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OM ØYEAVDELINGEN 

• Pasienter med alle typer øyesykdommer blir utredet, 
diagnostisert og behandlet i avdelingen  

• Avdelingen tilbyr polikliniske tjenester, dagbehandling 
og -kirurgi samt døgnbehandling 

• Aldri før har det vært behandlet så mange pasienter i 
avdelingen:  

– Fra 2011-2013 økte aktiviteten totalt med 19% 

– I 2013 behandlet vi 25 000 pasienter  

• Den største økningen sees i poliklinikk og skyldes 
aldersrelatert makuladegenerasjon (tap av skarpsyn)  

• Pasientvolumet øker kraftig år for år grunnet aldrende 
befolkning og vekst i opptaksområdet 

 



    

  

AVDELINGENS UTFORDRINGER 

• For lange ventetider for pasienter som trenger operasjoner, 
særlig  

– strabismeoperasjon (skjeling), eller  

– okuloplastikk (kirurgi for sykdommer i øyelokk, tåreveier og 
slimhinne) 

• Fristbrudd  

• Per 18.5 er det totalt 855 ventende, gjennomsnittlig ventetid 
er 102,1 dager – på topp i Helse Bergen 

– Strabisme, 141 pasienter – 99,4 dager 

– Okuloplastikk, 331 pasienter – 150,2 dager 

• Pr. 18.5 er det 11 fristbrudd – på 4. plass i Helse Bergen 

• Liten erfaring i å involvere pasienter i forbedringsarbeid 

 



    

  

MÅL 

I perioden 7.11.2013-21.5.2014: 

• Økt innsikt i pasienters opplevelse av:  

– å vente på behandling 

– pasientservice og informasjon  

– undersøkelse og behandling 

Denne kunnskapen skal bidra til identifikasjon av 
forbedringsområder  

 

Innen 31.12.2014:  

• Gjennomføre tiltak på identifiserte forbedringsområder 
basert på pasientopplevelser 

• Redusere ventetiden for pasientene < 65 dager  

• Unngå fristbrudd  

 

 



    

  

METODE 

• Tiltaket «I pasientens fotspor» som beskrevet i kompendium 

• Forankring, informasjon og involvering av ledergruppe 

• Totalt 4 pasienter samtykket, én ble avbestilt slik at jeg fulgte i 
3 pasienters fotspor.  

• Alle tilhørte pasientgrupper med lang ventetid og fristbrudd 

• Kort intervju etter hvert møte – intervjuguide (notat) 

• Tilbakemeldinger og innspill fra pasientene ble oppsummert og 
presentert for ledergruppen 13.02.2014. Funnene ble diskutert 
og tiltak besluttet. Ansvar for gjennomføring av tiltakene ble 
fordelt og frister gitt. 

• Pasientene som deltok skal få informasjon om hva deres 
deltakelse faktisk resulterte i før nyttår 

 

 

 



    

  

FUNN 
• Å vente på behandling:  

– Pasientene har reelle problemer som påvirker funksjon, 
livskvalitet og psykisk helse negativt 

– Ventetiden oppleves som en belastning  

• Pasientservice og informasjon:  

– Avdelingen er ikke tilgjengelig nok på telefon 

– Det er uklart for pasienter om de kan kontakte oss for 
spørsmål om behandlingen 

– Pasienter føler seg glemt i tiden fra rettighetsbrev til 
timeinnkalling 

• Undersøkelse og behandling:  

– Ventetiden i avdelingen opplevdes ikke brysom for disse 3 
pasientene 

– Fokus på øyesykdommer og psykisk helse var ikke alltid til 
stede hos behandler 

 



    

  

TILTAK I 

Pasientservice og informasjon:  

Tilgjengelighet på telefon:  

• Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for økt 
tilgjengelighet og bedre pasientservice på telefon. Starter 
opp i august og implementeres innen 31.12.2014.  

Kontakte oss for spørsmål:  

• Det skal lages visittkort med tydelig kontaktinformasjon til 
avdelingen ved spørsmål om behandlingen. Disse deles ut til 
pasientene/pårørende. Ferdigstilles i mai 2014.  

Pasienter føler seg glemt i ventetiden:  

• Det skal sendes brev til pasienten om at de fremdeles står på 
venteliste. På lang sikt er målet time i hånden. Frist  er mai 
2014.  

 



    

  

TILTAK II 

Undersøkelse og behandling:  

• Øyesykdommer og psykisk helse:  

• Dette blir tema på avdelingens  tverrfaglige høstsamling i 
oktober 2014.  Blindeforbundet er samarbeidspartner. 

Ventetid og fristbrudd:  

• Hospitering i Klinikk for hode/hals 8. mai - en klinikk som har 
endret sin måte å arbeide på, redusert ventelister/tider og 
fristbrudd betydelig.  

• Innføre ukentlig driftsmøte  

• Utvikle verktøy for å skaffe detaljert oversikt over 
kapasitet, fyllingsgrad og ventelister/fristbrudd pr. 
diagnosegruppe (poliklinikk, dagkirurgi og operasjon) 

• Endre intern EK rutine   

 



    

  

TILTAK III 

• Etablering av samarbeidsmøter mellom Øyeavdelingen og 
avtalespesialister/andre helseforetak i regionen.  

• Gjennomføre samarbeidsmøter i juni og 
oktober/november 2014 

• Melde behov til Helse Vest for økt kapasitet hos 
avtalespesialister/private aktører 

• Jobbe for økt anestesikapasitet fra høsten 2014 – 
begrensende faktor 

• Avvise henvisninger utenfor helseregionen med 
begrunnelse i kapasitet (unntak: flerregional 
behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi) fra 1.1.2014 
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• Positiv erfaring med å involvere pasienter i 
forbedringsarbeid – har gitt ringvirkninger (workshop, 
video m.m) 

• Identifikasjon av flere viktige forbedringsområder, både 
kjente og nye  

• Tiltaksplan under gjennomføring – vil i løpet av året føre 
til varig forbedring  

• Bevissthet på hva som fungerer godt – at pasientene 
opplever å bli møtt med vennlighet, respekt og omsorg  

• Pasienter ser og vektlegger ting annerledes – det er 
nødvendig og lærerikt med involvering i forbedrings- og 
utviklingsarbeid 

 



    

  

SUKSESSKRITERIER, UTFORDRINGER OG VEI VIDERE 

• At avdelingsdirektør og 
ledergruppen har engasjert seg 

• Forankring 

• Sette av tid og prioritere det 

• Full kraft på gjennomføring av 
tiltak som gjenstår – forpliktet 
overfor pasientene som stilte 
opp! 




