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«Det grønne korset»

Prøvetaking –

morgenrunden

MBK, Ullevål

• Klinikkledelsen vedtok i 2017, at alle avdelinger skulle ta i bruk «Det 
grønne korset» som metode i arbeidet for å forbedre 
pasientsikkerheten.

• Slik bruken av «Det grønne korset» er lagt opp, er det veldig 
pasientrettet.

• Dette skapte utfordringer, fordi vi ikke har pasientavvik på lik linje som 
postene.

• Vi måtte finne en annen måte å bruke «Det grønne korset», slik at det 
passet til vårt behov.
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• Anledningen bød seg da man så en tendens til økning av antall prøver bestilt 
på morgenrunden, samt en viss nedgang i antall prøvetakere. 

• Økning av innmeldte avvik fra postene om at vi ikke klarer å leverer på 
prøver tatt til rett tid, slik at de får svar til ønsket tid.

• Bestilte prøvetakinger til morgenrunde ligger gj.sn på 200-220, når da alle 
postene ønsker prøver tatt på samme tidspunkt, sier det seg selv at det ikke 
er gjennomførbart.

• Dette medførte et behov for å synliggjøre mangel på ressurser
• enten i form av at vi får flere stillinger, slik at vi har mulighet til å serve postene med 

prøvetakingen
• eller at man viderefører utrullingen av DAP-desentralisert prøvetaking, som hadde 

«stanset opp» slik at kun poster som var med i pilotprosjektet fortsatt tar prøver selv.

• «Det grønne korset» ble da bestemt innført brukt, for å kartlegge 
prøvetakingen på den store morgenrunden. 

• Det vi ønsket å loggføre om morgenrunden var:

 Oppstart 

 Hvor mange prøver

 Antall prøvetakere

 Når runden var ferdig
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• Fargekodene ble definert gjennom tidsintervaller på hvor lang runden 
var fra oppstart til når prøvetakingsrunden var ferdig:

GRØNN: mindre enn 2 ½ time  Før kl. 10.00

GUL: Ca 2 ½ - 3 timer  10.00-10.30

ORANGE : 3-4 timer    10.30-11.30

RØD: mer enn 4 timer  11.30 
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• Våre loggførte kors samt innmeldte avvik ble løftet videre oppover i 
systemet, hvor vi til slutt fikk klarsignal fra direktør Erikstein, om videre 
utrulling av DAP.

• Så var vi i gang!

• Vi bruker «Det grønne korset» for å se på fremdriften av 
implementeringen. Dette gjøres ved å se på: 

• Prøvesvar til ønsket tid, dette med bakgrunn i at prøver blir tatt til 
bestilt tid. 

Rett svar – til rett tid – på rett pasient
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Før oppstart DAP, 

MBK tar prøvene på 

morgenrunden.

Før oppstart DAP

2018
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DAP starter opp 

Leverer vi etter rekvirents ønske – da prøvene tas til ønsket tidspunkt?

Helt klart JA!
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Hvordan bruke Det grønne korset etter implementeringen av DAP

• Følge opp kvaliteten på prøvetakingen ved hjelp av kvalitetsindikatorer

• Svartid på CRP

• Hemolyse

• Feil ved prøvetaking 

• Antall rekvireringer

• Opplæring av superbrukere

• Blodprøvetakingskurs


