
WASTE IDENTIFICATION TOOL 

Identifisering av forbedringsområder ved Medisinsk 
klinikk Sykehuset i Vestfold HF 



Hvorfor bruke WIT ?  

Bakgrunn:  

Identifisere forbedringsområder ved sengeposter og poliklinikker 

 Pasientflyt og logistikk gjennom opphold som medfører 
forsinkelser, unødig ressursbruk og sikkerhetsrisiko 

 Handlinger som kan føre til pasientskader 

 

Formål: 

 Forebygge unødig ressurstap 

 Redusere pasientskade og administrative feil som kan føre 
til forsinkelser i forløpet 

 

 



GJENNOMFØRING AV KARTLEGGING 
VED SENGEPOST 

• Ved 3 sengeposter med til sammen 76 senger 

• Deltagere :  

– Seksjonsleder medisinske fag (overlege) 

– Seksjonsleder sykepleie 

– Helsesekretær 

– 2 deltagere fra ledernettverket i 
pasientsikkerhetskampanjen 

• Gjennomgang av inneliggende pasienter på 
sengeposten  

• Brukte arbeidsskjema til identifisering av  unødig 
ressursbruk i sengepost 

 



HVA FANT VI 

   Risiko for 
pasientskader og 
forsinkelser i 
forløp   

   Ressurstap hos 
27 av 76 
pasienter 



Utskrivningsklare pasienter  
 

 som hadde ventet mellom 2 og 14 dager på plass i 
kommunen 

 Mangelfull planlegging  av utskrivning – herunder også 
manglende tilbakemelding fra kommunen 

 Pasienter har ”blitt liggende”,  ferdigbehandlet men ville 
ikke reise ut 

 



Forsinkelser i pasientforløpet 
 

 Forlenget opphold fordi 
pleiepersonell ikke leser 
innkomstjournal og ikke 
får satt i gang 
behandling 

 Mangelfull logistikk, 
venter på 
spesialundersøkelser 

 Mangelfull/forsinkelser i 
tverrfaglig samhandling 
rundt pasienten. Eks 
venter på tilsyn 

 

 

 



Pasientsikkerhetsrisiko 
 

 Pasienter flyttes flere ganger mellom sengeposter i løpet 
av ett opphold 

 Utskrivningsklare pasienter flyttes 

 Forsinkelser på grunn av sein visittgang 

 Pasienten ligger på feil seksjon (fagområde) 

 Pasient fikk ny infeksjon i påvente av hjemreise 

 Dårlig samhandling mellom sykehuset og kommunene 

 Pasientadministrative rutiner blir ikke fulgt 



 Poliklinikk 
 

Gjennomgang av 52 pasienter – 16 ressurstap 

 Pasienter ikke møtt 

  Manglende dokumentasjon i journal 

• Både manglende diktering og manglende notater 

 Papirarkiv (ulovlige) på flere poliklinikker 

 Prosedyrer med hensyn til oppfølging ventelister og nye 
timer følges ikke 

 Manglende kunnskap om journalforskriften og 
dokumentasjon 

 Unødvendige kontroller       



Tiltak 

 

• Sikre bedre planlegging av pasientforløp ved sengeposter og 
poliklinikker 

• Påse at pasientadministrative rutiner følges 

• Bedre samhandling med kommunene  

• Regelmessig gjennomgang med WIT- identifisere 
ressurstap/risiko og utarbeide tiltak 

• Tiltak som krever ”større” endringer implementeres i 
klinikkens systematiske forbedringsarbeid 

• Systematisk oppfølging og opplæring av ansatte 

 



Suksesskriterier  

 God forankring i ledelsen  

 Informasjon om verktøyet og hensikten med det 

 Godt forberedt gjennomgang 

 Gode spørsmål tilpasset driften 

 Planlegge selve gjennomføringen – hvem gjør hva 

 Rom for spørsmål og vurderinger 

 Egnede lokaliteter 

 Gjennomføre strakstiltak 

 Implementere mer omfattende tiltak i klinikkens øvrige 
forbedringsarbeidet 

 En rød tråd i forbedringsarbeidet  



Erfaringer/tilbakemeldinger så langt 

• Seksjonene har vært positiv til WIT 

• Bevisstgjørende 

• Positive og konstruktive tilbakemeldinger og kommentarer på 
hva som kan bli bedre 

• Samme utfordringer på de ulike seksjonene 

• Eksempler på god planlegging 

• Eksempler på dårlig planlegging 

• Eksempler på pasientsikkerhetsrisiko 

• Ansatte ser tiltak og løsninger 

• Kan brukes i forbedringsarbeid 

 



Vi gir ikke opp ……. 

http://www.latterkula.no/bilde.php?id=230487811

