
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Oppgaveglidning feil vei?

• Når sykepleiere og hjelpepleiere overtar oppgaver fra andre 
yrkesgrupper i så stor grad at det går på bekostning av pasientens 
behov for sykepleie, utgjør det en risiko for både kvalitet, arbeidsmiljø, 
veiledning av studenter og framtidig rekruttering. Det er også en risiko 
i forhold til riktig anvendelse av kritisk kompetanse, dvs effektiv 
ressursbruk, særlig når ressursene er knappe og man må prioritere 
mellom viktige oppgaver. Tjenesten er presset. 

(Intern rapport om sykepleietjenesten, 2012)



12

Erfaringer med å avlaste sykepleietjenesten

• Innføring av postverter i 2001
– ansatt og budsjettert ved sentral renholdsavdeling. 
– overført klinikkenes budsjetter, nedbemannet fra 2005
– videreført ved noen få klinikker

• Kjøkkenvert ved bla ortopediske sengeposter
• Sterilforsyningsteknikere inn i operasjonsstuer og spesialavdelinger 

(rengjøring av endoscop) 
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Forbedringsarbeid 2016 - 2018

Sikre at tilgjengelige ressurser utnyttes på best mulig 
måte gjennom riktig fordeling av oppgavene og god 
samordning mellom yrkesgrupper ved sengeposter, 
intensiv- og operasjonsenheter.
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Kartlegging av oppgavefordeling 
mellom yrkesgrupper høsten 2016

• Spesialsykepleier
• Sykepleier
• Vernepleier
• Hjelpepleier/helsefagarbeider/barnepleier/ 

pleieassistent
• Postvert/kjøkkenassistent/kjøkkenvert
• Helsesekretær/postsekretær/sekretær
• Bioingeniør
• Renholdspersonale
• Logistikk-/lagermedarbeider
• Portør

Undersøkelsen sendes til ledere av 
sengeposter, dagposter, intensiv- og 
overvåkingsenheter, innen somatikk og 
rus/psykiatri. Svarprosent 94 (75 av 80) 

Tema: 
Mat/kjøkken, Renhold, Lager, Transport, Annet
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Oppgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Forberede frokost            

Dekke frokostbord              

Servere frokost ved buffet/vogn/bord            

Servere frokost hos pasient            

Samle inn frokostkopper hos pasientene            

Rydde etter frokost            

Vaske kopper etter frokost            

Forberede lunsj            

Dekke lunsjbord            

Servere lunsj ved buffet/vogn/bord            

Servere lunsj til pasient            

Samle inn lunsjkopper hos pasientene            

Rydde etter lunsj            

Vaske kopper etter lunsj            

Tilberede mellommåltid            

Rydde bort mellommåltid            

Vaske kopper etter mellommåltid            

Forberede middag            

Dekke middagsbord            

Servere middag ved buffet/vogn/bord            

Servere middag til pasient            

Samle inn middagskopper hos pasientene            

Rydde etter middagen            

Vaske kopper etter middagen            

Forberede kveldsmat            

Servere kveldsmat ved buffet/vogn/bord            

Servere kveldsmat hos pasient            

Samle inn kveldsmatkopper hos pasient            

Rydde etter kveldsmat            

Vaske kopper etter kveldsmat            

Temperaturkontroll kjøleskap/fryser            

Bestille tørr(mat)varer            

Bestille middag til pasientene            

Rydde på plass tørrvarer som er bestilt (mat)            

Renhold /kontroll av kaffetrakter            

Renhold/kontroll av steamer/oppvaskmaskin            

Holde orden på kaffe/te/saf/ kjeks/ frukt på gang/spiserom            
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Fokusområder: Mat/kjøkken og renhold

Kan ses i sammenheng med bl.a.
•infeksjonsforekomst 
•pasientstrøm/inn- og utskrivninger 
•mattilsynets anmerkninger knyttet til postkjøkken 
•HMS 
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 Vaske senger
   I din seksjon: Hvem gjør oppgaver knyttet til renhold, til hvilken tid i uken?
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Utrede og prøve ut modeller for samordning og oppgavedeling 
mellom yrkesgrupper innenfor 

sengeposter, intensiv- og operasjonsenheter 
ved St. Olavs Hospital. 

Det forutsettes at modellene sikrer fremragende behandling 
og optimal ressursutnyttelse.

           

   Prosjektmandat
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Erfaringsinnhenting
Egne og andres erfaring med å overføre oppgaver 
fra sykepleietjenesten til 

-Postvert
-Servicemedarbeider
-Helsefagarbeider
-Helsesekretær
-Sterilforsyningstekniker
-Logistikkmedarbeider
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Piloter 2017 - 2018

Tema:
Renhold, mathåndtering, generell service

Klinikker:
•Kvinneklinikken
•Nevroklinikken
•Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
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Måleindikatorer
• Opprettholde eller øke produktiviteten (aktivitet - ressursbruk)
• Redusere sykefravær
• Redusere mertid/overtid
• Redusere antall avvik fra arbeidstidsbestemmelsene
• Redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner
• Opprettholde eller bedre arbeidsmiljøet
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Takk for oppmerksomheten.


