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Sammendrag 
For å forhindre smitte på et sykehus er det viktig med gode hygieneforhold og dermed er det 

også viktig med gode rutiner på renholdet. For å minke sannsynligheten for smitte er det 

nødvendig å holde ulike områder så rene som mulig. Støttefunksjoner slik som renhold er ofte 

en mindre omtalt, men viktig del i sykehusdriften og digitale verktøy kan være med på å 

forbedre koordinering av renholdet. I dette studiet ønsker vi å se hvordan arbeidsrutinene til 

renholdsavdelingen blir påvirket ved å gå fra ingen digitale hjelpemidler på Fredrikstad 

Sykehus til en digitalisering av arbeidsprosesser på Sykehuset Østfold Kalnes. Samtidig vil vi 

se hvordan renholdsavdelingen kan ha innflytelse på pasientflyten på Sykehuset Østfold Kalnes 

grunnet innføringen av enkeltmannsrom. Dette har medført at renholdsrutinene er forandret. 

Sykehuset Østfold Kalnes har hatt et spesielt fokus på pasientflyten og sykehuset har 

gjennomført en rekke tiltak for å sikre sikker og effektiv pasientflyt. Gjennom dette fokuset på 

pasientflyt og innføringen av et felles digitalt rammeverk på tvers av avdelinger, har Sykehuset 

Østfold Kalnes vist seg å passe som en empirisk case studie. Her kan en se på innflytelsen 

renholdsavdelingen har på pasientflyten og hvordan digitaliseringen har påvirket 

arbeidsprosesser.  Videre er teorien om rask og jevn flyt (the theory of swift, even flow) blitt 

brukt som et teoretisk rammeverk. Gjennom dette er det vist at behovet for renhold kan medføre 

midlertidige flaskehalser. Disse flaskehalsene forårsaker ventetid, ekstra ressursbruk og ekstra 

kostnader. Det er dermed viktig å koordinere renholdet på en gunstig måte for å begrense disse 

flaskehalsene. For å få et bedre utbytte av renholdsrutinene kan IT verktøy være med på å bedre 

kommunikasjonen om behovet for raskt renhold. Samtidig kan en sammenslåing av lignende 

renhold gjøre det mulig å forbedre kapasiteten og dermed begrense varigheten av renhold. 

Gjennom slike tiltak vil også flaskehalsene begrenses.   
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1 Introduksjon 

Et sykehus sin renholdsavdeling er viktig for å opprettholde et godt hygienisk forhold på 

sykehuset. Dette for å minke sannsynligheten for smitte og inkluderer å holde sengegrind, 

madrasser, kraner, dørhåndtak og stoler steriliserte og bakteriefri. De siste årene har pasienter 

innlagt på sykehus og andre helseinstitusjoner i en økende grad blitt utsatt for smitte 

(Folkehelseinstituttet, 2014). Det er viktig med et godt renhold for å redusere 

sykehusinfeksjoner og spredning av resistente bakterier. På bakgrunn av dette har renhold en 

svært viktig oppgave på sykehus. Det er et sterkt press på sykehusadministrasjoner på å redusere 

utgifter, både generelt, men også hos støttefunksjoner som renholdsavdelingen. Der 

renholdsavdelingene må gjennomføre det samme renholdet med et lavere budsjett og mindre 

personell er det viktig å se på muligheter for å effektivisere renholdet og redusere kostnader. 

Innføring av IT verktøy for å forbedre koordineringen av renholdet kan hjelpe med å 

imøtekomme dette behovet.  

Støttefunksjoner slik som renhold er ofte en mindre omtalt, men viktig del i sykehusdriften. Her 

ønsker vi å se hvordan arbeidsrutinene til renholdsavdelingen blir påvirket ved å gå fra ingen 

digitale hjelpemidler på Fredrikstad Sykehus, til en digitalisering av arbeidsprosesser på 

Sykehuset Østfold Kalnes. Samtidig vil vi se hvordan renholdsavdelingen kan ha innflytelse på 

pasientflyten på Sykehuset Østfold Kalnes blant annet gjennom innføringen av 

enkeltmannsrom. En god pasientflyt er viktig, ved at lengre pasientopphold utsetter pasienter 

for unødvendig risiko for infeksjon og medisinske komplikasjoner. I tillegg kan flaskehalser i 

kliniske og administrative oppgaver forsinke pasientutskrivninger og føre til lavere kvalitet og 

høyere kostnader (Devaraj, Ow, & Kohli, 2013).  

I dette studiet brukes teorien om rask og jevn flyt (the theory of swift, even flow) av Schmenner 

& Swink (1998) som et rammeverk. Schmenner & Swink (1998) presenterer denne teorien med 

et fabrikkfokus. Rammeverket har og blitt brukt opp mot å se på flyten hos den interne 

forsyningskjeden i den perioperative kirurgiske tjeneste avdelingen (Fredendall, Craig, Fowler, 

& Damali, 2009). Rammeverket er også blitt brukt til å se på pasientflyt generelt (Devaraj, Ow, 

& Kohli, 2013) 
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1.1 Bakgrunn 

I slutten av 2010 vedtok styret i helse Sør-Øst å starte byggingen av et nytt sykehus på Kalnes. 

Sykehuset Østfold Kalnes ble ferdigstilt i 2015 og startet driften det samme året. Samtidig ble 

sykehusdriften i Fredrikstad, Sarpsborg og Veum nedlagt. I dag har Sykehuset Østfold Kalnes 

ansvaret for 270.000 innbyggere i Østfold i samarbeid med Sykehuset Østfold Moss (Torjusen, 

2015). Sykehuset Østfold Kalnes er blitt kalt Norges mest moderne sykehus (Hysing, 2015). 

Og etter to års drift har sykehuset som det første sykehuset i Norden nådd nivå seks, det nest 

høyeste nivået på den anerkjente EMRAM (electronic medical record adoption model) skalaen. 

Det er HIMSS (Health Information and Management Systems) som har vurdert og rangert 

sykehuset (Hødal, 2017). Dette har Sykehuset Østfold Kalnes greid gjennom blant annet 

gjennom innføringen av en felles digitalrammeverk, kalt Imatis. Dette rammeverket inkluderer 

integrasjon med alt fra selvinnsjekkings automater, pasientjournaler, renholdsbestillinger, lab 

resultater og sanntidsovervåkning.       

Dette studiet startet ved at det ble identifisert noen interessante problemstillinger i forbindelse 

med et forskningsprosjekt i samarbeid med Sykehuset Østfold. Her ble det nevnt at 

renholdsavdelingen hadde gjennomført flere revisjoner av arbeidsplaner og rutiner.  Men også 

at renholdsrutiner kan ha stor innvirkning på viktige prosessindikatorer som pasientflyt. Man 

ønsket derfor å kartlegge den eventuelle innflytelsen renholdsavdelingen har på pasientflyten 

på Sykehuset Østfold Kalnes.  

Det er flere studier som har sett på pasientflyt og hvordan dette kan forbedres. I flere av disse 

studiene blir det nevnt at renhold kan ha innflytelse på pasientflyten gjennom begrepet «bed 

turnaround time» (Wilson & Nguyen (2004); Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper 

(2006); McClelland, et al. (2011)). Dette studiet ønsker å gå nærmere inn på om og hvordan 

renhold kan ha innflytelse pasientflyten. Sykehuset Østfold Kalnes har hatt et spesielt fokus på 

pasientflyten, og sykehuset har gjennomført en rekke tiltak for å sikre en sikker og effektiv 

pasientflyt.  Sykehuset Østfold Kalnes ble valgt nettopp på grunn av sitt fokus på pasientflyt i 

kombinasjon med innføringen et felles digitalt rammeverk på tvers av avdelinger.  
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1.2 Forskningsspørsmål 

Formålet med dette studiet er å kartlegge arbeidsprosesser og bruken av digitale verktøy for å 

se hvordan arbeidsrutiner hos renholdsavdelingen blir påvirket av dem. Men også om og i 

hvilken grad renholdsavdelingen som en støttetjeneste, kan ha en innflytelse på pasientflyten. 

Studiet er en empirisk case studie fra Sykehuset Østfold Kalnes og er avgrenset til å se på 

prosessene før og etter renholdet, og kommunikasjonen med andre avdelinger. Studiet fokuserer 

ikke på hvordan renholdet utføres. Studiet vil se på revisjonene renholdsavdelingen har 

gjennomført, og hvordan disse revisjonene og eventuelle endringer som har blitt gjennomført, 

kan ha en påvirkning på pasientflyten. Samtidig ser studiet på den eventuelle innflytelsen 

renholdsavdelingen har på pasientflyten.  

På bakgrunn av dette blir forskningsspørsmålet følgende: 

Hvordan påvirkes støttefunksjoner på sykehus, som renhold, av digitalisering av arbeidsflyt 

mellom funksjoner og hvilken innflytelse har dette på den overordnende pasientflyten? 
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1.3 Kapitteloversikt  

Kapittel 2  presenterer relatert forskning, det teoretiske rammeverket og konsepter som blir 

brukt for å analysere og diskutere studiets funn. 

Kapittel 3 presenterer forskningsmetoden, de ulike data-innsamlings teknikkene som har blitt 

brukt i denne oppgaven og hvilke kilder som har blitt brukt. 

Kapittel 4 går gjennom arbeidssituasjonen og arbeidsrutinene til renholdsavdelingen, og 

hvordan renholdsarbeiderne bruker digitale verktøy. Deretter går kapittelet nærmere inn på 

implementeringen og oppbygningen av ett av de digitale verktøyene. Til slutt vil kapittelet 

avrundes med å gå gjennom pasientflyt.   

Kapittel 5 presenterer empiriske funn gjort i gjennom studiet.  

Kapittel 6 analyserer de empiriske funnene i lys av teorien om rask og jevn flyt, for deretter å 

gå videre inn på hvordan digitaliseringen har påvirket arbeidsflyten og hvilken innflytelse 

renholdsavdelingen har på pasientflyten. 

Kapittel 7 drøfter funnene i studiet og sammenligner disse med den relaterte forskningen.  

Kapittel 8 konkluderer og oppsummerer studiet gjennom å presentere viktige funn og 

anbefaling om mulige forbedringer på Sykehuset Østfold Kalnes. Til slutt presenteres forslag 

til videre forskning.  
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2 Relatert forskning og rammeverk 

Det er flere som har sett på pasientflyt og hvordan dette kan forbedres. Blant annet Hall (2013) 

som ser på hvordan helsetjenester kan forbedres gjennom å redusere køer og forsinkelser som 

pasienter opplever. “Past experience shows that effective management of healthcare delays can 

produce dramatic improvements in medical outcomes, patient satisfaction, and access to 

service, while also reducing the cost of healthcare” (Hall, 2013, s. V).  
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2.1 Bed turnaround time 

En vanlig forsinkelse eller kø på akuttavdelingen er mangelen på ledige senger. Begrepet «bed 

turnaround time» blir brukt for å beskrive tiden fra en seng blir tom, til sengen har blitt 

rapportert rengjort og klar for en ny pasient. Dette spiller inn på denne forsinkelsen (Wilson & 

Nguyen (2004); Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006); McClelland, et al. (2011)). 

I Wilson & Nguyen (2004) vises det blant annet til hvordan renholdsavdelingen kom opp med 

en lavkost og lavteknologisk løsning, som var den viktigste av flere endringer som var med på 

å redusere «bed turnaround time» fra 160 minutter til under 30 minutter. McClelland, et al. 

(2011) viser til at denne endringen utgjør en redusering av den totale gjennomstrømningstiden 

på akuttmottaket med 8,5%. Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006) anbefaler også 

å forbedre renholdsavdelingen for å få ned «bed turnaround time» og viser til gode resultater 

av nettopp denne forbedringen. “The result has been a 50 percent reduction in the average 

housekeeping turnaround time, from 101 minutes to about 50 minutes. This improvement has 

been sustained at this level for more than a year and has been valued at more than $700,000 

annually, in addition to increasing bed capacity and improved patient satisfaction” (Craven, 

Clark, Cramer, Corwin, & Cooper, 2006, s. 16).   

Videre er det flere som ser på innføringen av tverrfaglig team som har som oppgave å forbedre 

pasientflyten (Hall (2013); Sayah, Rogers, Devarajan, Kingsley-Rocker, & Lobon (2014); 

McHugh, VanDyke, McClelland, & Moss (2011)). I Sayah, Rogers, Devarajan, Kingsley-

Rocker, & Lobon (2014) gjennomføres et pasientflyt prosjekt, der de blant annet kartlegger 

pasientbehandlingens tidslinje, og hadde et stort fokus på å identifisere pasienter som med stor 

sannsynlighet måtte bli lagt inn på sykehuset. “We created a special status for these patients 

on our electronic ED tracking board and made it accessible to the hospital admitting service, 

the hospitalists, the residents, and nurses on the inpatient floors, housekeeping, and transport. 

This provided an early warning process to all stakeholders that could affect the flow of admitted 

patients and allowed the admitting service time to prepare and receive the admission.” (Sayah, 

Rogers, Devarajan, Kingsley-Rocker, & Lobon, 2014, s. 3). Det er flere som kartlegger 

pasientbehandlingens tidslinje. I Tchemeube, Amyot, & Mouttham (2013) blir denne 

kartleggingen brukt for å redusere variabiliteten i pasientbehandlingen.  

I likhet med alle skribentene over nevner DeLia (2007) viktigheten med raskt renhold av rom 

etter at forrige pasient har blitt utskrevet.“hospital overcrowding is primarily a shortage of 
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inpatient beds, not a lack of emergency department capacity” (Simmons, 2005).  I denne 

sammenheng ønsker vi i denne rapporten å se videre på hvordan innføringen av IT systemer 

kan hjelpe med å få ned «bed turnaround time», og hvordan dette er med på å påvirke 

pasientflyten, fra et renholdsperspektiv.  
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2.2 Konseptuelt rammeverk 

For å se nærmere på hva og hvordan pasientflyt blir påvirket av renhold, vil teorien om rask og 

jevn flyt av Schmenner & Swink (1998) bli brukt som et konseptuelt rammeverk. Opprinnelig 

er dette rammeverket bygget opp mot fabrikker og produksjon. Dette vises blant annet ved 

fabrikkfokusloven. Kalnes er på sin side et profesjonelt byråkrati (Mintzberg, 1984) og ikke en 

fabrikk. Men siden Kalnes fokuserer på pasientflyt, kan man en si at produksjonsfokus er valgt. 

Både det konseptuelle rammeverket og ledelsen ved Kalnes sykehus har et fokus på flyt, de 

passer dermed godt overens med hverandre. Samtidig har teorien om rask og jevn flyt blitt brukt 

for å analysere ulike caser i en sykehussetting (Fredendall, Craig, Fowler, & Damali (2009); 

Devaraj, Ow, & Kohli (2013)) 

2.2.1 The Theory of Swift, Even Flow 

“The Theory of Swift, Even Flow holds that the more swift and even the flow of materials 

through a process, the more productive that process is. Thus, productivity for any process—be 

it labor productivity, machine productivity, materials productivity, or total factor 

productivity—rises with the speed by which materials flow through the process, and it falls with 

increases in the variability associated with the flow, be that variability associated with the 

demand on the process or with steps in the process itself (Schmenner & Swink, 1998, s. 102).” 

Schmenner & Swink (1998) bruker fem lover og tre teoretiske konsepter, for å forklare teorien 

om rask og jevn flyt. Det første konseptet er å dele opp arbeid i verdiskapende og ikke-

verdiskapende arbeid. Alt arbeid kan enten plasseres som verdiskapende eller ikke-

verdiskapende. Arbeid som transformerer materialer til produkter blir ansett som verdiskapene. 

Arbeid som flytter, katalogiserer, inspiserer eller bearbeider produkter anses normalt ikke som 

verdiskapende. All sløsing i prosessen blir ansett som ikke-verdiskapende arbeid. Dette 

inkluderer overproduksjon, venting, transport, unødvendig behandlingstrinn, lager, bevegelse 

og defekter som blir nevnt som: “the classic seven wastes of Shigeo Shingo” (Schmenner & 

Swink, 1998, s. 102). Gjennom dette kan materialet gå raskere gjennom en prosess, hvis ikke-

verdiskapende arbeid og unødvendige steg reduseres eller fjernes fra prosessen. 

Det neste teoretiske konseptet er utførelseshastighet. Utførelseshastigheten eller utførelsestiden 

brukes for å måle tiden fra produksjon til leveranse. I helsesektoren vil utførelsestiden tilsi: fra 

pasienten ankommer til utskrivelse. Utførelsestiden brukes for å finne og isolere hvor flyten 
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enten blir forsinket eller blokkert. Her kommer loven om bottlenecks eller flaskehalser inn som 

foreslår at: en kjede bare er like sterk som det svakeste leddet. Med andre ord, en prosess er 

bare like rask som sin tregeste fase (Devaraj, Ow, & Kohli, 2013). Ved å fjerne, modifisere 

eller forsterke disse isolerte områdene, kan materiale bevege seg raskere gjennom prosessen 

(Schmenner & Swink, 1998).  

For at materialene skal flyte jevnere, må man begrense variasjonen knyttet til enten kravet på 

prosessen, eller med prosessens operasjonstrinn. Variabiliteten måles av variansen eller 

standardavviket for tidspunkter eller mengder som kreves, eller av tiden som brukes i 

forskjellige prosesstrinn. Variabiliteten er innsnevret når kravene til prosessen er jevne og 

vanlige. Nivåproduksjonsplaner er mer kompatible med produktivitet, enn produksjonsplaner 

med uregelmessige mengder eller forfallsdatoer. En jevn strøm av etterspørsel viser lavere 

variasjoner av både timing og mengder som kreves. Variabiliteten er også innsnevret når like 

elementer behandles sammen. Derfor vil produktiviteten øke når elementer kan jobbe sammen 

uten å bremse prosessen. Dette konseptet bygger på loven om variabilitet, som er basert på 

køteori. Jo mer variabel timingen eller jobbene er i en prosess, jo lavere produktivitet 

(Schmenner & Swink, 1998).  

Den tredje loven, loven om vitenskapelige metoder: Arbeidskraftens produktivitet (dvs. 

produksjon per arbeidstid) kan i de fleste tilfeller økes ved å anvende anerkjente vitenskapelige 

metoder. Vitenskapelige metoder er midler der ikke-verdiskapende bevegelser og skritt blir 

fjernet fra arbeidet, og der verdiskapende tiltak kan gjøres raskere og med mindre anstrengelse. 

Man bør derfor forvente å se varierende suksess med vitenskapelige metoder, avhengig av 

trinnene i prosessen som de blir brukt på. De bør ha størst innvirkning på flaskehalsoperasjoner 

(Schmenner & Swink, 1998). 

Loven om kvalitet er den fjerde loven som poengterer at produktivitet ofte kan bli forbedret 

med kvalitet. For eksempel at kvaliteten samsvarer med spesifikasjonene som er verdsatt av 

kundene. Kvaliteten øker og sløsingen minker, enten ved å endre produkt design eller ved å 

gjøre endringer i materialbruken eller prosessen. Ved å fjerne sløsingen kan materialet gå 

raskere gjennom prosessen. Det som kan forstyrre en prosess er midlertidige flaskehalser. Disse 

kan være forårsaket av kvalitetsproblemer som skaper ekstraarbeid, sløsing, maskinstopp, eller 

mangel på materiell. For å redusere variabiliteten, og for å unngå flaskehalser, er god kvalitet 

viktig (Schmenner & Swink, 1998). 
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Den femte og siste loven, er fabrikkfokusloven. Denne uttaler at fabrikker som fokuserer på et 

begrenset sett med oppgaver, vil være mer produktive enn tilsvarende fabrikker som har mer 

varierende og flere sett med oppgaver. Det er en mekanisme for å redusere variabiliteten. Å 

gruppere like produkter eller prosesser sammen blir flyten for disse produktene eller prosessene 

enklere å se. Dette gjør det og enklere å identifisere og fjerne flaskehalser og ikke-

verdiskapende trinn (Schmenner & Swink, 1998). 

Tabell 1: Konsepter fra teorien om rask og jevn flyt 

Konsepter fra teorien om rask og jevn flyt  

Fjerne sløsing Fjerne eller redusere unødvendige prosesser og 
arbeidssteg 

Utførelsestiden Måle tiden fra produksjon til leveranse 

I helsesektoren: fra pasienten ankommer til utskrivelse 

Loven om flaskehalser Et ledd i en prosesskjede med lav kapasitet, hinder 
eller blokade. og som hindrer andre ledd i å fungere 
optimalt. 

Ved å fjerne, modifisere eller forsterke disse områdene 
vil materiale bevege seg raskere gjennom prosessen.  

Loven om variabilitet Jo mer variabel timingen eller jobbene er i en prosess, 
jo lavere produktivitet 

Loven om vitenskapelige metoder Resurs planlegging og materialhåndtering. 

Loven om kvalitet Kvaliteten øker og sløsingen minker, enten ved å 
endre produkt design eller ved å gjøre endringer i 
materialbruken eller prosessen. Ved å fjerne sløsingen 
kan materialet gå raskere gjennom prosessen. 

Fabrikkfokusloven Denne uttaler at fabrikker som fokuserer på et 
begrenset sett med oppgaver, vil være mer produktive 
enn tilsvarende fabrikker som har mer varierende og 
flere sett med oppgaver. 

Operasjon planlegging og planen på arbeidsrutiner 
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3 Metode 

Formålet i dette kapittelet er å beskrive forskningsmetoden og de ulike datainnsamlings- og 

analyseteknikkene som har blitt brukt i dette studiet. Kapittelet er delt inn i fire deler. Det tar 

for seg forskningsmetoden, datainnsamlingen og ulike valg gjort i studiet, hvordan data og 

funnene har blitt analysert og til slutt etiske betraktninger. 
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3.1 Forskningsmetode 

 “Research methods can be classified in various ways, however one of the 

most common distinctions is between qualitative and quantitative research 

methods” (Myers, 1997, s. 1). 

Denne oppgaven faller in under kvalitativ forskningsmetode, der forskningen bygges opp av 

intervjuer, observasjon og dokumentanalyse. Slik Myers formulerer motivasjonen for å 

gjennomføre kvalitativ forskning “comes from the observation that, if there is one thing which 

distinguishes humans from the natural world, it is our ability to talk! Qualitative research 

methods are designed to help researchers understand people and the social and cultural 

contexts within which they live” (Myers, 1997, s. 2). I denne oppgaven ønsker vi blant annet å 

se på hvordan arbeidsrutiner blir forandret som følge av innføringen av digitale verktøy, og om 

disse endringene har innflytelse på pasientflyten. I den sammenheng, er det viktig å få en 

forståelse av hvordan renholdsavdelingen sitt arbeid kan ha en kobling opp mot pasientflyt. For 

å få denne forståelsen vil case study bli brukt med fortolkende/interpretive synsvinkel. Myers 

(1997) forteller at interpretive studier innenfor informasjonssystemer forsøker å forstå 

fenomener gjennom hvilken betydning folk tildeler fenomenene. "What we call our data are 

really our own constructions of other people's constructions of what they and their compatriots 

are up to” (Walsham, 1995, s. 75). 

I følge Baxter & Jack (2008, s. 545) burde metoden case study bli vurdert valgt dersom; “(a) 

the focus of the study is to answer “how” and “why” questions; (b) you cannot manipulate the 

behaviour of those involved in the study; (c) you want to cover contextual conditions because 

you believe they are relevant to the phenomenon under study; or (d) the boundaries are not 

clear between the phenomenon and context.” Punkt a blir dekket ved at vi ønsker å se på 

hvordan arbeidsrutiner blir forandret som følge av innføringen av digitale verktøy. Ved at 

forfatter ikke har noe direkte innflytelse eller mandat til å gjennomføre endringer, men kun er 

der for å undersøke og observere disse forandringen i arbeidsrutinene. Samtidig er det vanskelig 

å se hvordan arbeidsrutiner kan bli endret av innføringen av digitale verktøy, uten å ha 

konteksten rundt arbeidet som blir utført. Dermed dekkes alle de fire punktene til Baxter & 

Jack. Med dette som bakgrunn har valget av metode falt på case study.  
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3.2 Datainnsamling 

I dette kapittelet vil de ulike kildene til datainnsamlingen presenteres, samt hvilke teknikker 

som ble brukt. Datainnsamlingen bygger hovedsakelig på kvalitative innsamlingsmetoder, 

intervju, observasjoner og dokumentanalyse. I tillegg til dette har det i sluttfasen av studiet blitt 

gitt tilgang til kvantitativ data opp mot renholdstall og pasientflytdata fra akutten. “Quantitative 

data, from surveys or elsewhere, are perfectly valid inputs for an interpretive study” (Walsham, 

2006, s. 323). 

Innhentingen av data har blitt oppdelt i flere etapper. Mellom hver etappe har dataene blitt 

analysert for å kartlegge de interessante funnene, og for å få en bredere forståelse. Dette har 

igjen hjulpet for å forstå hvordan de ulike prosessene henger sammen, samt hvem og om hva vi 

må intervjue i neste omgang for å komme videre.    

3.2.1 Studiet 

Dette studiet startet ved at det ble identifisert noen interessante problemstillinger i forbindelse 

med et forskningsprosjekt i samarbeid med Sykehuset Østfold. Vi har fulgt Imatis-

implementasjonen og prosesstiltakene ved Sykehuset Østfold Kalnes fra et renholdsperspektiv. 

I starten av studiet hadde vi ingen problemstilling utover at vi ønsket å se om 

renholdsavdelingen hadde påvirkning på pasientflyten, og hvordan innføringen av Imatis-

implementasjonen påvirket prosessene til renholdsavdelingen.  

Ved at studiet hadde et utspring i et forskningsprosjekt, fantes det allerede en del tilgjengelig 

dokumentasjon knyttet til implementasjonen av Imatis på Kalnes. I den tilgjengelige 

dokumentasjonen fantes det lite informasjon direkte knyttet til renholdsavdelingen, da dette 

ikke er kjerneområdet til sykehuset. Disse dokumentene ga en grunnleggende forståelse av 

Imatis-implementasjonen, og ga et grunnlag for den første intervjuguiden. Ved at vi ønsket å se 

fra et renholdsperspektiv, var det naturlig at det første intervjuet ble av renholdsledelsen, som 

vi har hatt et godt samarbeid med gjennom hele prosessen. Gjennom dette intervjuet fikk vi 

blant annet oversikt over omstruktureringer og prosessendringer som har blitt gjennomført både 

ved overgangen mellom Fredrikstad sykehus og Kalnes, men også en stor omstrukturering 

under to måneder før intervjuet. Denne omstruktureringen blir omtalt i kapittel 4.3.3.  
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Noen uker etter intervjuet sendte vi en forespørsel om å observere og følge en renholder 

gjennom en dag. Observasjonsforespørselen ble godkjent, og vi gjennomførte en halv dags 

observasjon åtte uker etter det første intervjuet. Her delte vi oss i to, og fulgte hver vår 

renholder. Dette ga oss et innblikk i hvordan arbeidssituasjonen til renholderne er, hvordan 

arbeidsprosessene er bygget opp, og hvordan innføringen av Imatis som et arbeidsverktøy har 

påvirket arbeidsdagen til renholderne. I løpet av denne dagen fikk vi god kontakt med tre 

renholdere. Alle tre hadde tidligere jobbet på Fredrikstad Sykehus, og blitt med på flyttelasset 

over til Kalnes Sykehus. På slutten av observasjonsdagen hadde vi et møte med 

renholdsledelsen, der vi diskuterte, fikk bekreftet og eventuelle rettelser på hva vi hadde 

observert.  

Vi ønsket å gjennomføre en ny runde med observasjoner, men i denne omgangen ønsket vi å 

følge renholdere på akutten. På akutten er det en mer variert arbeidssituasjon, dette ga oss 

samtidig muligheten til å foreta korte intervjuer av personalet på akutten, på ca. ett til to 

minutter. Dette gikk opp mot hvordan de bestilte. For eksempel om det ofte ble gjennomført 

renholdsbestillinger i bulk. Mer om renholdsrutiner og bestillinger i kapittel 4.3. I denne 

omgangen ble det gjennomført observasjoner over to dager. Dette ble gjort i slutten av 

fellesferien. Den første av disse to dagene delte vi oss opp og fulgte hver vår renholder. Dagen 

etter fulgte vi samlet en tredje renholder.  I motsetning til forrige runde, hadde ingen av disse 

jobbet på Fredrikstad Sykehus. Disse tre var sesongvikarer/ekstrahjelper ved siden av studier. 

Det viste seg at det var store forskjeller mellom hvordan de nye ansatte og hvordan ansatte som 

var overført fra Fredrikstad Sykehus, sitt syn på de elektroniske verktøyene de brukte igjennom 

arbeidsdagen. På samme måte som sist, gjennomgikk vi hva vi hadde observert og fikk input 

fra renholdsledelsen etter observasjonene.   

Etter disse to rundene med observasjoner, og en rekke møter med renholdsledelsen ønsket vi å 

ta noen skritt tilbake, få innspill til noen av funnene våre, og samtidig for å få flere perspektiver 

fra andre deler og nivåer i organisasjonen. Samme dag gjennomførte vi et kort intervju med en 

person fra interndriften fra Sykehuspartner. Her fikk vi informasjon om blant annet hvem som 

hadde ansvaret for driften og videre utvikling av Imatis løsningen. Deretter ble det gjennomført 

et intervju med en i ledelsen i FM (facility management) som har ansvaret for alle 

støttetjenestene på Kalnes Sykehus, blant annet eiendomsdrift og forvaltning, portørtjenesten, 

varemottak, matlaging og renhold. Dette ga god innsikt i hvordan Imatis-implementeringen har 

påvirket en rekke av støttetjenestene, og hva ledelsen prioriterer/ønsker av blant annet renhold. 
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I tillegg til dette fikk vi en større innsikt i hvilke roller støttetjenesten hadde i planleggingen og 

implementeringen av Imatis på Kalnes Sykehus.  

Renholdsledelsen mottar hver uke en rapport som inneholder en rekke statistiske data, 

presentert gjennom grafer. Allerede etter det første møte med renholdsledelsen fikk vi tilgang 

til en av disse ukentlige rapportene. Figur 4 i kapittel 4.3.4 viser en av disse grafene. Vi ønsket 

å få vite mer om bakgrunnen til disse dataene, og om det hadde vært en positiv eller negativ 

endring over tid. Gjennom renholdsledelsen fikk vi kontakt med, og intervjuet personen fra 

analyseavdelingen som hadde ansvaret å sende ut disse ukentlige rapportene. Gjennom dette 

intervjuet fikk vi bekreftet at renholdsavdelingen har gjennomført en større omstrukturering, 

basert på tall hentet ut fra Imatis løsningen. Det var ingen andre avdelinger som i like stor grad 

har gjort omstruktureringer basert på uthentede data fra Imatis. Vi fikk også informasjon om at 

Kalnes Sykehuset har dannet et innsattsteam som jobber med å forbedre pasientflyten, på kryss 

av de ulike somatiske avdelingene. Under intervjuet forespurte vi å få tilgang til grunndata opp 

mot pasientflytdata på akutten og renholdstall. Dette fikk vi tilsendt tre måneder senere. Det 

neste intervjuet ble dermed med en annen i dette innsattsteamet. Her ønsket vi å få en bedre 

oversikt over om prosessflyten på kryss av avdelingene har påvirkning på pasientflyten. Her 

fikk vi mer informasjon om ulike tiltak innsattsteamet har innført. Vi fikk også tilgang til intern 

dokumentasjon som innsattsteamet hadde laget. Denne dokumentasjonen var observasjoner 

innsattsteamet hadde foretatt på ulike avdelinger. Disse observasjonene ble gjennomført høsten 

2016 og våren 2017. Denne dokumentasjonen hjalp med å gi et bilde av hvordan situasjonen 

før vår egen studie av renholdsavdelingen startet. Vi ble i løpet av intervjuet invitert til å 

observere på to nye møter. Begge disse møtene er tiltak innsattsteamet har innført. Det første 

er et ukentlig tverrfaglig forbedringsmøte med fokus på pasientflyt. Hensikten med det 

tverrfaglige forbedringsmøtet er å samle alle involverte ledere for å systematisk forbedre 

sykehusets pasientflyt. Seksjonsledere og avdelingssjefer fra alle døgnområdene innenfor 

somatikken er invitert. Renholdsavdelingen ble et medlem av denne gruppen etter å ha «mast 

seg inn». I tillegg har de innført et daglig kapasitetsmøte. Dette er et kort 15 minutters møte, 

som gjennomføres fem ganger i uken. På møtet samles lederne, eller en annen som representerer 

hver enkelt avdeling på somatikken, for å raskt presentere belegget de har, antall ledige senger, 

utskrivninger osv. I tillegg til dette blir det tatt opp situasjoner som har skjedd i løpet av 

foregående kveld/helg, slik at man raskt kan finne løsninger/oppklare situasjoner da alle lederne 

for de ulike avdelingene er samlet.  
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3.2.2 Intervju  

Det ble gjennomført både formelle og uformelle intervjuer. De uformelle ble tatt i sammenheng 

med observasjoner og vil bli presentert i neste kapittel 3.2.3. Alle intervjuobjektene til de 

formelle intervjuene, ble på forhånd kontaktet skriftlig om hva vi var interessert i, omfanget og 

hva vi ønsket ut av intervjuet. Vi mottok alltid et skriftlig samtykke før intervjuet startet. De 

formelle intervjuene ble alle gjennomført som semi-strukturerte intervjuer. Der vi på forhånd 

lagde en intervjuguide med en rekke spørsmål og temaer før hvert intervju, spesielt tilpasset 

hvert enkelt intervjuobjekt. Intervjueguidene ble hovedsakelig brukt i starten av intervjuene. 

Dette for å dekke noen viktige startspørsmål, og for å få i gang flyten i intervjuet. Deretter fløt 

intervjuene mer over i samtaler der intervjuobjektene pratet mer fritt. I denne delen av 

intervjuene virket intervjuguidene mer som støttedokumenter med temaer vi ønsket å geleide 

intervjuobjektene innom. De fleste intervjuene ble gjennomført i samarbeid med veileder, som 

har et parallelt prosjekt tilknyttet Østfold Sykehus Kalnes. Det ble tatt notater underveis i alle 

intervjuene. Disse notatene ble i løpet av samme dag, eller påfølgende dag, renskrevet og gjort 

om til et referat. Både referatet og originalnotatene ble tatt vare på, og brukt videre i analysen. 

I etterkant ble referatene delt mellom oss. Denne metoden har blitt brukt med tanke på at vi kan 

ha hatt ulike oppfatninger og tolkninger gjennom intervjuene. Ut i fra dette vil man få flere 

synspunkter som en selv ikke har oppdaget, samt at man får en bekreftelse ved like oppfatninger 

og observasjoner. Vi diskuterte og oppsummerte oss imellom etter hvert gjennomførte intervju.  

3.2.3 observasjon 

Det ble gjennomført deltagende observasjon i to omganger over totalt tre dager, der vi fulgte 

ulike renholdere. I tillegg til å følge disse, har vi fått tilgang på notatene/referatene av totalt ti 

gjennomførte observasjoner gjennomført av innsattsteamet som nevnt ovenfor. I disse 

observasjonene ble sykepleiere, helsesekretærer og leger fulgt både på akutten, men også i en 

rekke andre avdelinger. 

I hver observasjon fulgte vi en renholder gjennom en halv arbeidsdag, i tillegg bestemte vi oss 

for å dele oss opp og følge hver vår renholder.  Dette gjorde vi for å få det største datagrunnlaget 

som mulig, men også for å ikke virke for påtrengende. Før observasjonene diskuterte vi oss 

imellom litt om hva vi ønsket å få ut av observasjonene og hva vi ønsket å fokusere på. 

Gjennomføringen av observasjonene gikk ut på at vi fotfulgte en renholder samtidig som vi 
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gjennomførte samtaler med dem der vi stilte en rekke spørsmål. Vi hadde et fokus på bruken 

av de digitale verktøyene, prosessene rundt de digitale verktøyene og hvordan disse påvirket 

arbeidsdagen. Etter gjennomført observasjon, møttes vi samlet hos renholdsledelsen for å 

diskutere de ulike observasjonene vi hadde gjort. På denne måten fikk vi både bekreftet og 

avkreftet mye av den informasjonen vi hadde innhentet. Men vi fikk også muligheten til å 

innhente supplerende informasjon. Denne supplerende informasjonen ga ofte ekstra detaljer 

rundt de ulike funnene. Det viste seg også at vi hadde gjort flere av de samme funnene, selv om 

vi hadde fulgt ulike renholdere. Vi hadde gjennom observasjonene totalt seks informanter vi 

hadde fulgt og pratet med/intervjuet.   

Det ble tatt notater underveis. Disse ble, på samme måte som etter intervjuene renskrevet og 

omgjort til et referat enten samme dag eller påfølgende dag. I etterkant ble referatene delt 

mellom oss. Denne metoden har blitt brukt med tanke på at vi kan ha hatt ulike oppfatninger og 

tolkninger gjennom observasjonene. Ut i fra dette vil man få flere synspunkter som en selv ikke 

har oppdaget, samt at man får en bekreftelse ved like oppfatninger og observasjoner. Vi 

diskuterte og oppsummerte oss imellom etter hver gjennomførte observasjon. 

3.2.4 Dokumentasjon 

Utover egentatte notater, bygger dokumentasjonen og dokumentanalysen på interne 

dokumenter fra forskningsprosjektet, og fra innsattsteamet som nevnt tidligere. Dette er blant 

annet de ti observasjonsnotatene. Vi har og fått genererte rapporter og grunndataene disse 

rapportene er basert på. I tillegg er det dokumentasjon om Imatis-implementasjonen. I etterkant 

av intervjuer har vi vært i kontakt med informantene, for utfyllende informasjon/spørsmål som 

har dukket opp gjennom mailkorrespondanse. Det er og blitt tatt en rekke situasjonsbilder og 

skjermbilder av de ulike digitale verktøyene. Alle situasjonsbildene som er tatt har det blitt 

innhentet samtykke fra personer avbildet, og samtidig tatt på en slik måte at personen blir mest 

mulig anonymisert. På skjermbildene har datoen blitt fjernet, mens det resterende innholdet er 

uendret. Det er samlet inn informasjon fra Sykehusets og produsenten av Imatis sine nettsider.  
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3.3 Data analyse 

Data analysen startet først med en dokumentanalyse av interne dokumenter om Imatis-

implementasjonen knyttet til forskningsprosjektet. Dette ble gjort for å få en forståelse av selve 

Imatis systemet og implementasjonen. Da denne fasen var over og vi hadde fått en 

grunnleggende forståelse av Imatis systemet, startet datainnsamlingen steg for steg.  

“Each data source is one piece of the “puzzle,” with each piece 

contributing to the researcher’s understanding of the whole phenomenon. 

This convergence adds strength to the findings as the various strands of 

data are braided together to promote a greater understanding of the case” 

(Baxter & Jack, 2008, s. 554). 

Ved at majoriteten av observasjoner/intervju har blitt gjennomført i samarbeid med veileder, 

som har et parallelt prosjekt tilknyttet Østfold Sykehus Kalnes, har dette gitt en mulighet for å 

diskutere observasjonene/intervjuene i etterkant med en annen som har god innsikt i hva studiet 

omhandler og de ulike funnene. Gjennom disse diskusjonene og delte referater, har det blitt 

frembrakt flere synspunkter som en kanskje ikke selv har oppdaget, samt at man har fått en 

bekreftelse ved like oppfatninger og observasjoner. 

Intervjuene og observasjonene har blitt gjennomført etappevis. Gjennom dette har man fått 

muligheten til å gjennomføre en iterativ analyse. Både i etterkant av hvert intervju, men også 

etter hver etappe. Denne metoden har gitt en mulighet til å presentere ulike funn og data for 

informanter. Gjennom å presentere funnene for informanter, får man muligheten for å få 

informantenes synspunkter og perspektiv på de ulike funnene. Denne metoden har også blitt 

brukt for å finne ut hva og hvem som deretter burde intervjues, for å innhente videre 

informasjon.  

All dokumentasjon har blitt satt opp kronologisk for å danne en tidslinje. Denne metoden har 

blitt brukt for å se innvirkningen av ulike omstruktureringer og endringer hos 

renholdsavdelingen. Tidslinjen har og blitt brukt for å bygge opp under informasjonen innhentet 

under ulike intervjuer. Ved at studiet startet i etterkant av omstruktureringen gjennomført i 

starten av 2017, er de ti observasjonene gjennomført av innsatsteamet viktig for å bygge opp 

tidslinjen. Referatene fra disse observasjonene er med på å bekrefte og avkrefte informasjon 

selv innhentet gjennom intervjuer, om hvordan situasjonen var før omstruktureringen.   
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Konseptene fra teorien om rask og jevn flyt, er blitt brukt for å kartlegge digitaliseringens 

påvirkning på renholdsavdelingen, og samtidig hvordan renholdsavdelingen er knyttet opp mot 

pasientflyt. Der utførelsestiden som er tidsrommet fra renholdsbestillingen er kommet inn og 

til og med til renholdet er registrert utført. Det er i dette tidsrommet renholdsavdelingen har 

innvirkning på pasientflyten.  

Der loven om flaskehalser viser til at andre prosesser og avdelinger kan oppleve midlertidige 

flaskehalser i påvente av renhold av pasientrom.  

Videre brukes loven om kvalitet både opp mot kravspesifikasjonene til renholdsavdelingen for 

å se på om kravene til renholdet er dekket og fjerne eventuelle unødvendig ekstraarbeid. Loven 

om kvalitet blir også brukt for å se på kvaliteten til IT verktøyene, i forbindelse med eventuelle 

flaskehalser og produksjonsstopp som feil og mangler på verktøyene kan skape. Under 

observasjonene ble det nevnt problemer med å opprettholde kontakten med Imatis på de nye 

Windows Phone klientene. Når renholderen mister kontakten med Imatis vil renholderen ikke 

ha muligheten til å oppdatere eller se informasjon om renholdsoppdrag. Renholderen vil heller 

ikke få informasjon om nye renholdsoppdrag. I denne perioden vil det dermed oppstå 

flaskehalser og produksjonstopp. Dette funnet viser hvor viktig nettverkskommunikasjonen er 

for å opprettholde produksjonen, altså renholdet.   

Loven om variabilitet i kombinasjon med fabrikkfokusloven som ser på likhetene og ulikhetene 

mellom det daglige renholdet og utreiserenholdet. Der de ser på blant annet timingen og 

muligheten for parallell og sekvensiell utførelse for å minke hyppigheten og varigheten av de 

midlertidige flaskehalsene som kan oppstå. Et eksempel på dette er antagelsen om at 

sammenslåingen av daglig renhold og utreiserenhold vil øke kapasiteten på utreiserenhold, og 

dermed burde utførelsestiden av utreiserenholdet minke. Som igjen vil minke varigheten av 

flaskehalsen som oppsto på grunn av utilgjengelig pasientrom, som nå blir vasket raskere og 

fortere klar til bruk.  

Loven om vitenskapelig metode blir brukt opp mot planleggingen og vurderingen av 

omstruktureringen men også tiltak det tverrfaglige pasientflytmøtet har gjennomført.  

Det har vært få tilpasninger som har vært nødvendig for å få teorien til å passe med funnene. 

De viktigste tilpasningene er hvordan man definerer blant annet utførelsestiden og at man både 

ser på sykehuset som en helhet, men også renholdsavdelingen isolert. Der utførelsestiden for 
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sykehuset er fra pasienten ankommer til utskrivelse, mens for renholdsavdelingen er 

utførelsestiden fra renholdsbestillingen er kommet inn og til og med til renholdet er registrert 

utført. 

Tilgangen til de kvantitative dataene ble først gitt helt i slutten av dette studiet. Dette har 

medført begrensede muligheter til å gjøre nye funn direkte uthentet fra de kvantitative dataene. 

Den kvantitative dataen har derfor blitt brukt til å undersøke og bygge opp om funnene gjort i 

studiet. Ser vi på det samme eksempelet som over, om antagelsen om at sammenslåingen av 

daglig renhold og utreiserenhold vil øke kapasiteten på utreiserenhold, og dermed burde 

utførelsestiden av utreiserenholdet minke. Denne antagelsen blir bekreftet av de kvantitative 

dataene, som vist i figur 13. 



21 
  

3.4 Etiske betraktning 

Før dette studiet startet ble det sendt inn en skriftlig forespørsel med informasjon om hva vi var 

interessert i, hvilke områder vi ønsket å undersøke i og hva vi ønsket å oppnå med dette studiet. 

Denne forespørselen ble sendt inn og godkjent av ledelsen på sykehuset før arbeidet startet.  

Alle intervjuobjektene ble på forhånd kontaktet skriftlig om hva vi var interessert i, omfanget 

og hva vi ønsket ut av intervjuet. Vi mottok alltid et skriftlig samtykke før intervjuet startet. 

Observasjonene har alltid blitt godkjent på forhånd før oppstart. Alle informanter har blitt 

anonymisert så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder og ved tagning av bilder der ansiktet alltid 

er skjult. Siden studiet har et begrenset omfang vil det likevel være mulig å identifisere ulike 

informanter, spesielt for personer internt i bedriften.   

All grunndata som forfatteren av denne rapporten har fått tilgang til, inneholder ingen 

persondata. Disse dataene inneholder kun prosessflytdata og renholdsdata, ikke noe av dette 

kan brukes til å identifisere pasienter eller ansatte på sykehuset. Forfatter har også skrevet under 

en generell taushetserklæring på lik linje med de ansatte på sykehuset.  
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4 Bakgrunn og kontekst 

Dette kapittelet vil først gå gjennom arbeidssituasjonen og arbeidsrutinene til 

renholdsavdelingen og hvordan renholdsarbeiderne bruker digitale verktøy. Deretter vil vi gå 

nærmere inn på implementeringen og oppbygningen av ett av de digitale verktøyene. Til slutt 

vil kapittelet avrundes med å gå gjennom pasientflyt.   
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4.1 Fredrikstad 

En renholdsarbeider fortalte «På Fredrikstad hadde vi en forutsigbar arbeidsdag». På 

Fredrikstad sykehus visste man alltid hva man skulle gjøre i løpet av vakten sin, det var enkelt 

å planlegge. På Fredrikstad sykehus var det hovedsakelig 2- og 4- mannsrom, og hvert rom ble 

vasket daglig. Det var også mulig å bestille opp et rengjøringsoppdrag utover den daglige 

vasken, for eksempel behandlingsrom som trengte ekstra vask. Disse bestillingene måtte gjøres 

over telefon. Når en ny pasient skulle inn på et rom, fjernet helsepersonell den gamle sengen 

og plasserer den i sengekarusellen, for deretter å hente ut en ny ren seng. Renholdspersonellets 

ansvarsområder på Fredrikstad var fordelt etter etasjer. Tre renholdsarbeidere, som jobbet først 

på Fredrikstad som i dag jobber på Kalnes, har fortalt at de syntes det var roligere før, 

arbeidsdagen var mer forutsigbar og arbeidspresset var lavere. Det var mindre å vaske på hvert 

rom, ved at sengen ikke var renholders ansvar. Samtidig var det nærmest kun daglig renhold, 

det var heller ingen behov for registrering av utførte renhold.  
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4.2 Kalnes 

De første pasientene kom allerede i mai 2015 (Helmers, 2015). Mandag 2. november 2015 

hadde Sykehuset Østfold Kalnes offisiell åpning med full drift. Samme dag stengte Fredrikstad 

sykehus, og alle pasienter ble flyttet over. I denne perioden ble flere av renholdspersonellet fra 

Fredrikstad sykehus overført til Kalnes. I motsetning til Fredrikstad har de på Sykehuset i 

Kalnes kun enkeltrom. Og det har blitt bestemt at det skal rengjøres mellom hver pasient, såkalt 

utreiserenhold. I tillegg til utreiserenhold har man som tidligere daglig renhold; alle rom skal 

vaskes daglig. I følge ledelsen hos renhold har denne overgangen fra flermannsrom til 

enkeltrom ført til at renholdsavdelingen har blitt synligjort. Hvert rom må nå vaskes mellom 

hver pasient, i stedet for å kun fjerne den gamle sengen og hente en ny fra sengekarusellen. 

Helsepersonellet må dermed vente på at renholdsavdelingen skal gjennomføre sitt oppdrag, før 

en ny pasient kan få sin plass på rommet.  
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4.3 Arbeidsrutine 

I dette kapittelet vil arbeidsrutinene før og etter den siste omstruktureringen hos 

renholdsavdelingen presenteres. Først vil vi se på den generelle arbeidsrutinen og hvordan det 

var før omstruktureringen. Deretter hvilke endringer som har blitt gjennomført, og hvilke 

forandringer dette har medført.   

Renholdsavdelingen har ansvaret for rengjøring av 85500 kvadratmeter og andre 

spesialområder, blant annet assistentarbeid på lab. I dette studiet vil det fokuseres på daglig 

renhold og utreiserenhold, også kalt bestillinger. Renholdsavdelingen har valgt å skille mellom 

utreiserenhold og daglig renhold. Renholdsarbeiderne er delt opp i ulike team. Et team kan 

bestå av en eller flere renholdsarbeidere. De ulike teamene har hvert sitt ansvarsområde, de har 

ansvar for enten utreiserenhold eller daglig renhold. Teamene som har ansvar for utreise, har 

ansvaret i en enkelt etasje hver. Daglig renholdsteam fordeler ansvaret i ulike mindre 

ansvarsområder.  

 

Figur 1: Renholder bruker fastmontert touch klient til å registrere og planlegge neste oppgave i CleanPilot 
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Renholdspersonellet roterer hvilke team de er på. Dette betyr at alle renholdsarbeidere må være 

kjent med hele sykehuset for å finne fram. CleanPilot assisterer med dette, mer om dette i 

kapittelet om daglig renhold, men det hender at renholdsarbeidere ringer fordi de har rotet seg 

bort og ikke finner rommet som er bestilt vasket.  

Om det har blitt gjennomført utreiserenhold, er det ikke behov for å gjennomføre daglig renhold 

i tillegg. For å koordinere dette bruker renholdspersonellet to ulike systemer; Imatis mobilix og 

CleanPilot. Imatis mobilix er en sikker app portal for tjenester, meldinger og kritiske alarmer 

(Imatis, 2017) som kjører på en Windows Phone klient, og er en del av Imatis plattformen. Alle 

utreisebestillinger kommer inn og håndteres gjennom Imatis. Det daglige renholdet blir 

organisert gjennom CleanPilot som er et driftsverktøy tilpasset renhold, som kjører på en Apple 

iPad klient. Når en renholdsarbeider starter sin vakt, logger vedkomne inn i sitt team både i 

Imatis og CleanPilot. De vil da få opp sitt ansvarsområde for den inneværende vakten. I de 

neste to delkapitlene vil gjennomgå arbeidsrutinen for daglig renhold og deretter utreiserenhold, 

samt bruken av CleanPilot og Imatis.  

4.3.1 Prosessen for daglig renhold 

Skillet mellom daglig renhold og utreiserenhold har skapt et behov for et system for å 

koordinere logistikken. Renholdsavdelingen fikk tilslag om å kjøpe inn CleanPilot for å dekke 

dette behovet. Systemet var på plass innen den offisielle åpningen av sykehuset. 

Seksjonslederen fortalte at «Dette var viktig for oss for å kunne henge med i utviklingen innen 

vår bransje».  

Ser vi på rutinen for daglig renhold starter den i CleanPilot som gir et oversiktskart over alle 

rommene på Sykehuset. Med mulighet for å zoome inn for å finne riktig rom. Dette 

oversiktskartet vist i figur 2, er et godt hjelpemiddel for å finne de ulike rommene på sykehuset. 

Rommene er organisert med romnummer og fargekode. Det er tre ulike farger blå, grønn og 

lilla. De blå er Rommene innenfor teamets ansvarsområde som skal rengjøres. De grønne er de 

samme rommene som har blitt rengjort, mens de lilla er rom utenfor ansvarsområdet. I tillegg 

til disse fargekodene er det lagt til ett pluss symbol som indikerer at man har gjennomført ekstra 

arbeid på ett dedikert rom i tillegg til daglig rengjøring. Dette kan være utreiserenhold, men 

brukes også til å registrere avvik, feilbestillinger og lignende.   
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Figur 2: Kartoversikt fra CleanPilot 

Renholdsarbeideren bruker CleanPilot til å planlegge neste oppgave, vist i figur 1. Renholderen 

velger et rom med blå fargekode. Deretter drar renholderen til dette rommet og gjennomfører 

renhold. Etter renholdet er utført, skal renholder registrere arbeidet utført i CleanPilot. Først 

trykker man på rommet på oversiktskartet vist i figur 2 deretter registrerer utført renhold, 

manuelt legge inn tidsbruken og eventuelle ekstra arbeid. Rommet endrer dermed fargekode fra 

blå til grønt. De fleste pasientrommene har et tilhørende bad. Badet er registrert som et 

frittstående rom i CleanPilot, og må dermed registreres i tillegg. Når registreringen er ferdig, 

går renholder til neste rom.  

4.3.2 Prosess for utreisevask 

Hver morgen planlegges det hvilke pasienter som skal skrives ut. Helsepersonellet registrerer 

dette i Imatis. Om en pasient blir vurdert utskrevet, vil rommet pasienten ligger på dermed få 

status «utreise?». Om og når det blir bekreftet at pasienten skal skrives ut i løpet av dagen, 

endres statusen til «bekreftet utreise». På denne måten har renholdspersonell mulighet for å 

planlegge rekkefølgen til hvilke rom som skal vaskes. Rom som er markert avventer personellet 

som foretar daglig vask med. Dette for å begrense å gjøre samme jobb to ganger. Helsepersonell 

bestiller opp renhold gjennom Imatis. Dette skal gjøres mellom hver pasient på pasientrom, 
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men er også mulig å bestille på behandlingsrom ved behov. Rommet skal være ryddet før 

helsepersonellet bestiller opp renhold. 

 

Figur 3: Venstre side er jobb oversikt og høyre side er renholdsstatus. 

Som tidligere nevnt starter renholdsarbeideren sin vakt ved å logge inn på sitt teams område, 

både i Imatis og CleanPilot. De vil da få opp sitt ansvarsområde for den inneværende vakten. I 

Imatis får renholder opp en liste over alle rom innenfor sitt område/etasje, som har en aktiv 

status. De ulike statusene vises på høyre side i figur 3. Som nevnt tidligere har man «utreise?» 

og «bekreftet utreise». Disse to statusene gir renholdsavdelingen varsel om at det kommer inn 

en bestilling. I tillegg til disse har man «renhold bestilt», «renhold pågår» og «utført», denne 

statusen vil lukke oppdraget og fjerne den fra listen. På samme måte som i CleanPilot har man 

fargekodet de ulike statusene; lilla for «utreise?», Oransje for «bekreftet utreise», mørke blå for 

«renhold bestilt» og lys blå for «renhold pågår».  

Renholdsarbeideren velger en bestilling fra listen, finner romnummeret og drar til rommet. Ofte 

velger renholder rom etter hvilke som er nærmest, og ikke etter hvem som har ventet lengst. 

Dette kan komme av at man må gå inn på hver enkel bestilling for å se hvor lenge siden 

bestillingen kom inn. Dette er vist på linje fire på venstre side i figur 3. Det har blitt fortalt av 

renholdere at det tidligere var mulig å se ventetiden i listen over oppdrag. Dette har av uvisse 

grunner blitt fjernet. Det har blitt forespurt å få denne funksjonaliteten tilbake, men det har vist 

seg at det ikke vil komme tilbake med det første. Når renholder ankommer rommet, sjekkes det 

at alt er klart, eventuelle avvik legges inn i CleanPilot. Deretter startes oppdraget, og renholder 

endrer status fra «renhold bestilt» til «renhold pågår». Renholder utfører renholdet, registrerer 
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utført utreisevask i CleanPilot og manuelt legger inn arbeidstiden. Rommets fargekode endres 

dermed til grønt i oversiktskartet, om rengjøring ikke har blitt gjennomført tidligere på dagen. 

I tillegg markeres rommet med ett «pluss» ikonet. Til slutt avslutter renholder oppdraget i Imatis 

ved å endre status til «utført», oppdraget blir dermed fjernet fra listen.  

Ved smittefare er det veldig viktig med korrekt renhold. Alle smitterom skal alltid være markert 

med riktig type smitte. Det skilles mellom ulike typer smitte; dråpe, luft, kontakt, forsterket 

kontakt og blodsmitte. Hver type har egne prosedyre på hvordan renholdet skal utføres. Det er 

dermed viktig å markere dette korrekt. Pasienter med smittefare vil derfor alltid bli registrert 

som smittepasienter i Imatis. Renholds bestillinger knyttet til smittepasienter vil automatisk bli 

markert som smitterenhold. Hver enkel type smitte er markert i Imatis med sitt eget symbol. I 

tillegg til dette skal det alltid henge en smittelapp på døra til rommet. Dette siste punktet var 

det en del misforståelser rundt. Etter flyttingen til Kalnes var det flere sykepleiere som hadde 

fått en oppfatning om at det skulle være et papirløst sykehus, og dermed hengte de ikke opp 

smittelapp. Renholder måtte dermed ta kontakt med sykepleier for å få ut smittelappen, for å få 

all den nødvendige informasjonen. Dette både for å beskytte seg selv og andre fra smitte. 

Informasjon om smitte vil heller ikke bli gitt til renholdere som fortar daglig renhold, om det 

ikke hadde vært for opphengt smittelapp. Smittefare er og en av hovedgrunnene for at man 

bestiller ekstra renhold på behandlingsrom. Det har vært problemer spesielt hos barn og 

ungdomsavdelingen, at man ikke får gjort bestillinger av renhold på behandlingsrom gjennom 

Imatis. De har dermed måtte gå tilbake til løsningen brukt på Fredrikstad, altså ringe renholder 

for å bestille vask.  

4.3.3 Omstrukturering 

I løpet 2016 opprettet Sykehuset Østfold et ukentlig tverrfaglig forbedringsmøte for å forbedre 

pasientflyten. Møtenes hensikt er å samle alle involverte ledere, for å systematisk forbedre 

sykehusets pasientflyt. Seksjonsledere og avdelingssjefer for alle somatiske døgnområder er 

invitert. Det hentes opp rapporter fra blant annet Imatis og diskuterer status. 

Renholdsavdelingen var i utgangspunktet ikke med på disse møtene, men ifølge 

seksjonslederen hos renhold «maste vi oss inn» i starten av siste kvartal 2016 «de har litt lett 

for å glemme støttefunksjonene her». Det har blitt tatt opp ved flere anledninger klager på mye 

og lang venting på renhold.  Renholdsavdelingen har benyttet disse møtene til å forklare andre 

faggrupper hva som er viktig for renholdsavdelingen, for eksempel med tanke på 



31 
  

feilbestillinger, prioriteringer etc. Basert på tallene hentet ut fra Imatis og tilbakemeldingene 

fra forbedringsmøtene og andre, bestemte renholdsledelsen seg for å gjennomføre en 

omstrukturering. Denne ble gjennomført siste helgen i januar 2017, og satt til verk den 

kommende mandagen. Omstruktureringen omhandlet arbeidsrutiner, ansvarsområder, 

vaktplanen og prioriteringer. Ledelsen i renholdsavdelingen sto selv for denne 

omstruktureringen.  

Målet med omstruktureringen var å få ned både ventetiden og gjennomføringstiden på 

utreiserenhold. Man ønsket dermed å prioritere utreiserenhold over det daglige renholdet. For 

å gjennomføre denne omprioriteringen, slo renholdsavdelingen sammen ansvarsområdene for 

utreiserenhold og daglig renhold. Siden disse ansvarsområdene har ulik avgrensning, ble det 

gjort endringer på de ulike ansvarsområdene til de ulike teamene. De fordelte den somatiske 

delen av sykehuset opp i 18 ansvarsområder. Nå har hvert team ansvar for både utreiserenhold 

og daglig renhold, men de skal alltid prioritere utreiserenhold over daglig renhold.  

Den nye arbeidsrutinen blir dermed en kombinasjon av de to gamle. Hovedendringen blir 

dermed; renholdsarbeideren skal alltid sjekke bestillingene i Imatis etter gjennomført renhold, 

velge utreiserenhold om det finnes innenfor sitt ansvarsområde. Om det ikke er noen 

utreiserenhold markert med «renhold bestilt», skal renholder fortsette med daglig renhold. 

Registreringen i Imatis og CleanPilot blir på samme måte som tidligere. Der renholder 

registrerer i både Imatis og CleanPilot ved utreise og kun i CleanPilot ved daglig renhold. Ved 

å kombinere utreiserenhold og dagligrenhold, har renholdsarbeideren bedre kontroll over hvilke 

rom der pasienten enten skal flyttes eller skrives ut i løpet av dagen. Denne informasjonen 

innhentes både gjennom Imatis, der rom blir markert med enten «utreise?» eller «bekreftet 

utreise», men også gjennom samtaler med sykepleiere på hvert tun. Det er per i dag ingen 

integrasjon mellom Imatis og CleanPilot, slik at renholderen er nødt til å skrive ned 

romnumrene ned på en Post-it lapp. Ved å gjøre dette unngår renholderen dobbeltarbeid, der 

man først gjennomfører dagligrenhold og noen timer senere utfører utreiserenhold på det 

samme rommet.  

4.3.4 Arbeidstid 

Den største endringen i renholdsarbeidernes hverdag er den nye vaktplanen. Arbeidsfordelingen 

mellom daglig renhold og utreiserenhold; ifølge seksjonslederen «var det planlagt å være 6 
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timer daglig renhold og 1,5 timer utreise. Den reelle fordelingen er omtrent motsatt, nærmere 

6 timer utreise og 1,5 time daglig renhold». Antall utreiser er normalt mellom 1300 og 1500 

bestillinger per uke, dette utgjør store deler av renholdsarbeidernes dag. Tidligere var 

arbeidstidene i hovedsak dagvaktene fra 7 til 15, kveldsvaktene startet klokken 13:30 til 21. Det 

var også en kveldsvakt mellom klokken 15:30 og 23, og nattevaktene jobbet mellom klokken 

21 og 6. På døgnområdene, akutten og observasjonsposten ble daglig vask utført av dagvakten, 

mens poliklinikkene ble tatt av kveldsvakten. Nattevaktene hadde kun utreiserenhold.  

 

Figur 4: Fordeling av bestillinger per time i perioden uke 3-10  

Ved at brorparten av bestillingene kommer inn i tidsrommet 09-17 (se Figur 4) endret 

renholdsledelsen kjernetiden for dagvaktene fra 7-15 til 9-17.  Det er til sammen 47 personer 

på jobb i løpet av et døgn, men dette kan variere uke til uke. Man har for eksempel satt opp to 

ekstra kveldsvakter på fredager, da det er mer travelt på grunn av ekstra utskrivninger før 

helgen, dette vises i figur 5. 

På døgnområdene er det 14 stykker som har arbeidstid fra 9 til 17 og seks kveldsvakter mellom 

13:30 til 21 og to nattevakter fra 21 til 6. De to nattevaktene har ansvaret for hele sykehuset. 

Det er kun visse områder som døgnområdene, akutten og observasjon som har mulighet å legge 

inn bestillinger etter klokken 21. På poliklinikkene har de nå startet daglig renhold på dagtid 

med nye vakter fra klokken 6 til 14. Renholdsarbeiderne som har ansvaret for fellesområder, 
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psykiatrien og spesialområder som lab, har beholdt den gamle arbeidstiden fra 7 til 15. På 

akutten, hjerte og observasjonsposten har dagvaktene tre forskjellige arbeidstider 6 til 14, 7 til 

15 og 9 til 17, i tillegg kommer kveldsvakta 13:30 til 21. 

 

Figur 5: Fordelingen av renholdsbestillinger fordel på ukedagene 
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4.4 Imatis 

Imatis-løsningen er et ressurs- og prosesstyringssystem med meldingsvarsler (RPSM), som 

baserer seg på ressurs og prosesstyringssystemene Imatis Porta, Imatis Visi og 

meldingsvarsleren Imatis Mobilix. Disse tre systemene bygger på Imatis Fundamentum som er 

rammeverket for Imatis implementasjonen. 

4.4.1 Imatis Visi 

Imatis Visi er et system for pasientflytvisualisering og logistikk. Imatis Visi skal gjøre det 

lettere å få en sanntidsoversikt over sentrale opplysninger om pasienter og ressurser ved de 

ulike avdelingene. Informasjonen kan være pasientens diagnose, planlagte behandlingsløp, 

bestillingsstatus, resultater, forventet overflytting eller utskrivelsestid. Det kan og være om 

pasienten er en smittepasient, og dermed vil dette bli registrert og oppdatert. Opp mot for 

eksempel renholdsbestillingene, som automatisk vil markere renholdsoppdraget som 

smittevask. Informasjonen vises gjennom berøringsskjermer eller arbeidsstasjoner. 

Informasjonen vist kan tilpasses til hver individuell avdeling etter behov. Her registreres og 

pasienter og reservering/bruk av ulike resurser.   

4.4.2 Imatis Mobilix 

Imatis Mobilix er en app- portal for tjenester, meldinger og kritiske alarmer. På Sykehuset i 

Kalnes kjører Imatis Mobilix på Windows Phone klienter. Informasjonen de ansatte kan hente 

ut fra Imatis tilpasses etter hvilken tilgang og behov i forhold til hvilke roller hver enkelt ansatt 

har. Sykepleiere, leger og renholdsarbeidere kan bruke den samme klienten, men gjennom å 

logge seg på vil de få tilgang til ulik informasjon. Ved starten av skiftet vil de logge inn på sin 

klient, bruke den og levere den tilbake når skiftet er over. Gjennom Imatis Mobilix vil 

helsearbeidere få beskjeder, for eksempel om at en pasient ber om hjelp. Det kan også være 

akutte alarmer. I Tillegg til dette brukes Imatis Mobilix for koordinering av renhold, portør og 

andre støttetjenester. Som tidligere nevnt i kapittel 4.3.2 blir alle renholdsbestillinger behandlet 

og koordinert gjennom denne løsningen.  
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Figur 6: Koordinering av renhold og andre støttetjenester 

Koordineringen av (renholds)bestillinger gjennom Imatis Mobilix er tredelt, vist i figur 6. I 

dette avsnittet vil det omhandle renholdsbestillinger. Men fremgangsmåten vil være nærmest 

identisk for portør, vaktmester og andre støttetjenester. En fra personalet (stort sett en 

sykepleier) har behov for renhold av enten behandlingsrom eller pasientrom. Vedkomne bruker 

enten en arbeidsstasjon eller et whitebord for å legge inn bestillingen. De har og mulighet til å 

sjekke statusen på alle bestillingene knyttet til avdelingen. Renholdsarbeideren (service 

personell) som er ansvarlig for området knyttet til bestillingen mottar oppdraget gjennom Imatis 

applikasjonen på sin Windows Phone klient. Renholdsarbeideren utfører alle innkommende 

oppdrag fortløpende. Når renholderen ankommer rommet, endrer renholderen statusen på 

oppdraget til renhold pågår. Etter utført renhold avslutter renholdsarbeideren oppdraget ved å 

endre status til utført. Selve koordineringen av alle oppdragene styres fra renholdsledelsen, kalt 

koordinator i figur 6. Her har de til enhver tid oversikten over alle renholdsbestillinger, og hvor 

mange bestillinger som utføres i sanntid. Det vises også en oversikt over antall pasientrom der 

pasienten har fått status «utreise?» og «bekreftet utreise».  
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Figur 7: Sanntidsovervåkning renhold 

Denne informasjonen er lett tilgjengelig via et whitebord hengende på kontoret til 

renholdsledelsen vist i figur 7. All informasjonen vises i sanntid. Her vises det også den lengste 

ventetiden på renholdsbestillinger. Denne informasjonen kan de bruke for å overvåke avvik. 

Om lengste ventetid blir for høy, er det mulig å sjekke hvilket team som har ansvar for 

bestillingen. Deretter ta kontakt med teamet for å be de prioritere den gitte bestillingen.  

Renholdsledelsen har også mulighet til å koordinere og administrere hvilken renholder som får 

hvilke oppdrag gjennom Imatis Mobilix. Måten de har gjort dette er å dele ansvaret opp i ulike 

team, der et spesifikt team har ansvaret for et område. På denne måten vil alle 

renholdsbestillinger som kommer inn på ansvarsområdet bli tildelt en renholder. Dette ved at 

renholderen logger seg inn på teamet renholderen har blitt plassert på i den inneværende vakten.  

 

4.4.3 Imatis Fundamentum 

Imatis Fundamentum er rammeverket til Imatis Porta, Imatis Visi og Imatis Mobilix. Den 

fungerer og som en mellomvare, og integreres opp mot en rekke ulike sykehussystemer figur 

8, blant annet DIPS som er en elektronisk pasientjournal, personalssystemet (GAT), radiologisk 

informasjonssystem(RIS) og Lab systemer gjennom sykehuspartners Integrasjonsplattform. 



37 
  

Gjennom god mellomvareintegrasjon med en rekke andre systemer ,tilbyr Imatis Fundamentum 

felles og delte ressurser, administrasjonsverktøy for adgangskontroll og hendelsesovervåkning.   

 

Figur 8: Løsningsarkitektur Imatis  
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4.5 Pasientflyt 

I dette kapittelet presenteres et utdrag fra pasientflyten. Hensikten er å se på hvordan 

renholdsavdelingen kan ha en påvirkning på pasientflyten. Dette vil videre drøftes i et senere 

kapittel.  

På akutten sitter det en intern koordinator, en ekstern koordinator og en gatekeeper. Rollen til 

gatekeeperen er å svare på telefoner og svare på forespørsler om innleggelser, og eventuelt 

avvise pasienter som ikke har behov for akuttmottaket. Gatekeeperen skal registrere 

innkommende pasienter. Den interne koordinatoren har oversikt over pasienter internt på 

akuttmottaket og pasienter som er på vei inn. Dette kan være meldt inn fra blant annet fastlegen 

eller ambulanser og registrert av gatekeeperen. Den eksterne koordinatoren har oversikt over 

hele sykehuset, og monitorerer ledige rom og ressurser på de ulike avdelingene. Den eksterne 

koordinatoren sin oppgave er å koordinere pasientoverføringer fra akuttmottaket til andre 

avdelinger.  

 

Figur 9: Pasientoversiktskart 

Den eksterne koordinatoren bruker blant annet et pasientoversiktskart (se figur 9), som er et 

verktøy i Imatis for å holde oversikten  over hvor mange pasienter det er på hver avdeling til 

enhver tid. Her vises det antall innlagte pasienter på hver avdeling og hvor mange 

sengeplasser/rom som er tilknyttet til avdelingen. Den viser også hvor mange pasienter på 

avdelingen som er tilknyttet en annen avdeling, og hvor mange pasienter som er knyttet til én 

avdeling og som ligger på en annen avdeling. Den viser også antall pasienter fra akutten eller 
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observasjonen som er meldt og skal flyttes over til avdelingen. Den nest siste kolonnen er 

utreise, antall pasienter på avdelingen som skal skrives ut i løpet av dagen. Den siste kolonnen 

viser antall pasienter på akuttmottaket, akuttkirurgisk og observasjon samt meldte 

innkommende pasienter til akuttmottaket. Den eksterne koordinatoren har også mulighet til å 

gå inn på hver enkelt avdeling for å sjekke sengekapasiteten både i korridor og på rom. Dette 

pasientoversiktskartet gjør det enklere å få et raskt oversiktsbilde av sanntids kapasitet til de 

ulike avdelingene.  

4.5.1 Pasientoverføringer 

Prosessen med å overføre pasientene inneholder flere trinn. Det er den ansvarlige legen som 

avgjør om pasienten må legges inn enten til overvåkning eller på døgnområde. Og når en er klar 

for dette, gir legen den eksterne koordinatoren ansvaret for å finne et rom til pasienten. Den 

eksterne koordinatoren registrerer at pasienten er «klar til post» i Imatis. Deretter skal den 

eksterne koordinatoren finne en ledig seng til pasienten. Ved å markere pasienten som «meldt 

til post», vil det sendes en melding fra akutten om at de ønsker å overføre en pasient til 

avdelingen. Den nye avdelingen pasienten skal overføres til mottar overføringsforespørselen 

gjennom Imatis. På hver avdeling er det en intern avdelingskoordinator som har ansvaret for å 

besvare denne forespørselen. Avdelingskoordinatoren må dermed finne et ledig rom, og deretter 

registrere ny status på pasienten i Imatis, «post er klar». Når den eksterne koordinatoren mottar 

denne meldingen, bestiller vedkommende opp en portør for å transportere pasienten fra akutten 

over til avdelingen. Etter flyttingen til den nye avdelingen er gjennomført, får pasienten status 

«flyttet til post». Dette er den ønskede prosedyren, der de ulike koordinatorene ikke trenger å 

gjøre noe annet enn å sende statusmeldinger for å kontrollere pasientflyten. På Fredrikstad måtte 

all denne koordineringen gå gjennom telefonsamtaler, der den eksterne koordinatoren måtte 

ringe til hver enkelt avdeling for å få oversikt over ledig kapasitet, og informere om pasienter 

som skulle flyttes. Denne løsningen ble også mye brukt gjennom det første året på Kalnes, der 

det var flere koordinatorer som ikke stolte på Imatis tallene. Det var derfor vanlig at den 

eksterne koordinatoren ringte for å få bekreftelse hvor mange pasienter som faktisk var på 

avdelingen. Spesielt i starten var det flere som unngikk å bruke Imatisløsningene så langt det 

lot seg gjøre. «Brukes ikke fordi det er for tregt» Det var klager over blant annet lang lastetid 

på løsningen og at alle ikke kunne Imatis like godt. Det ble ofte slik at «det som lot seg 

gjennomføre i DIPS ble utført i DIPS». Det var flere som også ikke så verdien av all ekstra 
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registreringen i Imatis. Etter at ledere på ulike avdelinger fikk tilgang til rapporter uthentet fra 

Imatis, så flere verdien i denne ekstra registreringen. Man så et ganske stort hopp i bruken og 

registreringer direkte i Imatis. Ved at flere bruker Imatis, gir rapportene som er hentet ut fra 

Imatis et mer reelt bilde og er mer til å stole på.  

4.5.2 Moderpostprinsippet 

Kalnes sykehus arbeider med å innføre moderpostprinsippet. Moderpostprinsippet går ut på at 

pasienter skal ligge på den avdelingen de tilhører. Det vil si at hjertepasienter skal ligge på 

hjerteavdelingen og nevrologiske pasienter på nevrologisk avdeling. Dette betyr at selv om det 

er et ledig rom på andre avdelinger må pasienten ligge på korridor. Gjennom 

moderpostprinsippet vil pasienten få den beste ekspertisen, og bli behandlet på den avdelingen 

som er mest egnet til å behandle pasientens sykdomsbilde. Det vil også bli mindre flyttinger av 

pasienten og de som behandler pasienten får bedre kontroll og oversikt. Baksiden med dette er 

at det vil bli flere korridorpasienter. Men sikkerheten ved å ligge på moderposten til pasienten 

er viktigere enn om de ligger på korridor eller ikke.  

Hver avdeling har et gitt antall sengeplasser både på rom og i korridor. Når denne kvoten er 

oppbrukt og nye pasienter skal inn på avdelingen, må noen pasienter likevel flytte over til en 

annen avdeling. De mest kritiske pasientene vil bli prioritert på moderpost, mens mindre 

kritiske pasienter vil dermed bli overført til en annen avdeling med ledig kapasitet. Det er laget 

faste prosedyrer på hvordan disse overføringene skal skje. Overføringene vil skje i prioritert 

rekkefølge mellom de ulike avdelingene. For eksempel om det er fullt på hjerteavdelingen, vil 

en hjertepasient bli overført til lungeavdelingen om det er ledig kapasitet der. Om det ikke er 

ledig kapasitet på lungeavdelingen, vil pasienten bli overført til neste avdeling på 

prioritetslisten.  

4.5.3 Flaskehalser 

Pasienter må ofte vente for å få plass på moderposten sin. Som vist i figur 9 er det hele 34 

utepasienter da bildet ble tatt. Utepasienter er pasienter som ligger på en annen avdeling enn 

moderposten. Spesielt hjerteavdelingen har hele 17 pasienter ute på andre avdelinger. En stor 

andel av observasjonsposten er hjertepasienter. Disse pasientene vil selv om de ligger på 

observasjonsposten, bli registrert som utepasienter. Flere pasienter enn ønskelig får deler eller 
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hele behandlingen sin på andre avdelinger enn moderposten. Ofte er dette grunnet flaskehalser. 

Dette kan være lang ventetid på ulike undersøkelser og behandlinger, eller vasking av rom 

mellom pasienter. En rekke pasienter som er besluttet utskrevet må ofte vente på ambulanse 

som transport ut fra sykehuset. Ambulanser blir ofte bestilt opp i bulk. Dette kan skape ekstra 

ventetid, da ambulanser er en begrenset ressurs. Ambulansene vil normalt transportere 

pasientene på veien tilbake fra et oppdrag. Om ambulansen kom fra Fredrikstad eller Oslo, vil 

den normalt dra tilbake til det samme området, og samtidig ta med seg en pasient som skal i 

den retningen. Ventingen på ambulansetransport kan ta flere timer. I mellomtiden vil rommet 

eller korridorplassen pasienten venter på, være utilgjengelig for nye pasienter. Deretter når 

pasienten har blitt transportert ut og rommet har blitt ryddet, kan en sykepleier bestille opp et 

renholdsoppdrag, som må utføres før rommet blir tilgjengelig for en ny pasient.   
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5 Funn 

I dette kapittelet vil det bli presentert en rekke funn, og hvordan disse påvirker enten 

arbeidsdagen til renholdere eller pasientflyten.  

Som nevnt i kapittelet over, finnes det en rekke flaskehalser tilknyttet pasientflyt. Figur 10 viser 

gjennomsnittsfordelingen av innkommende pasienter i 2017 i løpet av et døgn. Her ser vi en 

markant topp midt på dagen med at omkring 30% av pasientene ankommer i løpet av en fire 

timers periode.  

 

Figur 10: Innkommende pasienter per time i 2017 

Dette er med på å skape en opphopning av pasienter på akuttmottaket. En rekke av disse 

pasientene vil bli innlagt på sykehuset, og dermed overført til en annen avdeling. 

Pasientoverføringer er ikke alltid like rett frem som det fremstår i kapittel 4.5.1. Dette gjelder 

hovedsakelig når avdelingen pasienten skal overføres til ikke har noe ledig kapasitet.  

Figur 11 viser gjennomsnittlig gjennomstrømningstid på akutten, fra ankomst til pasienten er 

overført til en annen avdeling. Denne figuren viser at det tar i gjennomsnitt mellom fire og seks 

timer å gjennomføre pasientundersøkelser, behandlinger og det å overføre pasienten fra 

akuttmottaket og over til en annen avdeling. Brorparten av denne tiden er stort sett den 

tidsperioden fra pasienten ankommer og er registrert på akutten, frem til den pasientansvarlige 

legen har avgjort at pasienten må legges inn og at pasienten er klar for dette. Som sagt tidligere 

skal denne legen gi den eksterne koordinatoren oppgaven å finne et rom til pasienten. I denne 

sammenheng er det kun pasienter som blir lagt inn på sykehuset som er tatt med i denne 

statistikken. Figur 11 viser også at i noen uker, som for eksempel uke 27, er tiden etter at 

pasienten er besluttet overført mer enn en tredjedel av den totale tiden pasienten befinner seg 
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på akuttmottaket. Denne perioden er delt opp i tre deler. Den første og minste delen er 

tidsrommet fra når eksterne koordinatoren på akuttmottaket har mottatt oppdraget om å finne 

et rom til pasienten, til den eksterne koordinatoren har sendt forespørselen om overføring av 

pasienten over til en annen avdeling. Den neste delen er tidsrommet fra denne forespørselen er 

sendt til avdelingen, har funnet ledig rom og meldt dette tilbake til den eksterne koordinatoren 

på akuttmottaket. Den siste delen er selve overføringen av pasienten fra akutten til avdelingen. 

I dette tidsrommet vil den eksterne koordinatoren bestille opp en portør for å transportere 

pasienten over på en ny avdeling.  

 

Figur 11: Gjennomsnittlig gjennomstrømningstid på akutten i uke 25-40. 

Ut i fra dataene presentert i figur 10 og i figur 11 kan man se at antall pasienter som skal 

overføres fra akuttmottaket over til andre avdelinger vil bli forskjøvet med et par timer. Toppen 

av overføringer vil dermed fortsette å stige frem til noen timer etter at det begynner å synke 

med innkommende pasienter. Først rundt klokken 19 begynner antallet av overføringene fra 

akutten å synke.  
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5.1 Meldt til post frem til posten er klar 

For å se nærmere på hvordan renholdsavdelingen kan ha påvirkning på pasientflyten, må man 

først se hva som skal til før avdelingen er klar til å motta en ny pasient.  

Flere av døgnområdene/avdelingene starter dagen med et tavlemøte, der man blant annet går 

igjennom pasienter som vurderes utskrevet i løpet av dagen. Disse pasientene vil få status 

«utreise?». I løpet av previsitten og visitten vil det ofte bli avklart om pasienten skal skrives ut 

i løpet av dagen. Internt på sykehuset er det blitt utsendt en prosedyre som sier at visitten skal 

foregå i perioden 08:30 – 10:30, men visittrunden gjennomføres ofte etter denne perioden og 

av og til også etter lunsj. Sykehusledelsen ønsker å gjennomføre visitten så tidlig som mulig, 

slik at pasienter som er klare for å bli skrevet ut kan bli utskrevet så tidlig på dagen som mulig. 

Det er ønskelig å få ut så mange pasienter som mulig før klokken 12 på dagen. Dette målet har 

vist seg vanskelig å få gjennomført. Det er mye som skal gjøres, og det kan ta en god stund fra 

pasienten er besluttet utskrevet til pasienten har forlatt sykehuset. Et eksempel på dette er som 

nevnt tidligere, at det er en rekke pasienter som har behov for ambulansetransport ut fra 

sykehuset og hjem, eller over til den kommunale helsetjenesten.  

 

Figur 12: Andel pasienter utskrevet etter kl.14 i uke 25-40 

Sykehuset har derfor bestemt seg for å måle hvor mange pasienter som blir skrevet ut før 

klokken 14, figur 12 viser andelen av pasienter som er utskrevet etter klokken 14 og dermed 
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også hvor mange av disse som er blitt utskrevet før klokken 14. Samtidig vises gjennomsnitts 

klokkeslett for når pasienter blir utskrevet.  

Ved å registrere hvor mange pasienter som skal utskrives i løpet av en dag, blir det lettere å ha 

oversikt over kapasiteten utover dagen. Akuttmottakets eksterne koordinator vil da ha 

muligheten til å se at det for eksempel er tre pasienter som er vedtatt utskrevet i løpet av dagen. 

Selv om avdelingen for øyeblikket ikke har noe ledig kapasitet, vil den i løpet av dagen få tre 

ledige plasser. Når avdelingens koordinator mottar pasientoverføringsforespørselen, må 

koordinatoren finne ett ledig rom. Enten ved å få utskrevet en eller flere av pasientene som er 

vedtatt og klare for å utskrives eller ved å overføre en pasient over til en annen avdeling. Når 

pasienten har forlatt rommet, gjennomfører sykepleieren en renholdsbestilling. Det er her 

renhold sitt forhold til pasientflyt kommer inn, i form av «bed turnaround time». Tiden fra en 

seng blir tom til en seng blir rapportert rengjort og klar for en ny pasient. I denne perioden vil 

sengeplassen være utilgjengelig, det er derfor viktig å få ned dette tidsrommet. Figur 13 viser 

at renholdsavdelingen har fått til dette. Her ser man en markant nedgående trend i 

gjennomsnittstiden fra et renhold er bestilt til det er utført fra starten av året, da de gjennomførte 

omstruktureringene hos renholdsavdelingen og ut året. I juli og august ser man en oppgang. 

Dette skyldes hovedsakelig ferieavvikling og ferievikarer.    

 

Figur 13: Gjennomsnittstiden på somatikk fra bestilt til utført renhold i 2017 

Når rommet er vasket og en ny pasient har blitt overført fra akuttmottaket, vil rommet på 

akuttmottaket som pasienten lå på, ha behov for renhold før dette rommet kan brukes av en ny 

pasient. Renholdsavdelingen er dermed koblet inn to ganger opp mot en pasientoverføring, altså 

rommet pasienten skal flyttes til og rommet på akuttmottaket.  

Akuttmottakets interne og eksterne koordinator har mulighet til å overstyre reservasjoner og 

prioritere ulike oppdrag, for å fremskynde gjennomføringen av disse oppdragene. Denne 
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prioriteringen gjelder også på renholdsbestillinger. De interne og eksterne koordinatorene 

trenger ikke å gjennomføre bestillingen selv for å markere bestillingen som et prioritert 

oppdrag. Under observasjonen kom det inn et prioritert renholds oppdrag. i pratet med 

sykepleieren som hadde foretatt den originale renholdsbestillingen, vedkommende visste ikke 

at oppdraget hadde blitt markert som et prioritetsoppdrag. Vi fant senere ut at det enten var den 

interne eller eksterne koordinatoren som hadde endret oppdraget til et prioritert oppdrag, tre 

minutter etter den originale renholdsbestillingen. Det er relativt vanlig med prioriterte 

renholdsoppdrag på akuttmottaket, men det foretas prioriterte renholdsoppdrag på andre 

avdelinger i tillegg. Disse prioriterte renholdsoppdragene kommer oftest av to grunner. Enten 

ved at avdelingen selv tar kontakt med den eksterne koordinatoren, da de selv har behovet for 

å få vasket rommet raskt, eller den eksterne koordinatoren ønsker å få vasket rommet på 

avdelingen raskt, slik at en pasient raskere kan overføres fra akuttmottaket til en annen avdeling. 

Når pasienten raskere blir overført ut fra akuttmottaket vil romressursen pasienten opptok på 

akuttmottaket bli raskere ledig, slik at rommet kan bli brukt av en ny pasient.   

 Når renholdsavdelingen mottar en renholdsbestilling som har blitt markert som et prioritert 

oppdrag, har renholderne en frist 20 minutter før oppdraget skal påbegynnes. Disse 

renholdsoppdragene skal alltid prioriteres først over andre renholdsoppdrag. Ofte hender det at 

renholdsbestillinger blir sendt inn i bulk, altså at flere renholdsbestillinger blir sendt inn 

samtidig. I tillegg til bestilling i bulk, hendte det at alle renholdsbestillingene i denne bulken 

ble markert som et prioritert renholdsoppdrag. Ved å markere alle renholdsoppdragene i en bulk 

som prioritert, vil man være i en situasjon der virkemiddelet av prioritert oppdrag kansellerer 

seg selv ut. En renholder kan kun gjennomføre ett renhold om gangen, det er alltid et visst antall 

renholdere tilknyttet til et område. Gjennomføringstiden på vask av rom med tilhørende bad er 

omkring 20 minutter. Dette er like lang tid som fristen renholderne har på å starte prioriterte 

oppdrag. Ved å legge inn flere prioriterte oppdrag på samme tid, vil disse nødvendigvis ikke bli 

påstartet innenfor oppgitt tidsfrist. Det er i dag mindre misbruk av prioriterte bestillinger siden 

det kun er den interne og eksterne koordinatoren som har muligheten til å markere bestillinger 

som prioritert. Tidligere var det flere som hadde denne tilgangen. Og flere brukte prioriterte 

oppdrag hver eneste gang de gjennomførte renholdsbestillinger, selv om de ikke hadde behov 

for det.  
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5.2 Tekniske problemer og ønsker 

Gjennom observasjonene ble det trukket frem flere mangler på de tekniske verktøyene. Under 

studiet ble det observert en mangel av Windows Phone klienter, der to renholdere måtte dele 

på en enhet. Renholderne tilhørte samme team, dette innebar at de har ansvaret for det samme 

området. Den ene renholderen måtte dermed, mellom sine oppdrag. oppsøke og finne den andre 

renholderen som hadde med seg telefonen, for å lukke utførte oppdrag og starte opp nye. Dette 

medførte mye ekstra arbeid, og mye tid brukt på å finne hverandre. På bakgrunn av denne 

mangelen på enheter, ble det gjennomført bestilling av nye enheter.  

På de nye Windows Phone enhetene har det vist seg å være problemer med å opprettholde 

kontakten med Imatis gjennom det trådløse nettverket, når man beveger seg mellom de ulike 

nodene i nettverket. Når renholderen går fra en avdeling til en annen avdeling, mister 

renholderen kontakten med Imatis på sin Windows Phone klient. Dette problemet har vist seg 

å bare finnes på de nye enhetene som ble anskaffet i løpet av 2017, ikke på de eldre modellene. 

Renholderne forflytter seg ofte mellom ulike avdelinger. Når en renholder får inn en bestilling 

på en utvask, er denne bestillingen ofte kommet fra en annen avdeling, og må dermed forflytte 

seg mellom avdelingene og kontakten med Imatis forsvinner. En renholder fortalte at man måtte 

slå av og på det trådløse nettverket på telefonen for å gjenopprette kontakten med Imatis. 

Gjennomføringen av bruken av Imatis vil dermed bli forandret i forhold til rutinen. Etter utført 

renhold av rom, sjekker renholderen om det har kommet noen nye oppdrag, og drar til rommet 

som skal vaskes. Om dette rommet befinner seg på en annen avdeling eller ved annen node i 

nettverket, og renholderen bruker en av de nye Windows Phone enhetene, vil enheten mest 

sannsynlig ha mistet koblingen opp mot Imatis. Når renholderen ankommer rommet og skal til 

å starte oppdraget, og samtidig markere oppdraget som «renhold pågår», vil ikke dette fungere. 

Renholderen blir dermed nødt til å slå av og på det trådløse nettverket på telefonen for å 

gjenopprette forbindelsen med Imatis. Når forbindelsen er gjenopprettet har renholder nå 

muligheten til å gå inn i Imatis for å finne oppdraget på nytt, og deretter endre statusen til 

«renhold pågår». Flere renholdere har funnet ut at det er raskere å restarte det trådløse nettverket 

på telefonen hver gang de forflytter seg mellom de ulike avdelingene, om de bruker en av de 

nye Windows Phone klientene.   

Som tidligere nevnt i kapittel 4.3.2 hadde renholdsarbeiderne tidligere mulighet til å se ventetid 

til hvert enkelt oppdrag direkte i listen over oppdrag. Denne funksjonaliteten har av uvisse 
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grunner blitt fjernet. Det har blitt forespurt om å få denne funksjonaliteten tilbake, men det har 

vist seg at det ikke vil komme tilbake med det første. Fjerningen av denne funksjonaliteten har 

gjort det vanskeligere for renholdere å ha oversikten over hvilken bestilling som kom inn først, 

og som dermed har ventet lengst på renhold. For å tilegne seg denne kunnskapen i dag, må 

renholderen gå inn på hver enkelt bestilling for å se mer spesifisert informasjon om den gitte 

bestillingen. I tillegg til dette har det vært et stort ønske både fra renholdere og renholdsledelsen 

å få inn en form for notifikasjon når nye bestillinger kommer inn. Flere informanter, som ikke 

direkte er tilknyttet til renholdsavdelingen, ble overrasket når denne informasjonen ble 

presentert. De tok det som en selvfølge at renhold, i likhet med andre avdelinger, ville få opp 

en notifikasjon når nye bestillinger hadde kommet inn. Renholdsledelsen har tatt dette opp 

videre og fått svar om at per i dag var det ikke mulig å få notifikasjon på nye bestillinger, 

grunnet bestillingers oppbygning i systemet. I tillegg til dette må renholderne gå ut og inn på 

oppdragslisten for å oppdatere denne. Den baserer seg dermed på en pull i stedet for push 

oppdatering.  

Det er også problemer med CleanPilot applikasjonen da den noen ganger henger ved 

innlogging. Det er blitt forsøkt å restarte IPaden og logge inn på nytt, dette har vist seg å ikke 

hjelpe, renholderen må i denne situasjonen avvente til den første innloggingen løper ut og først 

da er det mulig å logge inn. Dette skaper for renholderen ikke har en oversikt over hvilke rom 

som skal rengjøres og hvilke som har blitt rengjort og samtidig vil ikke renholderen ha mulighet 

til å registrere utført renhold og informere andre renholdere om at rommet har blitt rengjort.   
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5.3 Tverrfaglig forbedringsmøte pasientflyt og daglig 

kapasitetsmøte 

Det tverrfaglige forbedringsmøte med fokus på pasientflyt og daglige kapasitetsmøte, er som 

tidligere nevnt to av tiltakene innsatsteamet har innført.  Hensikten med det tverrfaglige 

forbedringsmøtet er å samle alle involverte ledere for å systematisk forbedre sykehusets 

pasientflyt. Seksjonsledere og avdelingssjefer for alle somatiske døgnområder er invitert. 

Renhold har blitt tatt opp en rekke ganger på disse møtene, det har kommet flere klager på for 

lang reaksjonstid. Gjennom at renholdsavdelingen har fått innpass på dette møtet, har det gitt 

renholdsavdelingen en bedre mulighet for å få tilbakemeldinger, og for å kunne diskutere ulike 

problemstillinger med andre avdelinger. 

Renholdsavdelingen registrerer alle avvik, mangler og ekstra arbeid i CleanPilot. Gjennom 

denne dokumentasjonen kombinert med rapporter uthentet fra Imatis, har renholdsledelsen en 

større tyngde når de presenterer ulike problemer som renholdsavdelingen har. Dette gjelder 

blant annet feilbestillinger og mangel av smittelapp. Ved å kunne dokumentere hyppigheten og 

de ulike formene for feilbestillinger blir det enklere å få gjennomført endringer på rutiner hos 

andre avdelinger. En vanlig feilbestilling, er at renholdsbestillingen blir lagt inn før rommet er 

klart til å bli rengjort. For eksempel hvis pasienten eller pasientens eiendeler fortsatt er på 

rommet, er ikke rommet klart for å rengjøres. Siden denne type renhold skal gjennomføres før 

rommet skal brukes av en ny pasient. Renholdsledelsen har også vært i dialog opp mot hver 

enkelt avdeling, og spesielt der det er blitt gjennomført en høy andel av feilbestillinger, for å 

prøve å finne en løsning på hvordan man kan minimere andelen feilbestillinger.  

På det daglige kapasitetsmøtet samles lederne eller en annen representant fra hver somatisk 

avdeling. Formålet med dette møtet er å få en oversikt over dagens kapasitet til de ulike 

avdelingene. Møtet starter 11:30 og varer i underkant av 15 minutter. Hver avdeling presenterer 

raskt antall pasienter, hvor mange utskrivninger som er planlagt, hvor mange utepasienter de 

har hos seg og på andre avdelinger, og hvor mange pasienter som faktisk ble utskrevet dagen i 

forveien, i forhold til det som var planlagt. På dette møtet blir det og tatt opp om det er noen 

som ønsker å flytte pasienter fra en avdeling til en annen. Dette blir hovedsakelig gjort for å 

øke kapasiteten på avdelinger med høyt belegg. På slutten av møtet blir det tatt opp situasjoner 

som har skjedd i løpet av det foregående døgn eller helg, slik at man raskt kan finne løsninger 

eller oppklare situasjoner da alle lederne for de ulike avdelingene er samlet. På kvelder og 
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helger er det færre overleger tilstede, og det kan derfor oppstå ulike situasjoner i denne perioden 

som er vanskelig å få løst på tvers av avdelinger. Ved å ha denne oppsummeringen hver dag, 

forhindrer man at situasjonene strekker seg over lengre perioder og får løst de raskere.  Dette 

møtet gir koordinatorene, og spesielt den eksterne koordinatoren, en bedre oversikt over 

kapasiteten utover dagen. Ved at dette møtet blir gjennomført 11:30, altså en time etter anbefalt 

visitt tid, vil representantene fra hver avdeling ha et godt estimat på antall pasienter som blir 

utskrevet i løpet av dagen.  
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6 Analyse 

I dette kapittelet vil vi diskutere de empiriske funnene i lys av teorien om rask og jevn flyt, 

deretter gå videre inn på hvordan digitaliseringen har påvirket arbeidsflyten og hvilken 

innflytelse renholdsavdelingen har på pasientflyten.  
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6.1 Teorien om rask og Jevn flyt 

Arbeid blir i teorien om rask og jevn flyt delt opp i verdiskapene og ikke-verdiskapende arbeid. 

Arbeid som transformerer materialer til produkter blir ansett som verdiskapende, mens arbeid 

som flytter, katalogiserer, inspiserer eller bearbeider produkter anses normalt ikke som 

verdiskapende. All sløsing i prosessen blir ansett som ikke-verdiskapende arbeid, dette 

inkluderer overproduksjon, venting, transport, unødvendig behandlingstrinn, lager, bevegelse 

og defekter. Renhold av rom vil normalt ikke bli ansett som verdiskapende, men renholdet er 

en nødvendighet. Hvert rom skal rengjøres minst en gang i døgnet, og i tillegg til dette skal 

pasientrom vaskes mellom hver pasient. Spørsmålet blir dermed om det finnes noen 

unødvendige behandlingstrinn som kan fjernes. Siden hvert rom skal rengjøres minst en gang i 

døgnet og pasientrom mellom hver pasient, er det ikke nødvendig å gjennomføre daglig renhold 

på et rom om rommet allerede har blitt eller vil bli rengjort gjennom utreiserenhold den samme 

dagen. Gjennom å vente med daglig renhold på pasientrom, der pasienten enten er bestemt 

utskrevet eller vurdert utskrevet i løpet av dagen vil man fjerne unødvendig arbeid og samtidig 

frigjøre arbeidskraft for å gjennomføre både daglig renholdet og utreiserenholdet som er 

nødvendig.  

6.1.1 Utførelsestiden 

Som tidligere nevnt er utførelsestiden på sykehuset, den tiden fra pasienten ankommer til 

pasienten er utskrevet. Utførelsestiden brukes til å finne og isolere hvor flyten enten blir 

forsinket eller blokkert, ved å se på hvert enkelt ledd og prosess som er knyttet til pasienten på 

sin vei gjennom sykehuset fra ankomst til utskrivelse. Dette begrepet kan også brukes når man 

ønsker å se nærmere på prosesser hos enkelte avdelinger. Hos renholdsavdelingen vil 

utførelsestiden være tiden fra renholdsavdelingen mottar en renholdsbestilling og frem til 

renholdsoppdraget er utført og lukket.  

 Begrepet «bed turnaround time» brukes til å beskrive tidsrommet fra en seng blir tom, altså 

etter at en pasient enten har blitt utskrevet eller flyttet, og frem til sengen er blitt rengjort og er 

klar for en ny pasient (Wilson & Nguyen (2004); Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper 

(2006); McClelland, et al. (2011)).  Figur 14 viser overlappet mellom utførelsestiden til 

renholdsavdelingen og «bed turnaround time». Her ser vi at til renholdsavdelingen er en del av 

tidsrommet i «bed turnaround time».  
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Figur 14: forenklet prosessflyt «bed turnaround time» 

Utførelsestiden til renholdsavdelingen er som sagt fra renholdsbestillingen er kommet inn og 

til og med til renholdet er registrert utført, dette er prosessene markert i rødt i figur 14. «Bed 

turnaround time» på sin side har noen prosesser forut for disse, altså at renhold ikke kan bli 

bestilt før personlige gjenstander og medisinsk utstyr er flyttet fra rommet. Først da kan 

renholdsavdelingen motta bestillingen og utføre oppdraget. Her ser vi at renhold er en stor del 

av «bed turnaround time»  

6.1.2 Variasjon 

Et av tiltakene renholdsavdelingen gjennomførte i omstruktureringen som ble gjennomført i 

slutten av januar 2017, var å samle ansvarsområdet og personalet som jobbet respektivt med 

utreiserenhold og daglig renhold inn i ett felles team. Ved å samle utreiserenhold og daglig 

renhold vil man øke kapasiteten av personalet som kan gjennomføre utreiserenhold. Denne økte 

kapasiteten og fleksibiliteten av tilgjengelig personal øker og fremmer mulighetene til å svare 

på varierende etterspørsel av renholdsoppdrag i løpet av en dag, som tidligere vist i figur 4: 

fordeling av bestillinger per time i perioden uke 3-10. I perioder med få renholdsbestillinger 

gjennomfører renholdspersonellet hovedsakelig daglig renhold, mens i perioder med høyt antall 

renholdsbestillinger gjennomfører renholdspersonellet hovedsakelig utreiserenhold.  
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Denne omstruktureringen følger flere av prinsippene fra teorien om rask og jevn flyt. Loven 

om variabilitet foreslår at jo mer variabel timingen eller jobbene er, jo lavere produktivitet vil 

det være. Det ene konseptet fra teorien om rask og jevn flyt baserer seg på det omvendte, der 

mindre variabilitet vil gi muligheter for å øke produksjonen. Når lignende prosesser kan utføres 

parallelt og/eller sekvensielt uten å hemme hverandre vil produksjonen øke. I denne 

sammenheng kan man se at tiltaket renholdsavdelingen gjennomførte er med på å redusere 

påvirkningen av variabiliteten knyttet til timingen og etterspørselen av renholdsbestillinger. 

Tidligere når det var ulike team som hadde respektivt ansvaret for utreiserenhold og et annet 

team for daglig renhold. Dette skapte et variabelt arbeidspress på teamene som hadde ansvaret 

for utreiserenhold. Dette varierende arbeidspresset gir midlertidige flaskehalser i pasientflyten, 

spesielt i rushtiden. Det kom inn mange klager på lang ventetid på renhold av rom. Dette har 

blitt fortalt i intervjuer, men også blitt bekreftet gjennom disse observasjonsnotatetene fra 

innsatsteamet som ble gjennomført før omstruktureringen, og som vi fikk tilgang til. Selv om 

det kun tar omkring 20 minutter å gjennomføre et renholdsoppdrag kunne det ta flere timer fra 

renholdsbestillingen kom inn og til renholdet ble utført. Dette gjaldt spesielt i rushtiden.  

Gjennom å samle teamenes ansvarsområder er variabiliteten knyttet til timingen, og 

etterspørselen har blitt redusert. Siden kapasiteten av personalet som kan gjennomføre 

utreiserenhold øker, vil man begrense de midlertidige flaskehalsene fra pasientflyten i forhold 

til før omstruktureringen. Det daglige renholdet vil alltid være til stedet i de periodene 

renholdsbestillinger er lave, og samtidig haster ikke det daglige renholdet på samme måte 

utover at det faktisk skal gjennomføres daglig. Når man kombinerer disse to typene med renhold 

der den ene typen er variabel etterspørsel mens den andre er en fast mengde. Samtidig kan både 

det daglige renhold og utreiserenhold fint utføres sekvensielt om man ser på en enkelt renholder, 

og parallelt om man ser på et team med renholdere, uten negative påvirkninger. Man vil ved 

lav etterspørsel alltid ha muligheten til å gjennomføre daglig renhold, mens ved høy etterspørsel 

vil flere renholdsarbeidere gjennomføre utreiserenhold. Selv om etterspørselen av 

utreiserenhold er variabel, vil ikke denne variansen påvirke den totale arbeidsmengden til 

renholdsavdelingen i stor grad. Som tidligere nevnt er det ikke nødvendig å gjennomføre daglig 

vask dersom det har blitt gjennomført utreisevask tidligere samme dag. Gjennom å nedprioritere 

rom i forhold til utføringsrekkefølgen, hvor pasienter enten skal bli skrevet ut i løpet av dagen 

eller er vurdert utskrevet, eller som er bestemt flyttet til en annen avdeling, vil dette minske 

arbeidsmengden. Ved å ta de nedprioriterte rommene til slutt i det daglige renholdet vil man 

unngå mye dobbeltarbeid. På den andre siden kan den variable arbeidsmengden og det at man 
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prioriterer utreiserenhold over daglig renhold, medføre at man ikke får gjennomført det daglige 

renholdet på alle rom. Gomnæs (2016) er et eksempel på at det daglige renholdet ikke alltid blir 

gjennomført. Her var det et barn med svekket immunforsvar som lå på et beskyttende isolat 

tilknyttet barneavdelingen, der rommet ikke ble rengjort i løpet av et døgn. Det er spesielt viktig 

å ha et godt og daglig renhold på beskyttende isolat for barn med svekket immunforsvar. Ved 

at barn oftere er mer utforskende, «For barna ligger ikke pent i sengen sin og oppfører seg slik 

man sier de skal. De kryper rundt på gulvet, og da er naturligvis gulvvask og renhold veldig 

viktig» (Gomnæs, 2016). Dette rommet burde derfor blitt prioritert. Artikkelen viser heller ikke 

til en årsak om hvorfor renholdet ikke ble gjennomført. Denne hendelsen var før 

omstruktureringen, da det var et dedikert renholdsteam for dagligvask. Det er usikkert om den 

totale kapasiteten til daglig renhold har økt eller minket på grunn av omstruktureringen. Ved å 

slå sammen teamene er det i dag flere totalt som arbeider med daglig renhold enn tidligere. På 

den andre siden gjennomfører disse renholderne både utreiserenhold og daglig renhold, slik at 

summa summarum er det usikkert om det er flere daglig renholdstimer i dag enn tidligere. Siden 

disse renholderne gjennomfører både det daglige renholdet og utreiserenhold, får de en bedre 

oversikt over hvilke rom som man burde avvente med det daglige renholdet. Dette kan medføre 

et mindre behov av daglig renhold og minimere unødvendig ekstraarbeid, altså utreiserenhold 

etter at daglig renhold har blitt utført.  

6.1.3 Fabrikkfokusloven 

Fabrikkfokusloven uttaler seg at fabrikker som fokuserer på et begrenset sett med oppgaver, vil 

være mer produktive enn tilsvarende fabrikker som har mer varierende og flere sett med 

oppgaver. Den sier og at man gjennom å gruppere like produkter eller prosesser sammen blir 

flyten for disse produktene eller prosessene enklere å se. Dette gjør det og enklere å identifisere 

og fjerne flaskehalser og ikke-verdiskapende trinn. Sykehuset Østfold Kalnes er ikke i seg selv 

en fabrikk, men følger flere av prinsippene fra denne loven. Ved at Sykehuset Østfold Kalnes 

er bygget opp av en rekke spesialiserte avdelinger, kan man se på hver enkelt avdeling i seg 

selv som en fabrikk som fokuserer på et begrenset sett med oppgaver.  

Ser vi videre på tiltaket renholdsavdelingen gjennomførte, som nevnt i forrige kapittel opp mot 

fabrikkfokusloven, ser vi at de har gruppert like produkter sammen. Produkter blir i denne 

sammenheng selve renholdsutførelsen. Ved å gruppere utreiserenhold og daglig renhold 

sammen vil det ifølge denne fabrikkfokusloven være enklere å identifisere og fjerne 
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flaskehalser og ikke-verdiskapende trinn. For å identifisere eventuelle flaskehalser og ikke-

verdiskapende trinn er prosessflyten til det daglige renholdet og utreiserenholdet blitt kartlagt, 

denne kartleggingen er vist i figur 15. Her kan man se at det er fult mulig å kombinere disse to 

ulike renholdsoppdragene, både daglig renhold og utreiserenhold. Selve prosessen for 

utreiserenhold har ikke endret seg på noen måte i forhold til før omstruktureringen, mens det 

daglige renholdet har kun fått inn ett ekstra steg i prosessflyten. Endringen i prosessflyten til 

det daglige renholdet er at man må sjekke i Imatis om det foreligger noen åpne 

renholdsbestillinger. Om det ligger inne minst en åpen renholdsbestilling skal renholderen 

utføre utreiserenhold. Hvis det ikke ligger inne noen åpne renholdsbestillinger skal renholderen 

utføre daglig renhold.  

Samtidig ser man at det er en rekke likheter og ulikheter i prosessflyten for daglig renhold og 

utreiserenhold, utover selve gjennomføringen av renholdet. Utføringen av selve renholdet og 

eventuelle forskjeller på disse er ikke blitt undersøkt i dette studiet. Forskjellene i prosessflyten 

mellom daglig renhold og utreiserenhold går hovedsakelig ut på hvordan registreringen av 

arbeidet utføres. I begge tilfeller enten ved utreiserenhold eller daglig renhold vil renholder 

bevege seg til det neste rommet som skal vaskes ut i fra listen i Imatis for utreiserenhold, eller 

listen i CleanPilot ved daglig renhold. Den neste forskjellen i prosesskjeden er at ved 

utreiserenhold skal rommet være klart til å rengjøres før renholdsbestillingen blir lagt inn. Er 

ikke rommet klart for å rengjøres, for eksempel om personlige eiendeler eller medisinsk utstyr 

ikke har blitt flyttet ut av rommet må, renholderen ta kontakt med en sykepleier som har 

ansvaret for at disse eiendelene eller utstyret skal være flyttet ut av rommet. Når rommet er klart 

for å rengjøres, skal renholderen endre statusen på renholdsoppdraget til «renhold pågår». 

Deretter er vi tilbake til lik flyt der både daglig renhold og utreiserenhold gjennomfører sine 

renholdsrutiner. Når renholdet er utført vil man ved utreiserenhold registrere utført renhold i 

både Imatis og CleanPilot mens ved daglig renhold vil man kun registrere i CleanPilot. Deretter 

starter man på nytt med å finne neste rom som skal renholdes. 
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Figur 15: Prosessflyt daglig renhold og utreiserenhold 

Gjennom intervjuet med en fra ledelsen i FM, kom det fram viktigheten med budsjettering. I 

denne sammenheng var det snakk om budsjetteringen av arbeidstid, hvor stor andel av 

arbeidsdagen skal gå til daglig renhold, utreiserenhold og periodisk renhold. Periodiske 

renholdet er ekstraarbeid i tilknytning til daglig renhold, men som kun skal gjøres for eksempel 

to ganger i uken og ikke hver eneste dag. Her var det et ønske å planlegge andelen av 

utreiserenhold, daglig renhold og periodisk renhold og samtidig kunne sammenligne det 

planlagte budsjettet i forhold til hvilke ressurser som faktisk ble brukt. Det er til tider vanskelig 

å vite hvor stor andel hver enkelt type renhold bruker slik som en fra renholdsledelsen 

formulerte det «var det planlagt å være 6 timer daglig renhold og 1,5 timer utreise. Den reelle 

fordelingen er omtrent motsatt, nærmere 6 timer utreise og 1,5 time daglig renhold» Det er fullt 

mulig å uthente informasjon om hvor mye tid man bruker på utreiserenhold, daglig renhold og 

periodisk renhold. Ved at alt utreiserenhold blir registrert i Imatis med både starttid og sluttid 

mens daglig renhold blir registrert i CleanPilot, der tiden brukt på hvert renhold blir registrert 

manuelt. Det viste seg under observasjonene at flere stort sett brukte standardiserte tider, så 

lenge det ikke var noe ekstra arbeid som for eksempel ekstra skitne rom. Det ble som oftest 

skrevet opp 20 minutter i CleanPilot på å vaske et rom, dette har vist seg å være den omtrentlige 

gjennomsnittstiden ved utreisevask. Går vi tilbake til prosessflyen i figur 15 og ser på 
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utreiserenholdet, viser det seg at det er flere steg i prosesskjeden til utreiserenholdet som blir 

gjennomført før renholdsoppdragets tidstagning startet. Dette er først når man endrer statusen 

til «renhold pågår» og tidstagningen slutter ved «utført». Slik at den faktiske tiden brukt på et 

utreiserenhold ikke blir beregnet slik prosessflyen er i dag.  

 

Figur 16: Foreslått prosessflyt 

Gjennom å endre rekkefølgen i prosesskjeden. og flytte på når man endrer statusen på 

renholdsoppdraget til «renhold pågår» i Imatis slik som vist i figur 16, vil man få et mer 

komplett bilde av tiden brukt på renholdsoppdraget. Her får man også med renholders 

forflytningstid til rommet som skal rengjøres. Samtidig får man også med seg den tiden som er 

brukt på å kontakte sykepleiere ved eventuelle mangler, for eksempel mangel på smittelapp 

eller om rommet ikke er blitt ryddet. Om det er en feilbestilling, vil man og få med tiden brukt 

på feilbestillinger.  

Ved å gjennomføre denne endringen vil man lettere få oversikt over om det faktisk har blitt 

flere eller færre årsverk der renholderen utfører utreiserenhold, i stedet for daglig renhold i 

forhold til før omstruktureringen. Nå får en også med seg en mer korrekt tidsberegning av tiden 

brukt på utreiser, den resterende tiden kan nærmest tildeles til daglig renhold. Det som eventuelt 

kan være negativt ved å gjennomføre denne endringen vil være at tiden renholdsavdelingen 

bruker på å rengjøre et rom vil øke. På den andre siden er man ikke så opptatt av hvor lang tid 



61 
  

renholdsavdelingen bruker på å rengjøre et rom ved utreiserenhold. Det er totaltiden fra 

renholdsbestillingen kom inn frem til rommet er ferdig rengjort, som sykehuset som en helhet 

er interessert i. Det var tilfeller under observasjonen at renholderne brukte flere minutter på å 

komme seg til rommet man skulle gjennomføre utreiserenhold på. I denne situasjonen vil 

responstiden til renholdsavdelingen gå ned og renholdstiden gå opp, men totaltiden vil forbli 

den samme. Ved at renholdsavdelingen skal starte på et prioritert renholdsoppdrag innen 20 

minutter, vil denne endringen og gi dem noe større margin til å rekke å starte på oppdraget 

innen disse 20 minuttene.  

Et annet positivt utfall av å gjennomføre denne endringen er at selve prosessflytkjeden ved 

utreiserenhold burde bli raskere. Dette ved at man fjerner noen ledd fra prosesskjeden. Slik 

prosesskjeden var tidligere vil man først finne neste oppdrag ved å ta opp den mobile klienten, 

deretter logge renholderen seg inn på denne og åpner Imatis applikasjonen, oppdaterer listen 

over oppdrag og velger et oppdrag om det finnes ett på lista (velger prioritert oppdrag om det 

eksisterer). Deretter vil renholderen legge fra seg den mobile klienten, og dra til rommet som 

skal rengjøres. Når renholderen er fremme ved rommet, og rommet er klart til å vaskes, tar 

renholderen opp den mobile klienten, deretter logger renholderen seg inn på denne, åpner Imatis 

applikasjonen, går inn på oppdraget og til slutt endrer oppdragets status til «renhold pågår». 

Som sagt tidligere mister de nye mobile klientene ofte tilkoblingen til Imatis når renholderen 

forflytter seg mellom ulike avdelinger, som renholderne ofte gjør ved utreiserenhold. I 

situasjoner der den mobile klienten har mistet kontakten med Imatis, må renholderen restarte 

det trådløse nettverket på den mobile klienten, og deretter åpne Imatis applikasjonen, laste 

oppdragsoversikten opp på nytt og velge riktig oppdrag og deretter endre oppdragets status til 

«renhold pågår». Gjennom å endre rekkefølge på når man påtar seg oppdraget, og endre statusen 

på dette oppdraget til «renhold pågår» med en gang man har valgt å utføre oppdraget, vil man 

fjerne nødvendigheten for å ta frem den mobile klienten to ganger i løpet av en renholdssyklus. 

Først når man velger hvilke rom man skal rengjøre, og deretter når man skal endre statusen til 

renhold pågår, burde man ved å slå sammen disse to spare tid på hvert enkelt renholdsoppdrag. 

Siden man kan velge ett nytt oppdrag etter at man har registrert ferdig «utført» oppdrag i Imatis 

er det kun nødvendig å ta frem og logge seg på den mobile klienten, og gå inn i Imatis 

applikasjonen og inn på oppdraget en gang i løpet av en enkelt renholdsyklus så lenge det ikke 

er det siste oppdraget for dagen. Da vil registreringen av fullført oppdrag være samtidig som 

utvelgelsen av neste oppdrag, og en ny syklus opprettes. Ved at prosesskjeden blir raskere vil 

man samtidig spare tid per utførte utreiserenhold. Et estimat på spart tid ved gjennomføringen 
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av denne endringen er mellom 8 og 20 sekunder per utreiserenhold. Ved at det er i snitt en 1300 

renholdsoppdrag i løpet av en uke vil dette estimere en besparing av mellom 150 til 375 timer 

i året.  

En annen fordel ved å ta på seg oppdraget og markere det med status «renhold pågår» før 

renholderen står ved rommet, så unngår man situasjoner der flere renholdere drar til det samme 

oppdraget. Under observasjonen oppsto det en situasjon der det var hele tre renholdere som 

ankom det samme rommet for å utføre renholdsbestillingen knyttet til det gitte rommet. På 

denne måten vil man unngå disse situasjonene der flere renholdere drar ut på samme oppdrag, 

da de markerer hvert sitt oppdrag, eller velger å fortsette direkte på daglig renhold i stedet.  

Denne mulige endringen har blitt presentert for en av lederne i FM som så positivt på denne 

endringen «Det har hele tiden vært meningen å få kartlagt hele tidsbruken.» En representant 

fra analyseavdelingen kom med tilbakemeldingen om at de ikke så noen negative påvirkninger 

av å gjennomføre denne mulige endringen. Samtidig ser analyseavdelingen kun på den totale 

tiden fra bestilling til renholdet er utført. Det er ikke blitt gitt noen tilbakemelding om dette er 

en ønsket endring fra renholdsavdelingen sin side, men prosessendringen har blitt presentert for 

dem også.  

6.1.4 Kvalitet  

Kvalitetsproblemer kan skape ekstraarbeid, sløsing og produksjonstopp. Disse problemene kan 

forårsake midlertidige flaskehalser. Ser man på de nye Windows Phone Klientene, viser det seg 

å være et kvalitetsproblem på disse. Som tidligere nevnt er det et problem på de nye Windows 

Phone klientene at de mister kontakten med Imatis. Ved at man mister kontakten vil dette skape 

midlertidige flaskehalser ved at informasjonen om renholdsoppdragene og muligheten til å 

endre status på disse vil være utilgjengelige frem til kontakten er opprettet igjen. Dette vil 

dermed forsinke prosessen og minke produksjonen altså antall rom som blir rengjort i løpet av 

en vakt. Det hender også at det er problemer ved innloggingen på CleanPilot applikasjonen, der 

renholderen må vente til innloggingen løper ut. I denne perioden er det digitale verktøyet 

utilgjengelig for renholderen i en lengre periode. Dette gjør det vanskeligere for renholderen å 

koordinere sitt arbeid. Problemene på Windows Phone Klienten viser hvor sårbar 

renholdsavdelingen er mot nettverksproblemer. Koordineringen av både daglig renhold og 

utreiserenhold gjøres gjennom CleanPilot og renholdsbestillingene kommer inn gjennom 
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Imatis. Uten nettverkstilgang vil ikke renholderne få inn noen renholdsbestillinger og heller 

ikke kunne registrere utførte renhold. I denne perioden vil det dermed oppstå midlertidige 

flaskehalser, om nettverksproblemene viser seg å vare over en lengre periode må 

renholdsavdelingen finne alternative løsninger for å kommunisere med sykepleiere opp mot 

renholdsbestillinger. Også koordineringen av daglig renhold og utreiserenholdet må det finnes 

andre løsninger på. Finnes det ikke noen reserveløsninger vil det oppstå produksjonstopp hos 

renholdsavdelingen ved eventuelle større nettverksproblemer.  

Et annet viktig aspekt om kvalitet er kravspesifikasjonene til renholdsavdelingen. Rom skal 

vaskes daglig, kalt daglig renhold, og pasientrom skal vaskes mellom hver pasient, kalt 

utreiserenhold. Ved at et rom skal minst vaskes en gang om dagen, vil det dermed ikke være et 

behov for å gjennomføre daglig renhold etter utført utreiserenhold. Gjennom å avvente med å 

gjennomføre daglig renhold på rom der pasienten er bestemt utskrevet eller vurdert utskrevet 

og legge disse rommene til slutten av listen over rom som skal gjennomføres daglig renhold på. 

Vil man fjerne eventuelle unødvendig ekstraarbeid, ved at disse rommene vil ha en stor 

sannsynlighet for å bli rengjort gjennom utreiserenhold. Om utreiserenhold blir gjennomført vil 

det ifølge kravspesifikasjonen ikke være behov for å gjennomføre daglig renhold.  

Videre er også kvaliteten på informasjonsflyten og kommunikasjonen mellom avdelingene 

viktig for å opprettholde både kvaliteten og sikkerheten knyttet til selve renholdet, men også 

for å unngå sløsing av ressurser. Ser vi først på sistnevnte, sløsing av ressurser, er det blitt 

gjennomført flere feilbestillinger. Feilbestillinger eller mangler ved renholdsbestillinger vil 

skape forsinkelser for renholderen som påtar seg oppdraget, der renholderen må ta kontakt for 

en sykepleier eller en annen tilknyttet til avdelingen, for å få utbedret manglene og vente til 

disse blir utført. Renholdsavdelingen har tatt opp problemet med feilbestillinger og mangler 

ved renholdsbestillingen både på de tverrfaglige møtene, men også direkte med avdelingene det 

gjelder, dette har hjulpet og andelen av feilbestillinger har minket. Når det kommer til kvaliteten 

og sikkerheten knyttet til selve renholdet gjelder dette mest smitterenhold og mangler på 

smittelapp. Smittelappen skal inneholde informasjon om smittetype og smitterisiko. Uten denne 

informasjonen vil ikke renholderen kunne beskytte seg selv mot eventuell smitte på korrekt 

måte. Samtidig er det større risiko for at rommet ikke blir korrekt rengjort ifølge prosedyrene 

for smitterenhold som vil øke risikoen for smitte av både annet personell og nye pasienter. Ved 

utreiserenhold vil renholderen automatisk bli varslet om smitterenholdet gjennom Imatis, mens 
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ved daglig renhold er renholderen avhengig av smittelapp for å bli advart om at det er en 

smittepasient som ligger på et rom.  

6.1.5 Vitenskapelige metoder 

I følge loven om vitenskapelig metoder kan arbeidskraftens produktivitet (dvs. produksjon per 

arbeidstid) i de fleste tilfeller økes ved å anvende anerkjente vitenskapelige metoder. Den sier 

og at den bør ha størst innvirkning på flaskehalsoperasjoner. Renholdsavdelingen har basert 

omstruktureringen på tall og statistikk uthentet fra blant annet Imatis og CleanPilot i tillegg til 

tilbakemeldinger de har fått. Renholdsavdelingen har forbedret produktiviteten knyttet til 

utreiserenhold som er renholdet som påvirker pasientflyten på sykehuset. I likhet med 

renholdsavdelingen er det blitt gjennomført flere endringer basert på tall og statistikk uthentet 

fra Imatis i en kombinasjon med erfaring på de tverrfaglige pasientflytmøtene. Disse endringene 

er i etterkant blitt analysert og vurdert og enten reversert eller beholdt og eventuelt videre 

forbedret basert på analysen. Sykehuset Østfold Kalnes har en egen analyseavdeling der de 

gjennomfører en kontinuerlig iterativ prosess i samarbeid med andre avdelinger og 

innsattsteamet. Her samler de data, analyserer og diskuterer den, deretter gjennomføres flere 

runder med større eller mindre endringer, som deretter igjen analyseres. I tillegg har Sykehuset 

Østfold Kalnes investert ressurser i å gjennomføre en rekke observasjoner, blant annet for å se 

på koordinasjonen på akutten og døgnområdene. Gjennom den kontinuerlige iterative prosessen 

blir det forsøkt å lære hvor eventuelle flaskehalser ligger og hvorvidt de kan gjøre noe med dem 

eller eventuelt om hvem som kan gjøre noe med flaskehalsene. Renholdsavdelingen blir i denne 

sammenheng nevnt som den eneste avdelingen som har gjennomført en stor omstrukturering 

basert på disse analysene.  
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6.2 Renholdsavdelingens innflytelse på pasientflyt 

Renholdsavdelingens arbeidsrutiner, men også arbeidsoppgaver har blitt forandret gjennom 

overgangen fra Fredrikstad Sykehus til Sykehuset Østfold Kalnes. Det er to hovedfaktorer som 

har påvirket renholdsavdelingen som en støttefunksjon på sykehuset i denne overgangen. Den 

første faktoren er digitalisering av arbeidsflyten og den andre faktoren er innføringen av 

enkeltmannsrom.  

For å se hvordan den første faktoren, om digitalisering sin innflytelse på endringer av 

arbeidsrutiner, må vi først se på innføringen av enkeltmannsrom. Som tidligere nevnt var det 

flermannsrom på Fredrikstad Sykehus, mens på Sykehuset Østfold Kalnes er det kun 

enkeltmannsrom. Ved å innføre enkeltmannsrom har man samtidig endret kravene om renhold. 

Tidligere, altså på Fredrikstad Sykehus, var det kun et behov for daglig renhold av pasientrom. 

Grunnen for at det kun var behov for daglig renhold på Fredrikstad Sykehus var at man brukte 

en sengekarusell der man plasserte sengen den forrige pasienten hadde brukt, og hentet ut en 

ny og ren seng, i stedet for å rengjøre sengen på rommet. Ved at det ligger flere pasienter på 

rommet er det samtidig ikke hensiktsmessig å rengjøre rommet hver gang en ny pasient 

ankommer. På Sykehuset Østfold Kalnes er det som sagt kun enkeltmannsrom. Dette betyr at 

det kun er en pasient per rom, som igjen betyr at rommet er tomt når pasienten forlater rommet 

grunnet flytting eller utskrivelse. Sykehuset Østfold Kalnes ønsker også å minske smittefaren 

så mye som mulig, dette er en av grunnene for at rommene skal rengjøres mellom hver pasient 

og ikke kun ta i bruk sengekarusell. Ved bruk av sengekarusell ville en brukt seng bli 

transportert ut av rommet og bort til sengekarusellen, gjennom å transportere denne sengen i 

korridorene øker risikoen for smitte. På Fredrikstad Sykehus var det enten portørers eller 

sykepleiernes ansvar å transportere senger til og fra sengekarusellen. Ved at sengen på 

Sykehuset Østfold Kalnes blir rengjort inne på pasientrommet er pasientsenger nå gått over til 

å ligge under renholdernes ansvarsområde. Gjennom innføringen av enkeltmannsrom og de nye 

kravene til gjennomføring av renhold mellom pasienter, har medført en todeling av renholdet 

knyttet til pasientrom. Denne todelingen er som nevnt en rekke ganger, daglig renhold og 

utreiserenhold. Todelingen av renholdet har gitt nye logistiske utfordringer. Tidligere på 

Fredrikstad sykehus gikk renholderne fra rom til rom i en gitt rekkefølge siden det kun var 

behov for daglig renhold. Ved at man gikk fra rom til rom var det ikke noe behov å registrere 

utførte renhold underveis. Gjennom innføringen av utreiserenhold i tillegg til det daglige, har 
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det oppstått et behov et system som takler de nye logistiske utfordringene. Det er her faktoren 

om digitalisering spiller inn.  

Sykehuset Østfold Kalnes bygger på et digitalt rammeverk, der mye av kommunikasjonen 

mellom de ulike avdelingene gjøres digitalt gjennom Imatis. Dette gjelder også 

kommunikasjonen mellom andre avdelinger og renholdsavdelingen. All utreiserenhold 

kommer inn som renholdsbestillinger gjennom Imatis. Samtidig har man ikke behov for daglig 

renhold på rom som allerede er blitt eller skal utføres utreiserenhold samme dag. Dette har skapt 

et behov for et system som tar for seg logistikken rundt denne problematikken. 

Renholdsavdelingen tok selv initiativ til å anskaffe et logistikksystem rettet mot renhold. 

Renholdsavdelingen tok i bruk CleanPilot i august 2015. Dette er noen måneder etter første 

pasienten ankom sykehuset i mai 2015, men i god tid før den offisielle åpningen som var andre 

november 2015. Siden alle renholdsbestillinger kommer inn gjennom Imatis, har dette medført 

at renholdsavdelingen må innføre en digitalisering av arbeidsflyten sin for å kunne besvare disse 

renholdsbestillingene. Renholderne har fått to nye digitale verktøy, en Windows Phone klient 

med en Imatis Mobilix applikasjon for å behandle renholdsbestillingene og en Apple IPad med 

en CleanPilot applikasjon for å ha kontroll på renholdslogistikken. Ser vi på figur 15 ser man 

at en rekke steg i prosessflyten er avhengig av de digitale verktøyene. Ingen av stegene knyttet 

til de digitale verktøyene var nødvendig på Fredrikstad Sykehus, disse stegene har blitt en 

nødvendighet etter innføringen av utreiserenhold, for å raskt kunne besvare 

renholdsbestillingene, og koordinere hvilke rom som har blitt vasket og hvilke som fortsatt 

trengs en vask.  

Løsningen med utreiserenhold på Sykehuset Østfold Kalnes kan sammenlignes med den lavkost 

og lavteknologiske løsningen i Wilson & Nguyen (2004), Kalnes kan og bli sammenlignet med 

hvordan utreiserenhold ble annonsert i Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006). I 

Wilson & Nguyen (2004) kom renholdsavdelingen opp med en løsing på hvordan man kunne 

forbedre kommunikasjonen om rom som trenger renhold og ferdige rengjorte rom mellom 

renholdere og sykepleiere. Løsningen gikk ut på at man plasserte to krukker på sykepleiernes 

arbeidsområde, der den ene krukken representerte rom som måtte rengjøres og den andre rom 

som var rengjort. Der sykepleierne plaserte en rød lapp med romnummeret på i krukken for å 

vise at dette rommet trenger en vask. Gjennom å følge med på disse krukkene vil renholderen 

raskt få vite at et rom trenger renhold. Når renholderen har vasket rommet, fjernes den røde 

lappen og renholderen plaserer en grønn lapp med samme romnummer på for å markere at 
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rommet nå er rengjort og klar for en ny pasient. Her kan man sammenligne de to krukkene med 

listen i Imatis. Sykepleiere legger inn renholdsbestillinger i Imatis, disse renholdsbestillingene 

kommer opp på listen over aktive renholdsoppdrag hos renholdsavdelingen. Når renholdet er 

utført vil rommet bli markert ledig og klart for en ny pasient. Dette vil være synlig for 

sykepleierne gjennom whitebords eller arbeidsstasjoner. Om man ser på plantegningene til 

Sykehuset Østfold Kalnes, figur 17 viser plantegningene over andre etasje av Sykehuset Østfold 

Kalnes.  

 

Figur 17: Plantegninger andre etasje (Sykehuset Østfold) 

Her kan man se at de ulike døgnområdene, også kalt avdelinger, ligger adskilt i hvert sitt 

område. Renholdsavdelingen har oppdelt renholdet i ulike ansvarsområder, der et 

ansvarsområde inneholder flere avdelinger. Som tidligere nevnt var ansvarsområdene for 

utreiserenhold før omstruktureringen i januar 2017, oppdelt etter de ulike etasjene. Det et totalt 

5 etasjer på Kalnes. Det er lett å se at krukke metoden ikke ville vært en effektiv løsning på 

Sykehuset Østfold Kalnes. Da måtte renholderen dra innom hver enkelt avdeling for å sjekke 

om det lå en lapp som fortalte at et rom på de enkelte avdelingene skulle vaskes. Dette ville i 

denne situasjonen medført lang responstid, spesielt når det kun var to personer som hadde 

ansvaret for å gjennomføre utreiserenhold på en hel etasje. Selv etter omstruktureringen der 

man slo sammen teamene for daglig renhold og utreiserenhold, og begrenset ansvarsområdene, 

ville disse områdene fortsatt vært for store for å raskt kunne se at et rom skulle vaskes. Et 
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eksempel på ett av dagens ansvarsområder er akuttmottaket, observasjon og døgnområdet 1 

hjertemedisin, disse tre avdelingene er innenfor ett ansvarsområde. Disse tre er områdene 

nederst til venstre i planoversikten i figur 17. Selv ved denne fordelingen av ansvar vil det 

kunne ta lang tid før en renholder vil oppdage at et rom skal rengjøres på en enkelt avdeling. 

Denne løsningen ville ikke kunne implementeres direkte, men som sagt er det flere likheter 

mellom denne løsningen og Imatis løsningen som er på Kalnes.  

Den neste sammenlignbare løsningen er løsningen presentert i Craven, Clark, Cramer, Corwin, 

& Cooper (2006). Her var det et problem i likhet med Sykehuset Østfold Kalnes. Det var et 

problem med lang ventetid på utførte renhold, der gjennomsnittstid var 101 minutter fra en seng 

ble rapportert klar til å rengjøres frem til sengen var rengjort og meldt rengjort. Det var 

identifisert to hovedproblemer, det første var bemanningen. Det var perioder der ingen 

renholdere gjennomførte renhold, disse periodene var under lunsj pausene og ved vaktskifte. 

Det andre problemet var kommunikasjonen mellom sykepleiere og renholdere, der det kunne 

ta lang tid å få informert renholderne om at det var et nytt rom som var klart til å rengjøres. Det 

første problemet ble løst ved å gjøre endringer i vaktplanen, slik at det alltid var noen på vakt. 

Blant annet ved å dele opp når renholderne tok lunsj og ha et overlapp mellom vaktskiftene. 

Løsningen på kommunikasjonsproblemet var at alle renholderne fikk utdelt hver sin 

personsøker. Når et rom trengte renhold, fikk en renholder melding på personsøkeren om at 

rommet trenger renhold. Disse to tiltakene var med på å kutte ned utførelsestiden til 

renholdsavdelingen med 50%. Om vi først ser på endringer i vaktplanen er dette nettopp et av 

de viktigste grepene renholdsavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes gjennomførte i 

omstruktureringen gjennomført januar 2017, kombinert med samlingen av daglig renhold og 

utreiserenhold. Ved at renholdsavdelingen tilpasset vaktplanen til å følge etterspørselen av 

renholdsbestillinger, og samlet teamene som gjennomfører daglig renhold og utreiserenhold, 

har renholdsavdelingen økt kapasiteten og fleksibiliteten til å respondere raskere på 

renholdsoppdrag, og samtidig muligheten til å gjennomføre flere utreiserenholdsoppdrag 

samtidig.  
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7 Diskusjon 

Med tanke på kommunikasjonsproblemene i artikkelen til Craven, Clark, Cramer, Corwin, & 

Cooper (2006) og innføringen av at alle renholderne fikk utdelt hver sin personsøker. Kan vi se 

at dette tiltaket nesten er identisk med løsningen på Sykehuset Østfold Kalnes om man ser på 

prinsippet bak løsningen. Både Imatis løsningen og personsøker løsningen bygger begge på at 

renholderen skal få informasjonen om renholdsbestilling raskest mulig. Imatis løsningen er en 

mer videreutviklet løsning, og er mer direkte integrert med andre tjenester og funksjoner 

gjennom Sykehuset enn personsøker løsningen. Begge gir renholderne beskjed om at det 

foreligger en renholdsbestilling. Det er en fordel med personsøkerløsningen som også er blitt 

nevnt, som et ønske av renholdere og dette er notifikasjonen renholderen får om nye oppdrag. 

I Imatis løsningen må renholderen manuelt gjennomføre en pull forespørsel for å innhente nye 

oppdrag. Gjennom å kombinere konseptene fra personsøkerløsningen i Craven, Clark, Cramer, 

Corwin, & Cooper (2006) og krukke løsningen i Wilson & Nguyen (2004) kan man se at disse 

to dekker det meste av hva renholdsavdelingen bruker Imatis løsningen til på Sykehuset Østfold 

Kalnes. Der personsøkeren gir informasjonen om nye renholdsbestillinger direkte til 

renholderen på samme måte som den mobile enheten gjør på Kalnes, mens krukkeløsningen 

virker som listeoversikten over alle renholdsoppdrag både bestilte og utførte oppdrag.  

Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006); McClelland, et al. (2011) og Wilson & Nguyen 

(2004) presenterer viktigheten med å redusere «bed turnaround time» opp mot pasientflyten. 

McClelland, et al. (2011) viser til at endringen i «bed turnaround time» fra 160 minutter til 

under 30 minutter har utgjort en redusering av den totale gjennomstrømningstiden på 

akuttmottaket med 8,5%. Den tekniske løsningen i Imatis har som sagt flere likheter med 

konseptene i løsningen fra Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006) og Wilson & Nguyen 

(2004) der de har lyktes å redusere renholdstiden. Imatis løsningen fremmer kommunikasjonen 

mellom renholdsavdelingen og andre avdelinger. Ved at Imatis løsningen inneholder en rekke 

muligheter for rapporteringer blant annet om når renholdsbestillinger blir lagt inn som vist i 

figur 4. Imatis hjelper dermed renholdsledelsen i å analysere og bestemme hvordan endringene 

i omstruktureringen skulle gjennomføres. Uten tallene uthentet fra Imatis og CleanPilot ville 

det vært vanskligere for renholdsavdelingen å gjennomføre denne omstruktureringen. Slik som 

figur 13 viser ser man at renholdsavdelingen har lyktes med sin omstrukturering ved å jevnt 

redusere den gjennomsnittlige utførelsestiden for utreiserenhold fra over 70 minutter i januar 
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til 55 minutter i november. Som Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006) er det kombinasjonen 

av personsøkerløsningen, men også endringen av vaktplanen som har vært med på å redusere 

renholdsavdelingen sin gjennomsnittlige utførelsestid av renhold med 50%. Dette stemmer også 

for Sykehuset Østfold Kalnes at det er kombinasjonen av Imatis løsningen og 

omstruktureringen som er med på å redusere gjennomsnittlig utførelsestid. Ved at 

omstruktureringen bygger på statistikken uthentet fra Imatis, kan man argumentere for at den 

tekniske løsningen har vært viktig for å få ned den gjennomsnittlige utførelsestiden, og dermed 

også «bed turnaround time».  

Som tidligere nevn er «bed turnaround time» med på å påvirke pasientflyten (McClelland, et 

al., 2011, s. 1394). Det er vært forsøkt i dette studiet å se om det er en korrelasjon i den 

kvantitative dataen i forholdet mellom den gjennomsnittlige utførelsestiden og gjennomsnittlige 

tiden fra en pasientoverføringsforespørsel er sendt til en avdeling, frem til avdelingen er klar til 

å motta pasienten. Der den førstnevnte tiden er vist i figur 13 og den sistnevnte tiden er vist og 

markert med gult i figur 11 som er kalt «Gj.snitt Tid meldt til post  Post klar». Denne tiden 

er veldig variabel fra 62 minutter i uke 27 ned til 24 minutter i uke 29 og opp til 53 minutter i 

uke 34 og ned igjen til 22 minutter i uke 39. Det har ikke blitt funnet en direkte korrelasjon 

mellom disse to. Selv om det ikke har blitt funnet en direkte korrelasjon mellom disse to 

tidsrommene i studiet, avkrefter ikke det at det ikke finnes en korrelasjon mellom dem. For det 

første er tilgangen til disse dataene først blitt gitt ut helt i slutten av studiet, slik at man muligens 

ikke har hatt tid nok til å undersøke dataene grundig nok. Samtidig er en rekke andre variabler 

som påvirker gjennomsnittstiden fra meldt til post frem til posten er klar. To viktige variabler 

er knyttet til antall pasienter. Den første er den ledige kapasiteten på avdelingen, og den andre 

er antall pasienter som skal overføres fra akutten til andre avdelinger. Om det er lite ledig 

kapasitet hos de ulike avdelingene på sykehuset, samtidig som det er et høyt antall nye pasienter 

som skal legges inn, vil tiden fra pasientoverføringsforespørsel kommer inn på avdelingen frem 

til avdelingen har ett ledig rom øke. I tillegg til dette har Sykehuset Østfold Kalnes hatt et fokus 

på pasientflyt, der de har gjennomført en rekke endringer og tiltak blant annet for å fjerne 

flaskehalser. Som nevnt tidligere er det tverrfaglige pasientflytmøte og kapasitetsmøte to av 

tiltakene som har blitt gjennomført. Spesielt det førstnevnte har vært med på å identifisere 

mulige flaskehalser og andre problemer, men også situasjoner som påvirker pasientflyten. Både 

på disse møtene men også på observasjonsnotatene gitt av innsattsteamet, nevner de den lange 

ventetiden på renholdsavdelingen som en flaskehals i pasientflyten. En fra innsattsteamet som 

og har delt ansvar for de tverrfaglige pasientflytmøtene sier at «renhold er sjeldent i dag et tema 
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i pasientflytmøtene, mens tidligere var det det.» Både denne uttalelsen, observasjonsnotatene 

fått fra innsattsteamet, gjennomført både før og etter omstruktureringen gjennomført i januar 

2017, bekrefter funnene i studiet, ved at blant annet klagene på lang utførelsestid av 

renholdsoppdragene har minket kraftig etter omstruktureringen. Det kan dermed tyde på at 

utreiserenholdet i dag er i en mindre grad midlertidige flaskehalser enn før omstruktureringen.  
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8 Konklusjon 

I dette studiet ønsket vi å se på hvordan støttefunksjoner på sykehuset, som renhold, blir 

påvirket av digitaliseringen av arbeidsflyt mellom funksjoner, og hvilken innflytelse dette har 

på den overordnende pasientflyten. På bakgrunn av denne problemstillingen har teorien om rask 

og jevn flyt blitt brukt som et rammeverk. Denne teorien støtter opp og bekrefter funnene i det 

empiriske case studiet. Det empiriske case studiet ser på pasientflyten hos Sykehuset Østfold 

Kalnes gjennom et renholdsperspektiv.  Dette er også første gang teorien om rask og jevn flyt 

er blitt bruk spesifikt om støttefunksjoners forhold til pasientflyt. Det har vært få tilpasninger 

som har vært nødvendig for å få teorien til å passe med funnene. De viktigste tilpasningene er 

hvordan man definerer blant annet utførelsestiden og at man både ser på sykehuset som en 

helhet, men også renholdsavdelingen isolert. Der utførelsestiden for sykehuset er fra pasienten 

ankommer til utskrivelse, mens for renholdsavdelingen er utførelsestiden fra 

renholdsbestillingen er kommet inn og til og med til renholdet er registrert utført. 

I dette studiet er renholdsavdelingens arbeidsprosesser før og etter utført renhold blitt kartlagt. 

Denne kartleggingen ble gjennomført for å se hvordan digitalisering har påvirket arbeidsflyten 

og kommunikasjonen både internt hos renholdsavdelingen, men også kommunikasjonen med 

andre avdelinger. Innføringen av enkeltmannsrom og kravet om at alle pasientrom skal vaskes, 

har introdusert renholdsavdelingen for en ny type utfordring med tanke på renhold i tillegg til 

det daglige renholdet. Denne nye utfordringen har gitt en ny type renhold som er kalt 

utreiserenhold. Utreiserenholdet skal gjennomføres etter at en pasient har forlatt rommet. 

Renholdet gjennomføres for å gjøre det klart for den neste pasienten. Utreiserenholdet kommer 

inn som renholdsbestillinger gjennom Imatis. Disse renholdsbestillingene blir mottatt og 

behandlet av en renholder som gjennomfører renholdet. Etter at renholdet er utført må 

renholdsoppdraget lukkes. På grunn av innføringen av utreiserenhold har renholdsavdelingen 

hatt behov for et system som kan koordinere samhandlingen mellom det daglige renholdet og 

utreiserenholdet. Dette for å unngå unødvendig ekstraarbeid, men også for å forsikres om at alle 

rom blir rengjort. Renholderne har gjennom innføringen av digitale verktøy fått flere steg som 

må utføres i hver renholdssyklus. Der oppdrag både må startes før oppstart av renhold og bli 

registrert utført etter at renholdet er utført. Det har medført merarbeid for renholderen, men 

samtidig gir det dem bedre oversikt over både jobber som er utført og jobber som skal utføres. 

Gjennom denne kartleggingen har det vist seg at renholdsavdelingen er tilknyttet pasientflyten. 
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Denne tilknytningen er gjennom utreiserenholdet. Tidsrommet fra den forrige pasienten har 

forlatt rommet og til rommet er vasket og rommet er klart for en ny pasient, kalles «bed 

turnaround time». I dette tidsrommet er rommet utilgjengelig for nye pasienter. «Bed 

turnaround time» har også tidligere blitt identifisert i å ha tilknytning til pasientflyt (Wilson & 

Nguyen (2004); Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006); McClelland, et al. (2011)). 

I dette tidsrommet kan det oppstå midlertidige flaskehalser der pasienter som for eksempel skal 

overføres fra akuttmottaket og over til en annen avdeling, må vente på at et rom blir ferdig 

rengjort før pasienten kan overføres til denne avdelingen. I dette tidsrommet kan pasienten 

dermed oppta kapasitet på akuttmottaket som er nødvendig for å behandle andre pasienter.   

Etter litt over et år etter den offisielle åpningen av Sykehuset Østfold Kalnes gjennomførte 

renholdsavdelingen en større omstrukturering. Det ble gjennomført en rekke endringer både i 

prioriteringer, arbeidsplaner og ansvarsområder for de ansatte. De gjennomførte endringene er 

baserte på informasjon og statistikk uthentet både fra Imatis og CleanPilot. Digitaliseringen av 

arbeidsprosesser har gjort det lettere å analysere arbeidssituasjonen og behov. I likhet med 

Craven, Clark, Cramer, Corwin, & Cooper (2006) er det gjennom studiet vist at både 

forbedringer i kommunikasjonen mellom renholdsavdelingen og klinikerne, men også 

endringene i arbeidsplaner, prioriteringer og ansvarsområdet hos renholdsavdelingen, er med 

på å  minke «bed turnaround time». «Bed turnaround time» har som sagt innvirkning på 

pasientflyten.  

Gjennom bruken av konsepter fra rammeverket om rask og jevn flyt har funnene i studiet blitt 

knyttet sammen og dannet et helhetsbilde. Vi kan se hvordan utførelsestiden som er en stor del 

av «bed turnaround time» blir påvirket av de digitale verktøyene. Både gjennom hvordan 

omstruktureringen bygger på data og statistikk uthentet fra disse digitale verktøyene, men også 

hvordan verktøyene direkte spiller en rolle i prosessflyten til både daglig renhold og 

utreiserenhold. Teorien har et stort fokus på å fjerne unødvendige prosesser og arbeidssteg. 

Gjennom bruken av dette rammeverket er det funnet en foreslått endring i prosessflyten til 

utreiserenhold. Denne endringen burde gi et mer korrekt bilde av den faktiske tiden som 

renholderen bruker på hver enkelt renholdsbestilling. Ved å gjennomføre denne endringen vil 

renholdsledelsen få en bedre oversikt over hvor mange årsverk som blir brukt på daglig renhold 

kontra utreiserenhold.  Det er også blitt estimert at denne endringen vil gi en tidsbesparelse på 

mellom 150 og 375 timer per år.  



75 
  

Studiet har også vist at pasienter ofte må vente i flere timer på å bli overflyttet fra 

akuttavdelingen over til en annen avdeling selv etter at pasienten er blitt besluttet innlagt og 

klar for å overføres til en annen avdeling. Dette tidsrommet fra bestluttningen tas og frem til 

pasienten er flyttet over til en annen avdeling, er i noen uker over en tredjedel av den totale 

tiden pasienten oppholder seg på akuttmottaket. Denne perioden er på Kalnes delt i tre deler, 

den første delen av perioden er fra det er avklart at pasienten skal legges inn og frem til det er 

blitt meldt til avdelingen. Den andre er fra avdelingen mottar pasientoverførselsforespørselen 

frem til avdelingen har meldt at de er klare til å motta pasienten. Den siste perioden er fra 

avdelingen er meldt at de er klare til pasienten har blitt overført til avdelingen. Dette studiet har 

sett på den andre delen av denne perioden og mer spesifikt på de midlertidige flaskehalsene 

som oppstår ved behovet for renhold mellom pasientene. Videre studier kan undersøke om det 

er flaskehalser og eventuelle workaraounds i de ulike delene av denne perioden. Ett eksempel 

på en slik workaround er Sayah, Rogers, Devarajan, Kingsley-Rocker & Lobon (2014) som har 

tatt i bruk et tidlig varslingssystem. De identifiserte pasienter som med stor sannsynlighet måtte 

bli langt inn på sykehuset. Disse pasientene ble gitt en spesiell status slik at avdelingen 

pasienten ville bli overført til fikk et tidlig varsel om at pasienten med en stor sannsynlighet 

ville bli overført til denne avdelingen. På denne måten kan avdelingen og annet personell, som 

renholdere, være klar for å motta pasienten så fort pasienten er besluttet overført og er klar til å 

overføres.  
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