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1. Innledning  

I høsten 2018 og våren 2019 er det gjennomført en medvirkerprosess om:  

• Pasientflyt, logistikkflyt og arbeidsganger, herunder også prosess om trygghetsaspekter («flyt») 

• Prosess om detaljering av utvalgte rom («romskjema») 

 
Medvirkerprosessen har bestått av to sammenhengene deler om flyt og rom. Kvalifiseringen av flyt og rom er gjennomført 
i dialog med 15 medvirkergrupper, ref. figur 1. For noen grupper er det stor sammenheng i flyt. Det gelder for SAA, som 
har flyt i både Allmennlegevakten og i Overgrep. Og det gelder for radiologi, som har flyt i både Skadelegevakten og i 
Ortopedisk Poliklinikk.  
 
For de to av medvirkergruppene Legevaktsentral og Kontorer har det ikke vært relevant å utarbeide flyt.  
 
Figur 1: Oversikt over medvirkergrupper 

 
 
Formålet med prosessen om pasientflyt, logistikkflyt og arbeidsganger har vært å sikre sammenhenger mellom rom og 
funksjoner for å understøtte optimal pasientflyt og hensiktsmessige arbeidsganger.  
 
Prosessen har også berørt emnet «trygghet i storbylegevakten» for å sikre at det er tatt hånd om trygghetsaspekter f.eks. 
i venterom på kvell og natt, ved innganger med adgangskontroll og kameraovervåking mv. Trygghet er blitt kvalifisert av 
en tverrgående medvirkergruppe unner prosessen om pasientflyt og arbeidsganger.  
 
Resultatet av prosessen med analyse av flyt er samlet i denne rapporten.  
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1.1 Metode 
For hver flyt er pasientens vei tegnet inn på tegning av funksjonsområdet med piler. Det er tatt utgangspunkt i de 
overordnede pasientflytbeskrivelser i delfunksjonsprogrammet DFP og i tegninger fra forprosjektet, som er blitt oppdatert 
under prosessen. Metoden er således å vise pasientens vei gjennom de forskjellige rom for å synliggjøre innbyrdes 
avhengigheter mellom flyt og rom og relevante snittflater til IKT og logistikk (vareflyt).  
 
På tegninger er satt inn piler med numre, og i skjema under hver flyt er det skrevet inn for hvert nummer:  

• Romnavn:  Hvilket rom flyten går til? 

• Aktivitet:   Hva som utføres på rommet? 

• ITK:   Snittflate til IKT  

• Logistikk:  Snittflate til logistikk og vareflyt 

 
 
 

1.2 Disponering av rapport  
Oppsamlingen av flyt er disponert på følgende måte:  
 
Kapittel 1 innleder flytrapporten med en kort introduksjon om medvirkerprosessen, med en oversikt over alle de flyt som 
er utarbeidet og en tegning som gir overblikk over funksjonsorganiseringen i bygget.  
 
De etterfølgende kapitler 2-12 gjennomgår hvert funksjonsområde (mottak, allmennlegevakt, overgrep og SAA oppfølging 
osv.). Hvert kapittel er oppbygget ens med først en gjennomgang av overordnet flyt i funksjonsområdet med en oppdatering 
av «sirkeldiagram fra DFP» og deretter detaljerte flyt i området.  
 
I figur 2 er en oversikt over de ca. 50 utarbeidede flyt for funksjonsområdene og med henvisning til figurnummer i rapporten. 
 
I figur 3 er en oversikt over plassering av funksjonene i bygget.  
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1.3 Oversikt over utarbeidede flyt 
 

Figur 2: Samlet oversikt over utarbeidede flyt for alle medvirkergruppene 

 

 

 

  

Gr.

1 Mottak og trygghet

Akutte pasienter gjennom triage til Allmenn, Skade eller SAA Figur 6

Trygghet i venterom på natten i allmenn, skade og mottak - vakttjeneste Figur 7

Trygghet ved innganger - dag og natt på 1. etasje Figur 8

Trygghet ved innganger - dag og natt på -01. etasje Figur 9

Liggende pasienter på 1. etasje Figur 10

2 Allmennlegevakt

Akutte pasienter til team 1 (inkl. til røntgen) Figur 13

Akutte pasienter til team 2 (inkl. til røntgen) Figur 14

Akutte pasienter, barn (inkl. til røntgen) Figur 15

Akutte pasienter med ambulanse Figur 16

Akutte smitsomme pasienter Figur 17

Ansattef lyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i team 1 Figur 18

Ansattef lyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i team 2 Figur 19

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall) Figur 20

3 SAA 

Akutte pasienter til psykiatri og SAA Figur 21

4 Overgrep og SAA Oppfølging

Akutt overgrepspasienter Figur 24

Kontroll overgrepspasienter og SAA oppfølgingspasienter Figur 25

Ansattef lyt og logistikkflyt i overgrep og SAA oppfølging Figur 26

5 Obspost

Akutte pasienter til obspost (ankomst, under oppholdet, visitt, utskriving) Figur 29

Ansattef lyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster) Figur 30

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, mat) Figur 31

6 Skadelegevakt

Akutte pasienter til hurtigsløyfe (sår og brudd) inkl. satellitrøntgen Figur 34

Akutte pasienter til brudd 1 inkl. radiologi Figur 35

Akutter pasienter til sår 1 Figur 36

Akutter pasienter til infeksjon Figur 37

Akutte pasienter med ambulanse Figur 38

Ansattef lyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i hurtigsløyfe Figur 39

Ansattef lyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i brudd 1 Figur 40

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, sterilvarer) Figur 41

8 Poliklinikk og terapi

Elektive pasienter til poliklinikk kontroll brudd Figur 44

Elektive pasienter til kontroll brudd, med røntgen først Figur 45

Pasienter til skiftestue på operasjon Figur 46

Elektive pasienter til terapi Figur 47

Ansattef lyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster) Figur 48

9 Operasjon og sterilsentral

Elektive dagkirurgiske pasienter Figur 51

Ansattef lyt i grønn sone Figur 52

Ansattef lyt i hvit sone Figur 53

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, sterilvarer) Figur 54

Flyt for instrumenter og renhold etter operasjon Figur 55

Flyt for instrumenter i sterilsentralen Figur 56

10 Ortopedisk sengepost

Inneliggende pasienter (inkl. fysioterapi) Figur 59

Ansattef lyt (sykepleiers bevegelsesmønster) Figur 60

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, mat) Figur 61

11 Tannklinikk

Akutte tannpasienter Figur 64

Elektive tannpasienter Figur 65

Pasienter til tannbehandling i narkose Figur 66

Ansattef lyt Figur 67

12 Drift og servicefunksjoner

Varef lyt i U1 (varemottak) Figur 70

Flyt for avfall og skittentøy i sjakt med sug Figur 71

Avfallf lyt i U1 Figur 72

Hjelpemiddelf lyt (rengjøring, verksted, lager) Figur 73

Flyt for personaltøy (tøyautomater, garderober, urent tøy) Figur 74

Personalflyt (personale innganger, garderober, klinikk mv.) Figur 75

15 Apotek

Flyt for legemidler til apotek Figur 76
L-P A/S 1479_41.01.O71.M S

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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1.4 Overblikk over funksjonsorganisering i bygget 
 
Figur 3: Funksjonsorganisering, forprosjektet 29.06.2018 
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2. Mottak og trygghet 

 
2.1 Trygghet i storbylegevakten 
I krisesituasjoner er personer urolige og redde. På legevakten ferdes også mange personer som er forvirret, ruset eller 
alvorlig psykisk syke. Erfaring viser at forekomsten av utagering, trusler og vold er høy. I en kartlegging som foregikk i hele 
2015 ble det registrert 200 tilfeller av trusler og vold på allmennlegevakten alene. Alvorlig voldsutøvelse og bruke av fysisk 
makt forekommer hyppig særlig i mottak/ambulansemottak/skadelegevakt/allmennlegevakt, men også i øvrige arealer. 
Risiko for tyveri vil også foreligge.  
 
Legevakten er også en viktig samfunnsinstitusjon, og det må antas å foreligge en viss risiko for målrettede aksjoner eller 
terror. Trusler om bomber og planlagt vold mottas en sjelden gang. I DFP ble det derfor forutsatt at det må utvikles et 
gjennomgående trygghetskonsept for å sikre både pasienter og ansatte mot vold. Arbeidet med trygghet er bragt videre i 
prosjektet gjennom prosjekteringsgruppens notat «Sikringsrisikoanalyse» dokumentnummer NOT-RIS-00-003 og for øvrig 
i en rekke dokumenter i forprosjektet. 
 
Elementer som er innarbeidet i arbeidet så langt er (listen er ikke uttømmende): 

• Det er etablert åpne lokaler med godt innsyn der det er mulig (balanse opp mot skjerming/privatliv) 

• Kameraovervåking vil vise bilder i eget kontrollrom, der overvåking ivaretas av egne vektere 

• Ansatte vil bære mobile alarmer. I enkelte områder etableres i tillegg stedfaste alarmer  

• Det etableres vektertjeneste 

• Det er under utarbeidelse soneplaner for sikkerhet som viser skallsikring og plan for avstengning av de ulike 
arealene i bygget - Det etableres elektronisk adgangskontroll med soner og mulighet for detaljert tilgangsstyring 

• Det utarbeides tydelige planer for evakueringsveier ut – både fra det enkelte rom og gjennom avdelinger   

• Solide vegger og installasjoner. Fastmontert utstyr særlig i legevaktarealene i 1.etasje utsettes for slag og spark. 
Bygningsmassen, utstyrsvalg og inventar må ivareta denne forutsetningen 

• For noen av undersøkelses-/behandlingsrom etableres det mulighet for ha utstyr innelåst i skap eller beskyttet bak 
en vegg så det er beskyttet mot tyveri og ødeleggelse pga. urolige eller aggressive personer  

• Det etableres tilgang til trygt uteareal for urolige psykiatri-/ruspasienter i forbindelse med Team 1  

• Sikring mot terror inkludert beskyttelse mot biler (f.eks. hindringer som samtidig gir god trivsel og estetikk i uteareal) 
vil bli innarbeidet i planer for utenomhusarealer  
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2.2 Overordnet pasientflyt gjennom mottak 
I figur 4 er vist overordnet pasientflyt gjennom mottak, med en oppdatering av diagrammet fra Delfunksjonsprogram (DFP).  
 
De røde piler er akutte pasienter, og de grønne piler er elektiv forløp for overgrep og andre pasienter til oppfølgingsenheten.  
Triagebåsene ligger mot området for selvregistrering og vente så triage-personell kan se publikum og avlaste mottaks-
assistenten, som ofte vil være i bevegelse og følge pasientene inn i avdelingene. Det må være en god adgang fra triage 
til avdelingene for hurtigsløyfepasientene til både allmennlegevakt og skadelegevakt.  
 
Figur 4: Pasientflyt i mottak 
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2.3 Flyt i Mottak 
I det følgende vises flyt gjennom mottak og aspekter for trygghet og sikkerhet ved innganger i bygget og i venterom, som 
er åpen på kveld og natt. Flyt for liggende pasienter i bygget også vist.  
 
Mottak er plassert på 1. etasje i midten. 
 
 
Figur 5: Oversikt over flyt for gruppe 1: Mottak og trygghet 

 

 
  

Gr.

1 Mottak og trygghet

Akutte pasienter gjennom triage til Allmenn, Skade eller SAA Figur 6

Trygghet i venterom på natten i allmenn, skade og mottak - vakttjeneste Figur 7

Trygghet ved innganger - dag og natt på 1. etasje Figur 8

Trygghet ved innganger - dag og natt på -01. etasje Figur 9

Liggende pasienter på 1. etasje Figur 10

L-P A/S 1479_41.01.O70.M S

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 6: Pasientflyt – Akutte pasienter gjennom triage til Allmenn, Skade og SAA 

 

  Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vente/selvregistering 
Pasient venter i venterom før 
triage. Mulighet for 
selvregistrering

Automater til selvregistrering. 
Mobil skranke for mottaks-
assistenter. Innkallingssystem 
for pasienter. Infoskjerm for 
pasienter

Automater med poser, hansker 
mv. Tilgann til drikkevann. 
Rullestoler, krykker og enkelt 
medisinsk utstyr tilgjengelig.

2a Triagerom, Skade
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2b Triagerom, Allmenn
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2c Triagerom, SAA
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

3 Vente i mottak

For noen utagerende pasienter 
vil behandlingen foregå i 
triagerommet. Pasient kommer 
ut i vente (skjermet område), 
mens det saksbehandles.

Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

4 Resepsjon
Henvendelse for pasienter på 
vei hjem, f.eks. for drosjehjelp

Alarmknapp. Adgang til felles 
f lytsystem (OK og OUS)

5 Exitlounge
Vente for pasienter på vei 
hjem

Tilgang til drikkevann 

L-P A/S 1479_46.01.J12.M S02.04.2019
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2.4 Trygghet og sikkerhet i venterom på 1. etasje 
 

Figur 7: Venterom på 1. etasje 
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Figur 7 – fortsatt - Venterom på 1. etasje 

 
 

  

Nr Rom Aktivitet IKT - sikkerhet Trygghet

1 Venterom i mottak
Pasient venter i venterom. 
Åpen på natt (hele døgnet) 

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

2 Exitlounge
Vente for pasienter på vei 
hjem. Åpen på natt (hele 
døgnet) 

Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

3 Venterom i infeksjon
Pasient venter i venterom. 
Åpen på kveld, frem til kl. 24.

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

4 Venterom i Skadelegevakt
Pasient venter i venterom. 
Åpen på kveld, frem til kl. 24.

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

5 Venterom i hurtigsløyfen
Pasient venter i venterom. 
Åpen på kveld, frem til kl. 24.

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

6 Venterom i Akutt Radiologi
Pasient venter i venterom. 
Åpen på natt (hele døgnet) 

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

7 Venterom i Skadelegevakt
Pasient venter i venterom. 
Åpen på natt (hele døgnet) 

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

8 Venterom i Akutt Radiologi
Pasient venter i venterom. 
Åpen på natt (hele døgnet) 

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

9 Venterom i Team 1
Pasient venter i venterom. 
Åpen på natt (hele døgnet) 

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

10 Venterom i Team 2
Pasient venter i venterom. 
Åpen på kveld, ordinær til kl. 
23 med mulighet for åpent til 24

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

11 Venterom i Allmenn barn
Pasient venter i venterom. 
Åpen på kveld, ordinær til kl. 
23 med mulighet for åpent til 24

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

12 Skjermet vente 
Psykiatriske og rus pasienter 
venter i venterom. 
Åpen på natt (hele døgnet) 

Infoskjerm for pasienter
Vaktsentral må være 
tilgjengelig for personale. 
Kameraovervåking.

L-P A/S 1479_46.01.J31.M S22.03.2019
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2.5 Trygghet og sikkerhet ved innganger i bygget  
 
Figur 8: Innganger for pasienter (406 elektive og 612 akutte per dag) og personal – sikkerhet – 1. etasje  

 
 
 
 
  

Nr Inngang Dag/ natt IKT - sikkerhet Trygghet 

1
Hovedinngang for akutte og 
elektive pasienter

Åpen 24/7
Ingen adgangskontroll. 
Kameraovervåking

Vaktsentral må være i nærhet

2 Ambulanseinngang 
Åpen 24/7. Åpen på dag, 
stengt på natt

Kun adgang for ambulanse, 
politi, personale.  Kamera på 
utsiden. Klokke og porttelefon

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

3 Ambulanseinngang 
Åpen 24/7. Åpen på dag, 
stengt på natt

Kun adgang for ambulanse, 
politi, personale. Kamera på 
utsiden. Klokke og porttelefon

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

4 Personalinngang Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale
Vaktsentral må være 
tilgjengelig

5
Inngang til apoteket for 
pasienter

Sikkerthetssluse. 
Kameraovervåking

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

L-P A/S 1479_46.01.J51.M S21.12.2018
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Figur 9: Innganger for pasienter og personal – sikkerhet – 01. underetasje  

 

 

  

Nr Inngang Dag/ natt IKT - sikkerhet Trygghet 

1
Hovedinngang for akutte og 
elektive pasienter

Åpen 24/7
Ingen adgangskontroll. 
Kameraovervåking

Vaktsentral må være i nærhet

2 Ambulanseinngang 
Åpen 24/7. Åpen på dag, 
stengt på natt

Kun adgang for ambulanse, 
politi, personale.  Kamera på 
utsiden. Klokke og porttelefon

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

3 Ambulanseinngang 
Åpen 24/7. Åpen på dag, 
stengt på natt

Kun adgang for ambulanse, 
politi, personale. Kamera på 
utsiden. Klokke og porttelefon

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

4 Personalinngang Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale
Vaktsentral må være 
tilgjengelig

5
Inngang til apoteket for 
pasienter

Sikkerthetssluse. 
Kameraovervåking

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

6

Inngang for akutte og elektive 
pasienter. Hvis det er 
bårepasient, benyttes heis 09-
10 i bygg øst. Båre plassert 
ved personalinngang 

Åpen 24/7
Pasienter kan kun tilgå 
elevator/ trappetårn. 
Kameraovervåking 

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

7 Personalinngang Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale
Vaktsentral må være 
tilgjengelig

8 Personalinngang Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale
Vaktsentral må være 
tilgjengelig

9 Varemottak Åpen 24/7
Sikret område, kun for 
driftspersonal

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

10 Avfallsentral Åpen 24/7
Sikret område, kun for 
driftspersonal

Vaktsentral må være 
tilgjengelig

11 Inngang for sykebesøksleger Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale
Vaktsentral må være 
tilgjengelig

12 Kulvert til Aker Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale
Vaktsentral må være 
tilgjengelig

L-P A/S 1479_46.01.J50.M S22.03.2019
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2.6 Flyt for liggende pasienter fra bygget til KAD og Aker lokalsykehuset 
Det planlegges med følgende forbindelser til KAD og til Aker lokalsykehus:  

• Pasientkorridor i U1 til KAD  

Selv om en bro gir den raskeste og mest pasientvennlig forbindelsen, vurderes det at en pasientkorridor i U1 er 
den beste løsningen tatt i betraktning den korte levetiden for bygg 2 og de beskjedne investeringene. 

• Kulvertforbindelse i U2 til Aker lokalsykehuset 

Det legges til rette for kulvertforbindelse i U2 til Aker lokalsykehuset for å sikre en god forbindelse. Utformingen 
av punktet utvikles i detaljprosjekteringen. 

 

Forbindelsene i U1 og U2 er markert i figur 10. 
 

Utgangspunktet for flyt av pasienter fra Storbylegevakten til Lokalsykehuset via kulvert i U2 eller til KAD via korridor i U1 
er, at den horisontale pasientveien i Storbylegevakten er på 1. etasje. Det vil ikke være horisontal flyt på andre etasjer. 
 
Pasientvei til kulvert i U2 til Lokalsykehuset 
Pasienter som kan ha behov for flyt til det nye lokalsykehuset er pasienter fra Allmennlegevakt, Skadelegevakt, Obsposten, 
Ortopedisk sengepost og Operasjon, det vil sige pasienter fra funksjonsområder på de forskjellige etasjer i både østfløyen 
og vestfløyen (ref. figur 3 for en oversikt over plassering av funksjonene på etasjene). 
 
Det horisontale flyt for pasienter vil være på 1. etasje i bak korridor – og ikke oppe i bygget.   

• Pasienter fra Allmennlegevakt og Obsposten: 

Pasienter fra obsposten på 2. etasje i østfløyen må ta heis ned i Allmennlegevakten og derfra horisontal flyt på 1. 
etasje til heis i vestfløyen. Pasienter fra Allmennlegevakten på 1. etasje vil ha horisontal transport på 1. etasje i 
bak korridor til heis i vestfløyen. 

• Pasienter fra Skadelegevakt, Ortopedisk sengepost og Operasjon:  

Pasienter fra funksjoner på etasjene i vestfløyen i bygget vil ta heis direkte ned til U2. 

 
Pasientvei til korridor i U1 til KAD 
Det er primært pasienter fra obsposten som vil ha flyt til KAD. Pasientene må ta heisen ned direkte fra Obsposten på 2. 
etasje østfløy til 01. underetasje. Herfra er det forbindelse via korridor til KAD.   
 
Hvis pasienter fra andre områder, f. eks. fra Allmennlegevakten, skal til KAD, vil det også være bak korridoren på 1. etasje 
som benyttes for å nå heisen i østfløyen til 01. underetasje.  
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Figur 10: Flyt for liggende pasienter på 1. etasje 

 

  

Sterilsentral

Garderober

Gass

Gass

HSR

Varemottak

Rørsentral

Personal, drift

Renholdsavdeling

HF,

nød

TL

TL

HKR

Inngang fra
kulvert

Heis til 01 underetasje
til KAD

Transport til KAD

L-P A/S 1479_76.1.TB

Heis til 02 underetasje
til lokalsykehuset

Transport til lokalsykehuset

1. Etasje

02. Underetasje

01. Underetasje



 
 

 

 

 

05.04.2019 

Prosjekt 05.1479 – Flyt og trygghet - Medvirkerprosess høsten 2018/våren 2019 Side 15 

LOHFERT PRAETORIUS A S- /

3. Allmennlegevakten og SAA 

3.1 Overordnet pasientflyt 
I figur 11 er vist overordnet pasientflyt i Allmennlegevakten og SAA akutt, med en oppdatering av sirkel-diagrammet fra 
Delfunksjonsprogram (DFP). Det er kun pasientrom som er vist, dvs. at støtterom og personalrom ikke er med.  
 
De svarte piler er pasienter, som kommer til allmennlegevakten med ambulanse, og de røde piler er gående pasienter. Blå 
stiplet pil viser flyt mellom Allmennlegevakten og akutt radiologi.  
 
Pasientflyt for pasienter med ambulanse (svarte piler):  
1a. Pasient ankommer til allmennlegevakten i ambulanse og tas fra ambulanse til behandlingsrom i team 1. Høy triage 

går fra ambulanse til akuttrom (det er få pasienter, da ustabile pasienter kjøres direkte til sykehus). Lav triage 
behandles i undersøkelsesrom i team 1. Hvis det er en ruspasient, bringes pasient i området for rusbehandling.  

1b. Hvis det er en psykiatrisk pasient som krever observasjon bringes pasient til området for psykiatri. 
1c. Hvis det er barn pasient bringes pasient til området for barn  
 
Pasientflyt for akutte pasienter (røde piler) 
1a.  Pasient ankommer fra triage til allmennlegevakten. Voksne pasienter går til venterom i enten team 1 eller team 2 og 

pasient behandles i undersøkelsesrom.  
1b. Noen pasienter vil ha behov for observasjon på en observasjonsplass, disse finnes for voksne i team 1 
1c. Pasient barn ankommer fra triage til allmennlegevakten og går til vente i området for barn. Pasient behandles i 

undersøkelsesrom for barn. Noen barn vil ha behov for observasjon, og det er to observasjons plasser i barneområdet 
1d. Hvis pasient har behov for røntgen eller CT skanning, sendes pasient til akutt radiologi, det gjelder pasienter fra både 

team 1, team 2 og barn. Pasient kommer tilbake til U/B-rom i allmenlegevakten for å få svar på skanning. 
1e. Psykiatriske pasienter ankommer fra triage til allmennlegevakten og går til skjermet vente i psykiatrisk område. 

Samtaler gjennomføres i samtalerom 
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Figur 11: Allmennlegevakt inkl. barn, rus, psykiatrisk legevakt og SAA 
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3.2 Flyt i Allmennlegevakten 
I figur 12 er en oversikt over utvalgte flyt for Allmennlegevakten og SAA og med henvisning til figurnumre.  
 
Allmennlegevakten og SAA akutt er plassert på 1. etasje i østfløy. Ambulanseinnganger er på samme etasje mot nord.  
 
 
Figur 12: Oversikt over flyt i Allmennlegevakten med figurhenvisning 

  
  

Gr.

2 Allmennlegevakt
Akutte pasienter til team 1 (inkl. til røntgen) Figur 13

Akutte pasienter til team 2 (inkl. til røntgen) Figur 14

Akutte pasienter, barn (inkl. til røntgen) Figur 15

Akutte pasienter med ambulanse Figur 16

Akutte smitsomme pasienter Figur 17

Ansatteflyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i team 1 Figur 18

Ansatteflyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i team 2 Figur 19

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall) Figur 20

3 SAA 

Akutte pasienter til psykiatri og SAA Figur 21

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 13 Pasientflyt – Akutte pasienter til team 1 (inkl. røntgen) 

 
 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Allmenn
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2a Akuttrom

Kritisk syke pasienter kommer 
til akuttrom til behandling eller 
stabilisering.  Følges av 
personal

Dokumentasjon for personal
To høyskap til utstyr og en 
akutt tralle

2b Vente, team 1
Pasient til undersøkelse i team 
1 vises til venterom etter 
triage.

Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3a Observasjonsplass, 1 plass

Hvis pasient har behov for 
observasjon, kommer pasient 
til en observasjonsplass. 
Følges av personal

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Skap med forbruksvarer

3b U/B-rom
Undersøkelse og behandling 
av pasient. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal. Mulighet for å bestille 
røntgen. Labsvar forutsettes 
elektronisk.

Utstyr i skap og plass til liten 
traller

4
Akutt radiologi: Røntgen eller 
CT

Hvis pasient har behov for 
røntgen eller CT skanning, 
sendes pasient til akutt 
radiologi

5 U/B-rom
Pasient kommer tilbake for å få 
svar på skanning.

Mulighet for dokumentasjon. 
Mulighet for å se røntgenbilder, 
visningsskjerm

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvare

L-P A/S 1479_46.02.J26.M S02.04.2019
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Figur 14: Pasientflyt – Akutte pasienter til team 2 (inkl. røntgen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar til figur 14 og 15: Det ønskes flyt mellom team 2 og barn til akutt radiolog gjennom mottak i stedet for gjennom 
team 1 i allmennlegevakten som vist. Det vil bli arbeidet videre med å muliggjøre dette. 

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Allmenn
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2 Vente, team 2 Pasient venter i venterom Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3 U/B-rom
Undersøkelse og behandling 
av pasient. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal. Mulighet for å bestille 
røntgen. Labsvar forutsettes 
elektronisk.

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvare

4 Akutt radiologi: Røntgen
Hvis pasient har behov for 
røntgen, sendes pasient til 
akutt radiologi

5 U/B-rom
Pasient kommer tilbake for å få 
svar på skanning

Mulighet for dokumentasjon. 
Mulighet for å se røntgenbilder, 
visningsskjerm

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer.

L-P A/S 1479_46.02.J40.M S01.04.2019
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Figur 15: Pasientflyt – Akutte pasienter, barn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Allmenn
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2 Vente, barn
Pasient venter i venterom, med 
lekekrok

Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3a U/B-rom
Undersøkelse og behandling 
av pasient. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal. Mulighet for å bestille 
røntgen. Labsvar forutsettes 
elektronisk.

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer

3b Observasjonsplass, 1 plass
Noen barn vil ha behov for 
observasjon, og kommer til en 
observasjonsplass for barn.

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Skap med forbruksvarer

4 Akutt radiologi: Røntgen
Hvis pasient har behov for 
røntgen, sendes pasient til 
akutt radiologi

5 U/B-rom
Pasient kommer tilbake for å få 
svar på skanning.

Mulighet for dokumentasjon. 
Mulighet for å se røntgenbilder, 
visningsskjerm

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvare

L-P A/S 1479_46.02.J55.M S02.04.2019
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Figur 16: Pasientflyt – Akutte pasienter med ambulanse   

 

 

 

   

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1a Triagerom, Allmenn
Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

1b U/B-rom med dusj (rus)
Ruspasient kommer til 
behandling og stabilisering i 
U/B-rom med bad.

Dokumentasjon for personal
Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer

1c Observasjonsplass, 1 plass
Hvis det er en pasient som 
krever observasjon, bringes 
pasient til obsplass

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Skap med forbruksvarer

1d Skjermet stue, 1 plass

Hvis det er en psykiatrisk 
pasient som krever 
observasjon, bringes pasient 
til området for psykiatri

Behov for trådløs IKT adgang

1e Akuttrom

Få pasienter er så kritisk syke 
at de kommer til akutt 
behandling eller stabilisering 
(ustabile pasienter kjøres 
direkte til sykehus) 

Dokumentasjon for personal
To høyskap til utstyr og en 
akutt tralle

1f Observasjonsplass, 1 plass
Hvis det er barn pasient, 
bringes pasient til obsplass i 
barnområdet. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Skap med forbruksvarer

2 Elevator

Etter undersøkelse/behandling 
i Allmenn, innlegges noen 
pasienter på obsposten, og 
sendes opp på 2. etasje. 

L-P A/S 1479_46.02.J71.M S02.04.2019



 
 

 

 

 

05.04.2019 

Prosjekt 05.1479 – Flyt og trygghet - Medvirkerprosess høsten 2018/våren 2019Side 22 

LOHFERT PRAETORIUS A S- /

Figur 17: Smittepasienter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I figur 17 er flyt for smittepasienter vist. Relativt friske pasienter med mulig smittsom infeksjonssykdom (f.eks. kikhoste, 
meslinger) vil gå til overgangssone mot team 2, rett på U/B-rom (1c på figuren). På natt vil de gå til skjermet venterom ved 
SAA og U/B-rom (1d på figuren) 
 
Luftsmittepasienter, f.eks. åpen lungetuberkulose eller eksponert for mulig farlig stoff må til saneringsrommet (1a). Pasient 
transporteres evt. gjennom team 1 (som vist i figuren) eller forbi røntgen. Utendørs må pasient transporteres forbi apoteket. 
Alternative rom til saneringsrommet kan være U/B-rommene med dusj (1b).  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1a Saneringsrom

Rommet kan brukes som 
smitterom for pasienter med 
åpen lungetuberkulose eller 
eksponert for mulig farlig stof

Dokumentasjon og registrering
Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

1b U/B-rom med bad (rus)
Som alternativ rom til 
saneringsrommet, kan rus-
rommene brukes

Dokumentasjon for personal
Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer

1c U/B-rom, team 2

Smittepasient til 
overgangssone mot team 2, 
rett på UB-rommet til 
undersøkelse og behandling

Mulighet for dokumentasjon for 
personal. Mulighet for å bestille 
røntgen. Labsvar forutsettes 
elektronisk

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer

1d U/B-rom

Om natten kommer smittpasient 
til skjermet vente ved SAA og 
UB-rom til undersøkelse og 
behandling

Mulighet for dokumentasjon for 
personal på arbeidspult.

Utstyr i skap og plass til liten 
traller

L-P A/S 1479_46.02.J132.M S01.04.2019
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Figur 18: Ansatteflyt/ sykepleiers bevegelsesmønster i team 1 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase

Henvendelsespunkt for 
pasienter. Arbeidsplasser til 
dokumentasjon, konferering og 
journalføring.

Dokumentasjon. 
Overblikk (på skjerm) over 
pasientene fra ankomst til 
hjemsendelse.

2 Venterom, team 1 Hente pasient i venterom Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3 Observasjonsplass, 1 plass
Hvis det er en pasient som 
krever observasjon, bringes 
pasient til obsplass

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Skap med forbruksvarer

4 Medisinrom
Dersom det er behov for 
legemidler, hentes medisin. 
Håndtering av legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll. Evt. 
elektronisk medisinskap

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker.

5 Kjøkken, pasientmat
Oppvarme mat hvis pasienten 
trenger forplejning.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

6a Prøvetaking
Dersom pasient har behov for 
å få tatt blodprøve, bringes 
pasient til prøvetakingsrommet.

Dokumentasjon

6b Minilab Analysere prøven Dokumentasjon
Prøvetakingsvogn, arbeids-
benk med testutstyr (CRP, HB)

6c Rørpost, nisje
Ved behov for analyse på 
sykehus, sendes prøven.

Oppbevaring av tomme 
patroner.

6d Skyllerom
Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr og håndtering av 
div. prøver. 

Skap for oppbevaring av 
bekken og urinflasker. Stativer 
for søppel, tøy (sort og gul)

1 Vaktbase
Tilbake til vaktbase for  
dokumentasjon, konferering og 
journalføring.

Dokumentasjon. Overblikk (på 
skjerm) over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse.
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Figur 19: Ansatte flyt/ sykepleiers bevegelsesmønster i team 2  

 
 

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase

Henvendelsespunkt for 
pasienter og barn. Arbeids-
plasser til dokumentasjon, 
konferering og journalføring.

Dokumentasjon. 
Overblikk (på skjerm) over 
pasientene fra ankomst til 
hjemsendelse.

2 Venterom, team 2 Hente pasient i venterom Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3 U/B-rom
Undersøkelse og behandling 
av pasient. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer

4 Medisinrom
Dersom det er behov for 
legemidler, hentes medisin. 
Håndtering av legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker.

5a Prøvetaking

Dersom pasient har behov for 
å få tatt blodprøve, går pasient 
til prøvetakingsrommet (for 
barn tas prøver på UBrommet)

Dokumentasjon

5b Minilab Analysere prøven Dokumentasjon
Prøvetakingsvogn, 
arbeidsbenk med testutstyr 
(CRP, HB, mv).

5c Rørpost, nisje
Ved behov for analyse på 
sykehus, sendes prøven.

Oppbevaring av tomme 
patroner.

5d Skyllerom
Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr og håndtering av 
div. prøver. 

Skap for oppbevaring av 
bekken og urinf lasker. Stativer 
for søppel, tøy (sort og gul). 

1 Vaktbase
Tilbake til vaktbase for  
dokumentasjon, konferering og 
journalføring.

Dokumentasjon. Overblikk (på 
skjerm) over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse.
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Figur 20: Logistikkflyt 

 
 

 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Lager, forbruksvarer
Mellomlager for forbruks-
materiell. 

PC og håndholdt skanner. 
Tilgang til rommet skal være 
styret.

Hyller og skap (skanmodul) og 
to kjøleskap. Traller med 
materiell fra varemottak.

2a Lager lintøy, nisje
Nisje med plass for tøyvogn 
med rent lintøy. 

Plass for tøyvogn og hyller.

2b Lager tepper, nisje
Nisje til lukket traller med 
tepper

Nisje til tralle med tepper

3 Medisinrom
Oppbevaring og håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker. 
Væsker og forbruksvarer. 

4 Lager, hjelpemidler
Oppbevaring av rene hjelpe-
midler (rullestole, krykker mv.)

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

5 Avfall
Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skittentøy

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering. Vogn til skittentøy. 

6 Kjøkken, pasientmat
Oppvarme mat til pasienten, 
når pasienten ønsker å spise.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

7 Oppstilling, båreplasser Oppstillingsplass til bårer

8 Lager, kler
Depot til lager kler og sko for 
pasienter

Plass for hyller og 
garderobestang

L-P A/S 1479_46.02.J120.M S03.04.2019
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3.3 Flyt i SAA i Allmennlegevakten 
 
Figur 21: Pasientflyt – Akutte pasienter til psykiatri og SAA  

 
  
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, SAA

Pasient vurderes for haste-
grad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser.
For noen utagerende pasienter 
vil behandlingen foregå i 
triagerommet. Pasient kommer 
ut i vente (skjermet område), 
mens det saksbehandles.

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2a Skjermet stue, 1 seng

Urolige pasienter kommer 
direkte til skjermet stue. 
Undersøkelse og behandling 
på behandlerbenk. 

Behov for trådløs IKT adgang

2b Vente, skjermet
Pasient til samtale venter i 
skjermet venterom

Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3 Samtalerom

Samtale/konsultasjon med 
akutt krisesamtaler, familie-
samtaler, angst/ depresjon og 
psykisk helsesamtaler. 

Dokumentasjon eller evt. 
bærbar som man kan ta med 
seg ut (trådløs IKT). Adgang til 
begge nettverk (OUS og OK)

4 Samtale, 2. etasje

For noen pasienter vil 
behandlingen foregå på 2. 
etasje. Ref. f lyt for 
oppfølgning.

L-P A/S 1479_46.02.J10.M S01.04.2019
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4. Overgrep og SAA 

4.1 Overordnet pasientflyt 
I figur 22 er vist overordnet pasientflyt i overgrep og SAA, med en oppdatering av sirkel-diagrammet fra Delfunksjons-
program (DFP).  
 
Pasientflyt for akutte overgrepspasienter (røde piler):  
1. Overgrepspasienter vises til overgrep for rettsmedisinsk undersøkelse, pasient følges 
2. Overgrepspasient kan få tilbud om innleggelse på observasjonsposten  
 
Akutte pasientforløp for pasienter til SAA er vist i avsnittet om Allmennlegevakten, ref. figur 11 og figur 21. 
 
Pasientflyt til elektiv forløp overgrep og andre pasienter til oppfølgingsenheten (grønne piler): 
1.  Pasient ankommer til vaktbase, og mulighet for selvregistrering 
2. Pasient går til behandlingsrom for undersøkelse/samtale hos lege eller SAA. Det er venterom knyttet til elektivsløyfe  
 
Figur 22: Overgrep og SAA  
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4.2 Flyt i Overgrep og SAA oppfølgingsenheten 
I figur 23 er en oversikt over utvalgte flyt for SAA. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Overgrep og SAA oppfølging er plassert på 2. etasje i østfløy  
 
 
Figur 23: Oversikt over flyt i Overgrep og SAA oppfølging med figurhenvisning 

 

  

Gr.

4 Overgrep og SAA Oppfølging

Akutt overgrepspasienter Figur 24

Kontroll overgrepspasienter og SAA oppfølgingspasienter Figur 25

Ansatteflyt og logistikkflyt i overgrep og SAA oppfølging Figur 26

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 24: Pasientflyt – Akutte overgrepspasienter  

 

  Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 U/B-rom, rettsmedisinsk

Overgrepspasienter vises til 
rettsmedisinsk undersøkelse, 
pasient følges. Mulighet for 
omkledning og gyn 
undersøkelse. 

Dokumentasjon, med 
bordplass
Kamera benyttes som 
dokumentasjonsutstyr

Utstyr i skap. Adgang for 
sporsikringstralle.

2 Sengerom, 1 seng

Overgrepspasient kan få tilbud 
om innleggelse på 
observasjonsposten. 
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for dokumentasjon for 
personale.

L-P A/S 1479_46.4.J7.M S03.04.2019
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Figur 25: Pasientflyt – Kontroll overgrepspasienter og oppfølgingspasienter til SAA 

 
 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase

Visuel tydelig 
henvendelsespunkt for 
pasienter til overgrepsmottak 
og SAA oppfølging. 

Dokumentasjon

2 Vente
Pasient venter i venterom, for 
enten undersøkelse eller 
samtale.

Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann og kaffe

3a U/B-rom, gyn
Pasient går til behandlingsrom 
for undersøkelse og 
behandling. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvarer. 

3b Samtalerom
Pasient går til 
samtale/konsultasjon hos SAA 

Dokumentasjon eller evt. 
bærbar som man kan ta med 
seg ut

L-P A/S 1479_46.4.J21.M S02.04.2019
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Figur 26: Ansatteflyt og logistikkflyt i overgrep og SAA oppfølging  

 
 

  
Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Lager, forbruksvarer Lager til forbruksvarer
Gjerne skanner og 
bakkesystem

Hyller og skap. Traller med 
materiell fra varemottak. 
Avlåselig rom.

2 Lager lintøy, nisje
Nisje med plass for tøyvogner 
med rent lintøy. 

Plass for tøyvogn og hyller

3 Lager, klær

Depot til oppbevaring av rene 
klær, som kan utleveres til 
pasientene. Tørkeskap til 
pasienttøy for fuktige klær

Skap med tøy.

4a Pakkerom, bevismateriell
Pakking og merking av 
bevismaterialer

Merking/dokumentasjon
Medisinskap, kjøleskap til 
medisin, låsbart skap

4b Bevislager, arbeidsplass
Arbeidsplass til depot for 
bevislager, jurisdisk 
dokumentasjon

Dokumentasjon

4c Bevislager, depot
Lager for bevismaterialer for 
dna materiale

Strekkode skanner 
Låsbare skaper til bokser med 
spormaterialer, Stativ til 
søppelsekker (smitteavfall)

5 Avfall
Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skittentøy

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering. Vogn til skittentøy. 

6 Minilaboratorium Analysere prøven Dokumentasjon
Arbeids-benk med testutstyr 
(CRP, HB)

L-P A/S 1479_46.02.J39.M S05.04.2019
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5. Obsposten 

5.1 Overordnet pasienflyt i obsposten 
I figur 27 er vist overordnet pasientflyt i obsposten, med en oppdatering av sirkel-diagrammet fra DFP. Det er kun 
pasientrom som er vist, dvs. at støtterom og personalrom ikke er med.  
 
Pasientflyt for observasjonsposten (røde piler):  
1a. Ca. 85% av pasientene til observasjonsposten kommer fra allmennlegevakten. De øvrige kommer fra skadelege- 
 vakten. Pasientene bør kunne finne veien selv til obs-postens vaktbase (finde-frem-funksjonalitet) 
1b. Overgrepspasient kan få tilbud om innleggelse på observasjonsposten.  
2a. Fra vaktbasen blir pasient vist over til de forskjellige områder med observasjonsplasser. Det er 1- og 2-sengsplasser 
2b. Smittepasienter får tildelt en plass i enerom (isolat). 
2c. Hvis det er behov for akutt undersøkelse, kommer pasient til undersøkelsesrom eller undersøkelse i pasientrom  
 
Figur 27: Obsposten  
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5.2 Flyt i obsposten 
I figur 28 er en oversikt over utvalgte flyt i obsposten. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Obsposten er plassert på 2. etasje i østfløy. 
 
Figur 28: Oversikt over flyt i Obsposten med figurhenvisning 

 
  

Gr.

5 Obspost

Akutte pasienter til obspost (ankomst, under oppholdet, visitt, utskriving) Figur 29

Ansatteflyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster) Figur 30

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, mat) Figur 31

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 29: Pasientflyt – Akutte pasienter til obsposten 

 
 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase

Pasient følges av personal til 
obspostens vaktbase. 
Arbeidsplasser til 
dokumentasjon, konferering

Dokumentasjon

2a Sengerom, 1 seng
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for dokumentasjon  
for personale.

2b Sengerom, 2 plasser 
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for dokumentasjon for 
personale.

2c Obsplass, 1 seng
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for dokumentasjon  
for personale.

2c Toalett til obsplass, 1 seng 4 obsplasser per toalett

2d Isolat, 1 seng

Smittepasienter får tildelt en 
plass i enerom (isolat). 
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling. 

Adgang for dokumentasjon for 
personale.

2e Sengerom, 1 seng

Overgrepspasient kan få tilbud 
om innleggelse på obsposten. 
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for dokumentasjon  
for personale.

3 U/B-rom
Hvis det er behov for 
undersøkelse, bringes pasient 
til U/B-rom

Mulighet for dokumentasjon for 
personal

Trillbar stativ for tøy og avfall. 
Skap med forbruksvare

4 Opphold
Opphold for pasienter og 
pårørende

Skjerm, TV

L-P A/S 1479_46.5.J14.M S03.04.2019
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Figur 30: Ansatte flyt, sykepleiers bevegelsesmønster 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase, obsposten
Henvendelsespunkt for 
pasienter. Arbeidsplasser til 
dokumentasjon, konferering.

Dokumentasjon

2 Obsplass, 1 seng
Følge pasient til sengerom. 
Pleie og observasjon

Adgang for dokumentasjon  
for personale.

3a Medisinrom
Hente medisin. Håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker.

3b Minilab
Dersom sykepleier har tatt en 
prøve på pasienten, 
analyseres prøven

Dokumentasjon, strekkodeprint
Prøvetakingsvogn, 
arbeidsbenk med testutstyr 
(CRP, HB, mv).

3c Skyllerom
Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr og håndtering av 
div. prøver. 

Skap for oppbevaring av 
bekken og urinf lasker. Stativer 
for søppel, tøy, tøysæk.

3d Lager, hjelpemidler og MTU
Hvis pasient har behov for 
hjelpemidler/utstyr, hentes det i 
rent lager 

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

3e Kjøkken, pasientmat
Oppvarme mat til pasienten, 
når pasienten ønsker å spise.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

3f Lager, forbruksvarer Lager til forbruksvarer
Gjerne skanner og 
bakkesystem

Hyller og skap. Traller med 
materiell fra varemottak. 
Avlåselig rom.

4 Teamrom, obsposten
Ikke henvendelsespunkt for 
pasienter. Planlegging og 
utskriving av pasienter. 

Dokumentasjon
Traller til å bringe med på visitt 
til sengerom

5 Vaktbase, overgrep
Visuel tydelig henvendelses-
punkt for pasienter til 
overgrepsmottak og SAA

Dokumentasjon

L-P A/S 1479_46.5.J30.M S03.04.2019
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Figur 31: Logistikkflyt 

 
 

 

 

 

 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Lager, forbruksvarer Lager til forbruksvarer
Gjerne skanner og 
bakkesystem

Hyller og skap. Traller med 
materiell fra varemottak. 
Avlåselig rom.

2 Lager lintøy, nisje
Nisje med plass for tøyvogn 
med rent lintøy. 

Plass for tøyvogn og hyller.

3 Medisinrom
Oppbevaring og håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker. 
Væsker og forbruksvarer. 

4 Lager, hjelpemidler og utstyr
Oppbevaring av rent MTU 
utstyr og rene hjelpemidler 
(rullestole, krykker mv.)

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

5 Avfall
Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skittentøy

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering. Vogn til skittentøy. 

6 Kjøkken, pasientmat

Ferdige tallerkener 
oppbevares på kjøl og varmes 
opp når pasienten ønsker å 
spise. 

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

L-P A/S 1479_46.5.J45.M S03.04.2019
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6. Skadelegevakt 

6.1 Overordnet pasientflyt i Skadelegevakt 
I figur 32 er vist overordnet pasientflyt i skadelegevakten og akutt-radiologi, med en oppdatering av sirkel-diagrammet fra 
Delfunksjonsprogram (DFP). Det er kun pasientrom som er vist, dvs. at støtterom og personalrom ikke er med.  
 
De røde piler er akutte pasienter fra triage, mens de sorte piler er akutte pasienter fra ambulansemottak.  
 
Pasientflyt akutt brudd 2 og sår 2, «hurtigsløyfe» 
1a. Pasienter med sår og brudd (typisk hånd- og ankelskader) kommer fra triage til venterom i «hurtigsløyfe».  
2a. Pasient blir tilsett i stol i undersøkelses/behandlingsrom av lege/sykepleier i en av de to U/B-enheter.  
 - Hvis det er en undersøkelse som krever benk, blir pasient tilsett i vanlig undersøkelses/behandlingsrom med benk.  
 - Det foretas vurdering av om pasienten skal til røntgen. 
3a. Ved behov sendes pasient til røntgen.  
4a. Etter røntgen kommer pasienten tilbake til undersøkelses/behandlingsrom. 
5a. Hvis pasienten har behov for gips, vil pasient komme til gipsestue og herfra går pasienten hjem. 
 
 
Pasientflyt for akutt brudd 1 
1a. Pasient med akutt brudd 1 kommer fra triage til venterom i brudd 1. 
1b. Noen akutte pasienter sendes direkte fra triage til akuttrom, dvs. utenom venterom. 
2a. Pasienter blir fra venterom vist til undersøkelses/behandlingsrom.  
2b. Noen pasienter sendes fra akuttrom til observasjonsplass.  
3a. Ved behov skal pasient til røntgen, og etter røntgen kommer pasienten tilbake til undersøkelses/behandlingsrom. 
4a. Hvis pasienten har behov for gips, vil pasient komme til gipsestue og herfra sendes pasienten hjem.  
 
 
Pasientflyt for sår 1 og infeksjon 
1a. Sårpasient kommer fra triage til ventenisje i sår 1. 
1b. Infeksjonspasienter sendes direkte fra triage til infeksjonsstue, dvs. utenom venterom.  
2a. Noen pasienter får sårbad i sårbadsrom. 
2b. Pasienter der ikke har behov for sårbad, går til skiftestue.  
3a. Pasient kommer til skiftestue og får skiftet sår 
 

 

Pasientflyt for akutte pasienter med ambulanse 
1. Akutte pasienter som kommer med ambulanse, tas direkte til akuttrom. 
2. Noen pasienter sendes fra akuttrom til observasjonsplass. 
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Figur 32: Skadelegevakten og akutt-radiologi  
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6.2 Flyt i Skadelegevakten 
I figur 33 er en oversikt over utvalgte flyt i skadelegevakten. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Skadelegevakten er plassert på 1. etasje i vestfløy og akutt radiologi er på 1. etasje midt. 
 
Figur 33: Oversikt over flyt i skadelegevakten med figurhenvisning 

 
  

Gr.

6 Skadelegevakt

Akutte pasienter til hurtigsløyfe (sår og brudd) inkl. satellitrøntgen Figur 34

Akutte pasienter til brudd 1 inkl. radiologi Figur 35

Akutter pasienter til sår 1 Figur 36

Akutter pasienter til infeksjon Figur 37

Akutte pasienter med ambulanse Figur 38

Ansatteflyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i hurtigsløyfe Figur 39

Ansatteflyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster), i brudd 1 Figur 40

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, sterilvarer) Figur 41

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 34: Pasientflyt – Akutte pasienter til hurtigsløyfe inkl. satellittrøntgen 

 

   Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Skadelegevakt
Pasient vurderes for 
hastegrad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

3 U/B-rom, 5 plasser
Undersøkelse og behandling 
av hurtigsløyfepasienter

Dokumentasjon. Man skal 
kunne bestille røntgen

Sekkestativ, avfallsbøtte, Skap 
med forbruksvarer

4 Røntgen, konv.
Røntgenbilder. Røntgenlab. 
plassert ved Skadelegevakt 
Akuttbrudd 2 "hurtigsløyfe"

Fasiliteter til håndhygiene
Røntgenbekledning for 
personale, blyfrakker i skap

5 U/B-rom, 5 plasser
Tilbake til undersøkelse og 
behandling av hurtigsløyfe-
pasienter

Dokumentasjon. Skal kunne se 
røntgenbilder

Sekkestativ, avfallsbøtte, Skap 
med forbruksvarer

6 Gipsestue, brudd 1 og 2
Rommet er til pasienter som 
skal ha anlagt eller f jernet gips 

Dokumentasjon Plass til særlig avfall

L-P A/S 1479_46.6.J11.M S02.04.2019
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Figur 35: Pasientflyt – Akutte pasienter til brudd 1 inkl. røntgen 

 
 

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Skadelegevakt
Pasient vurderes for 
hastegrad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

3 U/B-rom, brudd 1
Undersøkelse og behandling, 
blodprøvetaking.

Dokumentasjon. Man skal 
kunne bestille røntgen

Utstyr i skap og plass til liten 
traller

4 Vente, akuttrøntgen
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

5 Røntgen, konv. Akutt radiologi
Fasiliteter til håndhygiene
Røntgenbekledning for 
personale, blyfrakker i skap

6 Vente, akuttrøntgen
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter. IKT/kø- 
system for pasienter

Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

7 U/B-rom, brudd 1
Undersøkelse og behandling, 
se røntgenbilder, prøvesvar

Dokumentasjon. Skal kunne se 
røntgenbilder

Utstyr i skap og plass til liten 
traller

8 Gipsestue, brudd 1 og 2
Rommet er til pasienter som 
skal ha anlagt eller f jernet gips 

Dokumentasjon Plass til særlig avfall

L-P A/S 1479_46.6.J25.M S02.04.2019
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Figur 36: Pasientflyt – Akutte pasienter til sår 1 

 
 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Skadelegevakt
Pasient vurderes for 
hastegrad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

3a Sårbad, sår 1
Vask og avkjøling av pasienter 
med etsning og brannskader

Dusjvogn

3b Skif testue, Sår 1
Undersøkelse og behandling, 
skif tning av sår 

Dokumentasjon på vaktbasen, 
ikke på skiftestuen.

L-P A/S 1479_46.6.J35.M S02.04.2019
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Figur 37: Akutte pasienter til infeksjon 

 
   

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Triagerom, Skadelegevakt
Pasient vurderes for 
hastegrad og det gjøres enkle 
innledende forundersøkelser

Registerering og alarmknapp 
tilgjengelig. Registrering av 
medisin. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

Medisin i avlåst skuffe i 
arbeidsbord

2 Vente, nisje
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

3a Infeksjonsstue
Undersøkelse og behandling 
av pasienter. Skylling

Dokumentasjon
Mulighet for hurtig renhold av 
rommet

3b U/B-rom, infeksjon
Undersøkelse og behandling, 
blodprøvetaking.

Dokumentasjon
Utstyr i skap og plass til liten 
traller

L-P A/S 1479_46.6.J45.M S02.04.2019
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Figur 38: Pasientflyt – Akutte pasienter med ambulanse 

 
 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Akuttrom, brudd 1
Akutt behandling eller 
stabilisering av kritisk syke 
pasienter. 

Dokumentasjon for personal
Mobile O2 flasker.
To høyskap til utstyr.
Akutt traller

2 Observasjonsplass

Hvis det er en pasient som 
krever observasjon, bringes 
pasient videre til obsplass. 
Undersøkelse og behandling.

Dokumentasjon
Skap med forbruksvare. 
Trillbar stativ for tøy og avfal.

3a Røntgen, konv.
Hvis behov for røntgen, 
bringes pasient til røntgenlab. 

Fasiliteter til håndhygiene
Røntgenbekledning for 
personale, blyfrakker i skap

3b Skif testue

Hvis pasient har behov for å 
komme til skifestue, bringes 
pasient til skiftestue.  
Undersøkelse og behandling, 
skif tning av sår 

Dokumentasjon på vaktbasen, 
ikke på skiftestuen.

3c

Hvis behov for transport til 
annet sykehus, bringes 
pasient til ambulansemottak på 
båre.

L-P A/S 1479_46.6.J57.M S02.04.2019
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Figur 39: Ansatteflyt i hurtigsløyfen 

 
 

  
Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 U/B-rom i hurtigsløyfen
Undersøkelse og behandling, 
blodprøvetaking.

Dokumentasjon. Man skal 
kunne bestille røntgen

Utstyr i skap og plass til liten 
traller

2 Venterom, hurtigsløyfe Hente ny pasient i venterom Infoskjerm for pasienter Tilgang til drikkevann 

3 U/B-rom, 5 plasser
Undersøkelse og behandling 
av hurtigsløyfepasienter. 
Sende pasient til røntgen.

Dokumentasjon. Skal kunne 
bestille og etterfølgende se 
røntgen

Sekkestativ, avfallsbøtte, Skap 
med forbruksvarer

4 Gipsestue, brudd 1 og 2
Ta imot pasient som må ha 
anlagt eller f jernet gips

Dokumentasjon Plass til særlig avfall

5 Lager til gipsematerialer, nisje
Hente materialer til anleggelse 
av gips.

Avlåselig skap med hyller.

6 Lager, nisje til krykker
Ved behov hente krykker til 
pasient

Krykker i skap

7 Vaktbase
Til vaktbase for  
dokumentasjon, konferering.

Dokumentasjon
Overblikk over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse

L-P A/S 1479_46.6.J70.M S14.12.2018
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Figur 40: Ansatteflyt i akutt brudd 1 

 
 

 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase
Henvendelsespunkt for 
pasienter. Arbeidsplasser til 
dokumentasjon, konferering.

Dokumentasjon. Overblikk (på 
skjerm) over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse.

2 Obsplass, 1 seng
Følge pasient til obsplass. 
Pleie og observasjon

Dokumentasjon

3a Vaktbase (medisinskap)
Hente medisin. Håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og 
registerering av medisin.  
Adgangskontroll.

Lukkede skuffer. Hylder til 
akuttbakker.

3b Skyllerom, ren side Hente rent utstyr 

3c
Skyllerom, uren side og med 
rørpost-nisje

Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr og håndtering av 
div. prøver. Ved behov, 
sendes prøven med rørpost.

Skap for oppbevaring av 
bekken, urinflasker. Stativer 
for søppel, tøy, tøysæk. Opp-
bevaring av tomme patroner.

3d Kjøkken, pasientmat
Oppvarme mat til pasienten, 
når pasienten ønsker å spise.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

3e Lager forbruksvarer, nisje
Hvis det er behov for 
forbruksvarer, hentes 
forbruksvarer på lager

Gjerne skanner og 
bakkesystem

Nisje med skap til 
forbruksvarer. Avlåselig skap.

3f Lager, hjelpemidler
Hvis pasient har behov for 
hjelpemidler, hentes 
hjelpemidler i rent lager 

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

1 Vaktbase
Tilbake til vaktbase for 
dokumentasjon og konferering

Dokumentasjon. Overblikk (på 
skjerm) over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse.

L-P A/S 1479_46.6.J102.M S02.04.2019
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Figur 41: Logistikkflyt 

 
 

  
Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1a Lager, forbruksvarer Lager til forbruksvarer Skanner og bakkesystem
Forbruksvarer kommer på 
traller fra varemottak. 
Avlåselig rom. 

1b Lager, forbruksvarer, nisje Nisje til forbruksvarer
Gjerne skanner og 
bakkesystem

Nisje med skap til 
forbruksvarer. Avlåselig skap.

2 Lager lintøy, nisje
Nisje med plass for tøyvogn 
med rent lintøy. 

Plass for tøyvogn og hyller.

3 Vaktbase (medisin)
Oppbevaring og håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering 
av medisin. Adgangskontroll

Lukkede skuffer og hyller. 
Hylder til akuttbakker. 

4
Lager, hjelpemidler, MTU, 
instrumenter og nisje til krykker

Oppbevaring av rene hjelpe-
midler (rullestole, krykker mv.) 
og utstyr

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

5 Avfall
Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skittentøy

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering. Vogn til skittentøy. 

6 Kjøkken, pasientmat
Oppvarme mat til pasienten, 
når pasienten ønsker å spise.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

7a Lager til gipsematerialer
Depot til oppbevaring av utstyr 
og gipsematerialer.

Avlåselig rom.

7b Lager til gipsematerialer, nisje Nisje til gipsematerialer Avlåselig skap med hyller.

L-P A/S 1479_46.6.J119.M S03.04.2019
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7. Poliklinikk og terapi 

 
7.1 Overordnet pasientflyt i poliklinikk 
I figur 42 er vist overordnet pasientflyt i Poliklinikk, terapi og elektiv radiologi med en oppdatering av sirkel-diagrammet fra 
DFP. Det er kun pasientrom som er vist, dvs. at støtterom og personalrom ikke er med.  
 
De grønne piler er pasienter, som kommer til poliklinikk og elektiv radiologi. De grå piler er pasienter til terapi.  
 
Alle pasienter ankommer til poliklinikkens resepsjon. Pilene med numre refererer til følgende steg:  
 
Pasientflyt til ortopedisk poliklinikk og elektiv radiologi (grønne piler): 
1. Pasient ankommer til poliklinikkens felles resepsjon og blir registrert  
2. Pasient blir henvist til venterom. Kontrollpasienter henvises direkte til venterom i radiologi, da de først skal til røntgen 
3. Pasient går til behandlingsrom for undersøkelse/behandling  
4. Ved behov må pasienten til radiologien, først venterom 
5. I elektiv radiologi er det MR, CT og konvensjonell røntgen 
6. Pasient går til behandlingsrom for avklaring om behov for gips 
7. Hvis det er behov for gips, kommer pasient til gipsestue  
8. Det er ved resepsjonen en betalingsautomat  
 
Pasientflyt til terapi (grå piler): 
1. Pasient ankommer til poliklinikkens felles resepsjon og blir registrert  
2. Pasient blir henvist til vente i området. Liggende pasienter transporteres direkte til terapien  
3. Pasient går enten til treningsrom, behandlingsrom eller fys. U/B-rom 
4. Det er ved resepsjonen en betalingsautomat 
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Figur 42: Poliklinikk, terapi og elektivradiologi 

 

Ortopedisk poliklinikk, terapi og elektiv radiologi
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7.2 Flyt i Poliklinikk og terapi 
I figur 43 er en oversikt over utvalgte flyt i poliklinikken. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Poliklinikk, terapi og elektiv radiologi er plassert på 2. etasje i vestfløy.  
 
Figur 43: Oversikt over flyt i poliklinikken med figurhenvisning 

 
  

Gr.

8 Poliklinikk og terapi

Elektive pasienter til poliklinikk kontroll brudd Figur 44

Elektive pasienter til kontroll brudd, med røntgen først Figur 45

Pasienter til skiftestue på operasjon Figur 46

Elektive pasienter til terapi Figur 47

Ansatteflyt (fx sykepleiers bevegelsesmønster) Figur 48

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger



 
 

 

 

 

05.04.2019 

Prosjekt 05.1479 – Flyt og trygghet - Medvirkerprosess høsten 2018/våren 2019 Side 51 

LOHFERT PRAETORIUS A S- /

Figur 44: Pasientflyt – Elektive pasienter til poliklinikk kontroll brudd  

 
 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon, felles
Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, 
epost og personlig oppmøte.

Overblikk (på skjerm) over 
pasientene fra ankomst til 
hjemsendelse, både i radiologi 
og poliklinikk.

Resepsjonen må ivareta god 
logistikkstyring

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann. toiletter
Lett å rengjøre.

3 U/B-rom
Undersøkelse og behandling 
av pasient. 

Dokumentasjon for personal. 
Man skal kunne bestille 
røntgen

Utstyr i skap.Trillbar stativ for 
tøy og avfall

4 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann. toiletter
Lett å rengjøre.

5 Røntgen, Multifuksjonslab. Røntgen og gjennomlysning
Fasiliteter til håndhygiene
Røntgenbekledning for 
personale, blyfrakker i skap

6 U/B-rom
Tilbake til undersøkelse og 
behandling.

Mulighet for dokumentasjon for 
personal. Man skal kunne se 
røntgenbild

Utstyr i skap og plass til liten 
traller

7 Gipsestue
Rommet er til pasienter som 
skal ha anlagt eller f jernet gips 

Plass til særlig avfall

L-P A/S 1479_46.7.J12.M S02.04.2019
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Figur 45: Pasientflyt – Elektive pasienter til kontroll brudd, med røntgen først  

 
   

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon, felles

Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, 
epost og personlig oppmøte. 
Pasient blir vist til elektiv 
radiologi

Overblikk (på skjerm) over 
pasientene fra ankomst til 
hjemsendelse, både i radiologi 
og poliklinikk.

Resepsjonen må ivareta god 
logistikkstyring

2 Vente, radiologi
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann. toiletter
Lett å rengjøre.

3 Røntgen, Multifuksjonslab. Røntgen og gjennomlysning
Fasiliteter til håndhygiene
Røntgenbekledning for 
personale, blyfrakker i skap

4 U/B-rom
Etter røntgen til kontroll på U/B-
rom. 

Mulighet for dokumentasjon for 
personal. Man skal kunne se 
røntgenbild

Utstyr i skap.Trillbar stativ for 
tøy og avfall
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Figur 46: Pasientflyt – Pasienter til skiftestue på operasjon 

  

 Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon og vente
Mottak av pasienter og visning 
til multifunksjonsrommene.  
Informasjon til pårørende.

Ankomstregistrering (evt. 
selvregistrering). Overblikk (på 
skjerm) over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse.

Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

2 Multifunksjonsrom
Multifunksjonsrom benyttes før 
og etter operasjon til 
omkledning mv. 

Journalføring. 
Finde-frem-funksjonalitet for 
pasienter

3 Veskeskap
Pasient har mulighet for å låse 
inn sine ting

4 Skiftestue
Behandling: Pinnefjerning med 
tang typisk i lokalanestesi

Dokumentasjon for personale. 

5 Overvåkning, lukket
Lukket plass til oppvåking og 
hvile

6 Multifunksjonsrom
Multifunksjonsrom benyttes før 
og etter operasjon

Journalføring
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Figur 47: Pasientflyt – Elektive pasienter til terapi  

 
 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon, felles
Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, mail 
og personlig oppmøte.

Overblikk (på skjerm) over 
pasientene fra ankomst til 
hjemsendelse.

Resepsjonen må ivareta god 
logistikkstyring

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter
Tilgang til drikkevann. toiletter
Lett å rengjøre.

3a Treningsrom
Pasienter til håndterapi går til 
treningsrom. Typisk hånd- eller 
albueskade

Dokumentasjon

Oppbevaring av utstyr til bl.a. 
ortosene og alt øvrig 
behandlingsutstyr i store skap 
og skuffer

3b Behandlingsrom
Pasienter til behandling i eget 
rom, går til behandlingsrom.

Dokumentasjon

3c Konsultasjonsrom, fys
Pasienter til fysioterapi, går til 
konsultasjonsrom.

Dokumentasjon
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Figur 48: Ansatteflyt (sykepleiers bevegelsesmønster)  

 

 

 

 

 

 

 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 U/B-rom
Følge pasient til U/B-rom. 
Undersøkelse og behandling 
av pasient. 

Mulighet for dokumentasjon
Utstyr i skap.Trillbar stativ for 
tøy og avfall

2a Lager, forbruksvarer
Hvis det er behov for 
forbruksvarer, hentes 
forbruksvarer på lager

Gjerne skanner og 
bakkesystem

Hyller og skap. Avlåselig rom

2b Lager, hjelpemidler
Hvis pasient har behov for 
hjelpemidler, hentes 
hjelpemidler i rent lager 

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

2c Desinfeksjonsrom
Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr og håndtering av 
div. prøver. 

Skap for oppbevaring av 
bekken og urinflasker. Stativer 
for søppel, tøy, tøysæk.

2d Lager, lintøy nisje Hente lintøy ved behov Nisje med skap

3 Resepsjon og venterom Hente ny pasient i venterom. 

Ankomstregistrering. 
I resepsjon overblikk (på 
skjerm) over pasientene fra 
ankomst til hjemsendelse.
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8. Operasjon og sterilsentral 

8.1 Overordnet pasientflyt  
 
Pasientflyt 
I figur 49 er vist overordnet pasientflyt for dagkirurgiske pasienter inkl. pasienter med subakutte skader, i en oppdatering 
av sirkel-diagrammet fra Delfunksjonsprogram (DFP).  
 
Pasienter til planlagt kirurgi møter fastende og forberedt til operasjon. Pasienter med subakutte skader (mest håndskader) 
er primært undersøkt av skadelegevakten. Dersom man mener, at det er aktuelt med snarlig kirurgisk behandling blir det 
gjort avtale om oppmøte en av de nærmeste dagene, og de ankommer – likesom pasienter til planlagt kirurgi – fastende 
og forberedt til operasjon. Forløpet er beskrevet i punktform nedenfor. Pilene med numre refererer til følgende steg: 
 
Pasientflyt for planlagte dagkirurgiske pasienter og pasienter med subakutte skader (grønne piler): 
 
1. Pasient til planlagt kirurgi ankommer til resepsjon og blir registrert. Det er mulighet for vente ved resepsjonen. 
2. Hvis pasient har behov for røntgen, går pasient til røntgen og tilbake igjen (stiplet pil). 
3. Pasient går til multifunksjonsrom for vente, undersøkelse, samtale og omkledning. 
 Det er undersøkelse/samtale med lege og samtale med sykepleier og terapeut etter hinannen. 
4. Hvis det viser seg at en pasient ikke er forberedt til operasjon, sendes pasient hjem. 
5. Det er mulighet for å vente i venterom etter multifunksjonsrom. 
 

6a. De fleste pasienter, ca. 70 %, fortsetter direkte til operasjonsrom. 
6b. Noen pasienter, ca. 30 %, har behov for blokade i blokaderom innen de kjøres til operasjonsrom eller til overvåkning. 
6c. Noen pasienter trenger blot å komme til skiftestue for pinnefjerning, innen de skal hjem igjen. 
6d. Noen pasienter trenger tannbehandling med narkose. 
 Rommet for tannbehandling i narkose plasseres utenfor operasjonsavdelingen (grønn sone). 
7. Etter operasjon ligger pasientene på postoperativ enhet til de er våkne og stabile. 
8a. Hovedparten, ca. 95%, reiser hjem samme dag etter de har hatt en samtale med operatør og fysioterapeut i 

multifunksjonsrommet. 
8b. Noen pasienter har behov for å flyttes til 5-døgnsposten etter operasjon (ca. 5%) 
8c. Hvis det er behov for røntgen etter operasjon, kommer pasient først til røntgen og deretter til samtale i multifunksjons-

rom eller til 5-døgnsposten (stiplet pil)  
 
Forløpet for planlagte inneliggende pasienter adskiller sig fra de planlagte dagkirurgiske pasientforløp ved at de ikke kan 
reise hjem samme dag. Dette er på grunn av inngrepets art, behovet for etterbehandling eller egen helsetilstand. Disse 
pasientene møter opp som dagkirurgi og forløp svarer til dagkirurgi frem til overvåkningen. 
 
Fra overvåkning gjelder for planlagte inneliggende pasienter (blå pil): 
1. Etter operasjon ligger pasientene på post-OP-enhet til de er våkne og stabile og kan flyttes til 5-døgnsposten.  Pasient 

ligger inne en-fire netter. Pasientene trener daglig med fysioterapeut/håndterapeut under oppholdet. 
 
Instrumentflyt 
Instrumentflyt i sterilsentralen (gule piler): 
1. De skitne instrumenter kommer fra operasjonsstue til mottak. Instrumenter forbehandles og innsettes i vaske-

maskiner, mens containere og vogner settes i vognvask  
2. I pakkerom pakkes rene instrumenter i rene containere og kurve, som steriliseres i autoklaver  
3. Etter autoklavering skal instrumentene avkjøles 
4. Sterile instrumenter legges på lager for sterile instrumenter 
5. Fabrikksterilisert gods mottas fra varemottak gjennom sluse til lager for sterile engangsartikler. I de rene vogner 

pakkes sterile instrumenter sammen med sterile engangsartikler 
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Figur 49: Operasjon og sterilsentral 
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8.2 Flyt i operasjon og sterilsentral 
I figur 50 er en oversikt over utvalgte flyt i operasjon og i sterilsentral. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Operasjon og overvåking er plassert på 4. etasje i vestfløy. Sterilsentralen er i underetasjen. Disse to funksjonene er 
forbundet vertikalt med vareelevator for instrumenter.   
 
Figur 50: Oversikt over flyt i operasjon og sterilsentral med figurhenvisning 

 
 
  

Gr.

9 Operasjon og sterilsentral

Elektive dagkirurgiske pasienter Figur 51

Ansatteflyt i grønn sone Figur 52

Ansatteflyt i hvit sone Figur 53

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, sterilvarer) Figur 54

Flyt for instrumenter og renhold etter operasjon Figur 55

Flyt for instrumenter i sterilsentralen Figur 56

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 51: Pasientflyt – Dagkirurgiske pasienter 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon og vente
Mottak av pasienter og visning 
til multifunksjonsrommene.  
Informasjon til pårørende.

Ankomstregistrering, evt. 
selvregistrering. Infoskjerm for 
pasienter. I resepsjon overblikk 
(på skjerm) over pasientene 
fra ankomst til hjemsendelse.

2 Multifunksjonsrom
Før operasjon til omkledning, 
konsultasjon, undersøkelse og 
vente over korte perioder.

Journalføring. Finde-frem-
funksjonalitet

mobilt utstyr på traller/rullebord

3 Veskeskap
Pasient har mulighet for å låse 
inn sine ting

4a Blokaderom
Sette blokkering. Klargjøre til 
operasjon.

Dokumentasjon og overvåking

4b Venterom 
Hvis bårepasient er det 
mulighet for båreplass etter 
blokade og innen operasjon

5 Operasjon
Håndkirurgi, fotkirurgi, enkel 
skadekirurgi og artroskopisk 
kirurgi 

Dokumentasjon og registrering. 
Skanning av sterilt utstyr for 
sporing 

Steril utpakking. Lager av 
forbruksmaterial og 
instrumenter. 

6 Overvåking
Oppvåking og hvile etter 
operasjon. 

Dokumentasjon og overvåking Skap (varme) for tepper

7 Multifunksjonsrom Etter operasjon til samtaler.
Journalføring. Finde-frem-
funksjonalitet

mobilt utstyr på traller/rullebord

8

Inneliggende pasienter heis til 
sengepost 2. etasje. Pasienter 
til annet sykehus heis til 1. 
etasje

Transport av liggende pasient

L-P A/S 1479_46.09.J34.M S02.04.2019
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Figur 52: Ansatteflyt i grønn sone  

  
 
   

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase
Koordinering av 
operasjonsprogram

Skjerm på veg med oversikt 
over OP-program

2a Medisinrom
Hente medisin. Håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker.

2b Lager, sterilt engangsartikler
Lager benyttes til oppfylling av 
sterile engangsartikler

Gjerne skanner og 
bakkesystem

Oppbevaring på hyller. 
Slusefunksjon.

3 Oppstilling, prosedurevogn
Hente vogn ved sterilheis før 
operasjon og utpakke 
prosedurevogn.

Registrering ved utpakking av 
instrumenter og engangsart.

Vogn fra sterilheis til oppstilling 
i gjennomstikkskap. 

4 Multifunksjonsrom
Samtale med pasient, hente 
pasient i mulitfunksjonsrom

Journalføring. 
Finde-frem-funksjonalitet

mobilt utstyr på traller/rullebord

5 Kirurgisk håndvask
Kirurgisk håndvask før 
operasjon

6 Operasjon
Etter operasjon lastes pro-
sedurevogn med brukt utstyr

Skanning av utstyr for sporing
Vogn fra oppstilling til vanlig 
heis for returtransport

7 Overvåking
Pasient transporteres til 
oppvåking etter operasjon

Dokumentasjon og overvåking Skap (varme) for tepper

8 Skyllerom
Rengjøring og desinfeksjon av 
anestesiutstyr, vask av utstyr 
som ikke trenger sterilisering

9 Biobank
Mulighet for å oppbevare 
biomateriale etter operasjon

Overvåking/ alarm ved 
ultrafyser

10 Diktering
Lett tilgjengelig korttids 
arbeidsplass til diktering og 
telefonsamtale

Dokumentasjon og registrering

L-P A/S 1479_46.9.J67.M S05.04.2019
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Figur 53: Ansatteflyt i hvit sone og oppvåking 

 
 

 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Overvåking
Pasient til overvåking etter 
operasjon

Dokumentasjon og overvåking Skap (varme) for tepper

2 Vaktbase, ved overvåking Overvåking av pasienter
Skjerm på veg med oversikt 
over OP-program

3a Medisinrom
Ved behov, hente medisin. 
Håndtering av legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker.

3b Skyllerom
Rengjøring og desinfeksjon av 
utstyr

3c Kjøkken, pasientmat
Hente mat til pasienten, når 
pasienten ønsker å spise

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

4 Multifunksjonsrom
Tilbake til multifunksjonsrom til 
samtale med pasient etter 
operasjon.

Journalføring. 
Finde-frem-funksjonalitet

mobilt utstyr på traller/rullebord
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Figur 54: Logistikkflyt i operasjon og oppvåking  

 
 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1
Lager, rent til engangsmateriell 
og anestesi

Hente forbruksvarer / 
engangsmateriell

Skanner og bakkesystem
Hyller og skap. Forbruksvarer 
kommer på traller. Avlåselige 
rom. 

2 Lager lintøy, nisje
Nisje med plass for tøyvogn 
med rent lintøy. 

Plass for tøyvogn og hyller.

3 Medisinrom
Oppbevaring og håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker. 
Vesker og forbruksvarer. 

4
Lager, hjelpemidler og MTU og 
leiringsutstyr 

Oppbevaring av rent utstyr og 
hjelpemidler 

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

5 Avfall
Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skittentøy.

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering.

6 Kjøkken, pasientmat
Hente mat til pasienten, når 
pasienten ønsker å spise.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

7 Oppstilling, senger Oppstillingsplass til senger Evt. posisjonering av utstyr Senger vaskes i U1

8 Oppstilling, prosedurevogn
Oppstillingsplass til hhv. rene 
og urene prosedurevogner

Sporing av utstyr

Vogn fra sterilheis til ren 
oppstilling. 
Etter operasjon til uren 
oppstilling 
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Figur 55: Flyt for instrumenter og renhold etter operasjon  

 

 
 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Operasjon
Etter operasjon pakkes 
prosedurevogn med brukte 
instrumenter, transport til heis

Skanning av utstyr for sporing
Vogn fra oppstilling til vanlig 
heis for returtransport

2 Renholdsrom Hente vogn i renholdsrom. 
Oppbevaring av renholdsvogn 
og rengjøringsmidler

3 Operasjon

Samle avfall og urent utstyr 
som ikke trenger sterilisering. 
Vogn trilles ut, stuen 
rengjøres.

4 Skyllerom
Rengjøring og desinfeksjon av 
anestesiutstyr, vask av utstyr 
som ikke trenger sterilisering

5 Avfall

Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skitten-
tøy.Vogn transporteres tilbage 
til renholdsrom.

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering.
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Figur 56: Instrumentflyt – Flyt for instrumenter i sterilsentralen 

 
 

 

 
 
 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Mottak, instr./vognvask

Mottak. Tømning av transport-
vogner/kasser. Sortering, 
forbehandling. Lastning av 
vaskemaskiner.

Åpne vogner med 
plastovertrekk 

2 Mottak, instr./vognvask
Container og vogner i 
vognvask

3 Pakkerom, autoklaver

Utlasting fra vaskemaskiner. 
Batch-kontroll. Opplegning, 
emballering, etikettering. 
Lastning av autoklaver.

Dokumentasjon, sporing Automatisk innlaster

4 Avkjøling
Utlasting. Avkjøling. Kontroll av 
sterile instrumenter.

Dokumentasjon, sporing Automatisk utlaste

5 Lager sterilt, instrumenter
Oppbevaring av sterile 
instrumenter. Oppbevaring av 
implantater.

Hyllereoler

6 Mottak, sterile engagnsartikler Mottak. Utpakking. Dokumentasjon Trillebord

7 Lager sterilt, engangsartikler
Oppbevaring av sterile 
engangsartikler.

Hyllereoler

8 Pakking, av vogner
Pakking av prosedurevogner 
med instrumenter og 
engangsartikler

Dokumentasjon, sporing
Åpne vogner med 
plastovertrekk sendes med ren 
heis

L-P A/S 1479_46.09.J13.M S19.12.2018
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9. Ortopedisk sengepost 

 
9.1 Overordnet pasientflyt  
I figur 57 er vist overordnet pasientflyt i Ortopedisk sengepost og terapi, med en oppdatering av sirkel-diagrammet fra 
delfunksjonsprogrammet (DFP). Det er kun pasientrom som er vist, dvs. at støtterom og personalrom ikke er med.  
 
Pasientflyt 
Forløpet for planlagte inneliggende pasienter adskiller sig fra de planlagte dagkirurgiske pasientforløp ved at de ikke kan 
reise hjem samme dag. Dette er på grunn av inngrepets art, behovet for etterbehandling eller egen helsetilstand. Disse 
pasientene møter opp som dagkirurgi og forløp svarer til dagkirurgi frem til overvåkningen. 
 
Fra overvåkning gjelder for planlagte inneliggende pasienter: 
1. Etter operasjon ligger pasientene på post-OP-enhet til de er våkne og stabile og kan flyttes til ortopedisk sengepost.  

Pasient ligger inne en-fire netter på ortopedisk sengepost.  
2. Pasientene trener daglig med fysioterapeut under oppholdet 
3. Noen pasienter har behov for røntgen 
 
 
Figur 57: Ortopedisk sengepost 
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9.2 Flyt i Ortopedisk sengepost  
 
I figur 58 er en oversikt over utvalgte flyt i ortopedisk sengepost. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Ortopedisk sengepost er plassert på 3. etasje i vestfløy. 
 
Figur 58: Oversikt over flyt i Ortopedisk sengepost med figurhenvisning 

 
  

Gr.

10 Ortopedisk sengepost

Inneliggende pasienter (inkl. fysioterapi) Figur 59

Ansatteflyt (sykepleiers bevegelsesmønster) Figur 60

Logistikkflyt (forbruksvarer, lintøy, medisin, avfall, mat) Figur 61

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 59: Inneliggendepasienter (inkl. fysioterapi)  

 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase

Pasient f lyttes fra overvåking 
til ortopedisk sengepost, 
ankomst meldes i vaktbasen. 
Arbeidsplasser til 
dokumentasjon, konferering

Dokumentasjon

2 Sengerom, 1 seng
Pasient f lyttes til sengerom. 
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for mobil 
dokumentasjon for personale.

3a Treningsrom, fys

Unner innleggelse er det 
behandling og trening med 
pasient (øvelser, funksjons-
trening, styrketrening). 

Dokumentasjon
Skap til materiale. 
Ergometersykkel, ribbevegg, 
slyngetrening.

3b Opphold
Pasienten kan spise, enten i  
oppholdsrom eller sengerom.

Ryddestasjon (traller). Kjøle-
skap/ låsbar skap til 
selvbetjening av mat. 
Kuvertanrettet. 

4 Heis

Pasient med behov for røntgen 
eller CT sendes til elektiv 
radiologi på 2. etasje. 
Hvis pasient skal videre til 
annet sykehus, tas heisen ned 
til 1. etasje. 

1 Vaktbase
Planlegging og utskriving av 
pasient. 

Dokumentasjon

L-P A/S 1479_46.10.J11.M S05.04.2019
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Figur 60: Ansatteflyt 

   
 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vaktbase
Ankomst av nye pasienter 
meldes i vaktbasen. Arbeids-
plasser til dokumentasjon

Dokumentasjon

2 Sengerom, 1 seng
Pasient f lyttes til sengerom. 
Pleie og observasjon/ 
undersøkelse og behandling.

Adgang for mobil  
dokumentasjon

3a Medisinrom
Hente medisin. Håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller f ra 
apoteket. Hylder til akuttbakker.

3b Skyllerom og avfall, uren side
Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr og håndtering av 
div. prøver. Avfallshåndtering.

Skap for oppbevaring av 
bekken og urinflasker. Stativer 
for søppel, tøy, tøysæk.

3c Skyllerom, ren side Hente rent utstyr 

3d Lager, hjelpemidler og MTU
Hvis pasient har behov for 
hjelpemidler, hentes 
hjelpemidler i rent lager 

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

3e Kjøkken, pasientmat
Oppvarme mat til pasienten, 
når pasienten ønsker å spise.

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

3f Lager forbruksvarer
Hvis det er behov for 
forbruksvarer, hentes 
forbruksvarer på lager

Gjerne skanner og 
bakkesystem

Hyller og skap til 
forbruksvarer. Avlåselig rom.

1 Vaktbase Utskriving av pasienter. Dokumentasjon

L-P A/S 1479_46.10.J27.M S02.04.2019
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Figur 61: Logistikkflyt 

 
 

 

 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Lager, forbruksvarer Lager til forbruksvarer
Gjerne skanner og 
bakkesystem

Hyller og skap. Traller med 
materiell fra varemottak. 
Avlåselig rom.

2 Lager lintøy, nisje
Nisje med plass for tøyvogn 
med rent lintøy. 

Plass for tøyvogn og hyller.

3 Medisinrom
Oppbevaring og håndtering av 
legemidler. 

Dokumentasjon og registrering. 
Adgangskontroll

Lukkede skuffer, hyller og 
plass til liten traller fra 
apoteket. Hylder til akuttbakker. 
Vesker og forbruksvarer 
(sprøyter mv.) 

4 Lager, hjelpemidler og MTU
Oppbevaring av rene 
hjelpemidler (rullestole, krykker 
mv.) og utstyr

Evt. posisjonering av utstyr
Hjelpemidler på hyller og på 
gulvet. 

5 Skyllerom og avfall, uren side
Kildesortering av avfall. 
Sug for avfall og skittentøy

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering. Vogn til skittentøy. 

6 Kjøkken, pasientmat
Ferdige tallerkener opp-
bevares på kjøl og varmes opp 
når pasienten ønsker å spise. 

Mat på kjøl og oppbevaring av 
kolonialvarer 

7 Lager, akutt traller Nisje til akutt traller Oppbevaring av akutt traller

L-P A/S 1479_46.10.J41.M S03.04.2019
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10. Tannklinikk 

10.1 Overordnet pasientflyt 
I figur 62 er vist overordnet pasientflyt i tannklinikken med en oppdatering av sirkel-diagram fra Delfunksjonsprogram 
(DFP).  
 
De røde piler er akutte pasienter, og de grønne piler er elektiv forløp for tannpasienter.  
 
Pilene med numre på figuren refererer til følgende steg:  
1. Pasient ankommer til tannklinikkens resepsjon/kontaktpunkt. Pasienter kan registrere seg på en skjerm 
2. Pasient blir henvist til vente 
3. Pasienten blir hentet av personale i venterom og går til behandlingsrom  
4. Ved behov skal pasienten til røntgen. Personale følger pasienten 
5. Etter røntgen går pasienten retur til behandlingsrom 
6. Deretter går pasient via resepsjon, hvis det trenges ny timeavtale 
 
Figur 62: Tannklinikk  
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10.2 Flyt i Tannklinikken 
I figur 63 er en oversikt over utvalgte flyt i Tannklinikken. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Tannklinikken er plassert på 3. etasje i vestfløy. Tannbehandling i narkose er plassert på 4. etasje i vestfløy sammen 
med operasjon. 
 
Figur 63: Oversikt over flyt i Tannklinikken med figurhenvisning 

 
 

  

Gr.

11 Tannklinikk

Akutte tannpasienter Figur 64

Elektive tannpasienter Figur 65

Pasienter til tannbehandling i narkose Figur 66

Ansatteflyt Figur 67

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 64: Pasientflyt – Akutte tannpasienter  

 

   Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon
Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, 
epost og personlig oppmøte.

Registrere og dokumentere. 
Behov for samhandling med 
OUS systemer og sykehjem

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter. 
Betalingsautomat for 
egenandeler

Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

3 Behandlingsrom, akutt
Tannbehandling, rådgivning og 
forebyggende tannbehandling

Dokumentere
Materiell oppbevares i skap og 
skuffer

4 Røntgenrom
OPG og vanlig intraoralt 
røntgen.

Opus. 
Registerere og dokumentere

5 Behandlingsrom
Tannbehandling, rådgivning og 
forebyggende tannbehandling

Dokumentere
Materiell oppbevares i skap og 
skuffer

6 Resepsjon
Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, mail 
og personlig oppmøte.

Registrere og dokumentere. 
Behov for samhandling med 
OUS systemer

L-P A/S 1479_46.11.J11.M S21.03.2019
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Figur 65: Pasientflyt – Elektive tannpasienter 

 

   Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon
Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, mail 
og personlig oppmøte.

Registrere og dokumentere. 
Behov for samhandling med 
OUS systemer og sykehjem

2 Vente
Vente pasienter/pårørende.
God veivisning/skilting.

Infoskjerm for pasienter. 
Betalingsautomat for 
egenandeler

Tilgang til drikkevann.
Lett å rengjøre.

3 Behandlingsrom, stort
Tannbehandling, rådgivning og 
forebyggende tannbehandling, 
spesielle pladsbehov

Dokumentasjon
Materiell oppbevares i skap og 
skuffer

4 Røntgenrom
OPG og vanlig intraoralt 
røntgen.

Opus. 
Registerere og dokumentere

5 Behandlingsrom, stort
Tannbehandling, rådgivning og 
forebyggende tannbehandling, 
spesielle pladsbehov

Dokumentasjon
Materiell oppbevares i skap og 
skuffer

6 Resepsjon
Resepsjonen får både 
henvendelser på telefon, mail 
og personlig oppmøte.

Registrere og dokumentere. 
Behov for samhandling med 
OUS systemer

L-P A/S 1479_46.11.J24.ms21.03.2019
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Figur 66: Pasientflyt – tannbehandling i narkose 

 

   Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon og vente
Mottak av pasienter og visning 
til multifunksjonsrommene.  
Informasjon til pårørende.

Ankomstregistrering (evt. 
selvregistrering). Infoskjerm 
for pasienter. Adgang til begge 
nettverk (OK og OUS) 

2 Multifunksjonsrom
Multifunksjonsrom benyttes før 
og etter operasjon til 
omkledning mv. 

Journalføring. 
Finde-frem-funksjonalitet for 
pasienter

3 Veskeskap
Pasient har mulighet for å låse 
inn sine ting

4 Tannbehandling, narkose
Operasjon/Tannbehandling i 
narkose

2 skrive-/PC-plasser for tann- 
lege/ tannpleier/ tannhelse- 
sekretær. IKT for OUS og OK. 
Opus 

Materiell oppbevares i skap og 
skuffer

5 Overvåkning, lukket
Lukket plass til oppvåking og 
hvile etter operasjon

Dokumentasjon og overvåking

6 Multifunksjonsrom
Multifunksjonsrom benyttes før 
og etter operasjon

Journalføring. 
Finde-frem-funksjonalitet for 
pasienter

L-P A/S 1479_46.11.J37.M S03.04.2019
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Figur 67: Ansatte flyt 

 
   

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Resepsjon og venterom Hente pasient i venterom
Registrere og dokumentere. 
Behov for samhandling med 
OUS systemer og sykehjem

2 Behandlingsrom
Følge pasient til u/b-rom. 
Tannbehandling, rådgivning og 
forebyggende tannbehandling

Dokumentasjon
Materiell oppbevares i skap og 
skuffer

3a Røntgenrom
Ved behov følges pasient til 
røntgenrom. OPG og vanlig 
intraoralt røntgen.

Opus. 
Registerere og dokumentere

3b Skanner, nisje
Fremkalling av intraoralt bilde. 
Diskusjon mellom behandlere

Skap og benk

4 Tannteknisk lab.
Ved behov for reparasjon, av-
trykk eller prøveoppstilling av 
tenner i voks

Avtrekksskap, slipemaskin for 
gips, maskin til fresing

5 Sterilrom
Rengjøring og desinfeksjon av 
pasientutstyr

Skille mellom ren og uren sone

6 Lager
Lager benyttes til oppfylling/ 
supplerer artikler i beh.rom.

Varer oppbevares på hyller. 
Låsbart skap til sprit. Kjøleskap 

1
Tilbake til resepsjon og 
venterom

Hente ny pasient i venterom
Registrere og dokumentere. 
Behov for samhandling med 
OUS systemer og sykehjem

L-P A/S 1479_46.11.J53.M S07.01.2019
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11. Drift og Servicefunksjoner 

11.1 Overordnet flyt  
I figur 68 er vist en samlet oversikt over fremtidige transportsløyfer for de ulike varer for storbylegevakten, oppdatert fra 
delfunksjonsprogrammet (DFP). Til venstre er de ulike varetyper angitt (forbruksmateriell, lintøy, pasienttøy, personaltøy, 
mat mv.), og for hver varegruppe er illustrert transportsløyfer fra varemottak til klinikk. 
 
 
Forutsetninger for logistikkflyt 
I Delfunksjonsprogrammet fra desember 2017 er forutsetninger for logistikkflyt beskrevet, ref. DFP av 14.12.2017 side 66:  
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Figur 68: Oversikt over fremtidige transportsløyfer for storbylegevakten 
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11.2 Vareflyt i U1 
I figur 69 er en oversikt over utvalgte flyt i U1 for drift og service. I kolonnen til høyre er henvisning til figurnummer.  
 
Drift og servicefunksjoner er plassert på 01. underetasje.   
 
Figur 69: Oversikt over flyt for Drift og Service med figurhenvisning 

 
 
 

  

Gr.

12 Drift og servicefunksjoner

Vareflyt i U1 (varemottak) Figur 70

Flyt for avfall og skittentøy i sjakt med sug Figur 71

Avfallf lyt i U1 Figur 72

Hjelpemiddelf lyt (rengjøring, verksted, lager) Figur 73

Flyt for personaltøy (tøyautomater, garderober, urent tøy) Figur 74

Personalf lyt (personale innganger, garderober, klinikk mv.) Figur 75

15 Apotek

Flyt for legemidler til apotek Figur 76
L-P A/S 1479_41.01.O71.M S

ref. f igurnr.Pasientf lyt / logistikkflyt / arbeidsganger
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Figur 70: Vareflyt i U1 i varemottak – forbruksvarer 

 
 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1a Manøverplass, v. porter
Fylte traller inn. Registrering av 
hva som mottas

Viktig å kunne kobles på 
nettverk, både OK og OUS. 
Begrenset adgangskontroll

Traller inn og ut

1b Manøverplass, paller Mottak og registering av paller Maks. 5 paller

2a Lager, forbruksvarer OUS

Mellomlager for OUS for de 
varene, som bliver levert 
direkte fra leverandør. 
Ompakking til avdeling. 

Skannerregisterering av varer 
i rommet 

Trillebord

2b Lager, forbruksvarer OK

Mellomlager for OK. Plass til å 
pakke ut paller. Varene 
bringes videre på traller til 
mellomlageret i Allmenn.

PC og skannerregistrering av 
varer i rommet. Tilgang til 
rommet skal være styret. 

Trillebord, kjøleskap

3 Oppstillingsplass, traller
Oppstilling av traller. Fylte 
traller kjøres videre til heis i 
hhv. østfløy og vestfløy 

L-P A/S 1479_46.12.J23.M S07.01.2019
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Figur 71: Avfallflyt og lintøynedkast- mellom etasjene 

 

Figur 71 viser flyt for restavfall og skitten tøy fra avfallsrom med sjakt i bygget (svart pil). Det oppsamles i 01. underetasje, 
i avfallsentral. Det er ingen manuell transport i U1, da det er med sug.  
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Figur 72: Flyt for avfall i 01. underetasje 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1
Avfallsrom i U1 
(vanlig avfallsrom)

Kildesortering i containere av 
avfall. 

Containere på hyller. Lukket 
container for papir til 
makulering. Vogn til skittentøy. 

2 Suganlegg, oppsamling

Avfall og skitten tøy 
transporteres automatisk med 
sug til oppstillingsplass for  
urene traller. Avfall f ra vanlig 
avfallsrom i U1 transporteres 
manuelt 

Avfallskomprimator med 
løftevender. Sorteringsstasjon 
for el, plast, kjemiavfall mv. 
Eget rom pga. smitte og utgang 
til varegård

3 Container, farlig avfall
Farlig avfall hentes manuelt i 
traller i avfallsrom i bygget. Må 
ikke blannes med annet avfall. 

Manuel transport på traller 

4 Avfall, sikkerhet

Sikkerhetsavfall/papirer med 
sensitive opplysninger hentes 
manuelt i traller i avfallsrom i 
bygget. Oppbevaring

Separat lukket rom. 

5 Container, matavfall
Matavfall f ra kjøkken og 
kantine oppbevares i 
beholdere som står kjølig.

Avfallskabinett for matavfall

L-P A/S 1479_46.12.J39.M S22.03.2019
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Figur 73: Hjelpemiddelflyt (rengjøring, verksted, depot)   

 
  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Vask, manuell
Manuell vask av hjelpemidler, 
bårer, senger mv. Rom oppdelt 
i vaske- og tørkeområde

Meldingssystem for behov for 
vask av hjelpemidler

Steamer for vask av 
vogner/senger, håndtørker, 
tralle til sengemadrasser 

2a Verksted
Ved behov repareres seng/ 
hjelpemiddel 

Hylleplass og lagerreoler

2b Lager, verksted Hente reservedeler
Hyller/lagerreoler til 
reservedeler mv

1 Vask, manuell Tilbake til vask etter reparasjon
Meldingssystem for behov for 
vask av hjelpemidler

Steamer for vask av 
vogner/senger, håndtørker, 
tralle til sengemadrasser 

3 Lager, hjelpemider
Etter vask til lager for rene 
hjelpemidler, bårer og senger, 
madrasser mv.

Evt. posisjonering av utstyr
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Figur 74: Flyt for personaltøy (tøyautomater, garderober, urent tøy)  

 

 

 
 

 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Manøverplass, v. porter
Fylte traller med rent tøy inn. 
Registrering av hva som 
mottas

Viktig å kunne kobles på 
nettverk, både OK og OUS. 
Begrenset adgangskontroll

Traller inn og ut

2 Oppstillingsplass, traller
Oppstilling av traller. Fylte 
traller kjøres videre til rent 
depot for personaltøy

3 Automat, rent tøy
Tøytraller til rent depot.  Tøy 
utleveres sortert etter 
størrelser. 

Registrering
Tøy levert i ferdigpakkede 
traller "skapsvogner".

4 Nisje, oppsamling av urent tøy
Avlevere urent tøy etter 
omkledning/etter arbeide

Registrering Manuel transport på traller 

5 Suganlegg, oppsamling
Urent tøy transporteres 
manuelt til oppstillingsplass for  
urene traller

Eget rom pga. smitte og utgang 
til varegård
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Figur 75: Personalflyt (personale innganger, garderober, klinikk mv.)  

 

 

 

 

 

 

  

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

Personalinnganger i U1 Åpen 24/7 Adgangskontroll, for personale

1 Automat, rent tøy
Tøy utleveres sortert etter 
størrelser. 

Registrering 
Tøy levert i ferdigpakkede 
traller "skapsvogner".

2 Omkledning
Omkledning med dusj og 
toaletter for hhv. menn/kvinner

Heis eller trapper til 
arbeidssted/ klinikk
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12. Apotek 

12.1 Flyt for legemidler 
Apoteket er med forretningslokale/selvvalg og egen inngang plassert på 1. etasje i østfløy. Apoteket har lagerrom og 
plukkeautomat på 01. underetasjen. 
 
Personal i apoteket klær om i U1 i garderobene, ref. personalflyt figur 75.  
 

Figur 76: Flyt - apotek   
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Figur 76: fortsatt – flyt apotek 

 
 

Nr Rom Aktivitet IKT Logistikk (vareflyt)

1 Varemottak

Apoteket mottar apotekervarer 
og legemidler på traller 
gjennom varemottak. Enkelte 
varer kan komme på paller, og 
da pakkes de ut i varemottak. 

Adgangskontroll

2 Fjernlager, apotek
Noen av varene plasseres på 
lager i underetasjen

Elektronisk lagerføring
Adgangskontroll. Behov for 
kjøling

3 Plukkeautomat
Legemidler pakkes ut fra traller 
og legges i plukkeautomat

Elektronisk lagerføring Adgangskontroll

4 Reseptur
Direkte forbindelse med 
maskinen i U1. 

Elektronisk lagerføring Adgangskontroll

5 Personalrom

De varer som ikke er i 
plukkeautomat, f.eks. vesker, 
transporteres via heis fra U1 
opp til apoteket på 1. etasje

Elektronisk lagerføring Adgangskontroll
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