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Rigshospitalet · Færre forstyrrelser

Afbrydelser kan være meningsfulde eller forstyrrende
Forestil dig en læge – lad os kalde ham Henrik – der taler med en patient i forbindelse med stuegang. Hans dect-telefon
ringer, og det er en kollega. Hun fortæller, at der er kommet svar på prøver fra patienten, som Henrik går stuegang med.
Henrik afslutter opkaldet og fortæller patienten om den nye viden, der er kommet frem under telefonsamtalen.
Lidt senere på stuegangen taler Henrik med en anden patient, og hans telefon ringer en gang til. Denne gang er det en
anden kollega, der spørger, om Henrik kan overtage en vagt i morgen. Han svarer, at det har han desværre ikke mulighed for.
Henrik afslutter samtalen og fortsætter sin stuegang med patienten.
Forstyrrelser skaber utilfredshed
I begge situationer oplever Henrik en afbrydelse i sit arbejde. Forskellen på de to situationer er, at i den første er der tale
om en meningsfuld afbrydelse, som er en vigtig og relevant forudsætning for at kunne udøve kompetent sundhedsfagligt
arbejde. I den anden er afbrydelsen irrelevant for Henrik og han oplever den derfor som en forstyrrende afbrydelse. Jo flere
forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag, jo større risiko for utilfredshed, hård tone, ineffektivitet og dårligere kvalitet i løsningen
af opgaverne. Derfor er det vigtigt at opretholde meningsfulde afbrydelser og minimere meningsløse forstyrrelser på arbejdspladsen.
Forstyrrelser i dagligdagen opleves som et af de største arbejdsmiljøproblemer på Rigshospitalet – og i øvrigt også på landets
øvrige hospitaler. Det viste TrivselOP både i 2011 og 2014 - og billedet er formentlig ikke meget anderledes i 2017.
I dette hæfte kan du finde forskellige værktøjer og metoder, som I kan bruge i arbejde med at skabe færre forstyrrelser i hverdagen. Desuden er der en række eksempler på, hvordan afsnit, klinikker og centre på Rigshospitalet har grebet problemet an.
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Kom i gang med at forebygge forstyrrelser
Værktøj

Hvor går grænsen hos jer?

Vi er forskellige som mennesker, og vi kender måske ikke nok til andre faggruppers arbejdsforhold til at forstå baggrunden
for afbrydelsen. For at minimere forstyrrelserne er det afgørende at jeres arbejdsfællesskab (teamet, afsnittet, enheden eller
afdelingen) får drøftet, hvad I oplever som meningsfulde afbrydelser og meningsløse forstyrrelser. Det kan være godt at tage
udgangspunkt i konkrete spørgsmål, som fx:
•

Hvornår er det okay at have telefonen åben under møder?

•

Er det altid i orden at afbryde med patientrelaterede oplysninger?

•

I hvilke tilfælde er det acceptabelt at afbryde under en stuegang?

•	På baggrund af diskussionen kan det være en god idé at udarbejde nogle fælles spilleregler for afbrydelser og
forstyrrelser. Reglerne er ikke i sig selv nok, men de kan være et udgangspunkt for det videre arbejde.

Værktøj

Workshop om forstyrrelser og afbrydelser
En workshop er en god måde at komme i gang med at skabe færre forstyrrelser. Her har I mulighed for at afdække problemet
og drøfte og finde løsninger med udgangspunk i det, der netop er relevant i jeres afsnit eller enhed.
Fakta om metoden
• Formål: At sætte fokus på hvad der er forstyrrelser og afbrydelser hos jer, og hvad I kan gøre ved.
•

Tidsforbrug: 2 timer.

•

Deltagere: 1-2 mødeledere, resten af personalegruppen på tværs af fag og funktion.

•

Materialer: Forskellige størrelser Post-it og A3-papir.

Forberedelse
Som leder kan du med fordel planlægge workshoppen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og eventuelt en
tillidsrepræsentant.
Det vil være nyttigt, at I arrangerer workshoppen, som en tværfaglig begivenhed.
Sørg for en bordopstilling, hvor deltagerne har mulighed for at side i grupper på 3 - 6 personer. Hvis der er flere i grupperne,
er det ikke alle, der kommer til orde.
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Selve workshoppen
1. Velkommen og introduktion til workshoppen (15 min):
Fortæl hvad der er målet med workshoppen, og hvad der skal ske undervejs.
Lad deltagerne drøfte følgende spørgsmålene to og to (5 min):
•

Hvad sidder du aktuelt med i hovedet?

•

Hvad håber du at tage med fra denne workshop?

Lav en opsamling i plenum, hvor du spørger enkelte deltagere om deres ”tjek-ind-snak” (10 min)
2. Bruttoliste over forstyrrelser (20 min):
Bed alle deltagere om (individuelt) at skrive alle de afbrydelser som de oplever i løbet af en måned ned på et stykke papir
(5 min.).
Gruppevis deler/drøfter deltagerne det de har skrevet ned (15 min.). OBS: De behøver ikke at være eller blive enige om,
hvad der kan opleves som forstyrrelser, men de skal forsøge at lave en grovsortering i afbrydelser og forstyrrelser – det vil
sige, hvad der giver mening i forhold opgaveløsningen, og hvad der ikke gør.
3. Sortering af forstyrrelserne og afbrydelserne (25 min):
Mødelederen samler op på gruppedrøftelserne i plenum ved, at deltagerne fortæller om alle de forstyrrelser og afbrydelser
de har drøftet.
Mødelederen (eller en assistent) skriver hver forstyrrelse op på en Post-it og hænger den på væggen/tavlen. Prøv at sortere
efter forstyrrelser og afbrydelser.
Når alle forstyrrelser og afbrydelser er hængt op på vægen/tavlen sorteres de i fællesskab efter temaer (fx telefonkultur,
arbejdsgange, information, organisering).
Vær opmærksom på ikke kun at have fokus på forstyrrelser – det er også vigtigt, at være opmærksom på, at der ofte er en del
afbrydelser, der giver mening i den daglige opgaveløsning.
4. Løsningsdrøftelser i grupper (50 min):
Bed deltagerne inddele sig i grupper efter hvilket tema de ønsker at arbejde videre med (ved mere end 4 deltagere opdeles
gruppen i 2).
Alle deltagere skal have en stak Post-it. Hver deltager skriver alle mulige forslag til løsninger på de identificerede forstyrrelser.
Skriv hvert løsningsforslag på en Post-it. (5 min.)
Bed derefter deltagerne om på skift at fortælle et løsningsforslag af gangen. Når løsnings forslaget er delt med de andre i
gruppen, lægges Post-it’en ind på midten af bordet på et A3 papir. Hvis nogen i gruppen har samme løsningsforlag som en i
gruppen allerede har fremlagt smides egen Post-it væk. Øvelsen er færdig, når alle deltagere har lagt alle deres Post-it på A3
papiret. (25 min)
Alle grupperne præsenter kort deres A3-papir med løsningsforslag. (20 min)
5. Opsamling på workshoppen (5 min)
Hvis du som mødeleder også er den daglige leder, kan du nu redegøre for hvordan I kan/vil arbejde videre med gruppernes
løsningsforslag. Hvad bliver de næste skridt i arbejdet med forstyrrelser?
6. Tjek ud (5 min)
Spørg deltagerne: ”Hvad tager du med herfra i dag?”
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Få styr på fakta
Når I har besluttet jer for at sætte et særligt fokus på afbrydelser og forstyrrelser, er den første opgave at få skabt et fælles billede af omfanget: Hvad er myter og fornemmelser om de daglige afbrydelser og forstyrrelser, og hvad er egentlig fakta? I skal
altså indsamle data.
Dataindsamlingen har også nogle sidegevinster:
• Den kan være med til at skærpe opmærksomheden og dermed motivere og inddrage kolleger i projektet.
•	Den giver mulighed for at udarbejde en »før og efter-måling«, og er dermed også med til at motivere til at
gennemføre de mest nødvendige forandringer.

Metode

Observation
Observation som dataindsamling har til formål at kortlægge adfærd, med henblik på at blive klogere på hvad det konkret er
vi gør, fremfor hvad vi siger at vi gør.
Når metoden bliver brugt som dataindsamling, er det vigtigt at være beskrivende, fremfor vurderende og fortolkende, når
man skriver sine iagttagelser ned undervejs. Som eksempel, bør man som observatør ikke skrive ”hun er glad” (en fortolkning), men hellere skrive ”hun smiler” (en beskrivelse).
Observationsstudier kan også anvendes i arbejdet med at opnå færre forstyrrelser. Ved at skabe større opmærksomhed og
indsigt i hvilke situationer, I ofte bliver forstyrret i, i sit arbejde, kan man efterfølgende udarbejde idéer og løsningsforlag til at
mindske afbrydelser.
Dette kan eksempelvis gøres ved at:
•	Man kan være ’flue på væggen’ og følge lægens eller sygeplejerskens opgaver, handlinger og generelle
kommunikation, gennem en arbejdsdag.
•	Man kan sætte sig i vagtstuen, kaffestuen, konferencen eller sygeplejekontoret og observere rummet i en time eller
to. Her følger du ikke en bestemt person, men generelt de personer, der træder ind i og ud af rummet.
•	Man efter aftale med samarbejdende ambulatorium, afsnit eller afdeling kan gå på observationsstudie hos hinanden,
med henblik på en efterfølgende drøftelse af arbejdsgange. Anledningen kan eksempelvis være at få fælles styrkelse
af patientflow eller forbedret informationsmateriale, i tilfælde hvor der eksempelvis er uklarhed i overgangene, med
deraf følgende henvendelser fra patienter og pårørende.
•

Efter observationerne er det vigtigt, at I analyserer, hvad er forstyrrelser, og hvad der er afbrydelser.
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Skema til observation
Hvem
afbryder

Hvor
afbrydes

Hvor ofte
afbrydes?

Hvorfor
afbrydes?

Observation 4

Observation 3

Observation 2

Observation 1

Hvem
afbrydes

Eksempel på skema til brug for observation af hvem, hvor, hvorfor og hvor ofte der afbrydes. Skemaet tilpasses efter behov.
Vær opmærksom på også at registrere de situationer hvor der ikke bliver forstyrret. Hvad kendetegner dem?
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Inspiration til konkrete forbedringer
Det følgende er eksempler på konkrete forbedringer på Rigshospitalet.

Bedre arbejdsgange

Springeren tager forstyrrelserne
Børnekirurgisk Klinik på Juliane Marie Centret har en springervagt for at minimere forstyrrelserne i sygepleje-gruppen.
Sygeplejersken med springervagten tager sig som udgangspunkt af alle telefoniske henvendelser til afdelingen og tager
imod pårørende, der henvender sig på kontoret.
Indgår i vagtplanen
Springervagten indgår i vagtplanen, så man kan se fire uger frem, hvornår man skal være springer. Den ligger typisk på en
enkeltstående dagvagt, så det ikke forstyrrer flowet og kontinuiteten. Kravet til springeren er, at vedkommende skal have
erfaring og kompetence til at være ansvarshavende, så han eller hun reelt har mulighed for at svare på spørgsmålene og ikke
blot bliver en omstilling.
Henvendelser fra pårørende
Springeren tager sig typisk af henvendelser vedrørende de kronisk syge børn, som har et langt forløb med afdelingen som
primær kontakt. Det kan være forældre, der ringer om feber eller andre symptomer, hvor spørgsmålet er, om de skal ind på
afdelingen eller kan blive hjemme. Nogle gange kan springeren selv svare på spørgsmålene, mens hun andre gange må have
fat i en læge og så give besked senere. Henvendelserne kan også handle om recepter eller komme fra andre sygehuse, som
behandler en af afdelingens patienter.
Springeren sidder i den ene ende af sygeplejekontoret lidt væk fra de andre og tæt på døren, så besøgende naturligt henvender sig til hende. I den anden ende af kontoret sidder kollegerne og får mere ro til at koncentrere sig om dokumentationsopgaver eller stuegang med læger uden at blive forstyrret af at skulle tage telefon.

Bedre arbejdsgange

Sekretærer stiller ikke bare videre
På Kirurgisk Klinik C i Abdominalcentret har dialogmøder mellem sekretærer og ambulatoriet ført til, at sekretærerne har fået
en mere aktiv rolle, når patienterne henvender sig på telefonen. Emnet kom på dagsordenen, fordi sekretærerne følte sig
forstyrret af telefoner, som egentlig var til ambulatoriet.
På baggrund af dialogen blev det besluttet, at lægesekretærerne i stedet for automatisk at stille videre, skulle forsøge at besvare spørgsmålene og kun stille videre til ambulatoriet, hvis opkaldene handler om sygeplejefaglige spørgsmål. Løsningen
har gjort, at opkaldene nu giver mere mening for sekretærerne og derfor ikke virker så forstyrrende.

Bedre arbejdsgange

Professoren var en flaskehals
Diagnostisk Radiologisk Klinik i Diagnostisk Center har indført en akutkoordinator for MR-scanninger, som altid er til at træffe,
så brugerne fra de andre centre altid ved, hvem de skal have fat i. Det har mindsket forstyrrelser og irritation både internt i
klinikken og i de andre centre.
En af frustrationerne var, at man skulle ringe og få fat på en professor for at få en akut MR-skanning igennem. Og det tog lang
tid for lægerne, der skulle have fat i professoren, og professoren brugte alt for meget af sin tid på det. Og det var utilfredsstillende for alle.
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Bedre arbejdsgange

Det er svært at overholde faste tider til stuegang
Afsnit 3122 i Kirurgisk Klinik C i Abdominalcentret har forsøgt med faste tider til stuegangen, hvor de laver tavlegennemgang
af patienterne. Men det er svært at overholde.
»Jeg hælder mere og mere til, at det er et vilkår, at vi ikke altid kan overholde de faste tider. Men vi bliver ved med at tale om
det, for når det ikke fungerer, har vi rigtig meget spildtid,« siger afdelingssygeplejerske Ritta Maj Hansen.
Hun fortæller, at det svære er, at få lægerne til at forstå, hvor stor betydning det egentlig har for både patienterne og flowet i
sygeplejerskernes arbejde.
»Vi har talt om det i alle mulige sammenhænge både i ledelsen og i MED. Men det er ikke ond vilje, der er skyld i, at det ikke
altid fungerer. Vi må bare konstatere, at det er svært at få til at virke på en travl kirurgisk afdeling,« siger Ritta Maj Hansen.
Til gengæld fungerer det godt med en fast aftale om, at lægerne kommer forbi kl. 14 og samler op. Det betyder, at sygeplejerskerne ikke behøver at forstyrre lægerne i mellemtiden fx med røntgenbilleder af lunger. De kan nemlig regne med, at lægen
ser på det kl. 14.
Beskeder til lægen bliver skrevet på en skærm på fælleskontoret. På den måde behøver de enkelte sygeplejersker ikke nødvendigvis være til stede, når lægen kommer om eftermiddagen.

Adfærd

Leveregler tager udgangspunkt i observationer
Hjertecentret har forsøgt at nedbringe antallet af forstyrrelser med et sæt fælles leveregler for en professionel telefon-kultur.
Reglerne tager blandt andet udgangspunkt i observationer af hinandens arbejde på tværs af afsnit og klinikker. Man startede
med at undersøge, hvornår og hvordan medarbejderne blev forstyrret, og en af måderne var at observere hinandens arbejde
på tværs af afsnit og klinikker.
Observationerne var første skridt i en længere proces, hvor Hjertecentrets og klinikkernes MED-udvalg var involveret i udformningen af leveregler for den professionelle telefonkultur.
Afdelingssygeplejerske Charlotte Norup fra Thoraxkirurgisk Klinik observerede hos lungekirurgerne, både på et sengeafsnit
og en skopi-stue. Og det gav rigtig god mening at komme udefra.
»Det var meget sigende, at sidde og være stille og se, hvordan de afbrød hinanden. Der var mange telefoner, mens de stod i
undersøgelser eller var i gang med at skrive. Og der var også mange andre forstyrrelser. Fx kom en fysioterapeut ind i lokalet
og spurgte: ”Hvor er hjælpemidlerne til hr. Hansen?”.
Charlotte Norup kan mærke en tydelig ændring på tre områder, som følge af centrets arbejde med at udforme leveregler for
den professionelle telefonkultur:
1.
2.
3.

På møder er alle blevet bedre til at sætte deres telefon på lydløs, slukke den, eller efterlade den ved en kompetent kollega. Dette har skabt langt færre forstyrrelser, og kan tydeligt mærkes til møderne.
Hun føler selv, at hun er blevet mere opmærksom på, hvornår hun ringer og hvornår hun mailer. Hun overvejer, om hun
behøver et svar med det samme, og hvis hun ikke gør, så sender hun en mail fremfor at ringe, så hun ikke forstyrrer sin
kollega unødvendigt.
Hun er blevet mere bevidst om, hvorvidt den person hun skal kontakte, egentlig er ledig. Et eksempel kan være, at inden
hun tager kontakt, så undersøger hun hvorvidt en læge er til konference eller i en operation (det kan hun se på snapboard), og venter så med at ringe.

Levereglerne
• Her er et udpluk af Hjertecentrets leveregler:
•	Vi tilstræber, at der kan holdes telefonpauser i situationer, hvor nærvær er afgørende. Derfor overvejer
vi, hvornår telefonen skal være tændt, på lydløs eller kan overlades til en kompetent kollega.
• Vi meddeler os om vores færden og plan for dagen – og giver besked, hvis planerne ændrer sig.
•	Vi bruger vores viden om andres arbejdsrytme (konference, stuegang, operationsprogram etc.) til at
afgøre, om vi skal ringe nu eller vente.
•	Vi siger fra, når andres telefonadfærd ikke lever op til vores fælles værdier og leveregler for en professionel telefonkultur.
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Adfærd

Orden og overblik giver også færre forstyrrelser
Mangel på orden kan også være en årsag til forstyrrelser. Det oplevede de på Juliane Marie centrets anæstesi- og operationsklinik, hvor medarbejderne spildte meget tid på at lede efter udstyr og samtidig forstyrre hinanden.
Derfor besluttede de sig for at skabe orden og overblik ved hjælp af leanværktøjet 5S. Det har fjernet meget overflødigt udstyr fra stuerne og har samtidig givet medarbejderne en større forståelse for hinandens arbejde.
Klinikkens erfaring er, at orden og overblik er noget man løbende skal følge op på, og at det noget, der desværre nedprioriteres, når man er presset på tid og penge.

Afdelingssygeplejersken har fået spisebordet
Afsnit 3122 i Abdominalcentrets Kirurgisk Klinik C brugte tidligere fælleskontoret til både frokostpauser, konferencer, stuegang og koncentrationskrævende arbejde. Det gav en del forstyrrelser og utilfredshed, som også viste sig i TrivselOP.
Løsningen blev at adskille funktionerne. Spise- og konferencebordet er flyttet til afdelingssygeplejerskens kontor, mens fælleskontoret nu er indrettet med individuelle arbejdspladser med hæve-sænkeborde.
»Jeg har fået lidt mindre arbejdsro, men de andre har fået meget mere ro,« fortæller afdelingssygeplejerske Ritta Maj Hansen,
hvis kontor hver dag fra 12.30 til 13.30 forvandler sig til frokoststue.
Uden for frokosttiden bliver hendes kontor også brugt til møder ind i mellem, men kun i det omfang, det passer ind i hendes
egen arbejdsrytme. Medarbejderne spørger først, hvis de har brug for mødebordet.
Ordningen giver ro på fælleskontoret inde ved siden af, så der nu er mulighed for fordybelse i forbindelse med dokumentationsopgaver. Når der er stuegang, er hele kontoret stillezone.
»Det fungerer kun, fordi vi hele tiden taler om det. Vi har en aftale om, at hvis nogen taler sammen højlydt, så må man sige fra.
Og selv om alt ikke er rosenrødt, så bliver der faktisk sagt fra,« fortæller Ritta Maj Hansen.
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Følg op på indsatsen
En måde at følge op på indsatsen kan være at tage den op på tavlemøderne. Herunder er bekrevet tre eksempler på, hvordan
et driftsmålepunkt om forstyrrelser kan se ud.

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Forstyrrelser i medicinrummet
Formål
At holde medicinrummet som forstyrrelsesfrit område for at mindske risikoen for, at der sker
fejl under medicinhåndtering.
Definition
Antal af gange du er blevet forstyrret i medicinrummet ud af det samlede antal gange, hvor du
har været i medicinrummet i alt.
Mål
Nul forstyrrelser i medicinrummet.
Ansvar
Fx klinisk sygeplejespecialist.
Rapportering
Det noteres dagligt, på et skema i medicinrummet, hvor mange besøg hver medarbejde har i
medicinrummet og hvor mange gange de er blevet forstyrret.

Driftsmålepunkt: Produktivitet

Indikator: Forstyrrelser under stuegang
Formål
At afholde stuegangen uden at de involverede medarbejdere og patienter bliver forstyrret.
Definition
XX antal stuegange, som er afholdt uden forstyrrelser ud af den samlede mængde af stuegangen.
Mål
At 80% af afholdte stuegange, er forløbet uden forstyrrelser.
Ansvar
Den der går stuegang.
Rapportering
Det noteres dagligt, hvor mange stuegange der afholdes samt hvor mange stuegange der er blevet forstyrret.
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Driftsmålepunkt: Medarbejdere og ledelse

Indikator: irrelevante telefonopkald
Formål
At nedsætte frekvensen af irrelevante telefonopkald, for at skabe et bedre arbejdsflow og en
højere trivsel.
Definition
Antallet af irrelevante (skal defineres lokalt) telefonopkald ud af det samlede antal opkald.
Mål
At reducere antallet af irrelevante telefonopkald med 60%.
Ansvar
Fx ledende lægesekretær.
Rapportering
Den enkelte medarbejder noterer dagligt på et afkrydsningsskema, hvor mange telefonopkald vedkommende har haft, og
hvor mange vedkommende har oplevet irrelevante.

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Tvivl om placering af leveringssted
Formål
At det er logisk for logistikmedarbejderne, hvor deres varer skal leveres.
Definition
Antallet af gange, hvor logistikmedarbejderne har været nødt til at spørge personalet om
leveringssted.
Mål
At reducerer antallet af uhensigtsmæssige arbejdsgange for logistikmedarbejderne.
Ansvar
Den ansvarlige for driftsmålepunkter.
Rapportering
Det noteres dagligt, på et afkrydsningsskema, hvor gange man har været nødt til at spørge
personalet om hjælp.
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Forstyrrelser
Forstyrrelser i dagligdagen opleves som et af de
største arbejdsmiljøproblemer på Rigshospitalet
– og i øvrigt også på landets øvrige hospitaler.
Det viste T
 rivselOP både i 2011 og 2014 – og billedet
er formentlig ikke meget anderledes i 2017.

Forbedringsafdelingen

Færre forstyrrelser
i hverdagen
Værktøjer og inspiration

I dette hæfte kan du finde forskellige værktøjer og
metoder, som I kan bruge i arbejde med at skabe færre
forstyrrelser i hverdagen. Desuden er der en række
eksempler på, hvordan afsnit, klinikker og centre på
Rigshospitalet har grebet problemet an.

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

