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Litt om oss på Ahus
Sykehuset:

Opptaksområde på 12 % av Norges befolkning 

Lokalsykehus for 21 kommuner og 3 bydeler

11.000 ansatte

4 behandlingssteder – Nordbyhagen, Kongsvinger, Gardermoen og Ski

Tilbyr de fleste spesialiteter

Kirurgisk divisjon:

1.680 ansatte

34 operasjonssaler

10.600 kirurgiske inngrep

100.000 polikliniske konsultasjoner

3.440 intensivdøgn

Norges største gastrokirurgiske avdeling

Norges største palliative sengepost
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Bakgrunn for satsing på 
sammedagskirurgi

Sykehuset har store utordringer med høyt belegg på 
sengepostene med tidvis mange korridorpasienter

Pasienter som møtte på sengepost for klargjøring til 
kirurgi samme dag ble ofte ikke tatt imot da de ansatte var 
opptatt på pasientrom

Pasienter som skulle klargjøres av nattevaktene ble ikke 
alltid klargjort i tide da personellet måtte prioritere 
medisiner og andre presserende oppgaver

Mange pasienter opplevde at de ikke var ventet da de 
kom, noe om skapte usikkerhet

Mange pasienter fikk ikke nødvendig informasjon da de 
ansatte var travelt opptatt med andre ting

Det var et ønske om å skille «enklere» pasienter fra de 
mer kompliserte pasientene



NB!

Sammedagskirurgi er ikke det samme 
som dagkirurgi. Det er kirurgi som 
utføres samme dag som pasienten 
ankommer sykehuset. 

Det vil si at man slipper å legge inn 
pasienten døgnet i forveien, og 
således sparer en pasientseng i et 
døgn.



Hvordan så sammedagskirurgitallene ut i 2019?



Kartlegging av kapasitetsbehov

Det er noen individuelle forskjeller fra avdeling til avdeling i forhold til hvordan pasientene fordeler seg på ukedagene. Variasjonen er på fra 4 – 16 pasienter 
per døgn.

Enheten er tenkt å disponere 12 stoler og 3 senger fra oppstart. Siden pasientene kommer på noe ulike tidspunkter, og de pasi entene som går til operasjon 
ikke skal tilbake til SDK-enheten, vil det sannsynligvis være mulig å utvide antallet sammedagskirurgipasienter ut over estimatet ovenfor.



Målsetning med arbeidet ved oppstart i 2019

➢ Øke andelen sammedagskirurgi i Gastrokirurgisk avdeling til 75 %

➢ Øke andelen sammedagskirurgi i Urologisk avdeling til 80 %

➢ Opprettholde fokus på sammedagskirurgi innenfor Kar/thorax, 
Bryst- og endokrinologi og Øre/nese/hals

➢ Øke divisjonens samlede sammedagskirurgiandel til 85 %



Mange var skeptiske

- Ingen ønsker å komme på jobb klokken 06 om morgenen
- Man tapper sengepostene for ansatte
- Det er vanskelig å finne erstattere ved sykdom
- Pasientene ønsker å komme dagen før slik at de slipper å stå opp så tidlig
- Det er utrygt å bare være bare en eller to på jobb
- Vi får ikke tilgang til hjelp om det skjer noe akutt
- Det blir veldig mye stress om morgenen og veldig rolig etterpå
- Dette kommer aldri til å gå uten at man har faste ansatte
- Det er uklart hvem som har lederansvaret for SDK-enheten
- Portørene kommer aldri til å finne pasientene

De mest skeptiske var initialt de lokale lederne, tillitsvalgte på divisjonsnivå og vernetjenesten



Hvordan bygget vi opp tilbudet?
Pasientgrupper:
➢ Gastrokirurgiske
➢ Urologiske 

Lokaler:
➢ Vi hadde ledige lokaler mellom to av sengepostene. Lokalene var store nok til 12 stoler, 3 senger og 

vaktrom
➢ Mulighet for fremtidig utvidelse ved å flytte på noen kontorfunksjoner i samme område

Bemanning:
➢ Rotasjon av ansatte fra Urologisk sengepost (1 person) og Gastrokirurgisk sengepost (1 person)
➢ 1 ansatt starter klokken 06.00, mens nummer 2 kommer litt senere
➢ Ved få pasienter er det kun 1 ansatt på enheten
➢ Støttepersonell hentes fra omkringliggende sengeposter ved behov

Utstyr:
➢ Gode hvilestoler og senger
➢ Varmeskap med varme væsker og varmepledd
➢ Pasienttøy
➢ Nødvendige medikamenter
➢ Blærescanner, saturasjonsmåler, blodtrykksapparat og temperaturmåler
➢ Enklere utstyr (katetere, venefloner o.l.)

Prosedyrer:
➢ Sjekklister for hvert fagområde



Arealer - floorplan



SDK-enheten i bilder



Digital kommunikasjon



Hvordan ser tallene ut i 2022?

Urologi: Økt fra 57,3 % til 88,2 %
Gastrokirurgi: Økt fra 38,0 % til 75,0 %
Bryst/endokrinologi: Økt fra 94,7 % til 95,3 %

Kar/thorax: Falt fra 94,7 % til 73,9 %
Øre/nese/hals: Falt fra 96,3 % til 96,0 %

Plastikk: 92,3 %

NY fra 2019



SDK-utviklingen september 2019 – november 2022



Målsetningen ble nådd, men vi jobber fortsatt med å bli 
enda bedre!

➢ Øke andelen sammedagskirurgi i Gastrokirurgisk avdeling til 75 %
➢ Den er i dag på akkurat 75,0 %

➢ Øke andelen sammedagskirurgi i Urologisk avdeling til 80 %
➢ Den er i dag på 88,2 %

➢ Opprettholde fokus på sammedagskirurgi innenfor Kar/thorax, Bryst- og 
endokrinologi og Øre/nese/hals
➢ Et fagområde har gått litt tilbake, ellers har det holdt seg stabilt

➢ Øke divisjonens samlede sammedagskirurgi til 85 %
➢ Den er i dag på 86,5 %



Hva lykkes vi med?

➢ God informasjon til de ansatte gjennom lokale 
tillitsvalgte 

➢ God forankring i de lokale ledergruppene, med fokus 
på Urologisk og Gastrokirurgisk avdeling

➢ Tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
gjennom hele prosessen

➢ Risikovurderinger med bred involvering i forhold til 
arbeidsbelastning og alenearbeid

➢ Gode prioriteringsrutiner i forhold til hvilke pasienter 
som skal til SDK-enheten

➢ Tilpassede prosedyrer som sikrer gode rutiner
➢ Tett samarbeid mellom de ulike fagområdene som 

benytter SDK-enheten
➢ Lett tilgang til støttepersonell ved behov om man er 

alene på enheten (tilstøtende sengeområde)



Hva har vi lært (forbedringsområder)?

➢ Tidlig involvering av lokal ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste
➢ Tidlig avklaring i forhold til ressurser (økonomi og personell)
➢ Man bør unngå delt lederskap
➢ Man bør inngå avtaler med personell som vil være på enheten i lengre perioder 

(uker og ikke dager)
➢ Ansatte som allokeres til SDK-enheten må få være der og ikke benyttes på tvers
➢ Markedsføre de gode historiene 
➢ Bruke ansatte som trives med oppgaven til å markedsføre tilbudet
➢ Det kan være lurt å få alle ansatte med fra starten
➢ Det kan være lurt å allokere hele det planlagte lokalet fra starten (utrolig 

vanskelig å flytte på folk)
➢ Sørge for nok støtterom (samtalerom, omkledningsrom, lager o.l.)
➢ Sørge for gode alarmsystemer (ringesystem, stansalarm og panikk-knapp)



Hvordan har det gått med skepsisen?
➢ Ingen ønsker å komme på jobb klokken 06 om morgenen

➢ Feil! Det er flere som har en livssituasjon hvor de ønsker å starte tidlig for å avslutte tidlig (ferdig 13.30)

➢ Man tapper sengepostene for ansatte
➢ Ja, men SDK benyttes også til  ansatte med tilretteleggingsbehov (muskel- og skjelettplager og ansatte som ikke håndterer vakter), som alternativt vil le vært sykemeldt

➢ Det er vanskelig å finne erstattere ved sykdom
➢ Ja, men da må man benytte tidligere løsning med mottak på sengepost for de første pasientene

➢ Pasientene ønsker å komme dagen før slik at de slipper å stå opp så tidlig
➢ Feil! Det handler om holdninger. Det er viktig at både ansatte og pasientene er klar over pasientsikkerhetsrisikoen ved forlenget sykehusopphold. Mange vil  i  ti l legg heller sove i egen seng 

enn å l igge i  en korridor på et sykehus

➢ Det er utrygt å bare være bare en eller to på jobb
➢ Feil! Det er en nøye seleksjon av pasientene, og man har ti lgang til  hjelp ved behov

➢ Vi får ikke tilgang til hjelp om det skjer noe akutt
➢ Feil! Sengeposten ligger vegg i vegg, og ti lgangen til  hjelp er nesten like kort som på sengepost

➢ Det blir veldig mye stress om morgenen og veldig rolig etterpå
➢ Feil! Pasientene fordeles ut over dagen. I ti l legg tar man imot andre pasientgrupper etter morgenrushet (overvåkning etter biopsi, oppvesking, botox-pasienter, fjerning av dren etter 

drencholangio, jerninfusjoner o.l.)

➢ Dette kommer aldri til å gå uten at man har faste ansatte
➢ Feil! Mange er i  en situasjon hvor de ønsker å jobbe vekselvis på SDK-enheten (forutsigbarhet) og vakter (inntekt)

➢ Det er uklart hvem som har lederansvaret for SDK-enheten
➢ Ja, det er utfordrende å ha flere som deler ansvaret for enheten, men det har fungert brukbart

➢ Portørene kommer aldri til å finne pasientene
➢ Feil! De finner frem om de får beskjed om hvor de skal
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Tromsø

Bodø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Lillesand

Drammen

Oslo

Strømmen

Aleris Strømmen

Aleris Frogner

Aleris Majorstuen

Aleris Drammen

Aleris Tromsø

Aleris Bodø

Aleris Solsiden Trondheim

Aleris Rosenborgklinikken

Aleris Nesttun Bergen

Aleris Bergen Sentrum

Aleris Stavanger

Aleris Lillesand
Aleris Kristiansand

▪ 800 ansatte



Om Aleris:  

Mer enn 30 medisinske spesialiteter– og vi utvider stadig

Medisinske tjenester

• Allergi

• Kardiologi
• Kiropraktikk
• Kosmetisk medisin

• Hud
• Endokrinologi

• Gastroenterologi
• Allmennleger
• Geriatri

• Indremedisin
• Jordmor

• Nefrologi
• Nevrologi
• Ernæring

• Onkologi
• Fysikalsk medisin
• Revmatologi

• Pediatri
• Psykologi
• Søvn

• Idrettsmedisin

Kirurgi & kombinerte spesialiteter

• Nevrokirurgi

• Ortopedi
• Fedmekirurgi
• Bryst- og endokrinkirurgi

• Øre-nese-hals
• Gastrokirurgi
• Generell kirurgi

• Gynekologi
• Øyekirurgi
• Plastikkirurgi

• Urologi
• Vaskulær kirurgi

Fordeling av omsetning

Kirurgi

Medisin

65%

35%



5 narkosestuer, 19 recoveryplasser, overnatting, 2 lokalstuer.

• ØNH: øre-/ nese-/ bihule-/ halskirurgi. Barn fra 2 år.

• Plastikk: postbariatri og kosmetisk kirurgi

• Ortopedi: skulder/ hånd/ kne/ fot/ rygg/ nakke/ hofte- og kneprotese

• Karkirurgi: varicer

• Urologi: tur-p/nesbit/hydrocele/fimose/ steriliseringer/nyre-
/blærestein

• Gastrokirurgi: brokk/ hemoroider/ galle

• Gynekologi: laparoskopier, TVT, fremfallskirurgi, perineumkirurgi

25

Våre kirurgiske fagområder i Stavanger



Bakgrunn og prosess

▪ Samlokalisere to lokasjoner, 2000kvm. Fokus på å effektivisere drift, samle personell og lagerbeholdninger.

▪ Brukermedvirkning gjennom hele tegne- og byggeprosessen.

▪ Tids- og kostnadseffektivt 

▪ Minst mulig nedetid
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Totalrenovering av eksisterende bygg.
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Nye Aleris Stavanger

28



29



30



Utforming av areal og pasientflyt

▪ Fokus på kortest mulig avstander 

▪ Fleksibel bruk av lokaler (tegnerom/samtalerom, ‘glassrom’ benyttes ved barn/tolk/skjerming)

▪ PC-stasjoner for dokumentasjon på recovery, slik at anestesileger og kirurger er tett på, ingen forlater grønn sone 

▪ Operasjonsstuer ligger overfor hverandre, enkelt for anestesilege å gå imellom stuer

▪ Gjennomstikkskap med doble dører inn til opr.stuer, oppbevaring av sterile instrumentbrikker tilpasset kirurgisk behov, muliggjør også leveranse av 
utstyr inn på stuen som i mindre grad påvirker overtrykk/luftstrømning 

▪ Recovery fungerer som sluse inn/ut

▪ Dagligstue for pasienter som ikke trenger overvåkning, venter på transport etc, plassert mellom grønn sone og resepsjon/utgang, frigjør 
recoveryplasser
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Utforming av areal og pasientflyt

Fokus på produksjonsplanlegging:

▪ Effektive pasientforløp pga god logistikk og planlegging. 

▪ Prepol. Kirurger tar innkomst ved konsultasjon, anestesilege godkjenner alle pasienter før de settes opp på opr.prog- unngår strykninger

▪ Operasjonsprogram med mest mulig hensiktsmessig sammensetning, reduserer bl.a skiftetid

▪ For å utnytte opr.dagen maksimalt samt unngå strykninger, benyttes kirurgens planlagte knivtid sammen med statistikk på tidligere utførte inngrep.

▪ Korte skiftetider. Teamet vasker stua mellom opr.

32



Oppgaveglidning

Aleris går nå fra versjon 1.0 til versjon 2.0. 

Vi ser på hvordan vårt personell kan jobbe smartere. For eksempel benytte spesialsykepleierne til det de har spisskompetanse på og samtidig lære opp 
andre yrkesgrupper til å bidra/ avlaste med egnede oppgaver.

▪ Faste, samkjørte team med stort eierskap 

▪ Fokus på å sette sammen team som jobber bra sammen

▪ Operasjonssykepleier og anestesisykepleier jobber tett sammen og hjelper hverandre på stua

▪ Kirurg aktivt med i hele forløpet. Eksempelvis hente inn pasienten og bidra ved leiring.

• Anestesispl og leger jobber tett med sykepleiere på recovery

▪ Delegering og eierskap, alle har ekstra ansvarsområder knyttet til prosedyrer el. bestilling (etter ønske og evne)

▪ Korte administrative veier. 
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Erfaringer på godt og vondt

Godt: 

• Involvering av ansatte i prosessen skapte samhold og eierskap

• Endringer underveis ble vurdert ift påvirkning av helheten,  da små endringer kan 
gi store konsekvenser for flyt

• Effektiv pasientflyt

• Korte skiftetider pga samkjørte og fleksible team

Vondt:

• For lite lagerplass

• Åpen arbeidsplass i recovery ble delvis glasset inn for lydskjerming mtp
taushetsplikt (fungerer bra nå)
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Takk for oss!

37



Prepol og 
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Hvem er vi?
• Sengepost med totalt 28 senger

• Den største pasientgruppen er pasienter 
med sykdom (primært cancer) i lever, 
galleveier og pancreas

• Den andre gruppen er pasienter med 
sykdom eller skader i urinveiene 

• Ca 30 operasjoner per uke totalt, avhengig 
av størrelse på inngrepene

• Hovedtyngden er elektiv kirurgi, men også 
en del øyeblikkelig hjelp 

• Pasienter fra hele landet



Bakgrunn for 
ERAS/prepol/sammedagsmottak
• Høyt pasientbelegg 

• Mange nye pasienter til innleggelse hver dag

• Økte stadig operasjonsaktiviteten uten tilførte ressurser eller 
sengeplasser

• Høy arbeidsbelastning og høyt sykefravær blant sykepleierne

• Dårlig score på medarbeiderundersøkelser

• Bekymringsmelding fra NSF-tillitsvalgte og verneombud

• Felles ønske om bedre pasientflyt hos alle ansatte på sengeposten 
og ledelsen i alle ledd; fra enhetsleder til klinikkleder



Prosess
• Besøk på gastrokirurgisk avdeling på Rigshospitalet i København i Mai-12

• Tverrfaglig enighet om å starte arbeidet med ERAS-forløp og prepol for våre pasienter

• ERAS = «Et sett velkjente prinsipper for narkose, smertelindring, matinntak og 
aktivitet som er satt sammen i et system der hovedmålet er at kvaliteten på hele 
oppholdet økes, pasienten kommer seg raskere etter operasjonen, samtidig som 
liggetiden reduseres»

• Etter ca 1 år var utarbeidelse av protokoll med felles retningslinjer og praktiske 
løsninger for ERAS-forløp på plass hos oss

• ERAS innføres for pasienter som skal til leverkirurgi og som deltar i pågående studie 
(CoMet-studien) 

• Stillingen «Forløpssykepleier»/»ERAS-sykepleier» opprettes og 2 sykepleiere deler på 
denne stillingen 50/50



Prosess

• Oppstart av prepol i Mars 2013

• Pasientene kom på poliklinikken torsdager kl 09.00‐13.00 

• Provisoriske rom ble benyttet. Eks møterom og behandlingsrom

• Dette var første prepol som ble startet på Rikshospitalet

• Høst 2013 starter et prosjektarbeid for å utvide prepolaktiviteten

• Fagutviklingssykepleier på sengepost blir prosjektleder 

• LEAN blir benyttet som metodikk

• Flaskehals: Areal

• Fordeling av areal på 3 pasientgrupper: Gastrokirurgiske, urologiske og 
nevrokirurgiske pasienter



Prosess
• Endring av praksis for alle involverte parter

• Sykepleiere  

• Leger (LIS, urologer og gastrokirurger)

• Anestesileger

• Fysioterapeuter

• Koordineringskontor

• Kontorpersonell/helsesekretærer

• Opprettelse av ny funksjon 

• LUT (lege uten turnus)

Prepol slik vi kjenner den i dag åpnet rett etter påske i 2015



Utforming av areal

Poliklinikken Prepol

• Mandag: Pasienter til pancreaskirurgi: 7 stk

• Torsdag: Pasienter til leverkirurgi: 7 stk

Kirurg sitter på kontor langt unna begge 
dager



Prepol-poliklinikken



Prepol – Adm.direktørs kontor

Fredag: Blandet prepol, stort sett pasienter i ulike studier: 4 stk



Pasientflyt på prepol gastro

• Pasientene kommer mellom kl 07.45-11.00 og blir tatt i mot av sekretær 

• Sekretærer tar blodprøver, EKG, BT, SpO2, temperaturmåling ol

• Pasienten snakker enten med kirurg eller LUT først

• Kirurg vurderer om pasienten er egnet for kirurgi og gir informasjon om 
operasjonen 

• LUT tar opp anamnese og går gjennom pasientens medikamenter. 
Henviser også til kardiologisk-/lungetilsyn ved behov og konfererer med 
kirurg, anestesilege eller andre profesjoner/avdelinger ved behov. 

• Anestesilege har tilsyn i DIPS (eller fysisk ved behov)

• Pasienter som har redusert ernæringstilstand eller er i risiko for 
underernæring har time hos KEF i forkant av timen på prepol.



Pasientflyt på prepol gastro
To sykepleiere tilstede 

• Spl 1 gjennomfører innkomstsamtale sammen med LUT

• Preoperativ informasjon om barbering, fasting, dusjing, pre-medikasjon og faste 
medisiner som pasienten kan ta selv

• Det avgjøres om pasienten skal innlegges kvelden før, komme som 
sammedagspasient (SD-pas) eller via pasienthotellet 

• Generell informasjon og informasjonsskriv/brosjyrer gis ut

• Sørger for pasienten får tilgang av preoperativ fysioterapi via videolink

• Har kontakt med pasientkoordinator vedrørende operasjonsdato, for de fleste 
pasientene får operasjonsdato mens de er på prepol. Alternativt snarlig etter på 
Helse Norge. 

• Spl 2 har ansvar for pasientene så lenge de er på prepol. Koordinerer dagen så 
pasientene får en god flyt. 

• Sykepleierne bytter oppgaver etter 4. mottak. 



Operasjonsdagen - sammedagsmottak
(SD)

SD-pasientene

• Kommer hjemmefra, eller fra hotellet dersom de har lang reisevei

• De første pasientene kommer til sengeposten kl 06.45

• De neste pasientene kommer kl 08.30, deretter fortløpende

• Tas i mot av sykepleier på sengepost på eget rom ved/på sengeposten

• (Prepol og SD-rom ligger ikke i nærheten av hverandre)

SD-sykepleier 

• Tar blodprøver og pretransfusjonsprøve

• Ser til at pasienten har fulgt pre-operative forberedelser

• Kvitterer for/gir pre-med og faste medisiner i Metavision

• Pasienten får ren skjorte, legges i seng og kjøres til operasjon.



Postoperativt - forløpssykepleier/V9 vakt
Inneliggende pasienter

• Samtaler 

• Oppfølging av smertelindring 

• Deltar på legevisitt

• Være til støtte for sykepleier som har pasienten 

• Gjennomfører utskrivningssamtale

Telefonkontakt 

• Egen ringeliste i DIPS: Kontakter pasienter som har reist (dagen etter hjemreise 
hvis mulig, evt 2-3 dager etter overflytting lokalsykehus) 

• Egen telefon hvor pasienten kan ta kontakt ved spørsmål

Forberede prepol for mandag-torsdag-fredag



Utvikling på prepol/ERAS forløp
2015 2022

Kun utvalgte pasientgrupper Alle pasienter som er kandidater til kirurgi 

«Ukompliserte» pasienter Økt kompleksitet hos pasientene

«Lettere» kirurgi «Mer avansert» kirurgi

4 pasienter mandager og 5-7 pasienter 
torsdager.

7 pasienter mandager, 7 pasienter torsdager + 
4 pasienter fredager

3 sykepleiervakterpå prepol 5 sykepleiervakter + 3 sekretærvakter på prepol

Blodprøver tas av MBK Blodprøver tas av helsesekretær

Tilsyn/samtale med anestesilege (fysisk 
oppmøte)

Anestesitilsyn i DIPS (kun samtale ved behov)



Utvikling på prepol/ERAS forløp
2015 2022

Fellesundervisning med fysioterapeut på 
venterommet.

Pasienten får preoperativ fysioterapi via 
videolink

Medikamentkurve på papir Metavision

Pleieplan på papir Veiledende behandlingsplaner (VBP) 
i DIPS

Felles ERAS-undervisning v/sykepleier i 
fellesarealet

Utvidet ERAS/pasientforløp - ERAS-
prinsippene er inkludert i den generelle 
informasjonen

2 ERAS-sykepleiere fulgte opp inneliggende 
ERAS-pasienter

Alle ERAS/prepol-sykepleiere har også tilsyn 
på inneliggende ERAS-pasienter 



Organisering/oppgaveglidning 

Sykepleiere

• 8 faste sykepleiere som har god kjennskap til pasientgruppene.

• Kombinerer 3 delt turnus med rotasjon på prepol og V9 vakter på sengepost

• Alle sykepleiere på sengeposten er SD-sykepleiere

Kontorpersonell/helsesekretærer

• Faste sekretærer som har fått opplæring i blodprøvetaking, EKG, BT/P osv

• Kombinerer sekretærarbeid med rotasjon på prepol

LUT

• En fast LUT 



Erfaringer på godt og vondt
• Høy pasienttilfredshet 

• Pasientene gir uttrykk for at de føler seg godt ivaretatt både før, under og etter 
innleggelsen. 

• Takknemlige for oppfølging de får i etterkant av innleggelsen 

• Opplever økt trygghet ved å ha et direktenummer de kan ringe og da med stor 
sannsynlighet treffe på en sykepleier de har møtt under forløpet på sykehuset.

• Økt medarbeidertilfredshet

• Arbeidsbelastningen oppleves bedret og generell opplevelse av mindre «støy» 
på sengeposten

• Økt pasientsikkerhet

• Tettere samarbeid mellom ulike profesjoner

• Færre innkomster på sengepost og færre liggedøgn



Tall fra 2022
Prepol

Totalt per uke: 29 pasienter 

Dvs 29 færre innkomstsamtaler på sengepost per uke

SD pasienter

Totalt i 2022 (tom november): 584 pasienter

Dvs 584 færre liggedøgn på sengepost per år (januar-november)



Erfaringer på godt og vondt

• De aller fleste er åpen for endring, 
men holdningsendringer tar tid
• «Pasienten må snakke med 

operatør i forkant» 
• «Vi har ikke bemanning til 

prepol»
• «Prepol vil gi økt kostnader/økt 

ventetid»

• Nødvendig med prosjektleder med 
drivkraft, gjennomføringsevne og 
mot til å ta nødvendige kamper for å 
endre praksis.



Erfaringer på godt og vondt

• Mangel på lokaler 

• Lite egnede lokaler

• Små kontorer 

• Dårlig inneklima. 

• Lytt mellom rommene. 

• Lange avstander mellom lokalene

• Stadige midlertidige lokaler: Vi har «snudd og vendt alle steiner», og tatt i bruk 
alle tilgjengelige rom (lånt av hudavdelingen, Dir.kontor osv)

• Ledig kapasitet på poliklinikken er lite tilgjengelig. 

• Manglende verktøy som kan gi oversikt over faktisk bruk av polikliniske rom

• Manglende overordnet styring av bruk av polikliniske rom



-takk for meg



Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

• Johannes R. Grosser, rådgiver kvalitet og helsefag ved Drammen sykehus, Vestre Viken 
Johannes R. Grosser

Johannes.Rudolf.Grosser@vestreviken.no

«Samme dags innleggelse»

SDI – Drammen Sykehus – Vestre Viken

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

➢Bakgrunn
➢Struktur
➢Areal
➢Pasientflyt
➢Erfaringer

mailto:Johannes.Rudolf.Grosser@vestreviken.no


Bakgrunn

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO



Samme dags innleggelse – Drammen Sykehus

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

«Samme dags innleggelses» seksjonen ble etablert 2019 på Drammen Sykehus. Målet med 
etableringen er å gi pasientene en mer hensiktsmessig behandling, samtidig med at det spares 
ressurser. 

Dette betyr i praksis:

-Optimal utnyttelse av sykehusets totale sengekapasitet 
-Optimal arealutnyttelse 
-Unngå unødvendig forsinkelse av elektiv virksomhet 
-Unngå unødvendig liggedøgn 
-Unngå korridorpasienter 
-Optimal bruk av sykepleiefaglige ressurser 
-Sikre operative pasientforløp som er effektive og av god kvalitet, og med riktig        
ressursutnyttelse 

Prosjektmandat, DS 09.04.2018



Struktur

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO



• SDI har 2 funksjoner:

➢ journalskriving og kartlegging av pasienter før kirurgi eller 
annen planlagt behandling

➢ klargjøring av pasienter den dagen de skal opereres/behandles

• Journalopptak «betjenes av LIS 1 + SPL»

• Ønskelig med operatørsamtaler

• Tilsyn av anestesi, kardiolog ++ om nødvendig

• Mulighet for opptil 129 pasienter på journalopptak per uke

• Klargjøring

• Ca. 70 pasienter til klargjøring på SDI - per uke

• Koronapreget aktivitet 2020+2021, 2022 så langt 2800

Struktur



Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

Struktur

• Pasienter tilhørende 7 
forskjellige spesialiteter: 
Gastro, Uro, Kar, 
Mamma/endokrin, Gyn, 
Ortopedi, Øye

• Medarbeiderne jobber delt 
med sengepost med hver 
3. helg:

• K1 – Gastro

• K2 – Gyn / mamma / kar

• K3 – Uro (ØNH/Øye)

• ORT

• Nøkkelen til suksess: 

• Drift- og fagspl



Areal

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO



Areal

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

• 2 store rom

• 11 plasser 

• Mulighet for seng

• 2 toaletter

• Lagerrom med store bagasjeskap/tøy

• 3 samtalerom

• Tilgang til 3 enerom 

• Kort vei til operasjonsavdeling

• Egne journalopptaksrom



Pasientflyt

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO



Pasientflyt – fase 1 – operasjonsbeslutning og videre planlegging

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

• Operasjonsbeslutning
• Planlegging av:

• Journalopptak
• Operasjon
• Evt. forundersøkelser



Pasientflyt – fase 2

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

• Undersøkelser
• Blodprøver
• Journalopptak
• Spl kartlegging
• Evt tilsyn



Pasientflyt – fase 3

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO

• Oppmøte 
operasjonsdagen

• Klargjøring
• Operatørsamtale

Informasjonssamtale
Merking



Erfaringer

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO



Erfaringer på godt og vondt

• Strømlinjeformet pasientforløp

• Systematisert journalopptak
• Timeoppsett

• Samlet funksjon på et sted

• Ferdig journalskrevne pasienter 
inn til sengepost

• Færre innleggelser dagen før

• God flyt mellom SDI og 
operasjonsavdeling

• Kompetanse fra alle 
sengeposter på SDI

• Samme personale som jobber 
ved journalopptak og SDI

• Lite tid til operatørsamtaler

• Åpent landskap (på godt og 
vondt)

Drammen Sykehus – Kirurgisk avdeling | AIO





Preoperativ poliklinikk 
&

Sammedagsmottak
Aker sykehus

Susan Bakke og Linda Garnås Paaske 

Enhetsledere urologiske sengeposter Aker, Oslo Universistets
sykehus

lingar@ous-hf.no

susbak@ous-hf.no



Bakgrunn og prosess for oppstart 

• Unngå strykninger
• Sikre at alle nødvendige undersøkelser er 

gjort
• Pasienten er godt forberedt- vet hva som 

skal skje
• Sikre at pasientbehov blir ivaretatt
• Unngå innleggelser dagen (er) før



Utforming av areal 

Preoperativ poliklinikk:
• 2 rom: samtale spl. 

• 1 rom: ekspedisjon/kontor

• 1 rom: lege

• 1 rom: anestesi

• Skyllerom (urinprøver)

• Toalett

• Ventearealer

• Samme bygg som SD-mottak. Bygg 
i umiddelbar nærhet til 
sengepost/operasjon

Sammedagsmottak: 
• 1 rom med PC: 

ekspedisjon/pasientpapirer 

• 1 klargjøringsrom: 5 senger

• 1-2 smitterom i umiddelbar 
nærhet

• Toalett 

• Operasjon + PO (en etg. ned) + 
sengepost i umiddelbar nærhet 
(samme etg.).



Pasientsløyfe URO

• Beslutning operasjon       urologisk poliklinikk

• Venteliste operasjon

• Papirhenvisning            inntakskontor

• Operasjonsregistrering + timebestilling prepol + utsending brev           inntakskontor

• Innkomstsamtale spl + lab/urinprøve/EKG/RTG + anestesitilsyn + evt. Innkomstjournal          Prepol             

• Preoperative forberedelser + premedikasjon/væske            sammedagsmottak

• Samtale med operatør + markering              sammedagsmottak

Urologisk
poliklinikk

Inntak Prepol Operasjon



Pasientsløyfe ENDO

Endokrinologisk
poliklinikk Inntak Prepol Operasjon

• Beslutning operasjon       Endokrinologisk poliklinikk

• Venteliste operasjon

• Papirhenvisning            inntakskontor

• Operasjonsregistrering + timebestilling prepol + utsending brev           inntakskontor

• Innkomstsamtale spl + lab/EKG/RTG + anestesitilsyn + evt. Innkomstjournal          Prepol             

• Preoperative forberedelser + premedikasjon/væske            sammedagsmottak

• Samtale med operatør              sammedagsmottak



Pasientsløye AGK

SSO
Setter opp 
opr. selv

Prepol Operasjon

• Beslutning operasjon       Senter for sykelig overvekt (SSO)

• Venteliste operasjon

• Operasjonsregistrering + timebestilling prepol + utsending brev      SSO        

• Innkomstsamtale spl + lab/EKG/RTG + anestesitilsyn      Prepol

• Innkomstjournal av LIS gastro         Prepol             

• Preoperative forberedelser + premedikasjon/væske            sammedagsmottak

• Samtale med operatør              sammedagsmottak



Pasientsløyfe Mammae

• Benytter seg kun av prepol til EKG og anestesiklarering

• Tar seg av innkomst og spl. Kartleggingsnotat selv 

• Pasienter legges som regel inn dagen før



Anestesilege

LUT-lege

Sykepleier/hjelpepleier

Kontoransatte

Oppgaveglidning og organisering av ansatte 

Inntak

Operatør

Studenter



Prepol: timebok

• Oppstart 2007
• 16 pasienter per dag (uro/endo-mammae/AGK)
• Sykelig overvekt AGK 2 dager/uke (6 AGK + 10 øvrige)
• Mammae kun EKG + A-tilsyn. 
• 1 time konsultasjon i timebok (tidsbruken er mer)
• Tilstreber 2-3 på samme tidspunkt fra morgenen av 

(effektivitet)



Inntakskontoret

• Kontroll venteliste

• Kontroll operasjonsprogram/rekkefølge

• Kontroll gyldig innkomst (3 mnd.)

• Innkalle pasienter

• Sette opp i timebok prepol

• Fylle opp fra morgenen uavhengig av antallet pasienter

• Pas som ikke trenger A-tilsyn: sent på dagen

• Tilstrebe å ikke kalle inn pasienter etter 12



Kontortjeneste

• Dagen før- gjennomgå morgendagens pasienter
• Hvem mangler innkomstjournal?- samtale med LUT
• Hvem mangler MV-kurve? Samtale med LUT/LIS gastro
• Hvilke pasienter skal ha EKG, urinprøve, RTG, uroterapeut
• Bestille blodprøver 

• Oppmøteregistrering

• Registrere egenerklæringsskjema- pårørende

• Smitte?

• Informere om hvilke aktører pas skal snakke med

• Koordinerende rolle. Sikre flyt/rekkefølge

https://ehandbok.ous-hf.no/document/101231


Lege (LUT/LIS): Prepol

• Innkomst og MetaVision

• Legemiddelsamstemming

• Nulling/pausing av blodfortynnende (kontakte operatør)



Anestesi: Prepol

• Før anestesi skal innkomst, MV og EKG være klart

• Gjennomgå pasientens medikamenter- pause/nulle

• Ordinere premedikasjon

• Registrere i operasjonsmelding



Sykepleier/hjelpepleier: Prepol

• 2 spl/hpl mandag til fredag (PP + PP6)

• Kartleggingsnotat + opprette behandlingsplan

• Risikovurdering: pasientsikkerhetssjekkliste 

• EKG



Sammedagsmottak

• Opp til ca. 20 pasienter/dag

• Sykepleier:
• Oppmøteregistrering

• Kontroll operasjonsskjema og blodprøver

• Preoperative forberedelser

• Premedikasjon 

• 14-møtet: med anestesi, opr/po og legeansvarlig for ulike pasientgrupper

• Klargjøre for morgendagens operasjonsprogram

• Operatør: informasjon og markering av pas.



Digital kommunikasjon

• Per nå veldig lite digital kommunikasjon
• Kunnskapsbasert pasientinformasjon som ikke lar seg lenke til på 

Helsenorge
• Forhåpentligvis ganske snart: timeavtaler på Helsenorge
• Ønske om digital kommunikasjon: 

• Videokonsultasjon med pasienter som nylig har vært innlagt, er 
utredet og har gjort alle nødvendige undersøkelser? 

• Chat med pasienter (spørsmål om ventelister/medisinske 
spørsmål etc.) 

• Kan ikke heldigitalisere (eldre/språk). Systemtilpasning. 



Tall
• Sammedagsprosenten så langt i år: 

snitt på 76,2%. 
• Prepol så langt i 2022: 1976 

konsultasjoner
• 2021: 2229 konsultasjoner



Erfaringer

Positive erfaringer: 

• Færre døgnopphold

• Færre strykninger

• God pasientforberedelse: 
informasjon/opplæring/medisinering

• Kontinuitet for pas (kjente ansikter)

• Pas får snakke med 
uroterapeut/stomisykepleier

• Studentpraksis

• Tverrfaglig samarbeid

Flaskehalser:

• Preopr. Kurve i MV kun 8 dager før. Dvs. alle 
pasienter må inn 1 uke før på prepol. 

• Blir pasienten innlagt i OUS i mellomtiden tas 
kurven i bruk. Premed. Osv. forsvinner

• Hvem oppdager og dokumenterer endringer 
legemidler/pasientstatus SD?

• Smitte. Sanering/testing/behov for rom

• Kø blodprøvetaking 

• Ventetid: for pas på prepol og pas som 
opereres senere på dagen



Takk for oss ☺

Susan Bakke: susbak@ous-hf-no
Linda Garnås Paaske: lingar@ous-hf.no



Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)

Operasjonsforløpet 

Heidi Ugreninov, avdelingsleder Anestesi, intensiv og

Operasjon

Heidi.Ugreninov@vestreviken.no

Nytt pre-rom Bærum sykehus 



Forbedringsarbeid AIO

Operasjonsforløpet 

• Forbedringsarbeidet knyttet til drift på operasjon ble opprettet i mars 
2021

• Bakgrunnen for oppstarten av  forbedringsarbeidet var rapporten fra organisasjonsutviklingsteamet 
VV hvor det kom tydelig frem at uhensiktsmessig organisering på operasjon/anestesi var bidragsyter til 
mistrivsel og misnøye! 

• Konkrete funn: 

• For stort arbeidspress for enkelte faggrupper

• Mangel på organisering

• Mangel på tverrfaglig samhandling 

• Unødvendig rigide systemer

• Dårlig arbeidsmiljø på enkelte team

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



«Forbedring operasjonsforløpet» 

• Eier: Klinikkdirektør
• Beslutningstager

• Prosjektleder: avdelingssjef AIO

• Delegert myndighet til å iverksette avdelingsovergripende 
forbedringsarbeid 

• Tillitsvalgt og verneombud sentral rolle 
• Hyppig møtevirksomhet initialt

• Ble etter hvert tilsatt rådgiver med ledererfaring og 
veiledningskompetanse innenfor forbedringsmetodikk!

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Organisering

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Forbedringsmetodikk skulle benyttes i alt 
arbeid

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



• Organisatoriske forhold skulle ikke være begrensende for 
forbedringsarbeidene!

• Alle fagmiljøer ble invitert til oppstartsmøte 
• Kirurgisk spesialitet + anestesiologi + anestesi + operasjon

• Egne møter med sterilforsyning og renhold

• Fokus på å identifisere faktorer som bidro til «plunder og 
heft»

• Funnene fra disse gruppene dannet utgangspunktet for 
forbedringsteamet

Arbeidsprosess – forbedringsmetodikk! 

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Pre-rommets manglende funksjonalitet ble identifisert som en stor 
bidragsyter til «plunder og heft»

• Pre-rommet fungerte kun som et oppholdsrom, ikke funksjonelt til anestesiforberedelser

• Operasjonsstuene ble benyttet til forberedelser som kunne vært gjennomført på pre-rommet

• Pasienter som trengte mer omfattende anestesiologisk forberedelse måtte legges på PO
• Sykepleier på PO må assistere ved intervensjoner 

• påvirker pasientflyt overliggere

• Pasienter var ikke på pre-rommet i tide-vanskelig å rekke oppstart kl. 08.00

• Manglende pre-operative prosedyrer ble først oppdaget når pasient kom inn på operasjonsstue 

• Mange doble/triple arbeidsprosesser 
• Pasient ble tatt i mot på: 

• SDI

• Pre-rom

• Operasjonsstue

• Pasienter måtte gå i operasjonsskjorte og sko-plasttrekk gjennom eksponert miljø 

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



• To forbedringsteam  

• Ombygging

• Samhandling SDI og operasjon
• Overordnet mål må være samdrift 

• Utarbeide pasientforløp på tvers av organisering

Pre-rommet

Forbedring operasjonsforløpet 

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



• Operasjon har tradisjonelt eid pre-rommet

• Nødvendig med samhandling på tvers av 
organisering 

Pre-rom – Hvilke funksjoner skulle det ivareta?

• Funksjonelt for anestesiforberedelser
• IV tilganger

• Art.kran

• Lokal anestesi

• Epidural

• Spinal 

• Legge til rette for tettere samhandling mellom SDI 
og operasjon 

• Mulighet for lettere oppvåkninger

• Skjermede plasser for barn

• Mulighet for kohort ved f.eks. pandemi

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



• Åpne og/eller skjermede anestesiplasser?

• Hva er stor arbeidsplass rundt pasienten ?

• Monitorering - behov for overvåkningssentral?

• Spesielle krav til sterilitet/hygiene på anestesiplassene?

• Hvor skal vask plasseres?

• Mobile arbeidsplasser, eller fast skjermet plass?

• Lager

• Skyllerom/vaskerom

• Skal barn innom pre-rommet?

• Pasientforløp – logistikk 
• Bruk av de ulike områdene

• Toaletter
• Samtalerom 

Prosessen

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



• Korte møter med klar agenda- på tidspunkt hvor klinikere 
kan delta!

• Forbedringsteamet (inkludert TV/VO) 

• Fagspesifikke ressurser trekkes inn ved behov

• Arbeidsmøter 

• Gjennomgår aksjonspunkter 

• Løsningsforslag-diskusjoner-beslutninger

• Informasjon/diskusjoner i egne miljøer

• Beslutninger ledergruppe

• Gjennomgang av tegninger med prosjekteringsgruppen

Prosessen

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Høste erfaringer!

Prosessen

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)

OUS-Ullevål

Ahus

Drammen



Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Hva har vi fått til?

• Venteplassene til 
operasjonspasientene er 
oppgradert til 
overvåkningsplasser og 
økt fra 5 til 7 
sengeplasser

• To av de syv 
sengeplassene er 
skjermet og bygget inn i 
eget anestesirom

• Skjermet arbeidsplass 

• SDI avdelingen har fått 
flere toaletter 

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



• Skjermet og direkte 
inngang fra SDI til  pre-
rommet

• Vaskerom/skyllerom er 
modernisert 

• Lagerlogistikk er 
optimalisert 

• Lager for utstyr operasjon 
er skjermet fra korridor



• Pasienter klargjøres på pre-rommet tidligere på morgenen

• Gjennomført eget forbedringsarbeid for å få pasientene inn 
på stue til kl. 08.00 (Stine Stokland, seksjonsoverlege anestesi)

• Noen av intervensjonene: 

• Tettere samarbeid SDI, operasjon og anestesi. 
Anestesilege svært viktig aktør!

• Tidligere bistand v/ f.eks problemer med PVK

• Revidert prosedyrer f.eks. premedikasjon

• Resultater: 

• Basismålingene viste at 52% av pasientene var inne 
etter kl. 08:05 

• Etter intervensjon er nå 77% av pasientene inne på 
stue før kl. 08:04

Hva har vi fått til? 

Bærum sykehus, avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO)



Hva har vi fått til?
• Pre-rommet har utgangspunkt for å være:

• Multifunksjonelt driftsområde

• Lette oppvåkninger

• Styrker kriseberedskapen på BS ved eventuelle massetilstrømninger

• Ved pandemi kan rommet brukes som kohort!

• Bedre arbeidsmiljø for medarbeidere på 

operasjon, anestesi og SDI!
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• Bedre samhandling SDI, operasjon og anestesi

• Pasientene legges direkte i seng på pre-rommet

• Unngår dobbeltarbeid-dobbelt mottak av pasienter

• Tettere samarbeid gjør at utfordringer løses raskere:
• IV-tilganger

• Barbering 

Hva har vi fått til?
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Hva skal vi få til ved hjelp av samhandling på tvers av organisering?

• Benytte pre-rommet som barneenhet ved operativ dagbehandling
• Samle alle barn til en dag

• Avdelingene samhandler for å bemanne pre-rommet 

• Opprette barneteam

• Benytte pre-rommet til lettere oppvåkinger

• SDI og PO samhandler for å bemanne pre-rom
• PO hjelper til med pre-operative forberedelser på morgenen

• SDI bidrar ved oppvåkinger etter lunsj
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Hva jobber vi videre med?

• Fasilitere for flyt i alle ledd     «Alt henger sammen med alt»!

• Planleggingsmøte operasjon

• Evalueringsmøte operasjonsvirksomhet 
Optimalisere pre-operative forberedelser
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Planleggingsmøte operasjon 

• Møtet avholdes fast en gang pr uke (tors)

• Deltagere:
• Operatør fra alle fagområder

• Koordinerende anestesilege (seksjonsoverlege anestesi)

• Koordinator operasjon

• Koordinator anestesi 

• Pasientkoordinator alle fagområder 

• Hensikt:

• Tentativt program gjennomgås med formål om å beslutte påfølgende ukes operasjonsprogram
• planlegging: optimistisk program-ledig kapasitet

• operasjonsindikasjon 

• metode, både anestesi og operativ

• tiltak som må gjennomføres for å sikre kvalitet 

• Deltagerne møter forberedt på sine pasienter!
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Evaluering operasjonsvirksomhet 

• Møtet avholdes en gang pr uke

• Deltagere:
• Avdelingssjefer kirurgiske fagområder + avdelingssjef AIO

• Seksjonsleder anestesiologi, anestesi, operasjon
• Koordinator operasjon 

• Hensikt 
• Gjennomgå sist ukes gjennomføring av operasjonsprogram

• Fokus på plunder og heft 

• Hva burde vært unngått

• Hvor burde vi fanget opp unødvendige hendelser –forhindre!

• Hva kan vi gjøre annerledes

• Avdekke mangel på systemer
• Samordne prosedyrer/retningslinjer

• Hvem har ansvar for å ordinere screening

• Direkte tilbakemeldinger til ledere 

• Avvik fra plan (forsinkelser) dokumenteres i sanntid på operasjon-rapporten og gjennomgås på dette 
møtet!
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Optimalisere pre-operative forberedelser

1. Reviderte sjekklister sengeposter

2. Optimalisere pasientforløp SDI

Fokus: operasjonsklarert pasient til rett tid!

• SDI

• Operasjonsklarert pasient

• Tid fra poliklinikk til oppsatt operasjon

• Supplerende undersøkelser

• Unngå for lang tid fra pre-operativt tilsyn til operasjon- endring pasienttilstand

• For kort tid- ikke mulig å sette opp ny pasient hvis frafall

• Prøver nå ut to uker fra pre-operativt tilsyn til operasjonsuke 
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Optimalisere pre-operative forberedelser 

• Gjennomføring pre-operativt tilsyn (SDI)

• Journalopptak LIS 1

• Tilsyn anestesilege
• ASA 2 +

• Alle som ønsker det!

• «DIPS tilsyn» anestesilege 

• ASA 1

• Digitale tjenester:
• Digitalt journalopptak for enkle «plastikkpasienter»

• «DIPS tilsyn» pasienter får tilbud om digitalt møte med anestesisykepleier 
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• For å få full effekt av endringene må alle kirurgiske 
fagområder ha pasientforløpene gjennom SDI

• Krevende å finne løsninger som dekker alles behov!
• Må sette av tilstrekkelig med tid til planlegging!

• Har ikke fått midler til anestesisykepleier på pre-rommet

• Får ikke tatt ut effektene av ombyggingen fullt ut

• Oppleves som frustrerende særlig for anestesi (leger og spl) 
og PO

• For optimistiske med tanke på finansiering av stillinger!

Erfaringer!
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