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1 Innledning 

Endringshistorikk 
Versjon Endring Dato Forfatter 

1.0 Ferdigstilt prosjektrapport 4.3.2020 Grete Sivertsen 

    

Formålet med dokumentet 
Dette dokumentet beskriver funnene og anbefalingene fra fase 1 av prosjektet Fremragende 
akuttmottak HNT.  Målgruppen for dette dokumentet er styringsgruppen, prosjekteier, ledere 
og andre som har nytte av funnene og anbefalingene fra prosjektet. 
 

Dokumentets omfang og avgrensning 
Denne rapporten besvarer fase 1 av mandatet, gitt av administrerende direktør den 9. 
september 2019. 
 

Referanser 
Andre relevante prosjektdokumenter: 
[1] Prosjektplan 
[2] Prosjektmandat 
[3] Fremdriftsplan 
[4] Retningslinjer fra Helsedirektoratet: «Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for 
somatiske akuttmottak» 
 

Definisjoner og terminologi 
Ord/uttrykk Forklaring 

ADB Akuttdatabasen 

AM Akuttmottak 

AMM Akutt- og mottaksmedisin 

HNT Helse Nord-Trøndelag Helseforetak 

KAD Kommunal akutt døgnenhet 

KFK Klinikk for kirurgi 

KMS Klinikk for medisinsk service 

KPT Klinikk for prehospitale tjenester 

KMR Klinikk for medisin og rehabilitering 

LIS1 Lege i spesialisering 1, person med medisinsk embetseksamen og 
autorisasjon som lege, som har påbegynt første del av sin 
spesialistutdannelse. LIS1 er derfor de minst erfarne legene i et sykehus. 

LIS2 /LIS3 Leger som spesialiserer seg innen kirurgi og indremedisin blir LIS2 etter 
fullført LIS1. Etter dette går de videre til en unik LIS3 for sin spesialitet. 
For eksempel vil en lege som spesialiserer seg innen hjertesykdommer 
først gå gjennom LIS1, så LIS2 for indremedisinske spesialiteter, og til 

https://prosjektweb.helse-midt.no/sites/hnt/fremragende-akuttm/Delte%20dokumenter/Prosjektplan.docx
https://prosjektweb.helse-midt.no/sites/hnt/fremragende-akuttm/Delte%20dokumenter/Prosjektmandat%20-%20Fremragende%20akuttmottak.docx
https://prosjektweb.helse-midt.no/sites/hnt/fremragende-akuttm/Delte%20dokumenter/Fremdriftsplan%20-%20Fremragende%20akuttmottak.xlsx
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kvalitetskrav-for-somatiske-akuttmottak/Faglige%20og%20organisatoriske%20kvalitetskrav%20for%20somatiske%20akuttmottak%20–%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/aea8baff-94d2-44f5-b525-f6c1f518aed5:029310dc7ad46980ba0fe85bdd9887148d4206b1/Faglige%20og%20organisatoriske%20kvalitetskrav%20for%20somatiske%20akuttmottak%20–%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kvalitetskrav-for-somatiske-akuttmottak/Faglige%20og%20organisatoriske%20kvalitetskrav%20for%20somatiske%20akuttmottak%20–%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/aea8baff-94d2-44f5-b525-f6c1f518aed5:029310dc7ad46980ba0fe85bdd9887148d4206b1/Faglige%20og%20organisatoriske%20kvalitetskrav%20for%20somatiske%20akuttmottak%20–%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
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slutt LIS3 for hjertesykdommer. Alle andre spesialiteter går direkte fra 
LIS1 til LIS3.1 

LV Legevakt 

SL Sykehuset Levanger 

SN Sykehuset Namsos 

STO St. Olavs Hospital Helseforetak 

                                                      
1 Informasjon om legespesialistutdanning: https://tidsskriftet.no/2017/08/aktuelt-i-foreningen/alt-du-ma-vite-
om-ny-spesialistutdanning 

https://tidsskriftet.no/2017/08/aktuelt-i-foreningen/alt-du-ma-vite-om-ny-spesialistutdanning
https://tidsskriftet.no/2017/08/aktuelt-i-foreningen/alt-du-ma-vite-om-ny-spesialistutdanning
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2 Oppsummering 
Helse Nord-Trøndelag har to veldrevne akuttmottak som rekrutterer godt og som scorer bra i 
arbeidsmiljøundersøkelsene. Det utøves godt pasientarbeid. Samtidig utfordres nåværende 
drift på kapasitet, blant annet kompetanse og areal. Det er behov for endring og 
videreutvikling for å møte fremtidig behov. 
 
Prosjektgruppa har vært sammensatt av klinikere fra begge sykehus, med god kjennskap til 
pasientbehandling i akuttmottaket.  
 
I kartlegging av nåsituasjonen har fokuset vært på pasientforløp i overgangen til, og i 
akuttmottaket. Ansatte i foretaket, samt primærhelsetjenesten med fokus på legevakt har 
vært involvert i prosjektet. Internt i foretaket har akuttmottakene, legegruppene, Klinikk for 
prehospitale tjenester, Avdeling for bildediagnostikk og Seksjon for laboratoriemedisin vært 
prioritert. Brukerperspektivet er ivaretatt ved involvering av brukerrepresentant, det er 
gjennomført brukerundersøkelse og det har vært presentasjon av prosjektet i brukerutvalget. 
 
Sengeposter og andre sykehusinterne seksjoner vil bli involvert i fase 2 av prosjektet. 
 
Det synliggjøres i kartleggingen at flere forhold er premissgivende for driften i akuttmottaket 
– som for eksempel organisering, bemanning, kompetanse og areal. 
 
Forbedringsområdene som ble funnet ved kartlegging i akuttmottakene, er bekreftet i møter 
med primærhelsetjenesten, og også sammenfallende med de innspill vi fikk ved studiebesøk. 
 
På grunnlag av dette anbefaler prosjektgruppa at HNT prioriterer følgende tiltaksområder i 
videreutvikling av akuttmottakene: 

 Økt kompetanse i front. 

 God samhandling med alle involverte aktører i pasientforløpet. 

 Etablere et system for alternativ til innleggelse. 

 Etablere et system som sikrer optimal pasientlogistikk i akuttmottaket. 

 Etablere nødvendig og hensiktsmessig areal i henhold til øvrige tiltaksområder.  
 
I og med at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er ulike i størrelse og har ulike 
forutsetninger, så må tiltaksområdene konkretiseres og tilpasses lokalt i fase 2.  
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3 Prosjektgjennomføringen 

3.1. Bakgrunn og mål 
Framskrivinger tilsier en økt pasienttilstrømming til Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), som vil 
kunne kreve økt kompetanse og areal i akuttmottakene som allerede i dag har store 
utfordringer innenfor disse områdene. «Fremragende akuttmottak» ble iverksatt som et 
utredningsprosjekt for å identifisere ulike utviklingsmuligheter og løsninger i akuttmottakene.  
 
Overordnet mål for prosjektet har vært å beskrive ulike løsninger som vil sørge for «riktig 
pasient på riktig sted til riktig tid» ved å identifisere hvordan akuttmottakene kan utvikles for 
fremtidens behov på en måte som gir god pasienttilfredshet, god faglig kvalitet og god 
ressursutnyttelse. 
 
Mandatet ber prosjektet redegjøre for følgende: 

1) Kartlegge nåsituasjonen: Kartlegge dagens organisering og kompetanse. Beskrive 
pasientflyt og analyse av håndteringen av akuttpasientene ved Levanger og Namsos 
må legges til grunn for dette arbeidet. Brukererfaringer vektlegges. 

2) Det må innhentes kunnskap fra lignende arbeid i andre foretak. Det er gjort en rekke 
tiltak ved flere sykehus og erfaringene fra dette arbeidet blir viktig å ta med seg i Helse 
Nord-Trøndelag. Det må påregnes besøksreiser til andre sykehus. 

3) Bemanning: Vurdere kompetanse- og kapasitetsbehov, leger og sykepleiere. Det skal 
avklares om det skal igangsettes et arbeid opp mot akutt- og mottaksmedisinsk 
spesialitet (AMM). 

4) Prosjektet må vurdere hvilke konsekvenser organisering av akuttmottaket eventuelt 
vil få for førstelinjetjenesten og trekke inn aktuelle ressurspersoner i disse 
vurderingene. 

5) Utnyttelse av Helseplattformen.  
 

3.2. Organisering og fremdrift 
Det ble etablert en prosjektgruppe for fase 1 bestående av ressurser som jobber som ledere 
eller utøvende klinikere internt i HNT. Arbeidet med prosjektet har derfor kommet i tillegg til 
ordinær jobb. Dette har vært premissgivende for oppgavefordeling og arbeidsmetodikk.  
 
Prosjektorganiseringen og roller presenteres i tabellen under: 

Rolle i prosjektet Navn og rolle/tilhørighet 

Prosjekteier Tor Åm, administrerende direktør, HNT 

Prosjektansvarlig Stein Erik Breivikås, konst. klinikkleder, Klinikk for kirurgi 

Styringsgruppe Stein Erik Breivikås, styringsgruppeleder 

Randi Sudbø Brandtzæg, konst. klinikkleder, Klinikk for medisin og 
rehabilitering, SN 

Carl Platou, konst. klinikkleder, Klinikk for medisin og rehabilitering, SL 

Tore Andersen, klinikkleder, Klinikk for kvinne, barn og familie 

Astrid Tromsdal, avdelingsleder, Avdeling for akuttmedisin, SL 

Wenke Bogen Thun avdelingsleder, Avdeling for akuttmedisin, SN 

Truls-Are Halbostad, tillitsvalgt, Den norske legeforening 

Ola Sund-Derås, tillitsvalgt, Norsk Sykepleieforbund 
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Prosjektleder Grete Sivertsen, prosjektleder, HNT 

Prosjektstøtte Pauline Kolset, prosjektkoordinator, HNT 

Prosjektgruppe Jørgen Selmer, seksjonsleder, Seksjon for akuttmottak, SL 

Odd Kåre Hestmo, seksjonsleder, Seksjon for akuttmottak, SN 

Steven Kudra, overlege anestesi, medisinsk faglig ansvarlig AM, SN 

Knut Larsen, overlege anestesi, medisinsk faglig ansvarlig AM, SL 

Gry Therese Heir, LIS3 ortopedi, SN 

Tuva Holan Bjerkan, LIS2 kirurgi, SL 

Sturla Røiseng, traumekoordinator, SL 

Nina Veronica Myrvik, fagutviklingssykepleier, akuttmottaket, SN 

Dale Pearson, overlege medisin, SN 

Børge Lillebo, LIS2 medisin, SL 

Odd Eirik Elden, overlege, Klinikk for prehospitale tjenester, HNT 

Rune Wagnild, avdelingsleder, Avdeling for bildediagnostikk, HNT 

Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef, Akutt- og mottaksklinikken, 
St. Olavs Hospital HF (STO) 

Tabell 1: Prosjektorganisering og roller 

Ressurser fra Avdeling for fag og teknologi og Avdeling for forskning har bidratt ved behov. 
 
Fase 1 har hatt en varighet på seks måneder, fra 2. september 2019 til 6. mars 2020. Det har 
blitt avholdt tre stedlige prosjektgruppemøter og 12 statusmøter på Skype. Arbeidsoppgaver 
for å svare ut punktene i mandatet for fase 1 ble fordelt på ulike arbeidsgrupper. Det er jobbet 
med disse arbeidsoppgavene mellom møtene. I tillegg ble det gjennomført fem studieturer til 
andre foretak. I løpet av fase 1 har det blitt avholdt fem styringsgruppemøter. 
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4 Kartlegging og beskrivelse av 
nåsituasjonen  

I dette kapitlet oppsummeres hovedtrekkene fra kartleggingen av nåsituasjonen med den 
hensikt å synligjøre bakgrunnen for anbefalingene i kapittel 5.   
 
Innhenting av informasjon over organisatoriske og administrative forhold, bemanning og 
kompetanse, aktivitet og areal er utført av seksjonslederne for de to akuttmottakene. Se 
vedlegg 1.A-D og 2.A-B for detaljerte funn for hvert sykehus. 
 
Akuttmottakene benytter Akuttdatabasen (ADB) for registrering av aktivitet. På grunn av ulike 
rutiner for registrering mellom sykehusene kan ikke datamaterialet fullt ut sammenlignes. 
 

4.1. Organisatoriske og administrative forhold 
Akuttmottakene er organisert i Avdeling for akuttmedisin, som en del av Klinikk for kirurgi. 
Klinikk for kirurgi er gjennomgående for HNT, Avdeling for akuttmedisin er stedlig på hvert 
sykehus. Prosjektgruppa har valgt å ikke ta stilling til andre alternativ når det gjelder 
klinikktilhørighet for akuttmottakene. Fra og med 1. mars 2020 vil Klinikk for kirurgi gå fra én 
til to stedlige klinikker, i tillegg skal det gjennomføres en utredning av «Helse Trøndelag». 
Prosjektet har derfor vurdert at større strukturelle endringer på lokalt nivå, er uhensiktsmessig 
på dette tidspunkt. 
 
I Helsedirektoratets retningslinje for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske 
akuttmottak (Helsedirektoratet, 2014) står det blant annet følgende: «Den organisatoriske 
plasseringen av akuttmottakene gjenspeiler ikke alltid de dominerende arbeidsoppgavene, og 
det er uklare retningslinjer». Dette kan være gjenkjennbart i HNT. Akuttmottaket ledes av 
sykepleier (seksjonsleder), som har ansvar for personal, økonomi, drift og fag. 
Anestesioverlege har det medisinskfaglige ansvaret. Medisinskfaglig ansvarlig er i liten grad 
delaktig i daglig arbeid i akuttmottaket og har lite eierskap til de store volumgruppene av 
pasienter. Dette medfører at seksjonsleder har en krevende rolle i organisatoriske diskusjoner 
og prosesser hvor medisinskfaglig kompetanse er avgjørende.  

 
All kommunikasjon med legekontor, legevakt, AMK og ambulanser, ut-varsling av 
teammottak, samt intern kommunikasjon ved sykehuset ivaretas av 
kommunikasjonssentralen på Levanger. I Namsos er det AMK som har denne funksjonen.  
 
Sykepleiekoordinator har ansvar for pasientlogistikk og ressursfordeling 24/7, og er en sentral 
funksjon i akuttmottaket. I Namsos deltar sykepleiekoordinator i mottak av pasienter. På 
Levanger har koordinator ansvaret for kommunikasjonssentralen på natt og helg, og også her 
deltar koordinator i klinisk arbeid ved høy aktivitet. Dette bidrar til en samtidighetskonflikt, og 
man ser at når behovet for styring og koordinering er størst, så må man nedprioritere 
funksjonen. Dette ansees som en bemanningsutfordring. 
 
Enkelte påpeker at akuttmottaket i hovedsak oppfattes som sykepleiernes arbeidsplass, mens 
seksjonsledere opplever at akuttmottaket har lav status i det medisinske fagmiljøet. Begge 
momenter kan være til hinder for gode samarbeidsprosesser internt. 
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Aktuelle prosedyrer, funksjonsbeskrivelser og retningslinjer som påvirker og styrer driften i 
akuttmottaket er kartlagt. Her avdekkes det at revisjonsfrist for enkelte av dokumentene er 
passert, samt at det finnes viktige rutiner som ikke er beskrevet – for eksempel kom det frem 
at LIS1 får mangelfull opplæring før oppstart i vakt. 
 

4.2. Bemanning og kompetanse 
Det er fortrinnsvis LIS1 som har ansvar for journalopptak og vurdering av pasienter i 
akuttmottaket, LIS2/LIS3 skal konfereres. Klinikk for medisin og rehabilitering Levanger har 
styrket kompetansen med mellomvakt LIS2/LIS3. Overleger deltar i definerte teammottak. 
 
Tilgjengelighet for beslutningsstøtte og supervisjon til LIS1 er avhengig av andre 
arbeidsoppgaver som LIS2/LIS3 og overleger har ansvar for. Det påpekes at LIS2/LIS3 i vakt 
bekler flere funksjoner (ansvar for sengeposter, operasjon, mottak og poliklinikk), noe som 
skaper samtidighetskonflikter. I arbeidsprosesskartleggingen etterspørres det retningslinjer 
for vaktarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver, ressurser og planer for tiltak ved økt aktivitet 
som kan bidra til felles forståelse av prioritering.  

 
Det er tilsatt sykepleiere i alle årsverk i akuttmottakene. Ledere opplever at det går greit å 
rekruttere sykepleiere, men lekkasjen til videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjon er 
en utfordring. En del kommer tilbake slik at akuttmottaket har noen sykepleiere med relevant 
videreutdanning, men de fleste søker seg til andre spesialavdelinger. Mulighet for 
videreutdanning i akuttsykepleie vil være et kompetansehevende og rekrutterende tiltak, og 
det er ønskelig at HNT fremmer dette for utdanningsinstitusjonene. 
 
Felles for begge sykehusene er god bemanning på dag, men marginal bemanning på natt og 
helg. Med sårbar bemanning utfordres beredskapen når sykepleiere forlater avdelingen for å 
følge pasienter til bildediagnostikk eller sengepost.  
 
Begge akuttmottak har god kompetanse på teammottak, som det øves systematisk på. Det 
bør vurderes kompetanseplan/-stige for sykepleier da det påpekes i arbeidsprosesskartlegging 
at det finnes mangler her. 
 

4.2.1. Sykehuset Namsos 
Akuttmottaket har medisinsk poliklinikk 24/7. Kirurgisk poliklinikk har dagåpent, men etter kl. 
16.00 på kveld, natt og helg kommer pasientene til akuttmottaket. Båre-pasienter kommer 
alltid til akuttmottaket. 
 
De fleste sykepleiere rullerer mellom akuttmottak og AMK, og en liten andel av sykepleierne 
alternerer mellom akuttmottak og kirurgisk poliklinikk. Legevakt er lokalisert i tilstøtende areal 
til akuttmottaket med felles venteareal, og legevakt leier 1,5 time sykepleieressurs pr. døgn 
fra akuttmottak. ISS har stengt på natt, og funksjon ivaretas av akuttmottak (telefon og dør). 
Har sekretærressurs på dag og kveld, mandag til torsdag. Det er et ønske om farmasøytisk 
kompetanse i akuttmottaket. 
 

4.2.2. Sykehuset Levanger 
Kommunikasjonssentral er en funksjon som er tillagt akuttmottaket ved Sykehuset Levanger.  
Medisinsk poliklinikk ivaretar øyeblikkelig hjelp-pasienter på dagtid, med unntak av båre-
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pasienter, og pasienter med cerebrale og cardielle symptomer – disse kommer til 
akuttmottaket. Etter kl. 15.00 kommer alle til akuttmottaket. Kirurgisk poliklinikk ivaretar 
øyeblikkelig hjelp på dag og kveld, samt kl. 12.00–20.00 på helg. Pasienter kommer via 
akuttmottaket når poliklinikken er stengt. Ansvarsforholdene er noe uavklart.  
 
Levanger har en gruppe sykepleiere som rullerer mellom akuttmottak og 
kommunikasjonssentral. Farmasøyt er til stede på dag og kveld. Det er muligens behov for 
sekretær. 
 

4.3. Pasientforløp og aktivitet 
Dagens arbeidsprosesser og pasientforløp ble kartlagt ved begge sykehus. Alle sykepleierne i 
akuttmottakene, samt representanter fra legegruppene, var invitert til å til delta i dette 
arbeidet.  
 
Data ble i etterkant av kartleggingen bearbeidet og fremstilt skjematisk, med påfølgende 
prioritering av tiltak både fra sykepleie- og legegruppene. Videre ble det foretatt en avgrensing 
av hvilke forbedringsområder som skal følges opp som en del av daglig drift ved sykehusene, 
og hvilke områder som foreslås fulgt opp i fase 2 av prosjektet, jamfør kapittel 5. Dette ble 
lagt frem for prosjektgruppen for diskusjon og vurdering. 
 

4.3.1. Pasientforløp 
Det er noe ulikt hvilke pasientgrupper som kommer til akuttmottakene ved de to sykehusene. 
Dette illustreres i tabellen under. 

Hvilke pasientgrupper kommer til  akuttmottaket  Namsos Levanger 

Øyeblikkelig hjelp ja ja 

Elektive pasienter ja nei 

Overflytting fra andre sykehus ja nei 

Pasienter med åpen retur ja ja 

Kreftpasienter som legges inn etter onkologisk vurdering i 
poliklinikk  

ja ja 

Polikliniske øyeblikkelig hjelp pasienter i deler av døgnet ja ja 
Tabell 2: Pasientgrupper i akuttmottaket 

Kartlegging viser at pasienter som får gul og grønn triage ved mottak kan vente i flere timer 
på avklaring uten overvåking. Daglig ligger pasienter i korridor med begrenset mulighet for å 
tilkalle helsepersonell. Dette utfordrer pasientsikkerheten. Gjennomsnittlig liggetid i 
akuttmottaket er 2,5 timer. 
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Figur 1: Nåsituasjon pasientflyt 

Pasienttilstrømmingen er uforutsigbar og det er stor variasjon i arbeidsmengde gjennom 
døgnet og uka. Hovedmengden av pasientene kommer mellom kl. 12.00 og 20.00, og cirka 50 
% av pasientene som kommer til akuttmottaket henvises til Klinikk for medisin og 
rehabilitering (medisinske avdelinger).  
 
HNT har ikke system for «alternativ til innleggelse», det er heller ikke utarbeidet forløp for 
pasienter som er «halv-øyeblikkelig» (dvs. har behov for vurdering av spesialisthelsetjenesten, 
men kan vente til neste dag). 
 

4.3.2. Aktivitet Sykehuset Namsos 
Akuttmottaket ved Sykehuset Namsos mottar rundt 9 000 pasienter pr. år. Dette tallet 
inkluderer elektive og polikliniske pasienter.  
 

 
Figur 2: Antall pasienter pr. klokketime 2019, akuttmottaket SN (kilde: ADB) 
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Figur 3: Antall pasienter pr. skift ved Sykehuset Namsos, 2019 (kilde: ADB) 

 
Figur 4: Oppholdstid pr triagegrad i akuttmottaket ved Sykehuset Namsos, 2019 (kilde: ADB) 

Hastegrad Snitt (minutter) Antall N % 

Rød 88 714 723 98.8 % 

Orange 143 2005 2008 99.9 % 

Gul 155 3650 3661 99.7 % 

Grønn 92 2253 2268 99.3 % 

Blå  36 116 117 99.1 % 

Annen 32 93 94 98.9 % 

Total 
 

8831 8871 99.5 % 
 

 

N = Antall registrerte pasienter totalt 
 

  

Tabell 3: Oversikt over antall pasienter i akuttmottaket fordelt på hastegrad, Sykehuset Namsos, 2019 (kilde: ADB) 

 

4.3.3. Aktivitet Sykehuset Levanger 
Akuttmottaket ved Sykehuset Levanger mottar rundt 12 000 pasienter pr år. I tillegg mottar 
kirurgisk poliklinikk cirka 10 000 øyeblikkelig-hjelp-pasienter. En del av disse behandles i 
akuttmottaket. 
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Figur 5: Antall pasienter inn pr. skift 2019 Sykehuset Levanger (kilde: ADB) 

 

 
Figur 6: Oppholdstid pr triagegrad, Sykehuset Levanger (kilde: ADB) 

 

Hastegrad Snitt (minutter) Antall N % 

Rød 83 1300 1304 99.7 % 

Orange 136 4265 4267 100.0 % 

Gul 165 4567 4594 99.4 % 

Grønn 146 1071 1122 95.5 % 

Blå  90 591 601 98.3 % 

Total  11794 11888 99.2 % 
 

  

N = Antall registrerte pasienter totalt 
 

   

Tabell 4: Oversikt over antall pasienter i akuttmottaket fordelt på hastegrad, Sykehuset Levanger, 2019 (kilde: ADB) 
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Figur 7: Antall pasienter pr. klokketime 2019 Sykehuset Levanger (kilde: ADB) 

4.4. Areal 
Arbeidsoppgaver og pasientforløp påvirkes av samarbeidende enheters drift og lokasjon, 
dette gjelder hovedsakelig laboratorietjenester, bildediagnostikk, poliklinikker, legevakt, ISS, 
AMK og kommunikasjonssentral.  
 
Akuttmottakene påpeker at dagens areal begrenser mulighetene for optimal drift og utvikling. 
Akuttmottakene har i dag arealmessige utfordringer for god nok håndtering av pasienter som 
skal isoleres av smittevernhensyn. 
 

4.4.1. Sykehuset Namsos 
Akuttmottaket ligger perifert i forhold til andre funksjoner på sykehuset, med avstand til 
laboratorium, billeddiagnostikk og kirurgisk poliklinikk. Potensialet i utnyttelse av felles 
ressurser med poliklinikk, både med tanke på lokaliteter og personell, er ikke optimalt med 
dagens beliggenhet. Akuttmottaket har fem pasientrom, derav to akuttstuer. Den ene 
akuttstuen har takhengt røntgen. Korridoren brukes daglig til mottak og triagering av 
pasienter. Vaktrommet er svært lite og brukes både som arbeids- og pauserom. Sekretær og 
sykepleiekoordinator har arbeidsplass i tilknytning til vaktrommet. Støtterom er små og 
uhensiktsmessig utformet. 
 
Legevakt er lokalisert nært akuttmottak med felles ventesone. Dagens legevaktareal er ikke 
egnet for mottak av pasienter på båre og legevakten benytter i mange tilfeller akuttmottakets 
areal til mottak og behandling. Nærheten medvirker også til at «gråsone» -pasienter i større 
grad kommer til akuttmottak i stedet for til legevakt.  
 

4.4.2. Sykehuset Levanger  
Akuttmottaket er hensiktsmessig plassert i sykehuset med nærhet til mange samarbeidende 
enheter som laboratorium, billeddiagnostikk og kirurgisk poliklinikk. Akuttmottaket har åtte 
pasientrom, derav to akuttstuer. Vaktrommet er et kombinert arbeids- og pauserom, og er 
plassert sentralt i inngangspartiet til akuttmottaket. Kommunikasjonssentralen er plassert 
vegg i vegg med vaktrom. Akuttmottaket har ikke venterom, korridor brukes som ventesone. 
Byggearbeidet for etablering av CT og skjelett-lab tilknyttet akuttmottaket er startet. Dette vil 
bedre tilgang til radiologi, samtidig medfører dette en reduksjon i antall pasientrom for 
akuttmottaket.  
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4.5. Brukerundersøkelse 
For å kunne vurdere endringer etter implementering av tiltak i fase 2, ble det gjennomført en 
brukerundersøkelse (baseline) blant pasienter i akuttmottak. Spørsmålene ble utarbeidet på 
bakgrunn av tilsvarende spørreskjema fra britiske helsemyndigheter (Bos 2016) og 
Folkehelseinstituttets (FHI) kortversjon (somatikk)2, og Faglige og organisatoriske kvalitetskrav 
for somatiske akuttmottak (Helsedirektoratet). Utvikling av spørsmål og beskrivende analyse 
er gjort i samarbeid med Avdeling for fag og teknologi og Forskningsavdelingen. 
 
Pasientene ga tilbakemelding ved å svare på en anonym Questback-undersøkelse. Nettbrett 
ble benyttet som verktøy, og pasientene svarte på undersøkelsen like før de forlot 
akuttmottaket. 

 
Sykepleier veiledet pasienten i praktisk gjennomføring av undersøkelsen i forkant. I 
akuttmottaket på Levanger besvarte alle pasienter spørsmålene uten at helsepersonell var til 
stede i rommet. I akuttmottaket i Namsos bisto helsepersonell en del av pasientene når de 
skulle besvare spørsmålene.3 Resultatene viser at pasientene som deltok i undersøkelsen er 
overveiende fornøyd.  
 
Oppsummering: 

 Det deltok henholdsvis 101 og 103 pasienter ved Sykehuset Namsos og Sykehuset 
Levanger. Gjennomsnittsalder var 59,8 år (fra 4 til 97 år). Det var en større andel av 
pasientene ved Sykehuset Namsos som var 60 år eller eldre (10 %) 

 Andelen kvinner var 44 %. 

 Nesten alle pasientene (cirka 95 %) ved begge sykehusene mente at behandlingen de 
fikk i akuttmottaket i stor/svært stor grad var tilfredsstillende. 

 Over 90 % av pasientene opplevde i stor/svært stor grad at de fikk tilstrekkelig 
informasjon, at lege og sykepleier tok dem på alvor og snakket med dem slik at de 
forsto.  

 Organisering og utstyr var rapportert positivt (cirka 90 %) ved begge sykehus. Det betyr 
at det kan være vanskelig å måle endringer/forbedringer ved statistisk prosesskontroll 
etter at nye tiltak er iverksatt. 

 
Mulige forbedringsområder: 

 Cirka halvparten av pasientene hadde smerter, hvorav omlag en tredjedel anga at de 
«ikke i det hele tatt/i noen grad» fikk hjelp for smertene. 

 Flere ble undersøkt av lege innen 0-15 min ved Sykehuset Namsos enn ved Sykehuset 
Levanger (45 % mot 22 %). 

 Ved Sykehuset Namsos svarte 14 % at helsepersonell var til stede hele tiden, ved 
Sykehuset Levanger svarte 9 % at helsepersonell var til stede hele tiden.  

 
Se vedlegg 3 for resultat fra undersøkelsen. 

4.6. Samhandling med primærhelsetjenesten 
Pasienter som kommer til akuttmottaket er i hovedsak henvist fra fastlege og legevakt. 
I samarbeid med samhandlingssjef i HNT er det kartlagt avtaler og samarbeidspunkt mellom 
HNT og primærhelsetjenesten, som har betydning for pasientflyten i akuttmottaket.  

                                                      
2 FHIs generiske kortversjon: https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken/brukererfaringer-
kortversjoner-tilpasset-ulike-grupper/ 
3 Pasienter som utløste team-mottak ble ikke inkludert i undersøkelsen. 

https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken/brukererfaringer-kortversjoner-tilpasset-ulike-grupper/
https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken/brukererfaringer-kortversjoner-tilpasset-ulike-grupper/
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I prosesskartleggingen kom det frem hva som fungerer bra og hvor det er forbedringsområder 
med tanke på samhandling på tvers av omsorgsnivå. 
  
Sammen med samhandlingssjef og medisinskfaglig rådgiver i HNT er det avholdt møter for å 
presentere prosjektet og funn fra kartlegging. Vi ba også om innspill på hvordan tjenesten i 
akuttmottaket oppleves fra primærhelsetjenesten sitt perspektiv. 
 
Det er gjennomført følgende møter med primærhelsetjenesten4: 

 Levanger kommune 

 Steinkjer interkommunale legevakt (region) 

 Innherred interkommunale legevakt (region) 

 Legevaktsamarbeid i Namdalen (LINA) 
 
Her følger en oppsummering over funn og innspill som er diskutert: 

Områder Funn og innspill 

Avtaleverk  
 
 

 Det kommer frem i møtene at samhandling på overordnet nivå 
fungerer bra, men at kunnskap om avtaler og informasjon fra 
samarbeidsfora i mindre grad når ut i klinisk fagfelt. 

 Av seksjonsledere ved akuttmottakene er det avdekket at det pr. i dag 
mangler formelle samarbeidsmøter på lokalt nivå mellom legevakt og 
akuttmottak.  

 Mye handler om å forholde seg til eksisterende samarbeids- og 
tjenesteavtaler (Tjenesteavtale 3 og 5). 

 Det stilles spørsmål fra en legevaktregion hvorvidt Tjenesteavtale 12 
(Samarbeid om kvalitetsforbedring- og pasient og brukersikkerhet og 
rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid) fungerer. Det vises 
til møtepunkt som ikke avholdes, og få avvik / forbedringsmeldinger. 

Henvisning  Primærhelsetjenesten har plikt til å melde. Det er viktig for arbeidet i 
akuttmottak at pasienten er henvist ved ankomst, så fremt det er 
mulig. 

 Behov for tydeligere kommunikasjon av at pasienten tas imot til 
vurdering i spesialisthelsetjenesten, ingen automatikk i at dette 
nødvendigvis fører til en innleggelse.  

 Pasienten skal meldes til akuttmottak, og akuttmottak må beslutte 
eventuell avdeling for innleggelse. 

Konferere  Primærhelsetjenesten har mulighet til å konferere. 

 Primærhelsetjenesten opplever at det kan være vanskelig å nå 
«riktig» person ved behov for konferering. Det fungerer relativt bra 
mot medisinske spesialiteter, men meget vanskelig å få tak i kirurg / 
ortoped i vakt på telefon (kan være opptatt på operasjon).  

 Erfarne primærleger opplever det uhensiktsmessig å konferere med 
LIS1, de har behov for å bli satt i konferanse med erfaren lege på en 
rask og enkel måte. 

 Lege i akuttmottak opplever at det er vanskelig å få tak i fastlege eller 
legevakt ved behov for konferering om henvist pasient. 

                                                      
4 Prosjektet lyktes ikke med å få til et møte med Værnesregionen og Namsos kommune som del av fase 1.  
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Avklaring  Primærhelsetjenesten ga innspill på at det har vært tilfeller der 
pasienter er vurdert i akuttmottaket og sendt tilbake til hjemmet / 
institusjonsplass uten behandlingsplan. Dette er krevende for 
kommune og pasient.  

 Elektroniske dialogmeldinger er et verktøy med potensiale for økt 
bruk, det vil kunne lette informasjonsflyten mellom behandlere på 
ulike nivå.  

 I tillegg til PLO-melding med «innlagt pasient» er det behov for å 
kunne sende melding om «pasient til vurdering». 

Kronikere – 
hyppig 
innleggelse 

 Primærhelsetjenesten formidler at pasientene ofte opplever 
omstendelige journalopptak i akuttmottak før de overflyttes til en 
kjent sengepost. Dette er kjent også for akuttmottakene. 

 Hvis pasienten får en lav triage, så vil det kunne medføre lang liggetid 
i akuttmottaket før overflytting til en sengepost hvor pasienten er 
godt kjent. 

KAD-plasser  Beleggsprosent for senger er på landsbasis 40 %. 

 Med utgangpunkt i dette, samt at enkelte pasienter som kommer til 
akuttmottaket kunne unngått innleggelse i sykehus hvis muligheten 
for KAD var et alternativ, fremmer HNT spørsmålet om det kan åpnes 
for at leger i spesialisthelsetjenesten kan legge inn avklarte pasienter 
fra akuttmottak på KAD-plass. 

 Primærhelsetjenesten uttrykker at de utnytter sine KAD-plasser på en 
god måte, og at de ønsker å opprettholde «råderetten» på plassene 
da det er kommunelege / legevakt som vil få ansvaret for pasient 
innlagt på KAD-plass. 

 Fra noen kommuner fremholdes det at om en slik avtale skal gjøres, 
så må det avklares med «lege til lege-vurdering». 

 Steinkjer kommune beskriver økning i beleggsprosent etter 
samlokalisering av KAD-plasser fra flere kommuner i det nye Helse- 
og beredskapshuset. 

Pasientforløp  Primærhelsetjenesten sier at det kan være vanskelig å ha kjennskap 
til sykehusets rutiner for diagnostikk og avklaring av pasienter. Det er 
behov for å utarbeide pasientforløp i samarbeid med 
primærhelsetjenesten 

Arena der 
leger kan 
møtes 

 Dette oppleves som utfordrende å skape arenaer der leger kan møtes. 
Enkelte antar at møter med faglig fokus vil bidra til at oppmøte 
prioriteres. Felles møtepunkt vil kunne være nyttig for gjensidig 
kompetanseutveksling og forståelse. 

 Hospitering på tvers av nivå fremmes også som et forslag fra HNT. 

 HNT: Er det et alternativ at akuttmottaket er et tjenestested ved 
spesialisering i allmennmedisin ? 

Alternativ til 
innleggelse 

 HNT spurte primærhelsetjenesten om de tror at innleggelser i 
sykehus kan reduseres hvis HNT etablerer alternativ til innleggelse 
som for eks. polikliniske timer påfølgende dag for de som kan vente, 
mulighet for avklaringsenhet, samhandlingstelefon. 

 En av de erfarne fastlegene tror at 20 % av pasientene kan avklares 
uten at innleggelse er nødvendig. 
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4.7. Helseplattformen 
Prosjektet har påbegynt arbeidet med å se på muligheter og begrensninger ved innføring av 
Helseplattformen. Underveis i prosjektet ble det klart at fremdriften i det regionale prosjektet 
tilsier at det må avventes å gjøre en nærmere vurdering av dette punktet i mandatet. Dette 
ble vurdert og besluttet av styringsgruppa 29.1.29. Det er utarbeidet et notat som kort 
beskriver det som antas å komme med innføringen av dette verktøyet. Se vedlegg 4. 
 

4.8. Spesialitet i akutt- og mottaksmedisin (AMM) 
Bakgrunnen for at HNT ikke har prioritert spesialisering i AMM er kartlagt i samtale med 
fagsjef. Ved etablering av ny spesialistutdanning for leger i 2014, vurderte HNT at det ikke var 
behov for egne AMM-spesialister i foretaket. Det var heller ønskelig å prioritere flere 
overlegestillinger som kunne knyttes opp til akuttmottakene.  
 
For å samle et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta stilling til om AMM bør vurderes på nytt i 
HNT er følgende gjort: 

 Anestesioverlege Kristin Åkerøy ble invitert i møte for å bidra med sin kompetanse. Åkerøy 
representerte norske småsykehus og Helse Midt Norge RHF i en arbeidsgruppe oppnevnt 
av Helsedirektoratet i 2015, med det oppdrag å utarbeide læringsmål for AMM-
spesialiteten.  

 AMM har vært et tema ved alle studiebesøk. Våre studiebesøk har gått til sykehus som er 
i front på utvikling av akuttmottak. Hos disse akuttmottakene har AMM-spesialiteten vært 
etablert eller under etablering. På denne måten har prosjektet ervervet seg ytterligere 
innsikt i spesialiteten. 

 Temaet har vært diskutert i prosjektgruppa, og prosjektgruppemedlem og spesialist i 
AMM, Lars Erik Laugsand, har bidratt med sin kunnskap og erfaring.  

 

Kilde Innspill 

Møte med 
Åkerøy 

Vi fikk innblikk i bakgrunnen for innføringen av spesialiteten, uenigheten 
innad i fagmiljøene under prosessen, styrker ved AMM, utfordringer opp 
mot andre spesialiteter, og utfordringer med tanke på vaktteam for 
mindre sykehus. Se vedlegg 5. 

Studiebesøk  Man oppfatter at de fleste sykehus der AMM er etablert eller er 
under etablering, anser at AMM er den spesialiteten som er best 
egnet til å lede et akuttmottak.  

 Noen akuttmottak har overleger i medisinsk spesialitet med daglig 
arbeidsted i akuttmottaket, og anser overlegekompetansen som 
det mest avgjørende. 

 Ved de sykehusene vi besøkte var AMM en del av medisinsk 
vaktteam, med unntak av St. Olavs hospital som hadde egne 
vaktteam med AMM-spesialister i mottakelsen på dagtid. 

Diskusjon i 
prosjektgruppa 

 Noen mener at AMM vil være et tiltak for å styrke akuttmottaket, 
andre mener at AMM kan være et tiltak for å styrke akuttmottaket, 
mens noen mener at AMM ikke vil være tiltak som styrker 
akuttmottaket. 

 For HNT kan det være mulig å dra nytte av et regionalt samarbeid 
med St. Olavs for å etablere spesialiteten. 
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 For å lede daglig drift av akuttmottaket kan det være nødvendig 
med stedlig arbeid av overlege, AMM-spesialist vil her være den 
med mest relevant kompetanse. 

 Spesialist i AMM vil kunne gi veiledning av medisinstudenter og LIS 
i akuttmottaket. 

 Det stilles spørsmål til om mindre sykehus har tilstrekkelig med 
arbeidsoppgaver for utdanning av LIS, ved etablering av flere 
spesialiteter. 

 Noen stiller seg tvilende til at det er et behov for AMM-
spesialiteten, og mener at det urealistisk å innføre denne. 

 Noen mener at innføring av AMM er realiserbart og nødvendig for 
å styrke akuttmottaket, men må bygges opp over tid. 

Tabell 5: Oversikt over innspill vedrørende spesialitet i AMM 

Prosjektet anbefaler at HNT på nytt vurderer om spesialitet i AMM er aktuelt og 
gjennomførbart for foretaket. 
 

4.9. Innhenting av kunnskap fra andre foretak  
I dette kapitlet vil vi oppsummere innspill og kunnskap hentet fra andre foretak. Det ble gjort 
et bredt forarbeid hvor alle i prosjektgruppa hadde mulighet til å komme med innspill til hvilke 
foretak prosjektet burde besøke. 
 
For å høste mest mulig erfaring prioriterte prosjektet å gjennomføre studiebesøk til sykehus 
som har gjennomført endringer, følgende sykehus ble valgt: 

 St. Olavs Hospital HF 

 Sykehuset Østfold Kalnes 

 Universitetssykehuset i Stavanger 

 Nordlandssykehuset Bodø 

 Haukeland Universitetssykehus 
 
Alle prosjektgruppemedlemmene har deltatt på én eller flere turer. Noen kombinerte 
studietur til Haukeland med Nasjonal Konferanse i Akutt - og Mottaksmedisin.  
 
Med unntak av Nordlandssykehuset Bodø, har prosjektet besøkt store universitetssykehus. 
Det ble erfart at små og store sykehus har de samme utfordringene uavhengig av størrelse, og 
at tiltaksområdene er de samme. Se vedlegg 6 for detaljert oppsummering av alle 
studiebesøkene. 
 
Helse Møre og Romsdal (HMR) har utført et arbeid opp imot etablering av korttidspost i nytt 
sykehus. Prosjektledelsen har hatt to Skype-møter med ressurser fra Hemit som var involvert 
i dette arbeidet. Det er mange erfaringer og innspill fra arbeidet i HMR som kan være nyttig i 
fase 2 av «Fremragende akuttmottak». Se vedlegg 7 for sluttrapporten fra HMR.  
 
Orkanger er i gang med samlokalisering av akuttmedisinske tjenester for spesialist- og 
primærhelsetjeneste, hvor akuttmottak, legevakt, observasjonssenger og KAD-plasser blir 
etablert i samme areal. Dette kan også være av interesse i fase 2.  
 
Innspill: 
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 Økt legekompetanse i front fremheves som det avgjørende tiltaket, hvor erfaren 
LIS2/3 eller overlege har ansvar for initial vurdering av pasient. 

 Etablering av system for alternativ til innleggelse anses som nødvendig, som f.eks. 
observasjonspost / avklaringspost, akutt poliklinikk.  

 Definere volumgrupper av pasienter som kan avklares på observasjonspost, eller 
styres til poliklinikktime påfølgende dag. 

 Det er fokus på å styrke sykepleiekompetanse med systematisk fagarbeid.  

 Scenariotrening med tanke på teammottak av akutt kritisk syke har prioritet. Noen 
sykehus prøver ut «teammottak» på alle pasienter, dvs. sykepleier, LIS1 og erfaren lege 
går inn sammen til pasient. 

 Samarbeid på tvers av profesjon og avdelinger fremheves. 

 Det er variasjon i organisatorisk plassering av akuttmottakene. Det fremheves at 
stedlig arbeidsted i akuttmottaket og tilhørighet i linjeledelse for beslutningstaking er 
av betydning for medisinskfaglig ansvarlig i akuttmottaket.  
«Grenspesialistene eier pasientforløpene, men akuttmottaket må eie organisering av 
arbeidet i akuttmottaket» (Siri Lerestøl Olsen, avdelingsoverlege Akuttmottaket 
Stavanger). 
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Helseforetak St. Olavs             
Befolkningsgrunnlag 

310 000 

 

Kalnes 
Befolkningsgrunnlag 

297 000 

  

Bodø 
Befolkningsgrunnlag 

84 000 

  

Stavanger 
Befolkningsgrunnlag  

333 000 

 Haukeland 
Befolkningsgrunnlag   

380 000 Område  

K
o

m
p

e
ta

n
se

 i 
fr

o
n

t 

Lege 

Daglig ledelse AMM-
overlege. 
AMM, 8 overleger 
og 4 LIS. 
Legekompetanse er 
avgjørende 

Daglig ledelse 
medisinsk overlege. 
6 overleger bemanner 
AM. 
Medisinere, 2 AMM. 

Ingen leger tilsatt i 
AM, tilhører 
respektive klinikker.  
Medisinsk overlege 
daglig arbeidsted.  
4 i AMM-løp.  
Overlege i front på 
dagtid.  

Overleger er tilsatt i 
egne klinikker. 
Grenspesialister er 
teamledere på 
dagtid.  
1 AMM i front. 
AMM-lege ansvarlig 
for organisering i  
AM, 
grenspesialitetene 
eier 
pasientforløpene.  

 Overlege i front.  
Leger ansatt i 
mottaksklinikken 

Sykepleier 

KITS og  ALMS kurs 
sammen med leger 
og ambulanse. 
Videreutdanning 
akuttsykepleie.  
Sykepleiere 
alternerer mellom 
AM og AMK, eller 
AM og 
observasjonspost 

Sykepleiere starter 
oftest på obsposten, 
før de etter hvert går 
over til AM. Ingen 
rullering. 
Rekrutteringsstillinger  
i akuttsykepleieløp.  
Fagdag i turnus 6.hver 
uke 

Sykepleiere rullerer 
mellom AM og 
AMK, eller AM og 
obsposten. 
Behov for 
akuttsykepleiere. 
Kursdag i turnus 
8.hver uke. 

Kompetansestige  Noen sykepleiere 
rullerer med AMK 

Andre 
profesjoner 

Helsefagarbeidere 
Helsesekretær  

Helsesekretær. 
Helsefagarbeidere. 
Jobbglidning fra 
sykepleier til 
helsesekretær. 

Helsesekretær Helsesekretær  Helsesekretær 

Alternativ til 
innleggelse 

Akutt poliklinikk  
2 x avklaringsenhet: 
5 timer (stol) og 24 
timer (seng) 

Akutt poliklinikk   
Obs.post 22 senger, 4 
korttidssenger. 

Observasjonspost 
12 senger /24 timer 
(fleksibel). 
Mangler system for 
ø-hjelps timer. 

Akutt poliklinikk og 
avklaringspost 

 Obs.post 20 senger 
(24 timer). 
Sengepost 23 + 18 
senger. 
Geriatrisk  og 
kirurgisk profil.  
Diagnostisk senter 

Pasientforløp 

JA  
Brystsmerter 
Magesmerter  
DVT  
Tungpust 
Svimmelhet 

JA 
DVT 
Brystsmerter 
Magesmerter 
Akutt appendicitt 

Har ikke 
standardiserte 
pasientforløp, men 
følgende diagnoser 
som går til obs.post: 
Brystsmerter 
Nyrestein 
Gallestein 
Atrieflimmer med 
el.konvertering 
Syncope 
Intox 
Commotio 
Lette infeksjoner 
Akutt appendicitt 

 System for hvilke 
pasienter som 
avklares på akutt 
poliklinikk eller i 
avklaringsenhet. 

 Tungpust 
 
System for hvilke 
pasienter som 
avklares på 
diagnostisk senter, 
akutt poliklinikk 
eller i 
avklaringsenhet. 

Samhandling 

Samhandlingstelefon 
Facebookgruppe 
Egne 
samhandlingsmøter 
Utvikle pasientforløp 
sammen med 
fastlegene som 
legges i NELL. 

Overlege i AM har 
konferansetelefon, i 
tillegg til spesialister.  
Ett nummer inn til 
sykehuset. 
Partnerskapsmodellen. 
KAD-sløyfe (LV sørger 
for KAD plass før 
pasienten  vurderes i 
AM ) 

  Konferansetelefon  Konferansetelefon 
til spesialister, men 
ikke satt i system i 
AM 
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Organisatorisk 
og administrativt 

Kapasitetsmøter 
med klinikker og 
beleggskoordinator. 
Fullt sykehus-
prosedyre - 
eskaleringsplan.   

Styrer pasienter etter 
triage. Gul og grønn til 
LV, rød og orange til 
AM.  
3 sykepleiere styrer 
logistikk til enhver tid. 
Triagespl/vaktansvarlig 
/ flytkoordinator. Plan 
for høyaktivitet. 

Mottar ø.h. Med.pol 
hele døgnet, kir.pol 
på vakttid. 

Plan for høy 
aktivitet.   
Smart crowding-
app. 
Kapasitetsmøter 
hver morgen.  

  Plan for høy 
aktivitet. 

Areal 

10 behandlingsrom 
4 akuttrom 
12 plasser i triagesal 

19 mottakssenger 
Triagesal 

6 mottaksrom 
Triagesal   

Triagesal 
Mottaksrom 

 Triagesal 6 senger + 
2 stoler 
Mottaksrom 

Tips 

Månedlig 
rapportering til 
direktør på aktivitet.  
Unngå silotenkning - 
samarbeid på tvers.  
Tenk fra døgn til 
dag.  

Oversikt over aktivitet 
IMATIS. Store skjermer 
sentralt og på telefon.       
Øke poliklinisk 
aktivitet i AM for å få 
flere LIS2-stillinger.  
Overlege på obs.post.  

Ikke definere 
sengeplasser til 
spesialiteter 
Må drives 
diagnostikk og 
behandling i 
akuttmottak 
Ultralydkompetanse 
er sentralt 
Har egne ambulante 
psyk.team. 

Egne kurs for klinisk 
ledelse. Ved nybygg 
- trekkspill mottak. 
Team-mottak på 
«ordinære» 
innleggelser, med 
sykepleier, overlege  
og LIS1-  rask 
avklaring - LIS 1 tar 
opp journal.  
Definert 
brytningspunkt på 
100 pasienter/døgn  
Har rus-akutt team. 
Tenk samarbeid på 
tvers av avdeling og 
profesjon. 

 80 % av pasientene 
skrives ut fra 
mottaksklinikken. 
Rusakutt enhet i 
samarbeid mellom 
AMM og psyk. 
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5 Anbefalinger 
«Fremragende akuttmottak» i Helse Nord-Trøndelag skal yte trygg helsehjelp. Det må sikres 
at man samhandler godt om håndteringen av pasienter med mistenkt akutt alvorlig sykdom 
og skade. Akuttmottakene skal sikre at pasientene får rask og presis diagnostikk og rett 
behandling på rett sted til rett tid. Det er viktig at pasientbehandlingen utføres på en 
ressurseffektiv måte med god faglig kvalitet og god brukertilfredshet. Det skal legges til rette 
for utdanning og forskning.  
 
I dette kapitlet presenteres tiltaksområdene som det anbefales å gå videre med i fase 2. 
Prosjektet peker på tiltaksområder hvor det er samsvar mellom kartleggingsarbeidet som er 
utført lokalt ved begge sykehus, innspill fra prosjektgruppemøter, innspill fra møter med 
primærhelsetjenesten og anbefalinger som vi har fått på studiebesøk. 
 
Det har kommet innspill i kartleggingsarbeidet som ikke omfattes av tiltaksområdene, disse 
oppsummeres i siste del av kapittel 5.  
 
I og med at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er ulike i størrelse og har ulike 
forutsetninger, skal tiltaksområdene konkretiseres og tilpasses lokalt i fase 2. 
 

 
Figur 8: Forslag til pasientflyt 
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Tiltaksområde 1: Økt kompetanse i front 

1. HNT bør avklare hvordan legetjenesten kan organiseres slik at pasienter initialt får 
vurdering av erfaren lege sammen med LIS1.  

2. Prosjektet anbefaler at HNT på et overordnet nivå vurderer om spesialitet i AMM er 
aktuelt og gjennomførbart for foretaket 

3. Det må gjøres et systematisk arbeid for å beholde sykepleiere med erfaring og 
kompetanse i akuttmottaket, og legge til rette for fagarbeid med det mål å 
opprettholde og styrke kvaliteten på tjenesten. 

4. HNT bør arbeide for at det etableres et tilbud om videreutdanning i akuttsykepleie i 
regionen. 

Merknad 

 Vedrørende punkt 1 (legetjenesten) har det kommet motforestillinger i 
prosjektgruppa med bakgrunn i ressurstilgang på kompetanse 
(bemanningsutfordring), hensiktsmessig disponering av spesialister og personell i 
henhold til vaktplaner, samt optimalisering av spesialistløp for LIS2/LIS3. 

 Vedrørende punkt 2 er det uenighet i gruppa om betydningen av AMM og om det er 
realiserbart. Det er enighet om at dette må avklares på et overordnet nivå i HNT.  

 

Tiltaksområde 2: God samhandling med alle involverte aktører i pasientforløpet 

Primærhelsetjenesten: 
1. Det bør etableres samhandlingstelefon for konferanse mellom 

spesialisthelsetjenesten og legevakt / fastlege. 
2. HNT bør initiere utarbeidelse av samarbeidsavtaler med primærhelsetjenesten med 

tanke på utnyttelse av KAD senger. 
3. Det bør etableres standardiserte pasientforløp for volumgrupper av pasienter som 

kan avklares uten innleggelse (halv-øyeblikkelig hjelp). 
4. Det må gis mulighet for flere alternativer til første PLO-melding. I tillegg til melding 

om «innlagt pasient» er det behov for å kunne sende melding om «pasient til 
vurdering». 

5. Det bør vurderes etablering av felles møtepunkt på tvers av fagmiljø for fastleger, 
legevakt og sykehusleger. 

Prehospitale tjenester: 
6. Vurdere om felles kurs for ansatte i akuttmottak og ambulansetjeneste kan være av 

interesse. 
7. HNT bør vurdere potensialet prehospital tjeneste har til å bidra i tidlig diagnostikk 

og i mottakssituasjon. 
8. Det må legges til rette for at avklarte sengeliggende pasienter som skal til institusjon 

eller hjem, raskt  får båretransport. 

Inhospitale tjenester: 
9. HNT må avklare felles forståelse for «øyeblikkelig hjelp» mellom lege, sykepleier, 

laboratoriemedisin og billeddiagnostikk slik at det prioriteres riktig ved rekvirering 
og utførelse av undersøkelser.  

10. Det må vurderes om bemanningsplaner er i henhold til aktivitet. 
11. Det må sørges for at avklarte pasienter fortløpende går fra akuttmottak til 

sengepost. 
12. Det må avklares hvem som har ansvar for pasienter som avleveres avdeling for 

billeddiagnostikk. 

Merknad 

 Vdr. pasientforløp anbefales det å se til St. Olavs (etablere liknende modell). 
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Tiltaksområde 3: Etablere system for alternativ til innleggelse 

1. Det må legges til rette for at nødvendig diagnostikk og avklaring kan utføres i 
akuttmottaket. 

2. Det må utarbeides tilbud for pasienter som har behov for prioritert helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, men som etter konferering med fastlege/legevakt kan 
styres til dagtid (halv-øyeblikkelig hjelp). 

3. Det må etableres avklaringsenhet.   

Merknad: 

 Dette vil blant annet få konsekvenser for areal og bemanning. 

 

Tiltaksområde 4: Etablere system som sikrer optimal pasientlogistikk i akuttmottaket 

1. Journalopptak av elektive pasienter skal utføres på sengepost. 
2. Journalopptak på pasienter som er avklart av spesialist ved poliklinikk eller 

overflyttet fra annet omsorgsnivå skal som hovedregel utføres på sengepost. 
3. Det må sikres at sykepleiekoordinator ivaretar primæroppgave 24/7.  
4. Organisatorisk plassering av Seksjonsansvarlig overlege i akuttmottak bør vurderes, 

når tiltak økt kompetanse i front er gjennomført. 
5. Storskjerm for anonymisert visning av akuttdatabase må anskaffes, dette vil bidra til 

bedre oversikt over aktiviteten i akuttmottaket for alle involverte. 
6. Det bør utarbeides rutinebeskrivelse, definere ansvar og kompetansekrav for leger i 

vakt. 
7. Overordnet prosedyre for aktivitetsstyring i HNT ID 7615 må revideres. 
8. Det må utarbeides plan for håndtering av aktivitetsendring (eskaleringsplan). 

 

 

 

Tiltaksområde 5: Etablere nødvendig og hensiktsmessig areal i henhold til øvrige 
tiltaksområder 

1. Det må sikres nødvendig areal for god pasientlogistikk og god pasientbehandling. 
2. Akuttmottakene må ha areal og fasiliteter som gir gode arbeidsforhold for ansatte 
3. Det bør kartlegges muligheter for nødvendig tilpasning i og rundt dagens areal, evt. 

beskrive arealbehovet med tanke på ny plassering av akuttmottaket. 

Merknad 

 Det påpekes at areal behov vil være en konsekvens av tiltaksområde 3.  

 Akuttmottakene påpeker at dagens areal begrenser mulighetene for optimal drift og 
utvikling. 

 Akuttmottakene har i dag arealmessige utfordringer for god nok håndtering av 
pasienter som skal isoleres av smittevernhensyn. 

Andre innspill som bør vurderes i det videre arbeidet  

1. Det har kommet innspill fra Klinikk for psykisk helsevern og rus med tanke på 
involvering opp imot akutte ruspasienter i fase 2.  

2. Akuttmottaket Namsos har behov for farmasøyt. 
3. Akuttmottaket Levanger har behov for sekretær. 
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Vedlegg 1.A – Resultater kartlegging akuttmottaket Sykehuset Namsos 

1. Administrative og organisatoriske forhold 
Pasientvolum Namsos Kommentarer 

Ø-hjelp pasienter 8024  

Elektive pasienter 643  

Åpen retur  18  

Kreft 22 Alle tall fra 2018 

 

Samarbeidende enheter  Namsos Kommentarer 

AMK 24/7 I tilstøtende areal 

Legevakt Etter 15.30 på 
hverdager.  
Helg  

I tilstøtende areal 

Poliklinikk Kir.pol. 
8.00 – 15.30 
hverdager 

SN har ikke med.pol.  Alle pasienter går til 
akuttmottak. 
Pasienter som skal til kir.pol kommer til 
akuttmottaket når kir.pol er stengt. 

ISS  Stengt på natt, henvendelser går da til mottak 
 

 

Ledelse Namsos Kommentarer 

  Organisert i klinikk for kirurgi, akuttmedisinsk 
avdeling 

Seksjonsleder 100 %  

Fagutvikler med stedfortreder 
funksjon  

100 %  

Seksjonsansvarlig overlege 20 % ? anestesilege 

 

Areal Namsos Kommentarer 

Akuttrom 2 Kun 1 er topp utstyrt 

Behandlingsrom 3   

 

Prosedyrer   

Pasientflyt ID 7615 Akuttmottakene i HNT - aktivitetsstyring 

ID 12453 Triage 

ID 21432 Elektive medisinske  

ID 5162 Elektive kirurgiske og ortopediske 

Funksjonsbeskrivelser ID 27181 Medisinsk ansvarlig overlege 

ID 21457 Avdelingssykepleier 

ID 5911 Sykepleiekoordinator 

ID 6642 Fagutvikler 

Dokumentasjon ID19747 Akuttdatabase 

ID 26926 Akutt og observasjonsjournal 
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2. Bemanning og kompetanse 
Bemanning  Kommentarer 

Antall årsverk totalt 33,5 12 årsverk bemanner AMK 
0,8 årsverk bemanner kir.pol 
0,2 årsverk bemanner  legevakt 

Antall ansatte  41  

Seksjonsleder  100 %  

Fagutvikler med stedfortreder 
funksjon 

100 %  

Traumekoordinator 40 %  

Sekretær 100 %  

Kompetanse   

Sykepleier med relevant 
videreutdanning 

10 Akutt, operasjon, cardiologi, lunge, intensiv 

AHLR instruktør 2  

Facilitator 3 4 fra 2020 

KITS instruktør 1  

AMK operatører 20  

Systematisk teamøving BEST 30 traume – 10 
med – 10  
trombolyse  - 10 

 
Legeressurs  Kommentarer 

LIS 1  Med   

LIS 1  Med   mellom-vakt  

LIS 1  Kir   

LIS 2  Kir 8.00 – 16.00 Ansvar for akuttmottak og kir .pol. 
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3. Plantegning akuttmottaket Sykehuset Namsos 
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4. Prioriteringer av utfordringer som må løses etter kartlegging av 
pasientflyt og arbeidsprosesser 

4.1. Fra sykepleiergruppen 
Prosjekt Akuttmottak 

 Legekompetanse i front 

 Beslutningskompetanse 

 Behov for mere kompetanse enn LIS 1 i front 

 LIS 2 har for mange oppgaver 

 

 Økt sykepleiebemanning  Sykepleiekoordinator-funksjon  
o Ønsker å rendyrke denne funksjonen, 

det betinger økt stillingsressurs. 

 Kommunikasjon / samhandling med LV og 
fastleger. 

 Pasientforløp – hva kan vente til neste dag? 

 Konferansetelefon – erfaren lege 

 «Gråsone-pasienter» mellom LV og AM 

 Henvisning til vurdering, ikke innleggelse (slik 
mange praktiserer i dag) 

 PLO-meldinger – få legemiddelliste uten at 
pasienten er innskrevet 

 KAD-plasser 

 

 Behov for videreutdanning i akuttsykepleie  Sikre sykepleiekompetanse i henhold til 
arbeidsoppgaver/funksjon 

 Areal – for lite og uhensiktsmessig  

 Triage-rom 

 Legekontor, undervisningsrom, smitterom, 
pårørenderom, arbeidsplasser … 

 

 Observasjonspost  

 ADB på stor skjerm for å skaffe oversikt  

 Elektive pasienter bør journalskrives på 
sengepost. Akuttmottaket bør prioritere 
øyeblikkelig hjelp-pasienter 

 

 

4.2. Fra legegruppen 
Prosjekt Lokalt 

 Areal  Avklare rekvirering av blodprøver 

 Kompetanse i front 
o LIS 2 har for mange arbeidsoppgaver 

 Behov for farmasøyt 

 Etablere samhandlingstelefon  Telefonkultur – unngå unødvendige 
telefoner 

 Mulighet for innleggelse på KAD  Økt sykepleiebemanning/kompetanse 
 
 



Før 
Ankomst

Legges i ADB
Sekr. 
Spl 

koordinator

Melde pas til:
AVD

LIS1 evt. LIS2

SPL koordinator ved 
ankomst:

Ankomstreg  i ADB
Skrives inn i PAS

Lager Pas. Mappe
Fordeler til spl

Fordeler til rom
Kontakter LIS1 / LIS2

Evt bestiller blodprøver
Evt ringer LAB

Fastrack hoiftebrudd

Mottak av pas:
Triage
EKG

Bestille blodprøver i 
samråd med LIS1

Frakte til div us (Rtg / UL)
Frakte prøver til Lab

Mangel på 
henvisning

Henvisning fra 
Legevakt/
fastlege

Fl
yt

 a
ku

tt
m

o
tt

ak

Elektronisk 
melding til avd?

Som PLO

Legetilsyn

Blodprøver 
merkes med 

HASTER.
Rekv ryyrt klonf 

med lege

Lab ringer om 
avvikende 

prøvesvar til spl 
koordinator      >
Ring LIS1 i stedet

Portør

Avd:
News score
Ferdigstiller 

papirer/
doculive

Rtg hvis ikke 
tatt

Spl følger pas 
til avd

Klargjør 
pasrom i 

mottak til 
neste pas.

Venter på: 
blodprøvesvar 

og
rtgsvar

Gir muntlig 
rapport til avd

Bedre 
bemanning

 fastlege
Poliklinikk
Legevakt
Avdeling

LIS1
LIS2

Overlege
Overflytting

Fastlege/
legevakt melder 

pasienten

Bemanning slik 
at en kan være 
koordinator og 

bare det

Konferanseplikt

Ikke meldt fra 
fastlege/
legevakt

Mangel på 
konferanseplikt

Systematisere og 
optimalisere 
prehospitale 

forhold

Får ikke meldt 
fra AMK + tid

AMK får ikke 
kontakt med 
koordinator

LI2/overlege 
melder ikke 
videre til spl 
koordinator

AMK legge inn i 
ADB

IT-verktøy 
snakker sammen

ADB / AMIS

Mange 
datasystemer

ADB
PAS

Doculive
AMIS

COR PULS
Innsynsklienten

Feilføring pga 
mange systemer

Fl
yt

/a
rb

ei
d

so
ip

p
ga

ve
r 

LI
S

1 
/ 

LI
S2

Øreplugg på 
radioterminal. 

Koordinator går i 
tildelt 

talegruppe A

Plassmangel

Korridor-
pasienter

Henter pas. På 
legevakt

Legevakt-
pasienter maser 

på luka

Melde pas. til 
avdeling

Diskusjon
Skrive om til 
annen avd.

Avdeling vil ikke 
ta imot pas.

Akuttjournal /
Kurve 

> dobbeltføring

Nødnett til 
vaktpersonell

Innmelding 
direkte til spl 
koordinator Driftsmøte

Dag
Aften

Spl koord/LIS1/
LIS2

Prosedyrer 
prehospital – 
innhospital?

Manglernde 
overvåkings-
muligheter v/

korr pas!

Gråsone 
Legevakt – 

pasient > direkte 
til sykehus.

Flere spl med 
rett kompetanse

Venter på LIS1 / 
LIS2

Mangler 
avklaring pasient

Flere LIS1 i 
mottak

Flere LIS2

Lege med 
avklarings-

kompetanse

Blodprøver RTG

Venter på 
blodprøvesvar 
før levering på 

post

MTU utfordring

Venter på 
beskrivelse av 

rtg us.

Får ikke Ultralyd
Radiolog på tur/

spiser middag

Oppstart behandling:
Etter samåd med lege

Væske O2
Medikamenter

Overvåking etter triage
Retriage

Venter på 
avklaring fra 

bakvakt

Ny RTG
Nye 

blodprøver
Retriage

KAD ?

Avdeling?

Hjem?

Hjem:
Rekv hjemtransport
Ringer mottakende 

hjelpeinstans
Ringer evt  pårørende

Mat/drikke
Toalett

Sep venflon
På med klær

PLO utsend pas
Evt hente med på 

avdeling

Venter på 
ambulanse i 

akuttmottaket i 
lang tid

KAD-plass

Portører kan ikke 
kjøre opp 

orange/røde

Portør kjører 
opp pas.

Portør kjører 
opp pas.

Tilsyn på post

Blodgass på post

Borte fra avd 
lenge Rtg/CT

Få spl igjen i 
mottak – 

Forsvarlig?

Vente på å gi 
rapport til riktig 

spl.

Pasient meldes 
fra spl 

koordinator i 
mottak

Leser 
henvisning

Leser i journal 
og starter 

papirarbeid før 
pas ankomst

Pas 
ankommer:

Rekv 
blodprøver
Innkomst 

m/us
Polikl/

innkomst- 
notat

Innhente 
medisinliste

Konf med LIS2
Rtg?

Konf med 
radiolog

Stadig avbrutt av 
nye telefon-

henvendelser

Mangler 
henvisning

Henvisning

Innhente 
medisinliste

Mangel på 
adekvat sted å 

undersøke 
pasienten

Medisinsk LIS2 
i mottak

Vente på 
konferering med 

LIS2

Venter på 
avklaring tross 

prosedyrer
(sepsis)

Behandling

Innleggelse

Hjem

Tilleggskommentarer

Bistår andre avd

LIS1 Må ta imot 
elektive på post

Bryter 
taushetsplikt 
hver time på 

døgnet

Sentralbord 2200 
- 0700

Dørvakt etter kl 
23:00

Dørvakt røykere 
for hele 

sykehuset!

Stor 
vaktbelastning

Arealutfordring Dårlige senger

Kronisk 
samtidighets-

konflikt LIS1/LIS2

Pas innskriving/
utskrivning for 

avd.

Kir/ort pol på 
ettermiddag og 

helg

Dersom plan er 
lagt mellom 
henv. lege & 

LIS2>LIS2 gir LIS1 
info/skriver i 

journal hva som 
er avtalt

Akuttmottaket Sykehuset Namsos





1

5

4

2 3
6 7 8 9

10Venter på: 
blodprøvesvar og

rtgsvar

AMK legge inn 
i ADB

Flyt/arbeidsoppgaver 
LIS1 / LIS2
10.12.19

Pasient meldes 
fra spl 

koordinator i 
mottak

Leser 
henvisning

Leser i journal 
og starter 

papirarbeid før 
pas ankomst

Pas 
ankommer:

Rekv 
blodprøver
Innkomst 

m/us
Polikl/

innkomst- 
notat

Innhente 
medisinliste

Konf med LIS2
Rtg?

Konf med 
radiolog

Stadig avbrutt 
av nye telefon-
henvendelser

Mangler 
henvisning

Henvisning

Innhente 
medisinliste

Mangel på 
adekvat sted å 

undersøke 
pasienten

Medisinsk LIS2 
i mottak

Vente på 
konferering 

med LIS2

Venter på 
avklaring tross 

prosedyrer
(sepsis)

Behandling Innleggelse Hjem

Tilleggskommentarer

Akuttmottaket 
Sykehuset Namsos

Melde pas. > 
åpenbar 

innleggelse > 
bare send > 

ring

Ring LIS1 for 
spm om hvilke 

blodprøver

Ring LIS1 om 
orange og rød. 
Ikke grønne. 

(først når klar)

Hurtig CRP i 
mottak?

LIS1 se pasient 
først

Farmasøyt i 
mottak

Unødvendige 
mange 

blodprøver 
bestilles før 

tilsyn.
Minimum 

triage først

Ubevisst 
bestilling av 
blodprøver.

LIS1 
måbevisst-

gjøres

For lange 
innkomstnotat

 /
Poliklinikk-

notat

Mer konsist 
arbeid

Veiledning / 
tilbakemelding

Poliklinikk / 
innleggelse?
Vanskelig å 

snu pasienten

Tvilspasienter 
over til dagtid

Vanskelig å få 
KAD-plass,
Tar mye tid

Mulighet for å 
sende pasient 
til KAD-plass

For mange 
funksjoner

(LIS2)

For lite 
fesursser

Underbemannet 
m/sykepleiere.

Lite hjelp

Når vakt, kun 
vakt

(LIS2)

Flere sykepleiere 
med rett 

kompetanse



Sekretær i 
mottak legger 
pas inn i ADB

Akuttmottaket Sykehuset Namsos – Elektive pasienter

Sykepleie: BT, puls, temp, evt 
EKG hvis aktuelt Hvis ikke 

planlagte blodprøver er lagret 
får ansvarlig lege eller avdeling 

bestille selv

Innkomstjournal skrives i mottak. Elektive pasienter kan 
risikere å oppholde seg flere timer i akuttmottaket i påvente 

av journalopptak. 
Hvis mer enn en time venting skal pasient gå direkte til avd 

og få innkomst der!

Pasient kommrt fot 
oppvæsking til CT us eller 

andre iv kurer.
Kan få venflon og starte

Væske på sengepost

Seng / ikke seng
Hvis fysisk dårlig tilstand kjøre 

pasient opp i seng eller 
rullestol

AM  > avd
Hvis pasienten er i stand til å gå 

til lab kan han/hun gjøre det 
før avd.

Kan få følge til lab av portør.
Hvis ikke kababel til å gå selv, 

ringes labvakt til mottak

N
åv

æ
re

n
d

e 
si

tu
as

jo
n

A
lt

e
rn

at
iv

 1

Postsekretær i akuttmottak ordner blå mapper på 
alle elektive pasienter før den aktuelle dagen.

(Oppdatere personalia i PAS)

Postsekretær for de respektive avdelinger kommer 
til akuttmottak kl 0800 for å hente alle blå mapper.

Elektive pasienter kommer direkte til den avdeling 
de skal legges inn på

A
lt

e
rn

at
iv

 2
A

lt
e

rn
at

iv
 3

Vi i mottak kan ta målinger, 
EKG hvis aktuelt og skrive ut 

blodprøver.

Pas. Går/kjøres til lab for prøver

Pasienten går/kjøres til sin avdeling 
evt. Mottakssykepleier/portør.

Får så innkomst på avdelingen slik at 
de slipper å vente i mottak, samtidig 
som akuttmottaket beholder siner 

rom til øhj. pasienter.

Sånn som nåværende 
situasjon, bortsett fra at legen 

har 1 time pr pasient.
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Vedlegg 2.A - Resultater kartlegging nåsituasjon akuttmottaket Sykehuset 
Levanger 

1. Administrative og organisatoriske forhold 
 

Pasientvolum  Kommentarer 

Ø-hjelp pasienter 11500 (Ø-hjelp som registreres på kir.pol 9200 pasienter ) 

Elektive pasienter   

Åpen retur    

Kreft   

 

Samarbeidende enheter   Kommentarer 

Kommunikasjonssentral  Integrert i akuttmottaket 

Kirurgisk poliklinikk 08 -  22 
12-  20   

Pasienter i akuttmottak  når poliklinikk er stengt 

Medisinsk poliklinikk 08 – 15.30 Pasienter kommer til akuttmottak når poliklinikk er 
stengt 
 

 

Ledelse  Kommentarer 

  Organisert i klinikk for kirurgi, akuttmedisinsk 
avdeling 

Seksjonsleder 100 %  

Fagutvikler med stedfortreder 
funksjon  

100 %  

Fagutvikler  100 %  

Seksjonsansvarlig overlege 20 % ? anestesilege 

 

Areal  Kommentarer 

Akuttrom 2 Et kan deles av for mottak av 2 traumer 

Behandlingsrom 6   

 

Prosedyrer   

Pasientflyt ID 7615 Akuttmottakene i HNT - aktivitetsstyring 

ID 26785 Triage 

ID 13700 Varsling av lege ved mottak  

ID 13692 Mottak av pasienter fra annet sykehus 

Funksjonsbeskrivelser ID 24517 Medisinsk ansvarlig overlege 

ID 24094 Avdelingssykepleier 

ID 6467 Sykepleiekoordinator 

ID Fagutvikler 

Dokumentasjon ID 28004 Akuttdatabase 

ID 27196 Akutt og observasjonsjournal 
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2. Bemanning og kompetanse 
Bemanning  Kommentarer 

Antall årsverk totalt 35.75  

Antall ansatte  45  

Seksjonsleder  1  

Fagutvikler med stedfortreder 
funksjon 

1 Ansvar for kommunikasjonssentral 

Fagutvikler 1  

Traumekoordinator 1  

Farmasøyt  12 - 20 

Kompetanse   

Sykepleier med relevant 
videreutdanning 

9 Akutt, intensiv 

AHLR instruktør 1  

Facilitatorer  BEST 6  

KITS instruktør 5  

Operatør kommunikasjonssentral 25  

Systematisk teamøving BEST 32 traume -8 
med -- 6 
barn – 6 
gyn –føde - 6 
trombolyse - 6 
2 caser per øvelse. 

 

Bemanningsplan  Kommentarer 

 D MV A N  

Akuttmottak hverdag 6 1 6 4   

Akuttmottak helg 4 1 5 4  

Kommunikasjonssentral 1  1 1 Deltar ute i avdelinga på natt 

 

 
  

Legeressurs  Kommentarer 

LIS 1  Med   

LIS 1 Med   mellomvakt  

LIS 2  Med mellomvakt  

LIS 1 Kir   

LIS 1  Kir mellomvakt  
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3. Prioriteringer av utfordringer som må løses etter kartlegging av 
pasientflyt og arbeidsprosesser 

3.1. Fra sykepleiergruppen 
Prosjekt Akuttmottak 

Opplæring LIS 1 

 Introduksjon før LIS starter i vakt 

 Assistere ved gipsing er greit når den 
som gipser har fått opplæring 

 Sykepleiekoordinator-funksjon 
o Gjennomgang av denne for 

kvalitetssikring. 
o En viktig rolle for å sikre 

sykepleiekompetanse i front og 
god logistikk. 

 Bidra til at farmasøyter prioriterer riktig 
pasient 

Kommunikasjon/samhandling med LV og 
fastleger. 

 Pasientforløp – hva kan vente til neste 
dag? 

 Konferansetelefon – erfaren lege 

Gjennomgang rom for bedre oversikt på utstyr. 
 
Suturering, gipsing – utsyr i AM eller bruke rom 
på kir.pol. 

Rutine- og ansvarsbeskrivelse for leger i vakt Sikre sykepleiekompetanse ift 

 Akutte pasienter 

 Kir/ort pasienter (poliklinisk) 

Areal 

 Ventesone 

 Triage 

 legekontor, undervisningsrom, 
smitterom, pårørenderom, 
dikteringsplass 

 
Sjekke opp retningslinjer for plassering av 
pasienter på sengepost etter diagnostikk 

Observasjonspost Avklare hvem har ansvaret for poliklinisk kir/ort 
pasient på natt og ellers når poliklinikk er 
stengt. 

ADB på stor skjerm for å skaffe oversikt  

Utarbeide prosedyre over aktivitetsstyring   

Pasientforløp 

 Kreftpasienter fra poliklinikk – ønsker at 
denne gruppen går direkte til avdeling 

 

 

3.2. Fra legegruppen 
Prosjekt Lokalt 

Observasjonspost 
 

Behov for formell beskrivelse  av ansvar og 
arbeidsoppgaver for LIS1/LIS2 

Diagnostikk og avklaring av pasienter i AM Tverrfaglig samarbeid internt 

Utarbeide pasientforløp – kommunisere til 
LV/FL 

 Hvilke pasienter bør få et tilbud «neste 
dag» 

Økt sykepleiekompetanse på ort/kir skade 

Akuttdatabase på storskjerm i AM for bedre 
oversikt 

Retningslinjer for hvilken avdeling de ulike 
pasientkategorier skal innlegges på 

 Overleger kan  svare på konferansetelefon i 
vakttid. 

 



PREHOSPITALT ANKOMST VURDERING
INNLEGGELSE/ 

HJEMREISE

Konferanse LV/FL 
til LIS 2

Pasient ankommer 
AM

Registreres i ADB når pasientern 
er meldt/kommer i ambulanse. 

Evt. PAS når pasienten kommer i 
ambulanse

Elektronisk 
innmelding fra LV 

via 
Helseplattformen

Overlege overtar 
konferansetelefon 
i aktiv tid - LIS 2 
har mange andre 

oppgaver

Overflødig 
konferanse for 

åpenbare 
innleggelser

Pasient ikke 
konferert før 
innleggelse

Økt kompetanse 
på 

telefonkonferanse 
- f.eks. overlege i 

aktiv tid

Mange telefoner - 
vanskelig å få tak i 
vakthavende LIS 

ved behov

Pasient meldt til 
lege uten at 

kommunikasjons- 
senter får beskjed

AMK
Fra poliklinikk
Rett på døra
Pasient meldt
Åpen retur
LV/FL > Kommunikasjonssentral
Overflytting fra andre sykehus
Paient umeldt

Pasient kommer 
umeldt til 

akuttmottak

LIS 2/sykehusets 
leger melder ikke 

pasienter til 
akuttmottak

Åpen retur > rett 
på avdeling, 

spesielt 
cancerpasient. 

Pasient NEWS'er 
på post. 

Sykepleier på post 
må varsle lege

Manglende 
henvisning

Ortoped ikke 
tilgjengelig for 

konferanse hele 
døgnet

Åpen 
retur-pasienter 
venter lenge i 

mottak om de ikke 
er veldig dårlige

AMK melder ikke 
alltid at pasient er 

på vei inn i 
ambulanse

Pasient kommer 
umeldt

Rett på døra - ikke 
innom lege først

Transport fra 
helipad

Vanskelig å 
planlegge logistikk 

og romfordeling

Samarbeid kir.pol. 
og mottak

Steng kir.pol på 
natt (22-08). 

Alvorlige 
bruddkader tas i 

mottak

Infoskriv til 
prim.helsetj. om 

hva som kan 
vente (f.eks. til 

neste dag) og hva 
som må inn 

Oppdatere LV/FL 
om situasjonen på 

kir.pol. på natt.

Kir.pol.-pasienter 
til mottak på natt

Åpen retur via 
mottak - økt 

pasientsikkerhet

Ort. LIS 2/evt. 
overlege kan ta en 
tur innom kir.pol. 
før vaktslutt for å 
avklare pasienter.

Sykepl.koordinator 
tildeler sykepleier

Sykepleikoordinator 
ofte avbrutt av 
telefon, lege, 
sykepleier. 
Stressfaktor

Innskriving PAS, 
ADB, AMIS 

(komm.sentral)

For mange system 
- mange føringer

Kreftpol. ned til 
akuttmottak. Lang 

liggetid - uetisk

Tildele rom

Smitte?

Mangel på rom

Mangler smitterom

Ambulanse bør 
spørre om MRSA

Mangler utstyr for 
suturering, 
mangler lys

Dårlig melderutine 
fra FL vedrørende 

smittepasienter

Samarbeid kir.pol. 
og mottak

Triage

Primær- 
undersøkelse ved 

sykepleier

Samtidighetskonflikt

Skal det være et 
krav at spl. som 
ansettes i mottak 

også skal jobbe på 
kir.pol.? 

Kompetansen til 
spl?

Må ha kunnskap 
om mange 

prosedyrer og 
sykdomsbilder

Mange oppgaver. 
Mange ulike 
funksjoner.

Oransje triage er 
problematisk i 

form av nødvendig 
telefon til LIS 2

Ringe 
legekoordinator

Smitterom

Akuttrom

Egne, erfarne 
akuttromsykepleiere

Traller til gips og 
sututering

Økt 
kir.pol.-kompetanse 

i mottak

Være med på 
team

Teamcalling i 
mottak

Egne 
akuttromtelefoner

Funksjon som 
krever opplæring

Fullt akuttmottak = 
flytte fra rom til 

korridor

Koordinator notere 
tlfnr. til sykepleier i 

ADB

Nok bemanning

Hva med å utvide 
med spl. på natt 

på kir.pol.?

Bedre 
triagesystem

Triageres 
al/ventesone

Legekontor

Akuttlege i 
mottak?

LIS 1 forsvinner 
for å være med på 

operasjon

Alle må forholde 
seg til dagens 
triagesystem

Behandlingstiltak - 
lege

PLO

Reponering i 
mottak tar 

tid/rom/ressurser. 
Rett på opr - 
uansvarlig

Bruker mer tid på 
hver pasient. 
Tidkrevende

Økt bemanning på 
kir LIS 1 

kveld/natt. 
Poliklinikkmottak - 

operasjon

Rekvirere 
blodprøver, EKG 

etc.

Unngåelige 
avbrytelser

Legetilsyn - tiltak 
etter triage

Kir LIS 1 (1 stk) 
har ansvar for 

både mottak og 
poliklinikk + 

journalskriving på 
post

Flere LIS 2 + 
overlege i front

Ekstra LIS 2 i 
akuttmottak

Mellomvakt LIS 1

Farmasøyt 
samstemme 
medisinliste

Lege og farmasøyt 
planlegger ofte å 

gå inn til pasienten 
omtrent samtidig. 
Fører ofte til at 

farmasøyt ender 
opp med å komme 
til slutt. Savner et 

system for å 
koordinere lettere 

mellom 
lege/farmasøyt

Evt. re-triage

Skaderegistrering

Felles pleiejournal. 
Samarbeide om 

utfylling 
lege-spl-farmasøyt

LIS 2 må hjelpe til  
med å ta opp 

journal v/travle 
vakter

Journalopptak

Kurveføring - 
tidkrevende

Konferanse tilsyn 
LIS 1/LIS 2

Vakt LIS 2 slipper 
visitt > egen LIS 2 

som har denne 
rollen

Lavere terskel for 
å ringe sovende 

vakt

Medikamentelle 
tiltak

Blodprøvesvar Røntgen
Retur til mottak 
etter røntgen

Ny vurdering - 
utredning

Skriftlig rapport, 
muntlig rapport 

ved behov

Meldes til avdeling 
- henteklar

Pasient utskrives 
til hjemmet, 

transport, PLO - 
evt. telefon

Vente på Troponin 
II

Vente på avklaring 
blodprøvesvar

Vente på u-stix

Når vi trenger 
møtetjeneste på 

røntgen og det tar 
tid > spl. blir 

sittende lenge og 
vente

Radiolog er 
"flaskehals". 

Burde ha 
mellomstasjon så 
de ikke opptar et 

rom

Radiolog nekter å 
ta CT-multitraume 

på oransje 
traumeteam

Radiolog kveld og 
natt. Terskel for å 

få CT. Måten 
radiolog møter 

konfererende lege 
på

Møtetjeneste på 
røntgen/CT kan ta 

tid

Radiologbemanning 
kveld og natt

OBS.POST     
Med enerom og 
scoop, sentral/ 

alarmsystem. Her 
kan pasienter som 

venter på 
blodprøvesvar få 
LIS 2-tilsyn for 
vurdering om 
innleggelse er 

nødvendig

Radiologbemanning 
kveld og natt

Skal vi drive 
utredning i 

mottak? Rtg. 
thorax f.eks. > så 

ned igjen til mottak 
for nærmere 

avklaring. 
Magesmerter > 

rtg. oversikt 
abdomen > 
ultralyd > 

CT-abdomen > 
gyn.-tilsyn > eller 

hjem

Ressurskrevende 
og tidkrevende

Sykehuset sender 
til KAD

Ressurskrevende 
og tidkrevende

AKUTTMOTTAKET SYKEHUSET LEVANGER
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PREHOSPITALT ANKOMST VURDERING INNLEGGELSE/HJEMREISE

Behov for 
lettpost??

Steng 
akuttpoliklinikk 
etter kl. 22.00 - 
informer LV om 
hva som kan 
vente til neste 

dag.

Nødvendig med 
observasjonspost 
også for dårlige 

pasienter.Sykepleiere kan 
bestille blodprøver 

før legetilsyn - 
definerte pakker

Åpen retur via 
mottak - mest 
forsvarlig. Via 

kreftpoliklinik bør 
de som har 

undersøkt og 
vurdert pasienten 

kunne ta opp 
innkomst

Ønsker svar på blodprøver og røntgen før 
pasienten flyttes

RF må med på 
triage

Mulighet til å ta 
pasienten tilbake 

til mottak etter 
røntgenbilde er 

tatt

Vente på  
radiologibeskrivelse

U-stixapparat i 
mottak som 

fungerer

Bruke kir.pol.-rom 
ved behov for 
suturering o.l.

Generelle kommentarer - sykepleiere + leger:

Akuttdatabase 
på storskjerm

Elektronisk 
kurve

Overvåknins- 
enhet

Trådløs 
overvåkning 

av pasientrom

Ny prosedyre 
for 

aktivitetsstyring

Generelt bedre 
samarbeid mellom 

alle faggrupper/ 
avdelinger - 

mindre diskusjoner

Traumeteam 

Polikliniske 
pasienter    

KIR           
MED

PVK - EKG på 
avdelinger

PVK - for 
infusjonsenhet

RETTS - Doculive 
- PACS - pasient- 

skadesystem - 
kir.pol.registrering 

- ringe ISS 
med.pol.registrering

Uklare 
arb.oppgaver 

mellom LIS 1 og 
LIS 2. Med.pol.- 

pasienter delegert 
fra LIS 1> LIS 2

Generelle kommentarer - KIR leger:

Akuttdatabase 
på storskjerm 

som i 
Trondheim

Akuttmottaket 
er ikke bare 

sykepleiernes 
arb.plass, det 

er alles

Det skjer mye 
konferanse 

mellom LIS 1 og 
LIS 2 som spl. 

ikke involveres i

Behov for 
formell 

beskrivelse av 
arb.oppgaver/ 

ansvar for LIS 1 
og LIS 2

Spl.kompetanse/ 
drift

Eget personell 
på obs.post

Bistand ved 
suturering og 

gipsing - 
manglende 

kompetanse når 
poliklinikk er stengt

Må få et bedre 
system på hvor 
pasienten skal 

legges - nevrologi 
skal f.eks. til 

Namsos

Mangler 
pas.grunnlag for 
fast KIR LIS 2 i 
mottak, da 70 % 
av pasientene er 

medisinske

Endre mal på 
medisinliste slik at 
den kan kopieres 

direkte inn i 
journal



 

1 
 

Vedlegg 3 – Resultat brukerundersøkelse Fremragende akuttmottak 

Fremragende akuttmottak 
Brukerundersøkelse blant 204 pasienter etter ankomst akuttmottak ved HNT 

 
Oppsummering: 

 Det deltok henholdsvis 101 og 103 pasienter ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. 
Gjennomsnittsalder var 59,8 år (9-97). Andelen kvinner var 44% 

 Nesten alle pasientene (cirka 95 %) ved begge sykehusene mente at behandlingen de fikk i 
akuttmottaket i stor/svært stor grad var tilfredsstillende 

 Over 90% av pasientene opplevde i stor/svært stor grad at de fikk tilstrekkelig informasjon, at 
lege og sykepleier tok dem på alvor og snakket med dem slik at de forsto  

 Organisering og utstyr var rapportert positivt (cirka 90 %) ved begge sykehus. Det betyr at 
det kan være vanskelig å måle endringer/forbedringer ved statistisk prosesskontroll etter at 
nye tiltak er iverksatt? 

 

Mulige forbedringsområder: 
 Cirka halvparten av pasientene hadde smerter, hvorav omlag en tredjedel anga at de «ikke i 

det hele tatt/i noen grad» fikk hjelp for smertene 

 Flere ble undersøkt av lege innen 0-15 min ved Sykehuset Namsos enn ved Sykehuset 
Levanger (45 % mot 22%) 

 Det var større andel hvor det var helsepersonell til stede hele tiden i mottakelsen ved 
Sykehuset Namsos sammenlignet med Sykehuset Levanger (14% mot 9%) 

 Flere av pasientene ved Sykehuset Namsos hadde møtt i akuttmottak tre ganger eller mer de 
siste to årene (33%) sammenlignet med Sykehuset Levanger (22%). Det var samtidig en 
større andel av pasientene ved Sykehuset Namsos som var 60 år eller eldre (10 %) 

 

Presentasjon av resultater: 
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Fremragende akuttmottak – Fase 1  Helseplattformen 

Vedlegg 4 - Beskrivelse av hvilke premisser og muligheter 
Helseplattformen gir for arbeidsprosessene og pasientflyten 

  

Av: Steven Kudra, prosjektgruppemedlem 

Helseplattformen er et nytt journalsystem der innbyggerne i teori skal ha samme journal om de er på 
sykehus, hos fastlegen eller i kommunene. Innbyggerne skal ha tilgang til egen brukerweb der de skal 
kunne se elementer fra journalen og der de skal kunne interagere med ulike deler av helsetjenesten, 
det å være i form av timebestilling, spørsmål/svar, fylle ut egenmelding, eller rett og slett se hva som 
er gjort på siste opphold og hva var resultater. Dette gir både muligheter og antakelig minst like 
mange ulemper.  

Den delen som er tiltenkt akuttmottaket heter i dag ASAP.  

Hva betyr Helseplattformen for akuttmottaket? 

Sannsynligvis vil fordelene overveie ulempen i akuttmottakene: 

 Direkte tilgang til legevaktsjournaler, aktuelle medisinlister 
 Måten å skrive innkomstjournalen på kan bli endret betydelig da informasjonen sannsynligvis 

ikke trenger å bli overført fra et notat til det neste. 
 Det jobbes med makroer som kan gjøre det lettere å bestille mange undersøkelser som hører 

sammen, eller oppfølging på en gang. 
 Best practice advise vil gi direkte tilgang til gjeldende prosedyrer, eller for eksempel 

antibiotikaveileder. 
 Ambulansen vil ikke bli del av Helseplattformen da de også i HMN vil beholde Blikksund som 

nasjonal løsning. De vil dog få lesetilgang til begrenset informasjon. Deres dokumentasjon i 
Blikksund vil bli ført over som PDF i vår løsning slik at den er tilgjengelig elektronisk. 

 All data som blir overført fra teknisk utstyr vil lagres live i systemet og vil kunne følges med på 
av for eksempel bakvakter. Bakvakter vil også kunne legge inn bestillinger og få varsel når 
resultater foreligger. 

 Det pågår et arbeid på om det er hensiktsmessig å bruke samme modul også for observasjons-
24-pasienter eller korttids-avklaringspasienter. Det vil sannsynligvis bli gjennomført befaring i 
Nederland der man har gjort veldig mange endringer i programmet for å tilpasse det mer til 
europeiske forhold. Dette vil bli gjort i slutten av februar 2020. 

I skallet av programmet (råvaren vi har kjøpt) ligger det også mange begrensninger som det i dag ikke 
er logisk å forholde seg til. Dette kan være begrensinger i hvilke roller som har lov til å bestille 
enkelte ting, kontrasignaturer ved bestilling og lignende. For at arbeidsflyten skal påvirkes minst 
mulig i negativ retning vil det gjennom de neste månedene bli gjennomført mange endringer i 
programmet. 

«Akuttdatabasen» 

En stor fordel med programmet er at det som i dag ligger i akuttdatabasen er del av EPIC sin 
journalløsning. Det betyr at når man logger seg inn i ASAP vil man raskt kunne få en oversikt over 
ressursene (ledig rom, ledig sykepleier, ansvarlige leger, osv.) i akuttmottaket. Man vil også få en god 
oversikt over hvor lenge pasientene har ligget i AM og hva de venter på.  

«Rapporter»  

Det ser ut til at det blir lettere å ta ut rapporter både for hver dag og for perioder. Rapportene vil 
variere noe i ulike nivåer, personlige rapporter vs avdelingsrapporter. I teorien skal lederen kunne se 



 

Fremragende akuttmottak – Fase 1  Helseplattformen 

hvor lang tid enkelte bruker på sine oppgaver og sammenligne ansatte. Dette er nok en veldig 
amerikansk tilnærming og blir diskutert videre her. 

  

«Innkomstjournaler» 

Siden tidligere sykdommer, faste medisiner, familie- og rushistorikken følger pasienten gjennom 
journalen vil dagens praksis med innkomstjournaler antakelig bli noe annerledes. Dette kan føre til at 
journalskrivingen går mye raskere. Dog vil jeg anta at opplæringen i å jobbe systematisk vil ta lengre 
tid og blir mer krevende og omfattende.  

En må anta at oppstartsfasen av Helseplattformen vil ta noe lengre tid, da pasientene i 
utgangspunktet ikke har data som kan gjenbrukes der. Gammel EPJ vil bli lagt inn som PDF. 

Få å få oversikt over pasientene må man nok måtte klikke en del. Det gjelder også dokumentasjon av 
undersøkelsesfunn og tilganger. 

Vi har fått presentert muligheter for makroer for å dokumentere normale undersøkelsesfunn med et 
klikk, men dersom man må dokumentere mange avvikende funn, krever dette mange klikk. Det er en 
mulighet for diktering, men det vil da føre til massivt med ikke kategorisert informasjon som gjør 
rapportuttak noe vanskelig. 

Tekniske løsninger: 

Når all dokumentasjon som i dag gjøres av ulike personer på ulike skjemaer framtidig skal gjøres i 
samme system, med ulike brukerinnlogginger vil det føre til samtidighetsproblemer. Systemet åpner 
for mobile løsninger. Det er også mulig at for eksempel prøvesvar eller gjennomførte radiologiske 
undersøkelser kan varsles på for eksempel vakttelefon til de som venter på svar. Det vil kanskje gjøre 
workflowen noe mer smidig for leger som har vaktoppgaver på andre lokalisasjoner enn 
akuttmottaket. 

Generelt: 

Systemet utvikles og endres daglig fram mot «go live». Det er derfor på nåværende tidspunkt noe 
vanskelig å si nøyaktig hvordan Epic vil påvirke akuttmottakene i fremtiden. 

Pasientoversikten vil bli ca. den samme som vi har i dag. 

Live oppdatering og mulighet for mobile enheter muliggjør involvering av bakvakter i pasienter i 
akuttmottaket uten at de må være fysisk til stede. 

På nåværende tidspunkt er det noe usikkert hvordan typiske forløpspasienter vil bli dokumentert i 
Epic (for eksempel traume, mottaksteam, trombolyse). 

Triage: 

Det diskuteres også hvordan RETTS skal inkluderes i systemet, siden det ikke var inkludert i 
opprinnelig prosess. Vi håper på at hele retts blir del av Helseplattformen, men det er ikke avklart. 

  

 



AMM i HNT?

Kristin Åkerøy, feb 2020

Vedlegg 5 – Presentasjon fra Kristin Åkerøy – AMM i HNT



Økt kompetanse og bedret organisasjon i akuttmottak



Bakgrunn

2005: Riksrevisjonen undersøkte den 
akuttmedisinske beredskap i 
spesialisthelsetjenesten. Funn av lang 
ventetid for pasientene og uerfarne leger i 
front. Tilstrekkelig legekompetanse for 
forsvarlig pasientbehandling? 

2007: Helsetilsynet gjennomførte 
landsomfattende tilsyn i norske akuttmottak 
og avdekket mangelfull organisering og 
ledelse, med tidvis uforsvarlig 
pasientbehandling som følge

2009: Oppfølgingstilsyn i Helse Midt Norge 
og Helse Stavanger avdekket fortsatt grove 
avvik



Tiltak

Helseforetakene fikk i oppdrag å iverksette 
tiltak for systematisk og målrettet styring av 
drift i akuttmottak, for slik sikre forsvarlig 
pasientbehandling til en hver tid

…og mye har skjedd!

Helsedirektoratet utarbeidet i 2014 en 
veileder for faglige og organisatoriske 
kvalitetskrav i somatiske akuttmottak





Egen legespesialitet for akuttmottak?





3 %1

1) Nordseth T et al. Anestesiologisk akutthjelp i sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2005;125:3124-6





Prosessen

Helse- og omsorgsdepartementet gav HDIR i 
mars 2015 i oppgave å utrede en ny 
spesialitet innrettet på akuttmottak 

Sommeren 2015 opprettet en arbeidsgruppe 
hvor 10 leger fra fagområdene indremedisin, 
kirurgi, anestesiologi og emergency medicine
har bidratt, inkl. to representanter for 
NORSEM (Norsk selskap for akuttmedisin)

Representanter fra både små, mellomstore 
og store sykehus i Norge, og dekket alle 
regionale helseforetak



Umiddelbar uenighet

NORSEM: 

Løsningen er emergency medicine. 

IMF-fløya: 

Løsningen er en indremedisinsk tilnærming med fokus på klinisk 
ledelse og bedret håndtering av det store volum av pasienter 
med lavere prioriteringsnivå i henhold til hastegrad (oransje-
gul-grønn) i akuttmottaket.

Skepsis til at en ny spesialitet vil kunne skape barrierer eller 
samarbeidsproblemer mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten, eller mellom 
spesialistene/spesialitetene inne på sykehuset, og medføre økt 
tid til definitiv behandling. 

Hva er akuttmedisin? 

Hva er småsykehusenes behov?

Hvor tungt skal indremedisinske fagområder 
inn i denne nye spesialiteten?

Skal kompetanse i «småfag» inngå?

Skal dagens organisering av kritisk syke og 
skadde berøres?

Skal denne nye spesialiteten utføre avansert 
luftveisbehandling? Kunne utføre enkelte 
kirurgiske inngrep? 

Skal utdanningen ende med godkjenning i 
EU-spesialiteten emergency medicine? 



Presiseringer til mandatet

Prehospitale tjenester skal ikke berøres av 
denne nye spesialiteten

Organisering og bruk av tverrfaglige 
teammottak ifm håndtering av kritisk syke og 
skadde skal ikke endres som følge av denne 
nye spesialiteten



Utstrakt politisk lobbyvirksomhet



Resultat

Arbeidsgruppen leverte 31.12.15 to ulike 
innstillinger til HDIR (ble aldri enige), og 
gruppeleder stilte seg midt i mellom.

Gruppeleder fikk nytt oppdrag med å 
sammenstille de to innstillingene til en, 
denne ble levert 19.02.16.

Sammenstillingen ble etter høringsrunde 
vedtatt, og omfatter innledende tekst samt 
alle læringsmål og læringsaktiviteter til 
spesialiteten akutt- og mottaksmedisin slik 
den er per feb. 2020.



Hovedtrekk: Akutt- og mottaksmedisin

Håndtere bredden av medisinske problemstillinger i norske 
akuttmottak, men ikke erstatte etablerte spesialistvakter, 
pasientløp eller legevaktstjeneste

Dagens organisering av kritisk syke og skadde endres ikke 
(traume/barn/medisinske mottaksteam)

Felles kompetanseplattform (del 2) med de 
indremedisinske fag sikrer vaktkompetanse i eksisterende 
vaktlag på småsykehus (indremedisin)

Del 3 omfatter læringsmål i klinisk ledelse, ytterligere 
indremedisin, nevrologi, psykiatri, kirurgi/ortopedi, 
luftveishåndtering/ventilasjon, bildediagnostikk og etikk



Skal kunne delta i småsykehusenes vaktlag

Tidlig avklart at dette er eksisterende 
indremedisinsk vaktlag.

Medfører behov for kunnskap utover ren 
mottaksmedisin. AMM utdanningen skal 
altså sikre at den kompetansen som kreves 
for å gå i indremedisinsk vakt inngår i 
utdanningen (omfatter alle vaktsjikt).

Sannsynligvis en løsning for HNT dersom 
AMM LIS-er og AMM-spesialist(er) ansettes? 
Eget vaktlag vil vel være uaktuelt…



Hvorfor ikke emergency medicine?

Legevaktsfunksjonen ivaretatt av 
allmennlegene i Norge

Kan ikke inngå i eksisterende vaktlag (jf
mandatet)

Norske akuttmottak er ikke en tilstrekkelig 
arena for å oppnå eller vedlikeholde den 
kunnskap og erfaring som kreves for å yte 
adekvat kvalitet innen visse fagområder:

Avansert luftveisbehandling

Kritisk syke og skadde pasienter

«Småfag» (ØNH, øye, pediatri, gyn/obs)



Personlige tanker

Akuttmottak ved norske småsykehus alene er 
ikke en tilstrekkelig arena for å oppnå eller 
vedlikeholde adekvat kunnskap og erfaring.

Må tas hensyn til om man velger å gå for en 
løsning med AMM-leger i HNT. 

Andre løsninger med økt tilstedeværelse av 
eksisterende spesialister i akuttmottak og 
bedret organisering av akuttmottak bør 
utredes parallellt.



Fremragende akuttmottak HNT
Erfaring fra andre foretak – oppsummering av studieturer

• St. Olavs Hospital HF

• Sykehuset Østfold Kalnes

• Haukeland universitetssykehus

• Nordlandssykehuset Bodø

• Universitetssykehuset Stavanger

Vedlegg 6 – Oppsummering fra studiebesøk



Innhold

• St. Olavs Hospital HF

• Sykehuset Østfold Kalnes

• Haukeland universitetssykehus

• Nordlandssykehuset Bodø

• Universitetssykehuset Stavanger

Klikk på sykehuset du 
ønsker å lese om, så 

kommer du direkte dit i 
dokumentet. 



FREMRAGENDE AKUTTMOTTAK
Studiebesøk ved St. Olavs Hospital HF 
Oppsummering

11. november 2019

Befolkningsgrunnlag : 310.000

Antall pasienter 2019: 25000

TILBAKE TIL 
INNHOLD?
KLIKK HER!



DELTAKERE

Til stede
• Lars Erik Laugsand (prosjektgruppemedlem og host)

• Gry Therese Heir

• Nina Veronica Myrvik

• Odd Kåre Hestmo

• Odd Eirik Elden 

• Sturla Røiseng

• Dale Wilhelm Pearson

• Jørgen Selmer

• Wenke Bogen Thun (styringsgruppemedlem)

• Astrid Tromsdal (styringsgruppemedlem)

• Grete Sivertsen

• Pauline Kolset (referent)

Forfall/ikke fått beskjed
• Børge Lillebo 

• Tuva Holan Bjerkan

• Steven Kudra

• Knut Anders Been Larsen

*I tillegg var fagutviklere fra Sykehuset Levanger 
(Marit Bye Mæhre og Anette Stavrum Nilsen) med 
som observatører, men ikke som del av prosjektet



ANTALL POLIKLINISKE                                   Fra 
transitthall til «det behandlende akuttmottak»

Fra 12 % av alle pas. i 2012 til 30 % i 2019 !!
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En god del slides er lånt 
fra sykehusets egne  
fremvisninger og grafer.



30 % AV ALLE PASIENTER SOM KOMMER TIL AKUTTMOTTAKET PÅ ST.OLAVS 
HOSPITAL BEHANDLES <5 TIMER OG REISER SAMME DAG

Denne pasientgruppen har fått lav prioritet og ventet unødvendig lenge i 
akuttmottaket pga. samtidighetskonflikter

Throughput:
Intern logistikk



Crowding utfordrer pasientsikkerhet og arbeidsmiljø

• Pasientsikkerhet

Akutt alvorlig syk pasient, men fanges ikke opp og blir sittende på gangen

Økt dødelighet 

• Ineffektivitet

Utredning av potensielt polikliniske ikke satt i gang

Dobbeltarbeid

• Dårlig pasientopplevelse og utslitte ansatte



HVOR SKAL VI ANGRIPE PROBLEMET?



Mål

• Snu Ø-hjelp innleggelser til dagbehandling ved enhver mulighet

 Redusere antall innleggelser

 Redusere tid per pasient i akuttmottak

 Redusere behovet for korttidsopphold (obs post) i sykehus

 Bedret opplevelse for pasient og ansatt

Hypotese

• Betydelig andel Ø-hjelp kan håndteres trygt samme dag u/ behov for innleggelse

Forutsetninger

• Kompetanse i front 

• Strømlinjeformet tilgang til diagnostiske tjenester

• Nært samarbeid med primærhelsetjenesten

Akuttpoliklinikken



Kompetanse i front

• Erfarne leger
• Strømlinjeformede prosesser

• Færre undersøkelser

• Kortere konsultasjoner

• Erfarne sykepleiere
• Navigerer pasienten gjennom en kompleks og ukjent

behandlingskjede

Nytt Vscan apparat: «Jula 
kom tidlig i år for overlege Lars 
Petter Bjørnsen»



Logistikk: akuttpoliklinikk



Pasientgrupper: Korttids observasjon

• Lav risiko brystsmerte

• Lav risiko magesmerte

----------------------------------------



Akutt5- korttids observasjonssal



Akutt24- observasjonspost



Kompetanse i front- Akuttleger

• Ny spesialitet mars 2019: Akutt og mottaksmedisin (AMM)

o Fokus på ledelse og fokusert ultralyd diagnostikk

o Vurderer alle pasienter uavhengig av fagtilhørighet

• 8- delt tjenesteplan innført fom. 03.09.18

 7 overleger+ assisterende klinikksjef

 4 nye LIS stillinger

• Vaktfunksjon

 08- 23 alle hverdager

 10-18 helg/ helligdag

• Akuttpoliklinikk

• Samhandlingstelefon 

• Supervisjon LIS1/ stud.med

• Teamledelse

• Obsposten



Inflow:
Samhandling med primærhelsetjenesten

• Forutsetning for å lykkes med akuttpoliklinikk

• Telefonisk samhandling med akuttlege

Mulighet for akuttpoliklinikk neste dag

 Usikkerhet vedrørende indikasjon for innleggelse

• Facebook «2 minutter på akutten- St. Olavs hospital»

• Regelmessige møter med Helsevakta

• Lokal samhandlingsgruppe 

• Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)



Helhetlige og standardiserte pasientforløp

• Brystsmerte

• Magesmerte

• DVT

• Tungpust

• Svimmelhet

 I regi av RSHU (regionalt senter for helsetjenesteutvikling) i samarbeid

Respektive avdelinger

Radiologi

Klinisk kjemisk

Allmennleger

Helsevakta

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)





Outflow

• Samarbeid 

Øvrige avdelinger på sykehuset/ KAD/ sykehjem/ kommune

Forebygge crowding og bedring av

o pasientsikkerhet 

o arbeidsmiljø

• Fullt sykehus

 Ikke et mottaks-, men sykehusovergripende problem

Beleggskoordinator

Kapasitetsmøter m/ andre klinikker og beleggskoordinator

Fullt sykehus prosedyre

Eskaleringsmodell



SILOTENKNING: «Vi har fullt»

LØSNING:
TENKNING PÅ TVERS





ESKALERINGSPLAN

• Nivå 1 prosedyre

• Viktig med daglige fysiske strukturerte kapasitetsmøter

• Beleggskoordinator har en sentral rolle

• Alarmering via Helse-SIM v/ nivå 3

Raskere overføring av pasient fra mottak til avdeling

Økt involvering fra avdelingene

Medvirkning av bakvakter og akuttleger



Take home message

• Fra transitthall til det behandlede akuttmottak

• Kompetanse i front

• God samhandling med primær/ prehospitale tjenester

• Fra døgn til dag med akuttpoliklinikk

• Helhetlige pasientforløp

• Godt samarbeid med avdelingene

• Gode prosedyrer for høyt belegg/ fullt sykehus, kapasitetsmøter 

• Mål: Tryggere, raskere, og bedre for PASIENTENE OG ANSATTE



OPPSUMMERING FRA STUDIEBESØKET

• Assisterende klinikkleder ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, 
Lars Erik Laugsand åpnet besøket med presentasjonen «Det nye 
akuttmottaket – tid for paradigmeskifte». Denne presentasjonen 
ligger her på prosjektsiden vår.

o Utfordring: 
− Økning i antall pasienter, i tillegg har pasientene større forventninger enn tidligere – vet 

hva man har krav på i større grad enn før. 
 Likevel: Ingen nevneverdig økning i antall innleggelser!
 1/3 av pasientene reiser hjem innen 5 timer, og man ser en tilsvarende trend hos andre store 

sykehus.

− Uforutsigbarhet: Kan ikke vite til hvilke tidspunkt pasientene kommer til akuttmottaket, 
dette er en utfordring med tanke på bemanning.

− «Crowding»: Utfordrer pasientsikkerheten

https://prosjektweb.helse-midt.no/sites/hnt/fremragende-akuttm/Arbeidsoppgaver/(5.0)%20Innhente%20erfaring%20fra%20andre%20akuttmottak/16.10.2019%20Laugsand.%20Det%20nye%20akuttmottaket.pptx


OPPSUMMERING FRA STUDIEBESØKET

• Vi fikk en innblikk i hvordan de har angrepet utfordringen ved St. Olavs 
(dette beskrives godt i presentasjonen).

• Kompetanse i front – både leger og sykepleiere ble pekt på som viktig/en 
nødvendighet.

o Har 8-delt tjenesteplan – dvs. det er alltid legeressurs tilgjengelig i mottak.
o LIS 1 er ikke alene i mottak.

• Inflow – god samhandling avgjørende: 
o Opprettet en egen Facebook-gruppe (både åpen/offentlig og lukket gruppe)
o Har egen samhandlingstelefon  har fokus på å være på tilbudssiden.

− Resultatet blir at man klarer å lande flere uavklarte pasienter før de kommer til 
akuttmottaket, og kan dermed unngå unødvendige innleggelser. 

o Egne samhandlingsmøter
o Utvikler forløp sammen med fastlegene (legges inn i NEL)



Oppsummering
• Monica Isaksen har vært ansvarlig for et prosjekt i akuttmottak i HMR, det kan være aktuelt å ta 

kontakt med henne.

• Ved St. Olavs er akuttmottaket organisert i egen klinikk som inkluderer prehospitalet tjenester, 
akuttavdeling og AMK. Klinikken er felles for Trondheim/Øya og Orkdal.

• Vi fikk forslag til andre foretak mtp studiebesøk: Haukeland (mye det samme som St. Olavs, men i 
større format), Bodø (noe nybygg, bruker Imatis, har mottaksleger), Skien, Fredrikstad/Kalnes (har 
et tettere samarbeid med medisin enn man har ved St. Olavs). 

• Erfaring fra Sykehuset Namsos: vi glipper på den kirurgiske sepsispasienten.

• Nøkkelen: Kompetanse i mottak – dette vil potensielt være det ene tiltaket som har størst effekt.

• Økt sykepleierkompetanse: ALMS-kurs, KITS-kurs  sammen med leger og ambulanse. Overføring 
av informasjon på tvers av personell er svært viktig.

o Klinikk ved prehospitale tjenester i HNT formidler at de har kapasitet til å kjøre kurs for andre klinikker.

• Med tanke på evt. organisatoriske endringer: Svært viktig at dette er forankret hos direktør og 
øvrig ledelse. Ved. St. Olavs oversendes informasjon til direktør hver måned (antall pasienter, hvor 
stor andel legges inn/sendes hjem, mv).







FREMRAGENDE AKUTTMOTTAK
Studiebesøk 
Sykehuset Østfold, Kalnes

Oppsummering

10. januar 2020 Befolkningsgrunnlag : 297.000

Antall pasienter 2019: 41722

TILBAKE TIL 
INNHOLD?
KLIKK HER!



DELTAKERE

Til stede
• Tuva Holan Bjerkan

• Nina Veronica Myrvik

• Knut Anders Been Larsen

• Dale Wilhelm Pearson

• Rune Wagnild

• Jørgen Selmer

• Grete Sivertsen

• Sturla Røiseng

Forfall
• Børge Lillebo 

• Steven Kudra

• Odd Kåre Hestmo

• Gry Therese Heir

• Odd Eirik Elden



PROGRAM FOR DAGEN

12.00………..   : Lunsj, presentasjon av deltagere

12.15-12.45   : Presentasjon av prosjekt  "Fremragende akuttmottak".

12.45 – 13.15:Presentasjon av Akuttmottak Kalnes

13.20- 14.00  : Omvisning i Akuttmottak

14.10– 14.20: Kompetanse i front

14.20 – 14.40: Plan ved høy aktivitet

14.40 -15.00   : Spørsmål og svar



Organisasjonskart

En del slides er lånt fra 
sykehusets egne  
fremvisninger og grafer.



AKUTTMOTTAK

• Seksjonsleder Line Fjell
• 19 senger
• Mottar pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp innen  fagområdene :

medisin, kirurgi, nevrologi, ortopedi og gynekologi. 
Kritisk syke innen pediatri, ØNH og ØyE

• Triagerer ( RETTS), undersøker, behandler og observerer
• Mottok  41 772 pasienter i 2019
• Gjennomsnittlig  ca 115 pasienter i døgnet
• «Ferdigbehandler» 37 % av pasientene 
• Gjennomsnittlig liggetid 4,2 timer



OBSERVASJON/AKUTTKIRURGI

• Seksjonsleder Tone Skauen

• Totalt 22 senger

Observasjon – 13 senger

Akuttkirurgi – 5 kirurgiske observasjonssenger 

4 medisinske korttidssenger

• Ø-hjelps pasienter med behov for observasjon før beslutning om innleggelse eller 
hjemsendelse

• Observasjonstid opp til 12(24) timer

• Observasjon 6398 pas /år – liggetid ca 15 timer

• Akuttkirurgi  3699 pas /år – liggetid ca 18 timer



• Spesialsykepleiere

• Sykepleiere

• Hjelpepleiere

• Helsesekretærer/sekretær

Akuttmottak:  79 årsverk 100-110 sykepleiere

Kontortjenesten: 13,25 årsverk (tilstede 24/7)

Observasjon/Akuttkirurgi: 31,7 

Personellet rullerer ikke. Starter ofte på obspost før de 
får opplæring i AM.

ANSATTE



PASIENTDATA

• Antall ø.hjelp pasienter per år 41.722 , i tillegg kommer skadepoliklinikk.

• Gjennomsnitt 115 pasienter per døgn

• Gjennomsnittlig oppholdstid i AM 4,2 timer

• Ingen elektive pasienter i AM

• Kreftpasienter som er hjemme, kontakter kreftavdeling ved sykepleier eller lege. Kommer til AM

• Observasjonsposten 37% av pasientene snus i AM(ferdigbehandlet) (mange kan komme tilbake 
neste dag.)

• 37% av pasientene snus i AM pga kompetanse i front. Avtaler undersøkelser til neste dag f.eks DVT 
til ultralyd, brystsmerter til arbeids EKG. 

• MEN: dårligere pasienter kommer på natt. Få kan/skal snues på natt. 

• Halv ø hj pol medisin lokalisert til akuttmottak fra feb. 

• Vil styre pasienttilstrømming ved bruk av triagefarve. Gule og grønne pasienter skal til Legevakt. 

• Standardisert hvilke pasienter som KAN snues 

• Både til spesialister og til overlege i akuttmottak  ????



• 6 overleger ble ansatt når de slo sammen Fredrikstad og Moss i 2012. 2015  
innflytting Kalnes. 

• Mistet  mange erfarne sykepleiere ved flytting til Kalnes. Disse er nå i ferd 
med å komme tilbake.

• Minst 2 leger skal ha AMM spesialiteten. 

- AMM leger må ha god indremedisinsk erfaring som bakgrunn

• Overlegekompetente i hvert område.

• Mest kompetente LIS 2. Lis 1 og LIS 2 tar opp journal, men de MÅ konferere 
med konfereringsvakt.  

- Vanskeligere med kirurger.

KOMPETANSE I FRONT



• Bakgrunn for satsning på akuttmottak
o Befolkningen har høyt forbruk av helsetjenester / sykehustjenester

o Lavt sengetall

o Dårlig poliklinisk kapasitet

Fokus fremover i tid

o inflow

o Teknologi

o Behandle lokalt

o Kapasitet  og logistikk



SUKSESSKRITERIER

• Må være flere overleger for å skape et fagmiljø

• Behandling og utredning i stedet for sortering beholder leger over tid. Blir spennende og 
interessant å jobber der, samt at de får utført prosedyrer de må kunne. 

• Konfereringstelefon (overlege)

• Råd 1: Øke den polikliniske aktiviteten i AM for å få flere LIS 2-stillinger. 

• Overlege på obspost. 

• Sal med 6 senger der alle kritisk syke pasienter blir lagt. Bemannet med en overlege og 2 
spl som til enhver tid har fullstendig oversikt. 

• Fokus på fagutvikling og kompetanse heving blant sykepleier

oppgaveglidning

• Engasjerte personale

• Diagnostikk – ikke  bare sortering. Viktig for at det skal bli en spennende arbeidsplass



Antall opphold 2018-2019: økt med 6,8 % 
Liggetid 2018-2019: 
økt med 0,2 timer 



Areal og bygningsmessige forhold



UTFORDRINGER FOR KALNES I 2020

• For liten plass i mottak

• Skrankesone med mye støy

• Pasient tilstrømning – økende antall på natt og 
helg

• Kapasitet døgnområder

• Bemanning i akuttmottak spesielt på natt og 
helg

• Bruken av de kirurgiske obs sengene

• Bruken av Imatis ( hvordan få ALLE til å 
bruke dette )

• Triage i akuttmottak/ambulanse

• Logistikken rundt «gående pasienter»

• Rekruttering av egnede sykepleiere 
med rett kompetanse 

• Samtidighetskonflikter ( MAT, 
trombolyse, traume,  hjertestans )

• Vekterbruk



HVA FUNGERER?
Det meste fungerer i vårt sykehus, MEN det er mengden…..

• God tilgang på leger

• Simuleringsøvelser / fagutvikling

• Team mottak ( MAT (medisinsk akutt team), Traume, Trombolyse)

• Tverrfaglig samarbeid 

• Forbedringsarbeid (har egen forbedringsagent) – ukentlige møter

• Ledelse av seksjonen / oppfølgning av medarbeiderne

• IKT løsninger (alle har egen jobbmobil der de kan følge med alt ab 
bl.prøver, rtg.svar, om vitale parametre endrer seg etc)



Oppsummering fra studiebesøket
• Orange pasienter kommer direkte til sykehus uten innom fastlege/lv. 

• Benytter RETTS triagesystem

• Må være flere overleger for å skape et fagmiljø

• Behandling og utredning i stedet for sortering beholder leger over tid. Blir spennende og interessant å jobber der, samt at de får 
utført prosedyrer de må kunne. 

• Alltid overlege på vakt (medisinsk). 

• Konfereringstelefon (overlege)

• Råd 1: Øke den polikliniske aktiviteten i AM for å få flere LIS 2-stillinger. 

• Råd 2: Ikke bygg åpne landskap støy og brudd på taushetsplikt. Bygg båser/små arbeidsrom.

• Overlege og LIS 2 på obspost (også i helgene).

• Sal med 6 senger der alle kritisk syke pasienter blir lagt. Bemannet med en overlege og 2 spl som tilenhver tid har fullstendig 
oversikt. Enerom låser  personell.

• Økende bruk av helsearbeidere. Sitter i ekspedisjonen, får opplæring i «det kliniske blikk», tar blodprøver, bistår ved triage. 

• Gode IKT-verktøy (skjermer overalt som viser aktivitet, hvem som venter på triage, hvem er under beha etc. I tillegg hadde alle 
egen vaktmobil der man kunne følge sin pasient (endring i VP, når blodprøvesvar forelå etc))

• Har egen plan for tiltak ved Høy aktivitet

• Dips, Metavision, Imatis, Compact m EKG, E- resept, Lab syst, rtg system etc







FREMRAGENDE AKUTTMOTTAK
Studiebesøk
Haukeland Universitetssykehus Bergen
Oppsummering

12. Januar 2020

Befolkningsgrunnlag : 510.000

Antall pasienter 2019: 39000

TILBAKE TIL 
INNHOLD?
KLIKK HER!



DELTAKERE

Til stede

• Steven Kudra

• Sturla Røiseng

• Grete Sivertsen

Forfall

• Børge Lillebo 

• Tuva Holan Bjerkan

• Knut Anders Been Larsen

• Rune Wagnild

• Odd Kåre Hestmo

• Gry Therese Heir

• Nina Veronica Myrvik

• Dale Wilhelm Pearson

• Jørgen Selmer

• Odd Eirik Elden

*I tillegg var fagutviklere fra Sykehuset Namsos og Sykehuset 
Levanger (Birgeir Skotnes, Marit Bye Mæhre og Anette Stavrum 
Nilsen) med som observatører, men ikke som del av prosjektet

Sykehuset Østfold og Universitetssykehuset Nord- Norge UNN var også 
på besøk denne dagen.



Program 12.2.2020
Sted Møterom Mottaksklinikken 3. etg. Sentralblokken Tid Tema Ansvar 
08:45 Møte i Sentralblokken i 0. etasje 
09:00 – 09:30 Presentasjon av Mottaksklinikken og Mottaksmodellen Klinikkoverlege Rune Bjørneklett 
09:30 – 09:45 Presentasjon av prosjektet «Fremragende akuttmottak» Prosjektleder Grete Sivertsen, 

Sykehuset Levanger 
09:45 – 10:00 Pause 
10:00 – 11:00 Omvisning i Mottaksklinikken Akuttmottak, Korttidsposten 

og Utgreiingsmottak 1 og Utgreiingsmottak Heidi S. Brevik, Robert Nekkøy, Anita Hestad 
Anne Kristin Knudsen 

11:00 – 11:30 Fagutviklerenes rolle Akuttmottak Simulering, Cathrine Gjøsund, fagutviklingssykepleier 
11:30 – 12:00 Lunsj 
12:00 – 13:00 Noen «input» frå prosjektet «Helhetlig teneste i Akuttmottak» 
Fleire tema 

Triage – i og utenfor sykehus 
Kompetanse i front/teamtriage
Plan for høy aktivitet/Intern beredskap 
Digitale verktøy 
Annet? Heidi S. Brevik og evt. andre 

13:00 – Andre tema dere ønsker å ta opp eller evt. presentere fra egne sykehus Alle 





-Internundervisning hver onsdag
-Simulering
-BEST kurs
-KITS 
-Fagdager
-Kurs og konferanser
-Ressurspersoner
-Fasilitatorer/ instruktører
-Kasustikk på morgenen?

Fagutvikling i akuttmottak



Helhetlig tjeneste i Akuttmottak (prosjektet 

overført til drift (AKMO) januar 2020)
Mottaksklinikken etablert 2014
Bygget på annet arbeid på mer «overordnet nivå»: 
Forbedring av pasienthåndtering
Mottak av pasienter i Akuttmottak
Kartlegging av arbeidsprosesser i Akuttmottak
«Vaktprosjektet»
Opplæring av leger på vakt i Akuttmottak

Helhetlig tjeneste ønsket å ta forbedringsarbeidet til der 
verdiskapningen skjer –til pasientene
Viktig med arbeidsmetodikk som legger til rette for at 
personell i pasientrettet virksomhet kunne bidra med erfaring 
og kunnskap

Helhetlig tjeneste i Akuttmottak 
Mål for prosjektet:
Pasienter i Akuttmottak skal oppleve 
en helhetlig tjeneste som gir rett 
hastegradsvurdering, rask og presis 
diagnostikk og behandling, samt 
plassering på rett avdeling



Tilpasning av 
lokalene i Triage–
en forutsetning for 
primærvurdering/
Triage av alle rett 
etter ankomst 



Hvem jobber i Akuttmottak
• Sykepleiere / spesialsykepleiere
• Leger
• Helsesekretærer
• medisinerstudenter







OPPSUMMERING FRA STUDIEBESØKET

• Har obs.post med 20 senger 

• Sengepost 23 + 18 senger – Geriatrisk og kirurgisk profil

• 80% av pasientene innlagt på denne posten utskrives til bosted

• Diagnostisk senter

• Triagesal 6 senger + 2 stoler

• Har egne retningslinjer for primærvurdering i akuttmottak (lommeformat)

• Egen retningslinje for intern beredskap i akuttmottak ved høy aktivitet

• Har eget introduksjonskurs for primærvakter i akuttmottak- Læringsportalen



OPPSUMMERING FRA STUDIEBESØKET
• Er tydelig på ansvar og arbeidsoppgaver for de som er i akuttmottaket 

• Har en konferanse telefon men ikke satt i system

• Egen plan for høy aktivitet

• Utstrakt fagutvikling drives i klinikken

• Bruker SATS som triageringsverktøy
o Klinisk prioriteringsliste

o Triage Early Warning Score (TEWS)

o Klinisk skjønn

• Mye bruk av lettfattelige og korte retningslinjer gjerne i lommeformat

• Røde og oransje pasienter skal til fagspesifikke avdelinger







FREMRAGENDE AKUTTMOTTAK
Studiebesøk
Nordlandssykehuset Bodø
Oppsummering

13. januar 2020

Befolkningsgrunnlag : 84082

Antall pasienter 2019: 12113

TILBAKE TIL 
INNHOLD?
KLIKK HER!



DELTAKERE

Til stede
• Odd Kåre Hestmo

• Steven Kudra

• Gry Therese Heir

• Nina Veronica Myrvik

• Dale Wilhelm Pearson

• Odd Eirik Elden

• Jørgen Selmer

• Grete Sivertsen

• Sturla Røiseng

Forfall
• Børge Lillebo 

• Tuva Holan Bjerkan

• Knut Anders Been Larsen

• Rune Wagnild

*I tillegg var fagutviklere fra Sykehuset Levanger 
(Marit Bye Mæhre og Anette Stavrum Nilsen) med 
som observatører, men ikke som del av prosjektet



INTRODUKSJON

Vi ble tatt godt i mot av avdelingsleder Hanne Marit Brenden 
enhetsleder Bente Bang og overlege Eirik Hofstad .

Avdelingsleder har ansvar for AM, observasjonspost og AMK.

I praksis hadde avdelingsleder fokus på AMK, og enhetsleder på AM     
og observasjonspost.

Overlege ansatt i medisinsk klinikk- arbeidsted AM i 50 % stiiling

En del slides er lånt fra 
sykehusets egne  
fremvisninger og grafer.



ORGANISERING



ORGANISERING

• Akuttmottaket plassert i prehospital klinikk

• Avdelingen består av tre lokasjoner:
1. AMK – samlokalisert med 110 og 112 på Albertmyra

2. Akuttmottaket

3. Observasjonsposten, pr tiden har 8 senger. 



• Ingen leger ansatt i akuttmottaket, tilsatt i respektive klinikker  
• Sykepleiere rullerer som hovedregel mellom to lokasjoner.
• 69 sykepleiere i avdelingen. 17 spesialsykepleiere
• Bemannningsplan AM 4/2/5/3 Obs 2/2/2
• Nyansatte starter å jobbe på obspost, for deretter å sluses inn i AM.
• I tillegg er det to ambulansekoordinatorer og 6 merkantile

ANSATTE



• Nytt akuttmottak fra 14 juni 2018. Ferdigstilles våren 2020

• 6 behandlingsrom, 1 akuttstue rigget for 2 pasienter

• Triage område og ventesone

• Eget smitterom med eget wc

• Båresenger i akuttmottak. Pasientene får seng oppe på sengepost

• De ønsker ny CT i nytt akuttmottak med radiolog tilstede

• De er stort sett fornøyd med lokalene sine

AREAL 



• Antall pasienter i 2019 : 12113

• Gjennomsnittlig 33 pasienter i døgnet, de fleste kommer mellom kl 11-19. 
Høyest antall pasienter var i februar 2019 med 63 pasienter på et døgn. 

• Mottak av med pol ø-hjelp hele døgnet.

• Mottak av kir/ort ø-hjelp etter kl 16 på ukedager. 

• Ingen elektive pasientmottak.

• Mottak av pasienter fra lavere og høyere omsorgsnivå. 

• Medisinske barn og kirurgiske barn

• Barn under 8 år tas imot på barneavdelingen

STATISTIKK PASIENTER



OBSERVASJONSPOST
• Observasjonspost utvides fra 8 til 12 senger

• Krav: Pasienten skal være oppegående klar og orientert

• Liggetid 24 timer, men kan utvides til 72 timer

• Antall obspasienter i 2019: 1935,av disse skrives ca 70 % ut til hjemmet.

• Observasjonsposten er buffer for sykehuset

• Tips: Ikke definer sengeplasser til spesialitet

• Type diagnoser
o Brystsmerter
o Nyre og gallestein
o Atrieflimmer - el.konvertering
o Syncope
o Intox
o Commotio
o Infeksjoner





KOMPETANSE I FRONT

• AMM: 4 indremedisinere starter nå utdanningsløp. Må jobbe 3 år 
som indremedisiner for å starte på AMM-løp

• Bør drives diagnostikk og behandling. Ultralydkompetanse er sentralt

• 1 AMM lege frem til kl. 15.00 (ønsker å få utvidet arbeidstiden til 
AAM). Etter kl 15: LIS 1,2,3 kir ort/med. 

• Dedikerte leger med interesse for AM  avgjørende - diagnostikk / 
utredning viktig for at det skal bli en attraktiv arbeidsplass.

• Jobber for å kombinere AM med visittgang på OVA / INT.



SAMARBEID MED ANDRE

• Sykehuslege kan ikke legge inn på KAD plasser

• De har ikke egen konferansetelefon for leger i distrikt

• Erfarne og stabile leger i distrikt, noe som letter samarbeidet

• Godt samarbeid med primærleger ved felles fagmøter der de får 
poeng for oppmøte (og primærlegene velger tema)

• Har ambulant psyk.team som kommer til AM ved behov



HVA ER DE MINDRE FORNØYD MED: 

• Pasientflyt, spesielt når sengepostene er full. 

• Forløp for meldte gule og grønne triagerte smittepasienter for 
eksempel MRSA, ESBL ol. 

• Forventinger fra sengepost på hva som skal være gjort med pasienten 
før ankomst til sengepost.  

• Når sykehuset er fullt lages det snarveier og alternative løsninger for 
pasientmottak som ikke alltid er heldig.
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Hvor sendes pasienten?



Teammottak for pasienter med mistanke om: 
Hjerneslag.
Traumemottak
Sepsismottak
Medisinsk mottak 

Teammottak:



OPPSUMMERING FRA STUDIEBESØKET
• Bruker RETTS som beslutningsstøtte / triagesystem

• Sykepleier i AKMO tar imot innmelding fra ambulansen selv

• Alle pasienter skrives inn som poliklinikk, endrer til innleggelse når det 
bestemmes. 

• Akuttmottaket tar blodprøver selv 

• Smittepasienter stoppes i akuttmottak. Smittevask av ROBOT

• Dataverktøy: Dips. Imatis, AMIS, Nødnett, Docmap

• Har i dag ikke noe system for ø.hjelps timer

• Ønsker akuttsykepleieutdanning på grunn av lekkasje av erfarne sykepleiere

• Viktig å tenke tverrfaglig , involver alle som møter pasienten i AM. Respekt og 
innflytelse

• Finne ting å kombinere med, slik at det blir interessant for legene å jobbe i AM
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• 35 273 pasienter igjennom akuttmottak 

• 96,6 pasienter per dag (gj.snitt)

• 22,9 % ble avklart i akuttmottak (avklaringsmottak)

o Spesifikt pr fag: 21 % medisinsk, 31 % kirurgisk, 18 % 
ortopedisk, 26 % nevrologisk, 9 % AB, 13 % ØN/PL,  4 % BA

• 4,17 timer er snitt liggetid for pasienter avklart i mottak

• 3,55 timer er snitt liggetid for pasienter innlagt via mottak

• 8164 Ø-hjelp pasienter går igjennom  Skadepoliklinikken. Totalt 
ca.14.000 i 2019 inkludert kontroller. 

Akuttmottaket ved SUS, nøkkeltall 2018*

18 829 
53 %

8 686 
25 %

3 302 
9 %

2 663 
8 %

1 367 
4 %

349 
1 %

77 
0 %

Fordeling per fag

Medisinsk

Kirurgisk

Ortopedisk

Nevro

AB

ØN/PL

BA

* Data er basert på Meona og Nimes data for 2018.  

Pasientdata



Dagens akuttmottak

• Flere fag- med sine strukturer

• Kirurgi

• Nevrologi

• Medisin

• Ortopedi

• Blod og kreftsykdommer



• 83 Årsverk. Rundt 120 ansatte ( inkludert de i permisjon m.m.) + rundt 30 
ringevikarer.

• Spl bemanning: 16 på dag. 17 på kveld. 10 på natt. (mindre på helg). 
• Bemanningen skal dekke, akuttmottak, 1 spl på AMK, spl skadepol, 

pasientflyt ettermiddag, natt og helg.

• 34 Helse/medisinske sekretærer (organisert som egen seksjon med egen 
leder.  Arbeidsoppgaver:

Sitter på innskriving, i luke på poliklinikken, tar i mot og registrere 
pasienter for akuttmottak (inkludert innmelding fra lege), er 
med i triage på ettermiddagen, tar blodprøver i avdelingen på 
dag og kveld (spl på natt). Hatt en oppgave glidning. 

Ansatte

Fagutv.spl Stian Bergby og Avd.sykepleier Leif Christian m Andersen



• Med: B (nærspesialister som er teamleder på dagtid)/ T (nesten 
kardiologer som triagerer) / A1 / A2 / A3 / C (kardiolog)

• Kir: P1/P2 + P1 mellomvakt + deler på turnus 
med Ort

• Ort: 1 + Turnus (+ skadepol) 
• Nev: 1 / 2
• ABK: Forvakt onk/hem dagtid  
• 8 LIS med på vakt samtidig i AM

Kompetanse i front.
Legebemanning



Organisering på medisinsk side

Har et stort antall pasienter- vist et tydelig behov for oversikt og 
ledelse

Klinisk leder i triage (i front)

Klinisk leder i undersøkelse og behandlingsenhet

Oversikt, koordinere, samarbeide med vaktleder, diskutere pasienter 
på tvers med andre fag, bli konferert med. 



• «å ta ansvar for kliniske beslutningsprosesser, gitt din rolle 
i et team til enhver tid, som adresserer fire viktige 
operasjonelle verdier i møte med pasienten 

1. Tillit, 
2. Kvalitet, 
3. Responsivitet, (å tilby det som er rett for pasienten)

4. Effektivitet (ikke sløse med tid eller ressurser)

Klinisk ledelse - definisjon



Areal og bygningsmessige forhold



OPPSUMMERING FRA STUDIEBESØKET
• Konferansetelefon (bæres av nærspesialist med/nevro)
• Stort fokus på ETA: estimert tid til ankomst for å planlegge aktiviteten best 

mulig. 
• Har Plan for høy aktivitet (PHA): 3 nivåer, hvor hele sykehuset er involvert 

hvis man når nivå 3 (høyste nivå)
• Tar ikke imot barn (hvis de ikke er kritisk syke/skadde)
• Tar ikke imot ØNH-pasienter eller fødepasienter.
• Mottakssykepleiere rykker ut til hjertestans på hele sykehuset (42% 

overlevelse på inhospital stanser) 
• Har egen simuleringskoordinator (kjører øvelser nesten hver dag)
• 25-30 nyansatte sykepleiere hvert år, spl deles inn i fire nivåer etter 

kompetanse. Turnus sikrer god spl.kompetanse på hvert skift. 



OPPSUMMERING forts

• Kjører nå et prosjekt ang kompetanse i front: Overlege, sykepleier og 
LIS 1 og LIS 2 møter pasienten samtidig. Triage og rask undersøkelse 
og avklaring. Overlege trekker seg ut og spl/LIS fortsetter. Dette gir 
sikkert mottak og god opplæringssituasjon. 

• Har egne kurs for «Klinisk ledelse i team»: Målet med kurset er at det 
skal være trygt å være pasient og det skal være gøy å gå på jobb. Man 
lærer å ta ansvar for progresjon, kommunikasjon og 
situasjonsforståelse. 

• Får nytt sykehus i 2023. Tenker da litt «trekkspill-mottak»: Krymper 
mottaket i de perioder det er lite pasient tilstømming, utvider etter 
behov. 
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2 Hva slags rapport er dette? 

Det er tidligere vedtatt at det i SNR skal etableres en korttidspost i nærheten av akuttmottaket [4]. 

Målsettingen er at mange av pasientene som mottas som øyeblikkelig hjelp raskt skal kunne 

vurderes, diagnostiseres, behandles og skrives ut uten innleggelse på ordinær sengepost.  

Etablering av korttidspost er i 2018/2019 nærmere utredet gjennom et fokusert prosjekt «OU SNR 

Korttidspost» [2][3]. Dette er en sluttrapport fra prosjektet. Sluttrapporten redegjør for funn som er 

gjort i prosjektet og begrunnede anbefalinger for hvordan korttidspost best kan etableres. Det gis 

også anbefalinger til tiltak som kan gjennomføres i forkant av SNR og dels også tiltak som strekker 

seg utover selve korttidsposten. Mye av det som foreslås er også aktuelt for øvrige deler av Helse 

Møre og Romsdal, utover SNR. 

Målgruppen for dokumentet er SNR prosjektorganisasjon med styringsstruktur, HMR ledergruppe, 

ledere og ansatte med tilknytning til akuttmottak, pasientorganisasjoner og andre interessenter i 

utviklingen av en best mulig akuttmedisinsk kjede. 

2.1 Rapportens struktur 
Prosjektets sentrale anbefalinger og konseptuelle forslag for etablering av Korttidspost i Helse Møre 

og Romsdal er redegjort for i første del av sluttrapporten. Leseren vil da tidlig gjøre seg kjent med 

prosjektets anbefalte konsept for Korttidspost.  

I neste del vil leseren få presentert innsikter (hovedfunn) som er etablert i prosjektet på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå. Prosjektet har vektlagt å være kritisk til både behov og gevinstpotensial for 

korttidspost i Helse Møre og Romsdal. Det er viktig å ha et tydelig bilde av gevinstpotensial for 

anbefalt korttidspost. 

Rapporten gir deretter en detaljert gjennomgang av de kritiske faktorer som er identifisert for å 

lykkes med anbefalt korttidspost og hvordan prosjektet anbefaler å løse disse kritiske faktorene.  

Til slutt er det en detaljert gjennomgang av gjennomføringen av prosjektet. Alle dokumenter som er 

referert til eller er benyttet som underlag i skriving av sluttrapport er ført i referanseliste (Vedlegg 6: 

Referanser). Alle åpent tilgjengelige referanser er det lagt inn link til slik at leseren enkelt kan gå 

dypere inn i materialet om en ønsker det.  
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3 Oppsummering og anbefalinger 

Hva er korttidspost? 

 Korttidsposten er et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten som er spesielt innrettet mot 
korttidsbehandling av pasienter med avklarte somatiske volumtilstander.  

Volumtilstand = en klinisk tilstand som hyppig forekommer hos pasienter som tas imot i akuttmottak 
(eks smerter i bryst og buk). 
 

Er Korttidspost en god idé?  

Prosjektet korttidspost HMR, heretter bare benevnt som ‘prosjektet’, har innhentet erfaring om 

utvikling og drift av konsepter som korttidspost ved flere sykehus i Norge. Prosjektet opplever at 

begrepene korttidspost, observasjonspost samt ø-hjelps poliklinikk flyter noe over i hverandre, men 

de synes å bygge på det samme idégrunnlaget; en korttidspost skal understøtte trygge og effektive 

pasientforløp for hyppig forekommende volumtilstander, og unngå unødvendig ventetid i 

pasientbehandling.  

Utilsiktet venting er uheldig for pasientene og medfører svak ressursutnyttelse av ressursene i 

spesialisthelsetjenesten. Utilsiktet venting medfører dårlig økonomi for helseforetaket ettersom en 

ikke har betalt for tiden som er medgått i pasientbehandling men for utførte helsetjenester. 

Erfaring fra andre sykehus viser at det er til dels store ulikheter i innhold og organisering av en 

korttidspost. Gevinstene er derfor også ulike. Prosjektet har vært opptatt av hva som er 

suksessfaktorene for å oppnå effektive pasientforløp, og hvordan disse skal sikres i etablering av en 

korttidspost i HMR. De typisk kjente barrierene gjelder tilgang på leger, egnede lokaler og 

tilgjengelighet på støttefunksjoner. Prosjektet peker på flere andre forhold som også avgjør våre 

muligheter for å lykkes med valgte målsetninger for korttidspost i HMR. 

En korttidspost er i utgangspunktet en god idé, men det er mange faktorer som påvirker resultatet av 

å innføre en korttidspost. Målsetning, innhold og organisering er avgjørende for å lykkes. Hvis 

korttidspost blir forstått som en ny «ventesone» kan situasjonen til og med forverres. Det må være 

en tydelig målsetning for etablering av en korttidspost i HMR og vi må kunne håndtere de barrierer 

og suksessfaktorer som kreves for å oppnå et godt resultat.  

I dette kapittel beskrives de sentrale anbefalinger for etablering av korttidspost i HMR. Begrunnelse 

for disse anbefalinger er redegjort for i rapporten. Ved gjennomlesning av hele rapporten håper vi 

leseren skal få en mer detaljert oversikt over de identifiserte barrierer og suksessfaktorer som er 

avgjørende for god gevinstoppnåelse, og en god forståelse av hva prosjektet anbefaler for å ivareta 

disse suksessfaktorer på en tilfredsstillende måte i gjennomføring av korttidspost. Hensikten er å 

sikre et best mulig underlag for beslutning om etablering og gjennomføring av korttidspost i HMR. 
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Anbefalte målsetninger 

Prosjektets anbefalte hovedmål:  

 Korttidspost skal sikre optimalisert arbeidsflyt og ressursutnyttelse som understøtter 

redusert ventetid og raskere pasientforløp, samt økt kvalitet i pasientbehandlingen med 

påfølgende lavere risiko for feil.  

Prosjektets anbefalinger er innrettet for å kunne lykkes med denne målsetningen.  

 

Anbefalt konsept: Hurtigsykehus i sykehuset 

Prosjektet anbefaler å etablere korttidspost som et hurtigsykehus i sykehuset. Korttidsposten er et 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten som er spesielt innrettet mot korttidsbehandling av 

pasienter med avklarte somatiske volumtilstander. Korttidsposten er en arena for behandling av 

pasienter som allerede før overflytting fra akuttmottak har en tydelig og ferdig utarbeidet plan, som 

tilsier forventet ferdigbehandling og utskrivning fra korttidspost i løpet av 24 timer. 

Prosjektets anbefalte tilnærming er å etablere korttidspost som en del av en helhetlig 

virksomhetsprosess i akuttkjeden, lokalisert som en enhet i fysisk nærhet til akuttmottaket. Det er 

valgt slik tilnærming fordi det er en rekke faktorer på «utsiden» av selve korttidsposten som vil 

påvirke om en lykkes med å oppnå hensikt og forventede gevinster av en korttidspost.  

Dette handler om å sikre en optimalisert arbeidsflyt og ressursutnyttelse som understøtter redusert 

ventetid og raskere pasientforløp, samt økt kvalitet i pasientbehandlingen med påfølgende lavere 

risiko for feil.  

 

Identifiserte barrierer og suksessfaktorer i korttidspost 

Det er mange avhengigheter og barrierer som må overvinnes for å kunne lykkes med å etablere en 

korttidspost i sykehuset. De nødvendige nøkkelfaktorene er illustrert i følgende figur og kort forklart 

under. Figuren forklares fra toppen, «med klokka» rundt og med de innerste momentene til slutt. 

Faktorene kommer også igjen i mer utfyllende form andre steder i rapporten. 
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Figur 1 - Nøkkelfaktorer for å lykkes med korttidspost 

 

 Inklusjonskriterier (målgrupper) 

Korttidsposten kan ikke være «alt for alle». Inklusjonskriteriene for korttidspost skal stå i 

forhold til det behandlingstilbudet som posten optimaliseres for, slik at den brukes aller mest 

til det den er aller best på. Inklusjonskriteriene må videreutvikles basert på erfaring, med 

følgende utgangspunkt: 

(1) Pasienten behandles som øyeblikkelig hjelp 

(2) Pasienten er over 18 år 

(3) Pasienten forventes å kunne utskrives innen 24 timer ut fra den vurderingen som er 

gjort i akuttmottaket 

(4) Begrenset tilsynsbehov/overvåkningsbehov 

 Standardiserte pasientforløp 

Det er viktig at det utarbeides standardiserte pasientforløp for hyppig forekommende 

tilstander (volumtilstander).  

 Behandlingsplan (fra akuttmottaket) 

Det er også avgjørende at pasienter som sendes til korttidspost har en tydelig og ferdig 

utarbeidet plan for videre utredning og oppfølging, slik at en kommer raskt i gang med 

behandlingen og bruker mest mulig av tiden til å gjennomføre tiltakene.  

 Hjemreiseplanlegging 

Etter ankomst og mottaksregistrering starter planleggingen av pasientens hjemreise, slik at 

man er i forkant av den forventede situasjonen hvor pasienten er ferdigbehandlet og klar for 

hjemreise.  
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 Jobbglidning 

Klare forløp gir mulighet for å drøfte sammensetningen av arbeidsoppgaver mellom de 

involverte rollene.  

 Beslutningskompetanse  

Tilgang på beslutningskompetanse er en kritisk faktor. Med utgangspunkt i målgruppe, 

pasientforløp og typiske behandlingsplaner er det bedre forutsetning for å planlegge tilgang 

på nødvendig spesialistfaglig beslutningskompetanse. Hensikten er at de aller fleste 

behandlingsrettede beslutninger blir tatt når behovet er tilstede, uten unødvendig venting. 

Det må være klare avtaler og fullmakter mellom leger i akuttmottaket og leger fra 

spesialavdelingene, om forløp og behandlingsplaner for pasientgrupper som skal behandles i 

korttidsposten. 

 Teknologiutnyttelse 

Det er viktig at korttidsposten har en gjennomarbeidet informasjonsflyt og at hensiktsmessig 

utstyr er lett tilgjengelig, særlig i forhold til volumdiagnosene og tilhørende behandlingstiltak 

i de standardiserte pasientforløpene.  

 Arealer 

Korttidsposten må være lokalisert i fysisk nærhet til akuttmottaket for å sikre enklest mulig 

samarbeid og pasientlogistikk. Arealene må være hensiktsmessig utformet i forhold til den 

aktiviteten som skal gjennomføres der. 

 Støttefunksjoner 

Støttefunksjonene er tilgjengelige på en slik måte at de understøtter døgnkontinuerlig 

pasientbehandling – ressursplanlagt i samspill med korttidspost. 

 Styring og ledelse 

Prosjektet anbefaler at styring og ledelse ikke bare gjelder styring av korttidspost, men 

styring av hele prosessen «Behandle Somatisk Pasient akutt». Det er avgjørende å ha en 

styringslinje som kan håndtere de mange faktorene som vil påvirke suksess for korttidspost 

og sikre effektive pasientforløp og god ressursutnyttelse.   

 

Kommunalt samarbeid 

Prosjektet har hatt deltakelse fra kommunene. Det er bred enighet om at det er et stort potensiale i 

samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
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Oppsummert 

Utfordringsbildet i den akuttmedisinske kjeden synes å være lik på tvers av helseregionene. Den 

akuttmedisinske kjeden er under sterkt press som følge av høy vekst i aktivitet gjennom mange år. 

Prognosene mot 2035 viser en fortsatt betydelig vekst i behovet for helsehjelp fra dagens nivå. Det 

synes å være en voksende erkjennelse av at dagens situasjon ikke er bærekraftig. Det jobbes i alle 

helseregioner med en rekke tiltak og utviklingsplaner for å sikre økt bærekraftighet og økt kvalitet i 

den akuttmedisinske kjeden. Et sentralt tiltak er etablering av korttidspost/observasjonspost/ø-hjelps 

poliklinikker.  

Den overordnede ideen for korttidspost i Helse Møre og Romsdal er i samsvar med den overordnede 

ideen ved andre helseforetak i Norge. Prosjektets anbefalinger for Korttidspost i HMR samsvarer 

godt med Helse- og omsorgsdepartementet sitt arbeid med utarbeidelse av ny helse – og 

sykehusplan med fokus på akuttmottak og korttidspost/observasjonsenhet.  Et sentralt poeng i dette 

arbeidet er at nettopp organisering av korttidspost/observasjonspost vil stille nye krav til ledelse, 

organisering og bemanning. Det er også et mål at pasientene skal kunne få en rask avklaring for å 

unngå lange sykehusinnleggelser. Dette samsvarer godt med gruppens valg av konsept og målsetting 

for Korttidspost.  

 «Gode forløp for pasienter med akutte tilstander kan ha stor betydning for bærekraften i 

helsetjenesten. Stadig mer av utredning og behandling skjer i akuttmottaket og i tilknytning til en 

korttidspost/observasjonsenhet, slik at pasienten kan få rask avklaring av sin tilstand og unngå lange 

sykehusopphold. Denne utviklingen stiller nye krav til ledelse, organisering, kompetanse og 

bemanning i akuttmottakene.»  

(beskrevet fra HOD i innkalling til møte ang helse –og sykehusplan 2019). 

En korttidspost er en god idé, men erfaringer viser at det er krevende å lykkes med god 

gjennomføring og god gevinstoppnåelse. Det er mange faktorer som vil påvirke sjansen for å lykkes 

med prosjektets anbefalte målsetninger for korttidspost HMR, som et hurtigsykehus i sykehuset. 

Korttidsposten kan ikke forstås som en isolert enhet men den må forstås og styres som del av en 

større prosess, som prosjektet har valgt å benevne som «Behandle Somatisk Pasient akutt». 

Prosjektet anbefaler å etablere Korttidspost som del av prosessen «Behandle Somatisk Pasient 

akutt».  

De mest kritiske faktorene for vellykket gjennomføring av korttidspost gjelder; 

 Styring og ledelse der prosjektet anbefaler en styringsmodell som gjelder resultatmål av en 

prosess «Behandle Somatisk Pasient Akutt». Slik styringsmodell bygger på prinsipper om 

prosessorientert virksomhetsstyring og taktisk planlegging i helsetjenesten. De sentrale 

ressurseiere av innsatsfaktorene i Korttidspost må ha eierskap og ansvar for at en lykkes 

med å realisere felles resultatmål, helhetlig koordinert og ledet av en bemyndiget 

prosesseier. 

 Målsetningene for korttidspost vil ikke kunne oppnås uten riktig bemanning og da spesielt 

tilgjengelighet på beslutningskompetanse.  

Prosjektet anbefaler at videre planlegging og tilrettelegging for slik Korttidspost i Helse Møre og 

Romsdal HF tar utgangspunkt i styrings- og ledelsesdimensjonene i det foreslåtte konseptet for 
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korttidspost. Det er avgjørende at videre planlegging og tilrettelegging har god lederforankring og 

evner å samle de sentrale ressurseiere om felles resultatmål for aktivitetene. I videre 

detaljplanlegging vil det være sentralt hvordan en styrer bemanningen ut fra aktivitetene slik at 

virksomheten opplever en best mulig helhet både for pasienter og ansatte.  

Prosjektet anbefaler at korttidspost har noen faste ansatte legeressurser, men øvrig bemanning må 

planlegges i en sammenheng med de ressurseiere som «eier» bemanningen som kreves i 

Korttidspost. Vi må gjennom felles planlegging sikre at bemanningen brukes riktig. Den mest 

konkrete nyskapningen i prosjektet gjelder etablering av korttidspost men den større innovasjonen 

er kanskje å sikre bedre planlegging og styring av bemanning og aktiviteter på tvers i virksomheten.  

Se også kapittel 9; Sluttord 
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4 Bakgrunn og organisering 

Ledergruppa i Helse Møre og Romsdal vedtok 16.05.17 «styringsdokument for organisasjonsutvikling 

i sykehuset Nordmøre og Romsdal» [3]. 

4.1 Gjennomføringen av prosjektet 

Prosjektet er gjennomført i 6 hovedfaser;  

1) Oppstartsfase  

2) Innsiktsfase  

3) «Spissing» av problembeskrivelse og mål for konseptet Korttidspost o 

4) Beskrivelse av konsept for Korttidspost i SNR  

5) Plan for pilotering  

6) Sluttrapport.  
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5 Definisjoner 

Sentrale begreper brukt i rapporten. 

Korttidspost Korttidsposten er et akuttmedisinsk behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten 
som er spesielt innrettet mot korttidsbehandling av pasienter med avklarte 
somatiske volumtilstander. 

Avklart til korttidspost Begrepet «Avklart til korttidspost» betyr at pasienten og pasientens tilstand 
oppfyller inklusjonskriteriene for korttidspost. 

Flyteffektivitet Flyteffektivitet er et mål på hvor mye av den medgåtte tiden som går med til 
noe som er verdiskapende for pasienten (flytelementet). Måles i verdiskapende 
tid delt på tidsperioden og oppgis vanligvis i prosent.  

Ressurseffektivitet Ressurseffektivitet er et mål på hvor mye en ressurs brukes over en spesifikk 
tidsperiode. Måles i tid ressursen er i bruk delt på tidsperioden og oppgis 
vanligvis i prosent.  

Taktisk planlegging 
 

Taktisk planlegging i spesialisthelsetjenesten er et konsept for å utøve felles 
integrert planlegging på tvers av de hierarkiske strukturer i organisasjonene, 
basert på behandlingsforløp. Taktisk planlegging ligger mellom, og binder 
sammen, operativ (øyeblikksrettet) styring og strategisk (langsiktig) ledelse. 

Integrert 
kapasitetsstyring 
(Integral capacity 
management - ICM) 

Variasjon er en sentral kilde til produktivitetstap i helsetjenesten [4].  
Det er både naturlig variasjon, med eksterne årsaker (f.eks pasienten 
punktlighet), og unaturlig variasjon, forårsaket av organisasjonen (f.eks 
planlegging ved avdelinger). Hvis vi bedre kan forutse variasjon i 
arbeidsmengde, kan vi justere kapasiteten tilsvarende, og dermed redusere 
ventetiden for pasienter, øke pasientflyt, og redusere arbeidsbelastningen for 
ansatte. Gjennom integrert pasientstyring forsøker en spesielt å «luke unna» 
unaturlig variasjon. Brukt i hele pleie-kjeden i et sykehus kalles dette integrert 
kapasitetsstyring. 

Virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitektur er en strukturert 

 Beskrivelse av virksomhetens organisering, styring, tjenester, 
arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi 

 Metodikk for å identifisere hvilke endringer virksomheten må 
gjennomføre for å nå målene sine  

Virksomhetsprosess En virksomhetsprosess blir initiert som svar på en utløsende hendelse (trigger),  
og består av en sekvens av aktiviteter,  
som samlet oppnår et spesifikt og tydelig resultat,  
som, for kunden og for andre interessenter, har en verdi. 
 

 
Figur 2 – Virksomhetsprosess 

 
De fleste virksomhetsprosesser krysser organisatoriske grenser. 

Volumtilstand En klinisk tilstand som ofte forekommer hos pasienter som tas imot i 
akuttmottak. Eksempelvis smerte i bryst, buk og bekken. 
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6 Prosjektoppdrag og justert målsetning 

Essensen av de opprinnelige målformuleringene i prosjektoppdraget [1] er gjengitt i kap. 6.1 og kap. 

6.2. Målsetningene er dernest presisert og justert på basis av innsikter fra prosjektgjennomføringen 

(kap. 6.3). Dagens situasjon, beskrevet i kapittel 7, gir bakteppe til målbildet. 

6.1 Målsetning med prosjektet  
Beskrive organisering og gjennomføring av korttidsposten som svarer ut intensjonene med 

korttidsposten. 

Beskrive hvordan konseptet med korttidspost, eller elementer som f. eks observasjonssenger, kan 

piloteres i HMR 

Beskrive effekter en korttidspost vil få for ressursbruk og inntekter/kostnader. 

6.2 Opprinnelig målsetning med etablering av korttidspost 
Korttidspost i SNR fungerer etter intensjonene som er beskrevet i Delfunksjonsprogrammet 

(pasientene skal raskt kunne diagnostiseres, behandles og skrives ut derfra uten innleggelse i en 

vanlig sengeavdeling). 

Drift av korttidspost skal optimalisere forløpet til pasienter med uavklarte tilstander som trenger 

øyeblikkelig hjelp. 

Pasienter i akuttmottak/kortidspost får rask og presis diagnostikk uten unødvendige forsinkelser. 

6.3 Prosjektets anbefalte målsetninger 

Som det står i delfunksjonsprogrammets kapittel 10.3 var ikke konseptet for korttidspost 

ferdigutviklet da delfunksjonsprogrammet ble ferdigstilt, og er en av hovedgrunnene for at temaet 

har blitt behandlet videre i eget prosjekt i etterkant. Delfunksjonsprogrammet beskriver at det kan 

komme endringer i konsept og mål for Korttidspost på bakgrunn av slikt prosjekt. Hovedtrekkene i de 

konseptuelle endringene/presiseringene gis i påfølgende delkapitler.  

6.3.1 Fra 48 til 24 timer 

Korttidsposten anbefales å være et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten som er spesielt 

innrettet mot korttidsbehandling av pasienter med avklarte somatiske volumtilstander (merk: 

endring fra uavklarte til avklarte sett opp mot kapittel 6.2). Korttidsposten er en arena for behandling 

av pasienter som allerede før overflytting fra akuttmottak har en tydelig og ferdig utarbeidet plan, 

som tilsier forventet ferdigbehandling og utskrivning fra korttidspost i løpet av 24 timer. 

Denne anbefaling avviker fra det opprinnelige mandatet for korttidspost. Den var i utgangspunktet 

skissert som et tilbud til pasientgrupper som var tiltenkt opphold i sykehuset inntil 48 timer. Erfaring 

fra Korttidspost andre steder viser en tydelig endring av enheter som korttidspost, - innrettet mot en 

kortere estimert makstid. Prosjektet viser til at det på flere av våre sengeposter i dag er vanlig med 

liggetid ned mot 48 timer. Vi mener derfor at det er riktig å gå fra 48 til 24 timers opphold på 

korttidsposten, gitt at man har tilstrekkelig med rette ressurser. En korttidspost må ha en markant 

annen profil enn dagens sengeposter. Det har også blitt identifisert store volumgrupper av pasienter 

som kan ferdigbehandles innenfor 24 timer.  
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Dersom man legger konseptet for nært opptil dagens praksis i sengepostene vil man ikke klare å få ut 

de effektene som ønskes. En avgrenset behandlingstid< 24 timer er både et mål og et virkemiddel for 

å oppnå hensikten med korttidsposten. 

Prosjektet anbefaler at for HMR vil 24 timer i korttidspost være den beste løsningen. 

6.3.2 Hurtigsykehus i sykehuset 

Prosjektet anbefaler å etablere korttidspost som et hurtigsykehus i sykehuset. Korttidsposten er et 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten som er spesielt innrettet mot korttidsbehandling av 

pasienter med avklarte somatiske volumtilstander. Korttidsposten er en arena for behandling av 

pasienter som allerede før overflytting fra akuttmottak har en tydelig og ferdig utarbeidet plan for 

videre utredning og oppfølging. Planen tilsier forventet ferdigbehandling og utskrivning fra 

korttidspost i løpet av 24 timer. 

Prosjektet anbefaler ikke «bare» etablering av korttidspost som en isolert enhet i tilknytning til 

akuttmottaket. Vår anbefalte tilnærming er å etablere korttidspost som en del av en helhetlig 

virksomhetsprosess i akuttkjeden. Det er valgt slik tilnærming fordi det er en rekke faktorer på 

«utsiden» av selve korttidsposten som vil påvirke om en lykkes med å oppnå hensikt og forventede 

gevinster av en korttidspost.  

6.3.3 24/7/365 

Korttidsposten, i likhet med akuttmottaket, er alltid åpen. Behandlingen må foregå med stor grad av 

døgnkontinuitet og med tilhørende liten grad av venting på videre diagnostikk. Dette vil si at den 

forventede pasienttilstrømningen er skalerende for bemanningen, mer enn at døgn- og 

ukedagsvariasjoner i bemanningen (som ikke er etablert av hensyn til pasienttilstrømning) skalerer 

pasientinntaket. Det innebærer også at beslutningsdyktig kompetanse er tilgjengelig for raske 

avklaringer utover dagbasert arbeidstid i tilstrekkelig grad. Høy standardiseringsgrad på pasientforløp 

i korttidspost med tilhørende definert og optimalisert arbeidsfordeling mellom de involverte rollene 

er en viktig faktor i dette.  

Prosjektet anbefaler at korttidspost har noen faste ansatte legeressurser, men øvrig bemanning må 

kunne skaleres etter aktivitet (etterspørsel). Bemanningen må være robust nok til å ivareta 

storparten av den naturlige variasjonen som ligger i akuttmedisinsk pasienttilstrømning. Det må 

finnes eskaleringsrutiner når belastningen overstiger planlagt kapasitetsbehov og gjeldende 

bemanningsnivå. Det må være en effektiv og taktisk ressursplanlegging integrert med resten av 

sykehuset. 

6.3.4 Å utvikle integrert kapasitetsstyring og taktisk planlegging i Korttidspost 

Et avgjørende punkt i videre detaljplanlegging for korttidspost er hvordan en planlegger og styrer 

bemanningen ut fra aktivitetene, slik at virksomheten opplever en best mulig helhet både for 

pasienter og ansatte.  

Variasjon er en sentral kilde til produktivitetstap i helsetjenesten [4]. Det er både naturlig variasjon, 

med eksterne årsaker (f.eks. pasienten punktlighet), og unaturlig variasjon, forårsaket av 

organisasjonen (f.eks planlegging ved avdelinger). Hvis vi bedre kan forutse variasjon i 

arbeidsmengde, kan vi justere kapasiteten tilsvarende, og dermed redusere ventetiden for pasienter, 

øke pasientflyt, og redusere arbeidsbelastningen for ansatte. Gjennom integrert 

kapasitetsplanlegging er målet også å «luke unna» mest mulig unaturlig variasjon og kunne styre 
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innsatsfaktorene, og da spesielt bemanning, slik at virksomheten oppnår forutsigbarhet for ansatte, 

unngår unødvendig ventetid for pasienter og god ressursutnyttelse i virksomheten. Brukt i hele pleie-

kjeden i et sykehus kalles dette integrert kapasitetsstyring og er et sentralt «prinsipp» i taktisk 

planleggingspraksis. 

Prosjektgruppen har i dette trukket på innsikter fra et annet prosjekt i Helse Midt-Norge kalt iCOPE; 

«Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services». Helse Møre og 

Romsdal er partner i prosjektet iCOPE. I februar 2019 innvilget Norges Forskningsråd iCOPE som et 

hovedprosjekt innen store innovasjonsprosjekter i offentlig sektor i Norge. Prosjektet anbefaler at 

videre detaljplanlegging av Korttidspost nyttiggjør seg kompetanseressurser fra iCOPE for å kunne 

utøve forbedret taktisk planlegging og integrert kapasitetsstyring.  
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7 Observasjoner på dagens situasjon 

I 2007 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med forsvarlighet og kvalitet ved 27 akuttmottak i 

somatiske sykehus. Tilsynet avdekket klare mangler når det gjaldt oversikt, styringslinjer, 

kvalitetssikringssystemer og ledelse i over halvparten av sykehusene. Sentrale tema som ble etterlyst 

i rapporten som kom i 2008, var: 

 Aktivitetsinformasjon og klar lederstruktur i mottakene 

 Organisering, koordinering og styring for å sikre forsvarlig pasientbehandling 

 Systematisk prioritering, overvåking og undersøkelse av pasienter av kompetent personale 

 Kompetansebygging og kompetansestyring for å sikre forsvarlig pasientbehandling 

 
Helsetilsynet pekte på både strukturelle og kulturelle utfordringer og plasserte ansvaret 
for forbedring hos ledelsen i helseforetaket. 
 
I etterkant har Helsedirektoratet gitt ut en Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske 

akuttmottak (2014) [14]. Utdrag fra denne:  

 

«Sykehusenes akuttmottak illustrerer mange generelle problemstillinger ved organisering og drift av 

spesialisthelsetjenester, herunder behov for å sikre nært samarbeid med primærhelsetjenesten og 

helhetlige pasientforløp. Ledelse, organisering og styring av akuttmottak byr på flere faglige og 

styringsmessige utfordringer.  Flere avdelinger i sykehuset er involvert i tjenesteytingen i 

akuttmottaket; noe som krever samhandling på tvers av avdelinger både på ulike ledelsesnivåer og 

på operativt nivå».  

 

Helse Møre og Romsdal har siden tilsynet hatt fokus på å forbedre driften i akuttmottakene. Det er 

kommet på plass system for aktivitetsinformasjon, prioritering av pasienter, kompetansebygging og 

etablering av team som skal respondere raskt ved definerte forløp, som f.eks. traume, barn, 

hjerneslag og alvorlig syk medisinsk pasient.  

Den største utfordringen i dagens situasjon er samtidighetskonflikt i akuttmottaket, når alle 

pasientene kommer samtidig, - uten at det er kapasitet, ressurser, beslutningskompetanse og god 

nok arbeidsflyt tilstede.  
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Figur 3 - Antall pasienter ankommet akuttmottak i HMR fordelt på hver av døgnets 24 timer.  
Første kolonne viser antall fra kl 00:00 til 00:59, siste kolonne viser antall fra kl 23:00 til 23:59.  

(tall fra hele 2018 og første halvår 2019 aggregert, kilde: HMR Datavarehus) 

 

Det er utarbeidet systemer som ivaretar de kritisk syke pasientene, de får teammottak. De blir raskt 

undersøkt og ferdig avklart. Utfordringen er alle pasientene det ikke haster med, de som er henvist til 

spesialisthelsetjenesten for vurdering. De blir liggende i akuttmottaket for utredning og behandling, 

før det avgjøres hvor de sendes videre. Det være seg sengepost, kommunalt tilbud, - eller sendes 

hjem. 

Av grafen vist ovenfor vet vi at det er størst tilstrømming av pasienter mellom kl 10 og kl 19. Det er i 

den tiden akuttmottaket blir utfordret i forhold til faglig forsvarlighet, - og pasientrisiko.  

Utdrag fra læringsnotat fra Kunnskapssenteret November 2015 «Akuttmottak – risikosone for 

pasientsikkerhet» [15]:  

 

«En systematisk oversikt fra 2014 bekrefter at overbelastning i akuttmottak er assosiert med høyere 

dødelighet og dermed er en pasientsikkerhetsrisiko (14)…. (13, 14). Dette er ikke nødvendigvis 

overførbart til Norge, da organiseringen av mottakssystemer varierer mellom land. Helsetilsynets 

rapport beskriver imidlertid at pasienter det ikke haster med, kan bli liggende uholdbart lenge uten 

adekvat legetilsyn eller overvåkning når akuttmottaket er overbelastet. Forsinket diagnose og 

forverring av tilstanden som ikke oppdages i tide, kan føre til betydelig pasientskade.» 

 

7.1 Overordnede nasjonale innsikter for den akuttmedisinske kjede 
Utfordringsbildet i den akuttmedisinske kjeden synes å være likt på tvers av helseregionene. Den 

akuttmedisinske kjeden er under sterkt press som følge av høy vekst i aktivitet gjennom mange år. 

Prognosene mot 2035 viser en fortsatt betydelig vekst i behovet for helsehjelp fra dagens nivå.  

 

  

Kl 10-19 
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Figuren under viser demografisk vekst i akutte og elektive innleggelser 2017 – 2035. (Kilde: 

Sykehusbygg) – angitt i sprangene fra blå (2017) til røde (2035) søyler. 

 

Figur 4 - Vekstprognose for akutte og elektive innleggelser 2017-2035 

Modell for vurdering av fremtidig kapasitetsbehov gjøres i 5 trinn (Sykehusbygg) 

 Analyse: kunnskap om dagens aktivitet, forbruk, pasientstrømmer, kapasiteter osv 

 Aktivitetsdata (NPR) og demografi (SSB): beregning av effekten av befolkningsutvikling 

 Vurdering utover demografi: sykdomsutvikling og tilbudsendringer, omstillinger, 

samhandling kommune og hjem (teknologiutvikling) 

 Beregning av kapasitets – og arealbehov: utnyttingsgrader, åpningstider, arealstandarder, 

ambisjonsnivå, strategier 

 Scenarier: endring av oppgavedeling, endring bostedsområder 

Frem til 2035 tilsier framskrivingen en fortsatt økning i akutte innleggelser. Etter 2035 når 

samhandling med kommunene og sykehushotell er på plass, vil vi etter modellen kunne forvente en 

nedgang i antall akutte innleggelser. Den samme utvikling ser vi når det gjelder planlagte 

innleggelser.  

Beredskapsanalysen for ambulansetjenesten i Midt-Norge [17] viser en økning på 68 % i antall 

oppdrag på 10 år. Prognosene indikerer et behov for 126 ambulanser i 2030. Dette er en økning på 

21 fra de som driftes i 2017. En må anta at en stor andel av disse ambulanseoppdragene går til 

spesialisthelsetjenesten. Beredskapsanalysen for ambulanseenheten i Midt-Norge samsvarer godt 

med nasjonale framskrivninger av behovet for helsehjelp i den akuttmedisinske kjeden. 

Det synes å være en voksende erkjennelse av at dagens situasjon ikke er bærekraftig. Det jobbes i 

alle helseregioner med en rekke tiltak og utviklingsplaner for å sikre økt bærekraftighet og økt 

kvalitet i den akuttmedisinske kjeden. Noen sentrale satsningsområder synes å peke seg ut i et 

nasjonalt perspektiv: 
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 Korttidspost/observasjonspost/ø-hjelps poliklinikker. Den overordnede ideen for korttidspost 

i Helse Møre og Romsdal er i samsvar med den overordnede ideen ved andre helseforetak i 

Norge. 

 Det er et økende fokus på god/forbedret tjenesteplanlegging med sikte på styrket 

ressursutnyttelse og forsøk på økt differensiering av tjenestetilbudet. 

 AMK må ha stram ressursstyring og tydelig prioritering  

 Digitalisering og virtuelle kommunikasjonsløsninger for å sikre økt gjennomsiktighet gjennom 

hele den akuttmedisinske kjeden og sikre god beslutningsstøtte for riktig behandling på riktig 

sted til rett tid. 

 

En håndtering av en forventet fremtidig vekst innenfor dagens teknologi og organisering vil være 

kostnadskrevende. Det vil innebære investeringer i hele den akuttmedisinske kjede. 

7.2 Overordnede nasjonale innsikter for Korttidspost 

På bakgrunn av erfaringer fra andre helseforetak har prosjektet fått verdifull innsikt i arbeidet med å 

utvikle konsept for korttidspost, og forstå utfordringsbildet for den akuttmedisinske kjeden.  

Tilgang på rett kompetanse er den mest kritiske faktoren. Det er en forutsetning for å lykkes at en 

har tilgang på nødvendig spesialistfaglig beslutningskompetanse. Hensikten er at beslutningene blir 

tatt når behovet er tilstede, uten unødvendig venting. Dette er «bærende» for tenkningen i de fleste 

sykehus. Selv om den overordnede ideen synes å ha mye av den samme tenkningen så er det 

vanskeligere å se en «beste praksis» for ideen om korttidspost blant foretakene. Hva en ønsker å 

oppnå (ambisjoner) og hvordan en har organisert seg virker å være ulik på tvers av helseforetak. Det 

er veldig ulik kontekst fra mindre og større sykehus. 

Oppsummering fra andre helseforetak: 

 Ulik definisjon for disse enhetene; observasjonspost, korttidspost, akuttpoliklinikk, 

utredningsenhet  

 De fleste har sambruk av personalet fra akuttmottaket. Det fysiske miljøet ligger nært opptil 

akuttmottaket. 

 Det er ulike kriterier for inklusjon, - og eksklusjonskriter. Det som utpeker seg er at pasienter 

som er pleietrengende, – eller har smitteisolerings behov ikke skal legges inn i korttidspost. 

Det vil medføre at en ikke oppnår ønsket effekt av driftsmodell. 

 Ulik liggetid, men flertallet har som mål å ha en oppholdstid< 24 timer i korttidspost.  

 Tilgang på rett kompetanse er den mest kritiske faktoren.  

 De største sykehusene har også egne poliklinikker, eller f.eks. brystsmerteenhet lagt inn i 

korttidsposten. 

 Organiseringen er lagt til medisin - eller akuttklinikk på de mindre sykehusene, mens de 

største som f.eks. Haukeland og St.Olav har organisert dette i egen akutt, - og mottaksklinikk 

med egen ledelse. 
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7.3 Dagens pasientflyt inn og ut av akuttmottak 

Pasientstrømmen gjennom akuttmottak er en del av et større mønster av pasienter som forflyttes 

mellom de ulike behandlingstilbudene i sykehusene. Det ble sett som hensiktsmessig å opparbeide et 

bilde av pasientflyten inn og ut av akuttmottak i prosjektet. Med dette menes et bilde av hvor (hvilke 

helsetilbud) pasientene kommer fra og hvor de drar videre etter akuttmottak. Volumfordelingene ut 

av akuttmottak ble vurdert som viktigst å kartlegge av de to, og ble prioritert. Figur 5 viser 

pasientstrømmene ut av akuttmottak i HMR med streker som har riktig relativ bredde i forhold til 

pasientvolum. Datavarehus i HMR er kilde til volumtallene som tegningen baseres på. 

 

Figur 5 - Pasientstrøm ut av akuttmottak med streker med relativ bredde ihht volum 

 

7.4 Dagens prosess i akuttmottaket 

I et somatisk akuttmottak kommer pasienter som trenger spesialistvurdering, behandling og evt 

innleggelse. Innføring av korttidspost representerer en vesentlig endring fra dagens pasientflyt 

mellom akuttmottak og sengepost. Foruten volumbetraktninger ble det i prosjektet vurdert som 

fundamentalt viktig å etablere en felles forståelse av hvordan arbeidsflyten i akuttmottaket er fra før.  

For å danne et mest mulig helhetlig bilde valgte prosjektet å utarbeide beskrivelse av et 

prosessomfang for den virksomhetsprosessen som ble hetende «Behandle Somatisk Pasient akutt». 

Navnet på prosessen er ikke tilfeldig valgt. Det viser hva som skjer i prosessen og det gir en tydelig 

indikasjon på hva som er resultatet av den for hver gang den kjøres. Prosessen kjøres én gang for 

hver pasient og genererer hver gang som hovedresultat at «Én somatisk pasient er behandlet akutt». 

Se også definisjon av begrepet «Virksomhetsprosess» i kapittel 5. 

Denne måten å se virksomhetsprosesser på søker å bygge en helhet fra den hendelsen som skaper 

behovet for en gjennomkjøring av prosessen og helt fram til oppnåelse av prosessens tiltenkte 

resultater, på tvers av organisatoriske, faglige og geografiske skillelinjer.  
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Figur 6 - Prosessomfang Behandle Somatisk Pasient akutt 

 

I arbeidet med prosessen ble fokuset snevret inn mot én utvalgt variant av den, nærmere bestemt på 

den varianten hvor pasienten er innom fastlege og blir henvist til akuttmottak derifra, hvor pasienten 

transporteres til akuttmottak uten bruk av ambulanse, hvor pasientens tilstand ikke er teamkrevende 

i mottak og hvor hendelsen skjer på dagtid. Disse avgrensningene er gjort for å kunne være mest 

mulig konkret i modelleringen uten å komplisere helhetsbildet i for mange eventualiteter. Prosessen 

flyter fra dens trigger i venstre kant i figuren, gjennom hovedaktivitetene og ut til resultat i høyre 

kant. Gjennomkjøringene skjer i samspill mellom pasienten selv, fastlege, AMK, akuttmottak, klinikk 

for medisin, klinikk for kirurgi, klinikk for diagnostikk og klinikk for drift og eiendom. 

Arbeidet med å etablere en slik felles forståelse av nåsituasjonen har ført fram til figurene og 

oversiktene angitt i vedlegg 1 og 2. Men; et vel så viktig resultat er alle spørsmålene, diskusjonene og 

refleksjonene som arbeidet har bidratt til å skape i prosjektgruppa. Resultatene kan altså ikke bare 

oppsummeres i tegninger og tabeller, men i opparbeidede og åpent delte innsikter som ligger bak 

mange deler av denne prosjektrapporten. Arbeidsformen og det gode prosjektklimaet har også 

bidratt til en større forståelse og gjensidig respekt for hverandres viktige del av det lagspillet som må 

til for at prosessen skal la seg gjennomføre hver dag. 

 

7.5 Dagens organisering 

Kompetanse og bemanning 

Kompetansen i akuttmottakene i HMR er ulik, dette skyldes flere faktorer, bl.a. at organiseringen har 

vært ulik inntil 2016. Det er ikke utarbeidet egen bemanningsnorm for sykepleiere i akuttmottak 

Utviklingen i kompleksiteten i aktivitet de senere år gjør at det er et behov for økt kompetanse.  

Bemanningsplan for sykepleiere utarbeides på bakgrunn av aktivitets, - og stillingsplan. Det tas høyde 

for å ha rett bemanning med rett kompetanse ut ifra når på døgnet aktiviteten tilsier at behovet er 
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størst. Dette er utfordrende, spesielt i forhold til helg, ferie og høytid. Det er på den tiden andre kan 

ta ned sin aktivitet, mens det i akuttmottakene er en økning i aktivitet 

Det er også ulik organisering av legekompetanse tilstede i akuttmottakene. Hver klinikk har sin 

organisering av vaktordninger, og ingen leger har fast arbeidssted i akuttmottak. Det er en rullerende 

vaktordning for legene som er på jobb der. Alle 4 sykehusene har LIS 1 i døgnkontinuerlig vakt, mens 

det er ulikt hvordan LIS 2 vakten organiseres. 

Ikke noen av akuttmottakene har overlege tilstede, eller gode rutiner for når overlege skal tilkalles.  

Det har de siste årene vært fokus på teamsamarbeid ved spesielle pasientforløp, MET team, traume 

team, hjerneslag team etc. Alle sykehusene har mye av dette på plass, og en har god erfaring med å 

jobbe i team.  

Linjestruktur 

Helse Møre og Romsdal er på nivå 1 (administrerende direktør) og 2 (klinikker og stabsenheter) 

organisert som vist i organisasjonskartet under. 

 

Figur 7 – Helse Møre og Romsdal HF organisasjonskart pr 20.04.2018 

Klinikk- og stab strukturen er på dette nivået geografinøytral. Samtlige av de 7 klinikkene har 

gjennom enkelte av sine avdelinger og seksjoner en direkte eller indirekte deltakelse i gjennomføring 

av den aktiviteten som foregår i akuttmottakene. Hovedsakelig ved at klinikkene er direkte involvert i 

behandlingen av den enkelte pasient og dels også ved ytelse av nødvendige støttetjenester. 

Prosessledelse, prosessmål og kontinuerlig forbedring 

Som vist, i Figur 6 - Prosessomfang Behandle Somatisk Pasient akutt og i Vedlegg 1: 

Overrekkelsesdiagram for dagens situasjon, er det mange aktører fra ulike organisatoriske enheter 

som utfører ulike deler av de oppgavene som skal til for å betjene hver enkelt pasient gjennom 

dagens akuttmottak. Sagt på en annen måte; arbeidsflyten krysser mange organisatoriske grenser og 

flere fagområder.  

Det er ikke etablert noen rolle i den organisatoriske strukturen som har ansvaret for prosessen som 

helhet. I linjestrukturen er helseforetakets administrerende direktør eneste organisatoriske 

samlepunkt for alle aktørene som inngår i prosessen. Hver organisatoriske enhet styres hver for seg 

etter en hierarkisk linjestruktur (direktør – klinikk – avdeling - seksjon), og det foregår også 
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forbedringsarbeid innad i mange av disse enhetene (hver for seg). I dette forbedringsarbeidet 

strekker enhetene seg i hovedsak etter de mål som settes for egen enhet, i mangel på felles mål for 

prosessen som helhet. 

Det finnes likevel noe statistikk som kunne tenkes brukt som indikatorer på prosessens eksisterende 

kvaliteter. Diskusjoner i prosjektgruppa har konkludert med at noen av disse statistiske tallene gir et 

bilde som ikke stemmer med virkeligheten. F.eks. viser statistikk basert på tall fra Akuttdatabasen at 

omtrent halvparten av alle pasienter venter lengre på første legetilsyn enn fristene som settes ved 

triage, noe som er mye dårligere enn det som oppleves å være virkeligheten. Dette skyldes 

mangelfull praksis i registrering av data. Det finnes altså ikke pålitelige målinger for dette kvalitativt 

viktige måleparameter, eksempelvis, men så etterspørres heller ikke slike målinger i organisasjonen.  

Dette er ment som beskrivelse av situasjonen og ikke som kritikk til den. Det er ingen identifisert 

grunn til å tro at bildet er vesentlig annerledes i HMR enn i andre norske helseforetak. Historisk synes 

fokus på ende-til-ende virksomhetsprosesser i den offentlige spesialisthelsetjenesten å være lavt, 

sett opp mot mange andre bransjer. Dette representerer både en tilstand og en stor mulighet. 
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8 Anbefalinger for korttidspost HMR 

8.1 Framtidig pasientflyt inn og ut av akuttmottak og korttidspost 

Pasienter kommer inn i korttidspost etter at beslutning er gjort av lege i akuttmottak. De aktuelle 

pasientene finner man i all hovedsak blant pasienter som tidligere (uten korttidspost) ville blitt sent 

fra akuttmottak til sengepost. De aller fleste pasientene som sendes fra akuttmottak til korttidspost 

forventes å kunne dra direkte hjem etterpå. 

 

Figur 8 - Pasientflyt inn og ut av akuttmottak og korttidspost 

I hovedtrekk vil ca. 30% av pasientene som legges inn i korttidspost bli sendt videre inn i sykehuset. 

Dette baseres på en gjennomgående erfaring som har vært stabil de siste årene. De blir lagt inn 

grunnet en forverring/endring i tilstand, - eller behov for en avklaring som gjør at det er behov for et 

lengre opphold. Det betyr at ca. 70% av pasientene som legges inn vil kunne skrives ut fra 

korttidsposten. 

Ved Haukeland Sykehus har opprettelse av korttidspost hatt en betydelig endring av pasientflyten 

innad på sykehuset. Eksempelvis blir 50% av pasienter som tidligere ville blitt lagt inn på 

hjerteavdelingen, skrevet ut direkte fra korttidsposten. 

I korttidsposten gis det ingen behandlingstilbud som ikke også kan utføres på sengepost, men 

forløpshastigheten i korttidspost er typisk vesentlig høyere. I situasjoner hvor kapasiteten i 

korttidspost er sprengt, vil enkelte pasienter som normalt ville bli sendt til korttidspost i stedet bli 

sendt til sengepost. Avhengig av situasjon kan dette gjelde forflytning av pasienter som har påstartet 

sin behandling i korttidspost (for å skape rom for nye) eller det kan gjelde omdirigering av tilflytende. 

8.2 Nøkkelfaktorer 

Hvert av delkapitlene her tar for seg nøkkelfaktorer som må være på plass for at korttidsposten skal 

fungere best mulig etter hensikten i Helse Møre og Romsdal, både i SNR og ellers i helseforetaket. 

Prosjektet anbefaler nemlig at fremtidsbildet i all hovedsak bør gjelde for alle sykehusene i 

helseforetaket, ikke utelukkende for SNR. Faktorene er de samme som i kapittel 3, men tar med seg 

betraktninger både om nåsituasjon og om ønsket situasjon – og går generelt dypere inn i hvert tema 

enn hva som er gjengitt som sammendragskapittel. For oversiktens del gjentas figuren fra kapittel 2 

her. 
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Figur 9 - Nøkkelfaktorer for å lykkes med korttidspost 

8.3 Inklusjonskriterier 

8.3.1 Dagens inklusjonskriterier akuttmottak 

I utgangspunktet tas alle somatiske akutte pasientgrupper inn i akuttmottaket. Pasientene kommer 

henvist fra fastlege, legevakt, poliklinikk eller AMK. Det er også tilfeller der pasienter henvender seg 

direkte til akuttmottaket uten henvisning. Pasienter som viser seg å ikke ha en problemstilling som 

må løses akutt blir henvist til andre behandlingstilbud, dvs fastlege, poliklinisk behandling etc.  Det er 

i ulik grad etablert telefonbasert konsultasjonsmulighet for at fastleger skal eller kan konferere med 

akuttmottak når fastlegen vurderer om pasienten skal henvises dit.  

8.3.2 Framtidige inklusjonskriterier akuttmottak og korttidspost 

Pasienter som kommer til akuttmottaket vil være de samme som før ny organisering med 

korttidspost, ref. kapittel 8.3.1. Som beskrevet tidligere har vi sett at trenden er økt volum av 

pasienter inn til akuttmottak, og på bakgrunn av framskrivingsmodell fra sykehusbygg vil også denne 

trenden fortsette i fremtiden.  

Korttidsposten kan ikke være «alt for alle». Inklusjonskriteriene for korttidspost skal stå i forhold til 

det behandlingstilbudet som posten optimaliseres for, slik at den brukes aller mest til det den er best 

på.  

Som et grunnlag for inklusjonskriteriene har vi lagt til grunn: 
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 Kontrollerte prosesser med god ressursutnyttelse gir grunnlag for høy kvalitet, og god 

flyteffektivitet 

 Større kapasitet medfører behandling til flere pasienter som dermed reduserer ventetiden 

 Gjennomføring etter en tydelig og ferdig plan gir høy pasientopplevd kvalitet 

 Pasientkategorier som legges inn er pasienter med avklarte somatiske tilstander 

 Det er ikke en post hvor pasienter med behov for medisinsk overvåkning skal ligge, de skal til 

intensiv. Pasientene på korttidspost skal ikke behøve tilsyn kontinuerlig. En eventuell grense 

på tilsyn hvert 30 min er diskutert men ikke konkludert. 

 Pasienter med økt pleiebehov, - som en avlastning for sengepostene skal ikke legges inn i 

korttidspost 

 Smittepasienter: det er ikke en avlastningspost for smittepasienter. Det utelukker ikke at 

pasienter som må isoleres kan legges inn, men det må være på bakgrunn av en plan som 

tilsier at han/hun kan skrives ut etter 24 timer. 

Anbefalte inklusjonskriterier for korttidspost er: 

(1) Pasienten behandles som øyeblikkelig hjelp 

(2) Pasienten er over 18 år 

(3) Pasienten forventes å kunne utskrives innen 24 timer ut fra den vurderingen som er 

gjort i akuttmottaket 

(4) Begrenset tilsynsbehov/overvåkningsbehov 

Det vil i en oppstartsfase være usikre faktorer på valg, men vi mener at det er en fornuftig tilnærming 

å være tydelige på hva en korttidspost skal være – og for hvem. Vi vil også poengtere at det blir viktig 

å gjøre en evaluering etter en tid, for å få svar på om det er gjort rett tilnærming og valg. Det kan 

være at organisasjonen ønsker å åpne opp for andre brukere av korttidsposten.  

Det er et vesentlig poeng at korttidsposten innrettes mot best mulig behandling av hyppig 

forekommende tilstander, såkalte volumtilstander. Figuren under viser hyppigste hoveddiagnoser 

ved somatiske innleggelser i HMR 2018 (eksklusiv føde). 

 

 

Figur 10 - Topp 10 vanligste kontaktårsaker/problemstillinger/innleggelser ved HMR akuttmottak  

Erfaring etter dialog og hospitering viser at det er tilnærmet lik populasjon på hoveddiagnoser ved 

HMR og andre sykehus. Variasjoner kan komme av funksjonsfordeling. Prosjektgruppen har gjennom 

egen erfaring, besøk ved Haukeland, Stavanger og St.Olav sett at det er gjort samme registreringer 

når det gjelder volumgruppene vi har valgt å ta utgangspunkt i (smerter i bryst og buk ). 
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Når det gjelder volum av pasienter som legges inn i observasjonsenheter/korttidspost, kan vi av tall 

fra St.Olav se at gjennomsnittlig 18% av akuttpasientene blir lagt inn. Samtidig vet vi at det er 

tilnærmet lik populasjon av volumtilstander ved de ulike sykehusene. Vi må derfor kunne anta at det 

samme vil være tilfelle ved innføring av korttidspost i HMR.   

 

Figur 11 - Andel akuttpasienter som innlegges i observasjonsenheten ved St.Olav 

Artikkelen «Innleggelser i medisinsk avdeling – hvem legger inn og hvorfor» i Tidsskriftet (Den Norske 

Legeforening) [19] beskriver hyppigheten av ulike problemstillinger/ diagnoser.  

8.4 Standardiserte pasientforløp 

Med standardisert pasientforløp menes (definisjon): 

 En koordinert tverrfaglig prosess for en definert pasientgruppe, som kan omfatte utredning, 

behandling, oppfølging og omsorg. 

 Diagnostikk, behandling og oppfølging skal være evidensbasert og skal føre til 

kunnskapsbasert praksis. 

Det er viktig at det utarbeides standardiserte pasientforløp for hyppig forekommende tilstander 

(volumtilstander). Andelen behandlinger gjennomført i tråd med et standardisert behandlingsforløp 

forventes å kunne bli vesentlig høyere i korttidspost enn gjennomsnittlig ellers i sykehuset, nettopp 

fordi tilbudet innrettes mot volumtilstander. 

8.5 Behandlingsplan 
Det er avgjørende at pasienter som sendes til korttidspost har en tydelig og ferdig utarbeidet plan, 

slik at en kommer raskt i gang med behandlingen og bruker mest mulig av tiden til å gjennomføre 

tiltakene. 

Dette har også med endringen ut fra opprinnelig konsept å gjøre, hvor innsikter i 

prosjektgjennomføringen har endret konseptet fra opprinnelige å være et behandlingstilbud for 

uavklarte tilstander til nå å rettes mot avklarte tilstander, ref. kapittel 6.3.1. Noe av logikken i dette 

er at behandlingen av en avklart (volum)tilstand generelt kan anslås mer presist enn for uavklarte 

tilstander – både i dynamikken av planleggbare tiltak og i samlet behandlingstid. En har da et bedre 

grunnlag for å anslå om behandlingen vil være fullført i løpet av 24 timer eller ikke, og man har 

generelt en høyre grad av forutsigbarhet i diagnose- og behandlingsaktivitetene. Man har en 

behandlingsplan som med rimelig sannsynlighet lar seg gjennomføre. 



OU SNR Korttidspost - Sluttrapport 

Side 28 

8.6 Hjemreiseplanlegging 

Allerede rett etter ankomst og mottaksregistrering starter planleggingen av pasientens hjemreise, 

slik at man er i forkant av den forventede situasjonen hvor pasienten er ferdigbehandlet og klar for 

hjemreise. Dette inkluderer også tett dialog med kommunehelsetjeneste etc. når det er relevant.  

Merk at opphold i korttidspost ikke nødvendigvis kvalifiserer som innleggelse med tilhørende 

utskrivingsprosedyre, siden mange av behandlingene vil ha kort varighet. Omfanget av 

hjemreiseplanlegging vil variere både med dette forholdet, med reisemåter, pasientens tilstand og 

med situasjon på ankomststed (behov for koordinering med pårørende, kommunehelsetjeneste etc). 

8.7 Jobbglidning 

Klare forløp gir mulighet for å drøfte sammensetningen av arbeidsoppgaver mellom de involverte 

rollene. Gjennom standardiserte pasientforløp er det klare kriterier for hvem som kan utføre hva av 

oppgaver.  

8.8 (Beslutnings)kompetanse 

Korttidsposten skal ha stor grad av tilgang på behandlingsrettet beslutningskompetanse, særlig 

innrettet mot de fagområdene som treffes av hyppige tilstander. Begrepet «volumspesialister» har 

blitt brukt i diskusjonene – altså tilgang på de spesialistfaglige områdene som det erfaringsmessig er 

oftest behov for. Hensikten er at de aller fleste behandlingsrettede beslutninger blir tatt når de 

trengs, uten unødvendig venting. 

Dette har både med tilgjengelighet på legeressurs å gjøre og det har ikke minst også med hvilke 

kompetansenivå som settes inn i arbeidet. Kompetansen som settes inn i korttidspost må både være 

tilgjengelig og på et slikt faglig nivå at den er beslutningsdyktig i alle de kliniske beslutningspunktene 

som oppstår oftest. 

Bemanningen og beslutningskompetanse er helt avgjørende for at pasientflyt, utredning, behandling 

skal gå raskere. Å forvente noe annet er ikke realistisk. Informasjon fra St. Olav og Haukeland, 

beskriver en betydelig høyere (og bredere) bemanning enn alminnelige sengeposter. 

Leger som skal jobbe i korttidsposten bør inngå i en rotasjonsordning innenfor de ulike fagområdene, 

i tillegg bør det også være fast ansatte leger. Ved å ha fast ansatte lege(r) vil en kunne sikre et 

eierforhold til korttidsposten, noe som igjen gir en bedre forutsetning for å lykkes med utvikling av 

avdelingen.  

På sykepleiersiden vil det bli en attraktiv sengepost. Bemanningen må være riktig i forhold til 

aktiviteten som skal foregå på korttidsposten. Det er positivt om flere av sykepleierne har relevant 

spesialutdanning. Arbeidstidsordningen må medføre tilsvarende bemanning på kveld som dag. 

Det bør etableres arbeidstidsordninger som sikrer legebemanning som kan drive utredning/ 

pasientbehandling utover vanlig arbeidstid. Det er ikke realistisk at Korttidspost skal bli effektiv hvis 

vaktteam skal ivareta drift etter kl. 16 og lørdag/ søndag. Det må være leger med 

beslutningskompetanse tilstede frem til kl 21 om kvelden for å sikre at valgt driftsmodell skal ha 

effekt.  
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Det vil være en stor turnover av pasienter, og med ulike problemstillinger av både akutt – og mer 

generell grad av alvorlighet. Stor spennvidde i pasientgrunnlag krever høy kompetanse hos 

sykepleier.  

Høy kompetanse i korttidspost og fysisk nærhet gir grunnlag for mulig samarbeid om personell med 

akuttmottak. 

HMR bør ha som mål å utdanne leger med spesialiteten akutt – og mottaksmedisiner. Denne 

spesialiteten kan benyttes både i akuttmottak og korttidspost. Disse spesialistene vil inneha 

breddekompetanse for alle akutte pasienter som kommer til akuttmottakene, og vil kunne bidra med 

nødvendig kompetanse i front som støtter mer uerfarne LIS leger. Dette vil i sin tur bidra til færre 

innleggelser og økt poliklinisk behandling. I tillegg vil spesialister i akutt og mottaksmedisin kunne 

bidra til bedre dialog med primærhelsetjenesten. 

8.9 Teknologiutnyttelse 

Med teknologi menes her både medisinsk utstyr, informasjon- og kommunikasjonsteknologi. 

Korttidsposten søker å utnytte tilgjengelig teknologi på en mest mulig samkjørt og helhetlig måte 

samt å påvirke teknologiutviklingen til å stadig bedre understøtte hele virksomhetsprosessen. Dette 

gjør at pasientene ikke unødvendig spørres etter den samme informasjon gjentatte ganger og at 

mest mulig innhentet informasjon kan (gjen)brukes der den trengs og når den trengs. Dette handler 

også om praktiske ting som at utstyret som produserer informasjon i akuttmottaket må være 

kompatibelt med utstyret som skal gjenbruke mye av den samme informasjonen i korttidsposten slik 

at man ikke må gjenta allerede utførte arbeidsoppgaver. Det er viktig at korttidsposten har en 

gjennomarbeidet informasjonsflyt og at hensiktsmessig utstyr er lett tilgjengelig, særlig i forhold til 

volumdiagnosene og tilhørende behandlingstiltak i de standardiserte pasientforløpene. 

8.9.1 Dagens teknologiutnyttelse 

Repeterende innsamling og registrering av de samme opplysningene i et overveldende antall ulike 

skjema og applikasjoner preger dagens situasjon både for ansatte og for pasienter. Informasjon flyter 

i liten grad mellom systemer og roller, og pasientene må svare på de samme spørsmålene flere 

ganger. Akuttdatabasen er samtidig det mest bærende elementet for den operative logistikken i 

akuttmottaket. 

Det er vanskelig å se informasjon og helhet på tvers av de ulike systemene som underlag til god 

innsikt i situasjon og trendutvikling. 

En kort beskrivelse av hver applikasjon/skjema samt angivelse av systemeierskap finnes i Vedlegg 3: 

Applikasjoner og skjema i dagens situasjon. 

I tillegg til de PC-baserte applikasjonene og papirbaserte skjemaene benyttes det forskjellige 

systemer innen IKT. Mer beskrivelse og tilknytning til systemeier finnes i Vedlegg 4: Teknologi i 

dagens situasjon. 

Medisinsk utstyr som brukes i akuttmottaket er ikke kartlagt som en del av prosjektet. Dette må 

gjøres som en del av resterende forarbeid til etablering av korttidspost. 
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8.9.2 Framtidig teknologiutnyttelse 

Det er så langt ikke utarbeidet god oversikt over hvilke applikasjoner og skjema som bør brukes i 

hvert prosesstrinn i akuttmottak og korttidspost. Dette bør skje i videre planlegging av korttidspost 

og bør også være gjenstand for kontinuerlig forbedring (av hele virksomhetsprosesser). 

Helseplattformen er en vesentlig del av det framtidige systemlandskapet, og det blir svært viktig at 

Helseplattformen understøtter helhetlig informasjonsflyt og arbeidsprosesser i akuttmottak og 

korttidspost vesentlig bedre enn dagens systemportefølje. 

Medisinsk utstyr i korttidspost må planlegges i forhold til de aktuelle behandlingstilbudene og 

inklusjonskriteriene. Det er viktig at det velges utstyr som er kompatibelt mellom korttidspost og 

akuttmottak. 

Det må være et mål for prosessen at man reduserer dagens fragmenterte og repeterende 

registrering av de samme opplysningene. Aktiv prosessledelse bør finne fram til hvilke forbedringer i 

informasjonsflyten som vil gi best effekt og fremme utbedringer for disse opp mot aktuelle 

systemeiere med mer. 

8.10 Arealer 

8.10.1 Dagens arealutforming, rom og bruk av senger 

Dagens situasjon er utfordrende for alle 4 sykehusene i HMR. Arealene er ikke tilrettelagt for optimal 

drift i akuttmottakene. Hvert sykehus har ulike driftsmodeller, det eneste de har til felles er mottak 

av ø-hjelp. Andre oppgaver er drift av legevaktsentral, interkommunal legevakt, dagbehandling, 

overgrepsmottak etc. Det er ofte at mangel på rom hindrer optimal flyt i akuttmottakene. Vi ser at 

pasientene blir liggende lenge i påvente av rom. Alle rommene blir brukt av alle pasientkategorier. 

Det finnes f.eks. ikke tilstrekkelig smitterom/isolat på noen av akuttmottakene. Dette betyr at 

sykepleierne må improvisere i mottak av smittepasienter. Vi ser også at når det blir 

samtidighetskonflikter blir pasientene liggende å vente på lege, undersøkelser etc. 

Arealene utfordrer en fleksibel og ressurseffektiv drift av akuttmottakene. Alle rom blir brukt av alle, 

og alle rom er kun for 1 pasient.  

8.10.2 Framtidig arealutforming, rom og bruk av senger/hvilestoler 

Tegninger for korttidspost foreligger i SNR prosjektet. Det er planlagt med: 

 10 enerom 

 2 isolat – kontaktsmitte 

 2 «saler» med plass til 3+1 

Det er gjort et bevisst valg ved å dele opp korttidsposten, henholdsvis med enerom og «saler». 

Pasientene som legges inn har en forventet liggetid<24 timer, noen vil ha kortere liggetid. Noen vil ha 

behov for en hyppigere overvåkning i en kort periode, og ved å legge de på sal vil det gi en mer 

ressurseffektiv drift. Sykepleierne kan observere flere pasienter samtidig. Det må være avansert MTU 

overvåkingsmulighet på disse rommene. 

Det vil være pasienter med rusproblematikk som blir lagt inn i korttidspost. Det er pasienter som 

legges inn med en somatisk tilstand, men som vil ha behov for psykiatrisk oppfølging. Eks. pasienter 

med alkohol, - eller medikament forgiftning. Denne pasientgruppen krever skjerming, samt at andre 

pasienter også må kunne skjermes fra dem. De vil ofte ha kort liggetid. Krever tverrfaglig samarbeid 
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mellom indremedisin, psykiatri og TSB. Det vil være behov for hyppig tilstedeværelse av personell, og 

vi må ha gode planer i forhold til sikkerhet og utagering. Det må være en klar og tydelig plan for 

kontakt med, - og oppfølging fra psykiatrisk avdeling. Pasienter med psykiatrisk innleggelsesdiagnose 

bør gå rett til psykiatrisk avdeling. 

Det er planlagt med 2 isolat i SNR korttidspost. De samme inklusjonskriteriene gjelder for pasienter 

som har behov for isolering.  

8.11 Støttefunksjoner 

8.11.1 Dagens støttetjenester 

Lab og bildediagnostikk 

Alle akuttmottakene har lab og bildediagnostikk 24/7/365. Det kan være ulik tilgjengelighet på ulike 

deler av døgnet. 

8.11.2 Framtidige støttetjenester 

Lab og bildediagnostikk 

Det foreligger tegninger av korttidspost i SNR. Her ligger bildediagnostikk i umiddelbar nærhet til 

akuttmottak og korttidspost. Det er viktig at de er tilgjengelige på en slik måte at de understøtter 

døgnkontinuerlig pasientbehandling – ressursplanlagt i samarbeid med akuttmottak. Ved Ålesund og 

Volda foreligger det nye tegninger for korttids – og observasjonspost. Det bør tilstrebes at man har 

CT maskin i nær tilknytning til akuttmottak og korttidspost. 

Lab vil være tilgjengelig 24/7/365 ved alle sykehusene. Det kan være ulike tilbud tilgjengelig. 

8.12 Styring og ledelse 
Styring og ledelse omfatter i prosjektet ikke bare styring av korttidspost som en organisatorisk enhet, 

men styring av hele virksomhetsprosessen «Behandle Somatisk Pasient akutt». Prosjektet anbefaler 

en tilnærming til styring og ledelse som er prosessorientert og baseres på taktiske 

planleggingsprinsipper. Prosjektet anbefaler at dette sees i sammenheng med FoU-prosjektet iCOPE, 

der Helse Møre og Romsdal er partner. Helse Møre og Romsdal kan bruke etableringen av 

korttidspost som en arena for å utvikle ledelse og styring av prosesser på tvers i foretaket mot 

definerte resultatmål. 

Dette innebærer at kjernevirksomheten i korttidspost ledes som en helhetlig aktivitet med definerte 

resultatmål selv om den inkluderer bidragsytere fra mange ulike organisatoriske enheter.  

Korttidsposten skal drives som et lag - som ett lag. Man skal merke, både som medarbeider og som 

pasient – at korttidsposten ledes gjennom en fornyet og prosessbasert ledelsesform hvor grunnlag 

for felles forståelse og lagbasert måloppnåelse er den etablerte «spillestilen». 
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Figur 12 - Prosessbasert ledelsesform på tvers av linjestruktur 

Vi tror dette bidrar til trygghet, til opplevelse av samspill, til gode muligheter til å bidra med det man 

kan best både i daglig oppgaveutførelse og i daglig forbedringsarbeid – og til et godt og attraktivt 

arbeidsmiljø. 

For å kunne lykkes med denne tilnærmingen, så må alle nøkkelfaktorene være tilstede. Faktorene 

nevnt ovenfor skal samlet gi den effekten som er illustrert i denne enkle skissen: 

 

Figur 13 – Lav (øverst) og høy (nederst) flyteffektivitet,  
altså de samme aktivitetene med mye eller lite luft/opphold imellom 

Hastigheten i hver aktivitet er altså rimelig uforandret, men aktivitetene i nederste halvdel av figuren 

utføres med en langt større kontinuitet – med mindre opphold mellom og med større samtidighet. 

Det er altså tiden hvor det ikke skjer noe verdiskapende for pasienten som reduseres – og den 

reduseres mye. Ikke-verdiskapende tid er negativt for pasienten som ellers må bruke mye av sitt 

opphold på venting. Ikke-verdiskapende ventetid er også negativ i et økonomisk perspektiv fordi den 

skaper merarbeid og den beslaglegger ressurser som ellers kunne blitt brukt på neste pasient. Den 

bidrar også negativt i risikosammenheng fordi det uoppdaget kan rekke å skje mer mellom hver 

aktivitet og fordi lengden på opphold har betydning for smittefare, fallfare, engstelse etc. Dette betyr 

ikke at det konsekvent skal skje undersøkelser og behandlingstiltak med hver eneste pasient i 

korttidsposten hele tiden, for det kan i noen sammenhenger være hensiktsmessig for pasientens 

forløp at man tilsiktet venter og ser an utviklingen av en helsetilstand, venter for å se etter kritiske 

bivirkninger etter behandlingstiltak etc. Slik tilsiktet venting er ikke under angrep av korttidspost, 

men all annen venting er det. Utilsiktet venting er vanlig praksis på sykehus. Det er en del av vår 

kultur og det oppfattes gjerne som et nødvendig og hverdagslig onde. Det er slik, og vi har vendt oss 

til det så lenge at vi tror det skal og må være slik. Slik skal det ikke være på korttidsposten – 



OU SNR Korttidspost - Sluttrapport 

Side 33 

hurtigsykehuset i sykehuset.  

 

Prosessledelse, prosessmål og kontinuerlig forbedring 

Professor Kjersti Berg Danilova ved Norges Handelshøyskole sier i en artikkel fra 2016 [20] at: «En 

velfungerende prosess krever at noen tar styring. En prosesseier har ansvar for hele prosessen, på 

tvers av organisatoriske enheter. Rollen som prosesseier er viktig i en prosessorientert virksomhet, 

men det er en utfordrende rolle, og det krever en del av organisasjonen å få rollen til å fungere godt.»  

Prosjektet anbefaler at Helse Møre og Romsdal etablerer følgende roller for å kunne utøve helhetlig 

ledelse og kontinuerlig forbedring av de to identifiserte virksomhetprosessene «Behandle somatisk 

pasient akutt» (i akuttmottak) og «Korttidsbehandle somatisk pasient» (i korttidspost). 

Prosessleder Det etableres en prosessleder lokalt ved hvert akuttmottak som har det daglige 
ansvaret for prosessen på sin lokasjon. Prosessleder innhenter (med støtte fra 
andre) relevante måleparameter for prosessen, som brukes aktivt som underlag 
til forbedringsarbeid og til statusrapportering til prosesseier. 

Prosesseier Prosessen eies av en definert prosesseier på foretaksnivå. Prosesseier er 
linjemessig organisert på nivå 2, altså på klinikksjefsnivå, og bærer ansvaret for de 
aktuelle prosessenes samlede resultatoppnåelse på tvers av lokasjonene. 

Prosess-styre HMR etablerer et prosess-styre, som har det overordnede oppfølgingsansvaret 
for prosessporteføljen og tilhørende resultatoppfølging. Prosess-styret utnevner 
prosesseiere og er beslutningsorgan for endringer i prosessportefølje, samt 
godkjenningsorgan for nye hovedversjoner av hver virksomhetsprosess (ved 
større endringer). Prosess-styre ledes av administrerende direktør. 
 
På sikt vil prosess-styrets arbeid favne mange flere virksomhetsprosesser og 
prosesseiere etter hvert som styringsformen etableres på flere områder i et 
omfang som vokser i takt med erfaringen. 

 

 

8.13 Kommunalt samarbeid 

For å lykkes, må arbeidet med korttidspost være en del av en helhetlig prosess i akuttkjeden. Det 

innebærer at samarbeidet med førstelinjetjenesten i kommunene må optimaliseres. Det må være en 

samhandling mellom KAD, sykehjem og sykehus. Det må utarbeides tydelige og omforente 

retningslinjer.  

Prosjektet foreslår at dette utredes nærmere i neste fase. 
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9 Gjennomføring av prosjektet / Sluttord 

Prosjektet har med denne sluttrapport gitt en rekke anbefalinger for etablering av en korttidspost i 

HMR. Hovedpunktene i disse anbefalinger kan oppsummeres i det følgende: 

Prosjektet anbefaler å etablere korttidspost som et hurtigsykehus i sykehuset. Korttidsposten er et 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten som er spesielt innrettet mot korttidsbehandling av 

pasienter med avklarte somatiske volumtilstander. Korttidsposten er en arena for behandling av 

pasienter som allerede før overflytting fra akuttmottak har en tydelig og ferdig utarbeidet plan for 

videre utredning og oppfølging. Planen tilsier forventet ferdigbehandling og utskrivning fra 

korttidspost i løpet av 24 timer. 

Korttidsposten kan ikke forstås som en isolert enhet men den må forstås og styres som del av en 

større prosess, som prosjektet har valgt å benevne som «Behandle Somatisk Pasient akutt». 

Prosjektet anbefaler å etablere Korttidspost som del av prosessen «Behandle Somatisk Pasient 

akutt».  

Prosjektet anbefaler at videre planlegging og tilrettelegging for slik Korttidspost i Helse Møre og 

Romsdal HF tar utgangspunkt i styrings- og ledelsesdimensjonene i det foreslåtte konseptet for 

korttidspost. Det er avgjørende at videre planlegging og tilrettelegging har god lederforankring og 

evner å samle de sentrale ressurseiere om felles resultatmål for aktivitetene. I videre 

detaljplanlegging vil det være sentralt hvordan en styrer bemanningen ut fra aktivitetene slik at 

virksomheten opplever en best mulig helhet både for pasienter og ansatte. Målsetningene for 

korttidspost vil ikke kunne oppnås uten riktig bemanning og da spesielt tilgjengelighet på 

beslutningskompetanse. 

Prosjektet anbefaler at denne rapport videreføres i en fase 2; ferdigstille en plan for realisering av 

Kortidspost i Helse Møre og Romsdal HF. Prosjektet viser til at Klinikksjef ved klinikk for 

akuttbehandling har tilbudt seg som ansvarlig for en fase 2.  

Prosjektgruppen har hatt en bred og tverrfaglig sammensetning. Arbeidet har vært preget av stor 

entusiasme, tillit og åpenhet blant alle deltagere med ønske om å utforme et best mulig konsept for 

korttidspost i HMR. Prosjektgruppen har stor tro på at gjennomføring av det anbefalte konseptet for 

korttidspost vil gi en forbedret akuttkjede og oppnå de resultater som slik korttidspost skal gi for 

virksomheten i sin helhet.  
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Vedlegg 1: Overrekkelsesdiagram for dagens situasjon 

Etter at prosessomfanget var definert ble det opparbeidet en oversikt over hvordan arbeidet flyter 

fra aktør til aktør mellom trigger og resultat. Flytskjemaet er bygget opp som et såkalt 

overrekkelsesdiagram (level 1 handoff diagram) med aktørene identifisert og plassert i hver sin 

horisontale svømmebane. For hver gang en aktør overtar arbeidet i arbeidsflyten er det tegnet én (og 

kun én) boks, uansett om oppgaven som vedkommende skal utføre er stor og sammensatt eller liten 

og enkel. Hensikten med dette er å framheve flyten mer enn detaljene.  

Bildet til høyre er fra ett av arbeidsmøtene og viser 

overrekkelsesdiagrammet i stort format, produsert ved hjelp av 

papirrull og post-it. Under vises et foto av det samme diagrammet og 

på neste side finnes en bearbeidet utgave av det samme.  

Selv om skriften i hver boks ikke er godt lesbar i en så liten gjengivelse 

vises mønsteret i samhandlingen mellom aktørene. I arbeid med 

prosessen bør oversikten tas ut i stort papirformat og/eller 

bearbeides i originale filformat. 

 

Figur 15 - Foto av overrekkelsesidagram (dagens situasjon) 

Øverste svømmebane tilhører pasienten og viser prosessgjennomkjøringen fra pasientens eget 

perspektiv. Videre nedover opptrer rollene; Fastlege, AMK, Koordinator Akuttmottak, Helsesekretær 

(i luke), Sykepleier, Vakthavende lege, Overlege / LIS2, Portør (deltidstilgjengelig), Sykepleier på 

sengepost, Sengepost. Nest nederste svømmebane brukes for å plassere inn andre prosesser som 

benyttes av denne. Nederste svømmebane viser de mest sentrale IT-systemene og papirbaserte 

skjema som benyttes under veis.  

I bearbeidet utgave er bassengets lengde delt opp i tre deler merket med Inn, Gjennom og Ut – for å 

indikere om aktivitetene tilhører innkommende, gjennomgående eller utadgående del av 

pasientlogistikken i akuttmottaket. I tillegg indikeres en fjerde del helt overordnet, nemlig 

viderebehandlingen av pasient på sengepost. 

 

Figur 14 - Foto fra prosessworkshop 
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Figur 16 - Bearbeidet overrekkelsesdiagram (dagens situasjon) 
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 Trinnene fra Figur 16 vises også i tabellen under, for lesbarhetens skyld. Aktiviteter under stiplede 

linjer uten eget nummer skjer samtidig med aktiviteten på linjen over. 

# Aktør Oppgave 

0 Pasient Trigger:  
Pasient blir skadet, eller får akutt sykdom eller akutt sykdomsforverring. 

1 Fastlege Vurder pasient, lag arbeidsdiagnose, varsle AMK, planlegg transportmåte 

2 Pasient  Reis til akuttmottak  

 AMK Registrer henvendelse, videreformidle til koordinator akuttmottak 

3 Koordinator 
akuttmottak 

Registrerer meldt pasient i akuttdatabase, inklusive forventet ankomst, 
triage etc. Forhåndsmeld til evt aktuell sengepost og varsle vakthavende lege 

4 Sengepost Internformidle i post om forventet pasient 

5 Pasient Meld ankomst i akuttmottak 

6 Helsesekretær 
(i luke) 

Sjekk ID, skriv inn pasient, ankomstregistrering. Varsle koordinator eller 
sykepleier 

7 Koordinator 
akuttmottak 

Fordel pasient til valgt sykepleier 

8 Sykepleier Utfør triage, retriager ihht hastegrad og dokumenter i akuttdatabasen 

9 Vakthavende 
lege 

Undersøk pasient, avklar, anamnese, forordne behandling, lag kurve og plan 

10 Sykepleier Medisinér pasient på forordning, ta eller bestill blodprøver 

11 Overlege/LIS2 Gi beslutningsstøtte og kvalitetssikring 

 Vakthavende 
lege 

Motta beslutningsstøtte 

12 Vakthavende 
lege 

Varsle sykepleier på post om at pasienten sendes, rapporter om tilstand og 
videre plan, bestill portør 

13 Portør 
(deltids-
tilgjengelig) 

Transporter pasient til post. Dette gjøres av sykepleiere der/når portør ikke 
er tilgjengelig. 

14 Sykepleier Utskriv pasient fra akuttmottak (i akuttdatabasen) 

15 Vakthavende 
lege 

Sluttfør dokumentasjon 

 Sykepleier Delta i sluttføring av dokumentasjon 

16 Resultat Pasient er ferdigbehandlet eller overflyttet til videre behandling. 
Helsehjelpen er dokumentert. 
Helseforetaket er økonomisk kompensert (dvs at alt grunnlag for senere 
kompensasjon er registrert). 

17 Sykepleier på 
sengepost 

Motta pasient, innkomstsamtale, legemiddelsamstemming, screening mhp 
ernæring, fall…, lag plan for utskriving 

18 Sengepost Behandle og utskriv pasient etter postens «faste takt» 
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Vedlegg 2: Overrekkelsesdiagram Korttidspost 

 

Figur 17 - Overrekkelsesdiagram (korttidspost) 
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Figur 18 - Foto av overrekkelsesdiagram korttidspost 
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Vedlegg 3: Applikasjoner og skjema i dagens situasjon 

Tabellen lister PC-applikasjoner og papirbaserte skjema som benyttes i akuttmottak i dagens 

situasjon, i alfabetisk rekkefølge, sammen med en kort beskrivelse og navn på systemeier (for de 

systemene hvor dette er definert). Systemeier nevnes fordi den rollen er ansvarlig for systemets 

forvaltning og dermed også er naturlig kontaktpunkt ved behov for endringer i funksjonelt innhold, 

opplæringstilbud etc. Beskrivelse og systemeier er hentet ut fra regional applikasjonsoversikt (noe 

forkortet og justert tekst for enkelte av systemene). Oversikten kan være mangelfull.  

System eller 
skjema 

Beskrivelse Systemeier 

Akuttdatabasen Applikasjon for overvåkning av pasientflyt i akuttmottak i 
sykehus. 

Kjersti Bergjord 

AMIS 
akuttmottak 

Web applikasjon som viser hvilke pasienter som er på vei inn 
til aktuelt akuttmottak. 

Kjersti Bergjord 

CGM Legevaktens journalsystem (i Kristiansund, hvor legevakt og 
akuttmottak er samlokalisert). Volda og Molde. 

 

Corpuls web Program for se hemodynamiske målinger (blant annet EKG) 
som blir utført i ambulansene med Corpuls3-monitor. 

Kjersti Bergjord 

DocuLive Elektronisk pasientjournal Torstein Hole 

EQS EQS brukes som et dokumentstyrings-verktøy i 
kvalitetsarbeidet og som et avvikshåndteringssystem. 
Pasientskadesaker (§3-3) sendes automatisk til 
Helsedirektoratet via BizTalk. 

Vidar Hagerup 

Fastlegens 
journalsystem 

Selvstendig journal som benyttes av den enkelte 
fastlege/legesenter. Kan utveksle informasjon som e-
melding til/fra DocuLive. 

 

Kjernejournal Applikasjon for oppslag av sentrale registerdata om en 
pasient. Kan åpnes via DocuLive. 

Torstein Hole 

MRS 
Personskade-
register 

Register for personskade 
Databehandlingsansvarlig: St. Olav 
Produksjonsmiljø: Helse Midt-Norge IT 

 

MyWay2PAS Grafisk grensesnitt som overbygg til tekstbaserte PAS. 
Benyttes av helsesekretærer i hovedsak. 

Torstein Hole 

Order 
Management 

Røntgensystem 
Bestilling av bidediagnostiske undersøkelser. Startes via 
DocuLive. 

Inge Lode 

PACS IDS7 Bildeviser for røntgenbilder Inge Lode 

Papir: Utskrift 
fra AMIS 

Pasientinformasjon formidles fra AMK til akuttmottak ved at 
AMK skriver ut fra AMIS til skriver plassert i akuttmottak. 
AMIS står for Akuttmedisinsk Informasjonssystem. 

Kjersti Bergjord 

Papirskjema: 
MET-skjema 

Observasjonsskjema medisinsk team utgis av Stiftelsen BEST 
(Bedre og systematisk teamtrening) og brukes i alle 
akuttmottakene. 
http://bestnet.freka.net/sites/bestnet.freka.net/files/vedleg
g/observasjonsskjema-medisin-2016_0.pdf Vedlegg  

 

Papirskjema: 
F1 Medisinsk 
kurve 

Medisinsk kurveskjema for medikasjon og infusjon  

http://rapporter/reports/powerbi/Hemit/HPSM%20Rapporter/Driftsrapporter/11%20-%20SLM%20Tjenester%20med%20app%20og%20beskr_v3?rs:embed=true
http://bestnet.freka.net/sites/bestnet.freka.net/files/vedlegg/observasjonsskjema-medisin-2016_0.pdf
http://bestnet.freka.net/sites/bestnet.freka.net/files/vedlegg/observasjonsskjema-medisin-2016_0.pdf
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Papirskjema: F2 F2 Observasjonsskjema ved innleggelse. 
Sykepleiedokumentasjon i akuttmottaket. 
Forhåndstrykket skjema som er utformet spesifikt for hvert 
akuttmottak (ikke likt på tvers av mottakene i HMR) 

 

Papirskjema: 
Legemiddel-
samstemming 

Skjema for samstemming av legemiddelinformasjon (EQS ID 
29943) 

Ingeborg 
Ellingvåg 
Knutsen 

Papirskjema: 
NEWS 

Sykehus-spesifikt skjema for registrering av vitale 
parametere og for angivelse av NEWS-score. 
Skannes inn som vedlegg til journal. 
http://eqshmr/cgi-
bin/download.pl/attachment?pid=hmr&do=attachment&Re
visionID=78862&AttachmentID=112202  

 

Papirskjema: 
Prejournal 

Prejournal Helse Møre og Romsdal er et midlertidig 
hjelpedokument som makuleres ved utskriving.  

 

Papirskjema: 
Traumeskjema 

Observasjonsskjema Traume utgis av Stiftelsen BEST (Bedre 
og systematisk teamtrening) og brukes i alle 
akuttmottakene. 
http://bestnet.freka.net/sites/bestnet.freka.net/files/vedleg
g/observasjonsskjema-traume-2016_0.pdf  

 

PAS Pasientadministrasjon (PAS) 
Pasientadministrativt hovedsystem i Helse Midt-Norge. 
Registrering av pasientadministrative og helserelaterte 
opplysninger. 
Brukes både til planlegging og dokumentasjon av helsehjelp. 

Torstein Hole 

Retts Sortering, prioritering og risikoidentifisering av pasienter 
RETTS står for Rapid Emergency Triage and Treatment 
System. 
Triagesystem som gir grunnlag for sortering, prioritering og 
risikoidentifisering av voksne pasienter 
Adresse: https://rettsonline.com  

Kjersti Bergjord 

RoS Bestilling, mottak og svar laboratorieprøver 
RoS består av en rekke moduler som sørger for elektronisk 
bestilling av laboratorieprøver til laboratoriefagene 
medisinsk biokjemi, immunologi, farmakologi, mikrobiologi 
og patologi, elektronisk mottakskontroll av prøvemateriell 
og elektronisk presentasjon og lagring av svar. 

Svanhild 
Tranvåg 

Telemetri Overvåkning av pasientens vitale parameter  

 

  

http://eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&DocumentID=29943&UnitID=1307
http://eqshmr/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=hmr&do=attachment&RevisionID=78862&AttachmentID=112202
http://eqshmr/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=hmr&do=attachment&RevisionID=78862&AttachmentID=112202
http://eqshmr/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=hmr&do=attachment&RevisionID=78862&AttachmentID=112202
http://bestnet.freka.net/sites/bestnet.freka.net/files/vedlegg/observasjonsskjema-traume-2016_0.pdf
http://bestnet.freka.net/sites/bestnet.freka.net/files/vedlegg/observasjonsskjema-traume-2016_0.pdf
https://rettsonline.com/
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Vedlegg 4: Teknologi i dagens situasjon 

Tabellen lister teknologi som benyttes i akuttmottak i dagens situasjon, i alfabetisk rekkefølge, 

sammen med en kort beskrivelse og navn på systemeier (for de systemene hvor dette er definert). 

Tabellen antas å ikke være komplett. 

Teknologi Beskrivelse Systemeier 

Calling Callinganlegg brukes ved traumealarmering. Peter Inge 
Østrem 

DECT-telefon Trådløs telefon som brukes i akuttmottak. Peter Inge 
Østrem 

ICCS Nødnett ICCS 
Kontrollromstilknytning gjør Nødnettfunksjonalitet 
tilgjengelig for et kontrollrom, slik at man har mulighet for 
talekommunikasjon med radioterminaler i Nødnett eller 
sende og motta tekstmeldinger. Benyttes i akuttmottak. 

Peter Inge 
Østrem 

Nødnett radio-
terminal 

Radio for samtale i nødnett Peter Inge 
Østrem 

Puls PC Applikasjonene listet i forrige kapittel kjøres på PC-er med 
den regionale fellesplattformen Puls. Det benyttes en 
kombinasjon av  

 Puls Standard (en bruker i gangen med Smartkort 
pålogging hvor forrige bruker må logge ut før neste 
kan logge inn) 

 Puls Spesial (flerbruker uten brukerpålogging)  

 Puls Sprint (flerbruker med Smartkort 
brukerpålogging hvor forrige bruker ikke trenger å 
logge ut før neste bruker kan benytte PCen). 

Odd Arne 
Maridal 

Telefaks Utveksling av pasientinformasjon med sykehus og 
institusjoner utenfor egen helseregion (i inn- og utland). 

 

Vaktmobil Egen rolleknyttet mobiltelefon som bæres av vakthavende 
legefunksjoner. 

Peter Inge 
Østrem 
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Vedlegg 5: Andre forbedringspunkter 

Momenter notert som potensielle forbedringspunkter til dagens akuttmottak, utover etableringen av 

korttidspost. Momentene er i hovedsak ikke fulgt opp videre som en del av prosjektarbeidet, men 

kan tjene som kilde til forbedringsideer i øvrig forbedringsarbeid i akuttmottakene. 

1. Strukturert journal 

2. For få PC-er (pga plassmangel) 

3. Hvert sitt system -> felles 

4. Bruke akuttdatabasen bedre (meldinger) -> færre telefoner 

5. Sprint-trøbbel 

6. Mange program pr pasient 

7. LIS1 + LIS2 + Sykepleier i team 

8. Ultralydapparat (få, leting) 

9. Tilgang på portørtjenester 

10. Tilgjengelig beslutningskapasitet 

11. Snu flere pasienter før de henvises til akuttmottak 

Mulighet/pålegg om at henvisende lege konfererer med LIS2  

12. Sykepleier ønsker MyWay2PAS 

13. Kan sykepleier få anledning til å bestille bildediagnostikk og smertelindring (må avklares mhp 

lovlighet)? 

14. Kan vakthavende lege ha en mer dedikert vaktfunksjon uten for mange andre oppgaver? 

15. Overlege / LIS2: Opplever mange avbrytelser (telefoner) 

16. Vakthavende lege bør få en oppstartsveiledning, som «følgevakt» 

17. Vakthavende lege bør ha en felles førstekontakt med pasient, sammen med sykepleier 

18. «Pling, blodprøven er klar» 

19. Opplæring vs trygg helsehjelp 

20. Holder for lenge på pasienten før sending til post pga usikkerhet om god nok ivaretakelse på 

post. 
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Vedlegg 7: Prosjektgruppe 

 
Prosjektleder rapporterer til prosjektråd. Ledergruppa i HMR sammen med prosjektsjef og to 
tillitsvalgte/verneombud utgjør prosjektråd, som er styringsgruppe for alle OU prosjekter i 
SNR. 
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 Medlem prosjektorganisasjonen Olav Finnøy 

 Ressurs fra IKT/ Hemit Ketil Thorvik 
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