
Referansebesøk for undergruppe «Dagbehandlingsandel og liggetid» 
 
Som et ledd i arbeidet i 2018 planla gruppa å besøke tre helseforetak for å se på utfordringer med og 
tiltak knyttet til pasientflyt og logistikk i akuttmottak. Pr. juli 2018 hadde gruppa gjennomført 
referansebesøk ved Stavanger universitetssykehus HF (SUS) og St. Olavs Hospital. Gruppa planlegger 
å besøke Sykehuset Østfold HF høsten 2018.  
  
Ved begge de besøkte HF-ene ble det gjennomført en omvisning i lokalene og gitt en innføring i 
flyten av pasienter inn i og gjennom akuttmottaket. Begge HF-ene har bygd opp eller planlegger å 
bygge opp infrastruktur som muliggjør mer intensiv bruk av dag/poliklinikk i akuttmottakene. HF-ene 
presenterte også planer og tiltak samt utfordringer knyttet til kapasitet og finansiering.  
  
Erfaringer fra St Olavs Hospital 
Ved St. Olavs Hospital viste de hvordan de har anvendt DAECA som et av flere analytiske verktøy i 
forbedringsarbeidet. Ved dette HF-et har de satt opp modellen på egen driftsdata, og lagt det ut for 
bruk ute i den enkelte klinikk. I dette arbeidet understreker de at modellen ikke nødvendigvis er 
direkte overførbar til norsk klinisk hverdag ved St. Olavs hospital, men at resultatene er indikatorer 
for diskusjoner og refleksjoner, og evt. videre analyse. Tilnærmingen oppfattes som interessant i de 
kliniske miljøene. Under vises en utdrag av «instrumentbordet» som St. Olavs hospital har utviklet. 
  

 
  
Modellen inngår som en del av forbedringsprogrammet i prosjektet «Bedre pasientlogistikk – 
somatisk sengekapasitet» (2018). Modellen beregner bl.a. hvor mange liggedøgn og frigjorte senger 
St. Olavs hospital kunne hatt hvis de hadde fulgt anbefalingene (terskelverdiene) fra DAECA. Denne 
modellen har vært tilbudt som et ekstra verktøy til klinikkene for enklere å kunne identifisere 
pasientgrupper aktuelle for overgang fra døgn til dag/poliklinikk. Den er ikke brukt direkte som 
indikator i virksomhetsstyring. Alle beregningene tar utgangspunkt i at forutsetningene ellers er like i 
England og Norge. 
 


