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LOGISTIKK OG FAGLIG KVALITET:
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Om BUP Ytrebygda

• Ansatte:  19,2 fagårsverk

• 3 kontorfaglige, 2 kliniske pedagoger, 5 

psykologer, 10 psykologspesialister, 3 overleger, 

1 lege i spesialisering

• To geografiske team

• Barnebefolkning: ca 13 500 (Ytrebygda byområde + 

Bjørnafjorden kommune)

• Systematisk arbeid med pasientflyt og faglige 

standarder for utredning & behandling

• Tidlig innføring av styrt timebok

Nøkkeltall for BUP Ytrebygda

YTREBYGDAMODELLEN
O P T I M A L I S E R T  B E N Y T T E L S E  AV  E N  K N A P P  L EG E R E S S U RS

Camilla Lien

Seksjonsoverlege

Bakgrunn/ problemstilling

• Vedvarende knapphet på overlege/ LIS-ressurs i PBU

• Flaskehals i behandlingsforløpet: ventetid på 

legetime (både utredning og behandling)

• Arbeidsoppgaver som hopet seg opp og overskred 

tilgjengelige legeressurser

• Suboptimal benyttelse av tilgjengelige ressurser

• Opplevelse av å miste gode legekolleger pga. 

utfordrende arbeidssituasjon
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Hva ble gjort?

• Definere målsetninger; bl.a

• Optimalisering av knapp ressurs

• Faglig forsvalighet

• God trivsel blant kolleger

• Kartlegging av aktuell situasjon 

• arbeidsoppgaver 

• tidsbruk

• tilgjengelige ressurser

• pasientflyt

• Utarbeide modell som minimerer diskrepansen mellom aktuell situasjon og 

målsetning

• Teste ut elementene i modellen i praksis, evaluere og gjøre endringer for 

optimalisering av modellen.

Noen konkrete elementer i modellen

• Tydelig definering og prioritering av arbeidsoppgaver

• Definere legespesialistspesifikke oppgaver

• Omfordeling av fellesfaglige arbeidsoppgaver

• Definere arbeidsoppgaver som kan ivaretas i 1. linje/ fastlegen

• Definere hvilke tilstandsbilder skal ses av lege på hvilket tidspunkt i forløpet

• Prioritering av pasienter; «Den sykeste først»

• Definere oppgaver skal nedprioriteres/ tas vekk

• Forskjeller i arbeidsoppgaver mellom overlege og LIS

• Styrke tverrfaglig samarbeid. Unngå «stafett-pinne» forløp. Unngå dobbeltarbeid

Noen konkrete elementer i modellen forts.

• Logistikk og tydelige rutiner for best mulig pasientflyt og harmonisering mellom 

arbeidsoppgaver og ressurser

• Journalføringsrutiner

• Tydelig definert og styrt timebok

• Planlegging av forløp med booking av timene den enkelte pas. trenger kommende 

3 mndr.

• Nyttige og tidsbesparende tiltak

• Utarbeiding av felles maler og fraser

• Hjelp fra kontorfaglige med booking, ombooking, oppgjør.

• Skriftliggjøring av nødvendig pasientinformasjon

• Identifisere og eliminere tidstyver

Eksempel på definert timebok

Suksesskriterier for Ytrebygdamodellen

• Felles forståelse og godt samarbeid mellom 

seksjonsoverlege og seksjonsleder

• Seksjonsoverlege har en tydelig rolle i planlegging av den 

faglige driften, vurdering og disponering av ressurser

• Godt tverrfaglig samarbeid

• Arbeidsoppgavene planlegges ut ifra de til enhver tid 

tilgjengelige ressursene

• Arbeidsoppgavene må ivareta både poliklinikken/ 

pasientens behov for legespesialistspesifikk kompetanse og 

legens rolletilfredshet/ opprettholdelse av bredde i 

spesialistkompetansen

Eksempler på pasientflyt

• Petter 16 år. Henvist med hallusinasjoner og mulig psykose

• Hastevurdering hos psykolog. Overlege kobles på i time to sammen med psykolog 

for vurdering av behov legespesifikke avklaringer i utredning/ behandling (MR, 

medisinering)

• Ida 13 år. ADHD. Følges av fastlege med sviktende effekt av Ritalinbehandling

• Konsultasjon til fastlegen

• Monica 16 år med angst og depresjon. Utilstrekkelig effekt av ikke-medikamentell 

behandling i 2 mndr.

• Vurderingssamtale hos lege med oppstart av medisinering.

• Det bookes 3-4 timer hos lege med 4 ukers intervaller, evt. felles timer med 

psykolog

• Pas. følges ukentlig hos psykolog som også følger opp evt. bedring/ forverring 

(bivirkninger) etter oppstart av medisinering og tilbakemelder til lege ved behov


