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Alle møter til timen
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Det er i hvert fall formålet med tjenesten vestlandspasienten.no. Helse 

Vest er først ut med å tilby pasienten en nettside for timeavtaler.

Først ut er Helse Stavanger, men i løpet av 
2014 skal alle pasienter i Helse Vest kunne 
se oversikt over timeavtalene sine.

I 2012 hadde Helse Vest 82 000 pasienter 
som ikke dukket opp til timen. Når det er 
47 000 pasienter på venteliste, er det et 
behov for dette, mener Hilde Christiansen, 
prosjekteier av Alle møter-prosjektet.

– Vår planlegging skal bli bedre, og 
pasienter og pårørende skal få mulighet 
til digital kommunikasjon med sykehusene. 
Vi må etablere god dialog og tilgjengelighet 
for tildelte timer, sagt på en annen måte: 
bedre samfunnskontakt med befolkningen, 
sier Christiansen til Tidsskriftet.

I tillegg var det 127 000 pasienter som 
tok kontakt for å endre på sin timeavtale. 
«Kva om alle møter eller melder frå i god 
tid? Kva om vi i sjukehusa organiserer oss 
betre? Då kan planlegginga bli både enklare 
og betre og ventetidene kortare», skriver 
Christiansen på Blogg i vest, om prosjektet 

der hensikten er å få til en bedre kommuni-
kasjon mellom sykehus og pasient.

Videre understreker hun i bloggen at nett-
siden kun gjelder for de 30  % som er henvist 
fra fastlege. De 70  % som kommer inn på 
sykehuset og trenger øyeblikkelig hjelp, 
vil selvfølgelig få det med en gang.

Vestlandspasienten.no er en del av «Alle 
møter»-prosjektet, som har et mål om å øke 
kvaliteten på tjenestene i Helse Vest, både for 
pasienter og medarbeidere. På Stavanger uni-
versitetssykehus’ nettsider kan man lese at det 
vil komme flere digitale løsninger for både 
timebestilling, nye rutiner for å ringe pasienter 
og minne dem på timen, og tydeligere beskjed 
om tidspunkt og sted for konsultasjonen.

For å lese mer om prosjektet, 
se sus.no/aktuelt

Elisabeth Jacobsen

Tidsskriftet

Ny fagdirektør og ny kvalitets- 

og forskningsdirektør i Helse Nord
758

Helse Nord har ansatt Geir Tollåli (f. 1959) som ny fagdirektør 
og Rune Sundset (f. 1968) som ny kvalitets- og forskningsdirektør.

Tollåli kommer fra stillingen som klinikksjef ved Medisinsk kli-
nikk ved Nordlandssykehuset. Han tok medisinsk embetseksamen 
i Bergen i 1984 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1999 og 
i fordøyelsessykdommer i 2001. Han har blant annet hatt ulike over-
legestillinger ved Nordlandssykehuset og Haukeland universitets-
sykehus.

Sundset er utdannet sivilingeniør innen medisinsk fysikk, tok 
så medisinsk embetseksamen i 2001, doktorgraden i 2005 og ble 
godkjent spesialist i nukleærmedisin i 2009. Han kommer fra stil-
lingen som overlege i nukleærmedisin og FOU-leder ved røntgen-
avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Helse Nord velger nå å dele den tidligere fagdirektørstillingen 
i to stillinger: én fagdirektør og én kvalitets- og forskningsdirektør.

– Hovedbegrunnelsen for å dele stillingen er bredden av saker 
som fagdirektøren har hatt ansvar for. Vi har vært klar over at dette 
er en enorm jobb som nesten ikke er forenlig med en levelig arbeids-
situasjon. Når vi fikk to søkere, med ulik profil, som passet så godt 
til oppgavene, ble vi enige med de tillitsvalgte om at dette var en 
løsning, sier administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland.
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Lars Kolsrud
er overlege ved Toppidrettssenteret i Oslo. I sitt innlegg på 

Tidsskriftets blogg reflekterer han rundt helsepersonell i Norge. 

Stiller helsearbeidere seg alltid spørsmålet «Er dette til pasien-

tens beste?» ved alle medisinske avgjørelser?

Matilde Risopatron Berg
er ansatt som turnuslege ved Sykehuset Innlandet på Hamar.

Berit Nordstrand
er lege. Nordstrand beskriver seg selv som livsnyter (fraiva.no) 

og har skrevet boken Mat til sinns, lansert i oktober 2013. Den skal 

gi deg tips til hva du kan spise for å få et bedre sinn – gode følelser, 

glade tanker og skjerpet konsentrasjon.

Ingunn Rise Kirkeby
er nevrolog ved Oslo universitetssykehus. På nevrologdagene 

uttalte hun at det er noe sykelig ved å denge løs på hjernene 

til hverandre inntil man svimer av. Proffboksing har vært ulovlig 

i Norge siden 1981, og regjeringen vil nå oppheve forbudet.

«Pasienter og

pårørende skal

få mulighet til digital

kommunikasjon med

sykehusene»


