
FREMRAGENDE AKUTTMOTTAK- Fase II
Standardisering av pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten

Fagråd for pasientsamarbeid 26.04.2022



Gjennom prosjektet Fremragende akuttmottak fase II, skal vi se på hvordan vi kan forbedre 
pasientforløp innen øyeblikkelig hjelp, på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten

• Raskere, bedre og mer effektiv pasientbehandling med bedre ivaretagelse av pasientsikkerhet

• At alle aktører sine oppgaver i de konkrete pasientsituasjonene, er kjent for alle involvert i forløpet 

Formålet med å standardisere pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten er:

Gjennom kartleggingen fra fase I av fremragende akuttmottak, hvor målet var å sikre rett pasient til rett tid og sted, kom det frem at det var 
ønskelig å se nærmere på følgende tiltaksområder:

• Etablere standardiserte pasientforløp for volumgrupper av pasienter som kan avklares uten innleggelse (halv-øyeblikkelig hjelp) 

• Utarbeide 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)



Volumgruppene av pasienter som kommer til akuttmottaket, samsvarer godt med volumgruppene av 
ø-hjelpspasienter prehospitalt

Pasientgruppe Antall pasienter i akuttmottakene (totalt for 2018, 2019 og 2020)

Levanger Namsos

Magesmerter (STO*) 4453 2788 

Feber/Infeksjon (STO-sepsis*) 4138 2236

Brystsmerter (STO*) 2956 2201

Nevrologisk utfall/hjerneslag 1771 956

Tungpust/pustebesvær 1344 1081

Skade legg/kne/lår/hofte/bekken 1184 1998

Ekstremitetsplager (STO- DVT*) 805 765

Ryggsmerter 772 530

Hodeskader 728 421

Svimmelhet (STO*) 650 430

Unormal hjerterytme 556 679

Hematemese/melena 485 225

Intoks 402 150

Bevissthetstap 385 228

Hodepine 384 260

*Pasientforløp som St. Olav har standardisert sammen med kommunene



Prosjektgruppa har mottatt innspill fra representanter på tvers av primær- og 
spesialisthelsetjenesten, på pasientgrupper det er ønskelig å forbedre forløpene til 

Innspill til pasientgrupper det er ønskelig å forbedre forløpene til:

DVT

Svimmelhet

FCF (fast track hofte Levanger) 

Lavrisiko brystsmerter

Magesmerter

Sepsis

Reinnleggelser/pasienter som er kjent i systemet

Atrieflimmer

Ortpol- ankler og radius/ulnafrakturer mm

Ryggsmerter

Hodeskader

TIA



Basert på innspillene valgte prosjektgruppa å starte og arbeide med forløp for pasienter med 
mistanke om DVT, samt småskader ortopedi

• De 2 forløpene handler primært om å utarbeide 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). 

• Ved å flytte deler av pasientstrømmen for «subakutte» pasienter, fra perioder med høy aktivitet til perioder med lav aktivitet, vil det kunne ha en positiv effekt på 
ressursbelastning og pasienttilfredshet
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Gjennomsnittlig tilstrømming gjennom døgnet for årene 2018, 2019 og 2020 i 
Levanger

Gjennomsnittlig tilstrømming* gjennom døgnet for årene 2018, 2019 og 2020 i 
Namsos

Det kommer flest pasienter til akuttmottaket i Levanger 
mellom 11.00-17.00 

Det kommer flest pasienter til akuttmottaket i Namsos 
mellom 10.00-17.00 

*Inkluderer ikke elektive pasienter



Arbeidsgruppene som har jobbet med forløpene har vært bredt sammensatt

Representanter fra: 

• Bildediagnostikk

• Poliklinikk ortopedi

• Leger ortopedi

• AMK og Ambulanse

• Akuttmottak

• Fagsjef HNT

• Deltakere fra prosjektet

Arbeidsgruppe småskader ortopedi - Levanger

• Fastlege, Steinkjer 

• Fastlege, Levanger

• Overlege, Innherred 
interkommunale legevakt 

• Medisinsk faglig ansvarlig, 
Værnesregionen Legevakt 

Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

Representanter fra: 

• Bildediagnostikk

• Laboratorium 

• Medisinsk avdeling

• AMK og Ambulanse

• Akuttmottak

• Fagsjef HNT

• Deltakere fra prosjektet

Arbeidsgruppe DVT - Namsos

• Kommuneoverlege/Fastlege, 
Røyrvik og Lierne

• Kommuneoverlege/Fastlege, 
Nærøysund

• Fastlege, Namsos

Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten



I forbindelse med forløp for småskader ortopedi, er det laget en oversikt over hvilke pasienter som 
skal hvor, når



Det er også laget ny pasientflyt for pasienter med småskader ortopedi



• Ny prosedyre er basert på prosedyren St. Olavs hospital har utviklet sammen med primærhelsetjenesten 

I Namsos er det laget forslag til ny pasientflyt og prosedyre for pasienter med mistanke om DVT


