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Sammendrag 

Bakgrunn/emne 

Ledelsen ved medisinsk avdeling på Gjøvik sykehus har i lengre tid sett et behov for å øke 

kompetansen i akuttmottaket.  I dag blir pasienter først sett av sykepleiere og mer eller mindre 

uerfarne turnusleger.. Det virker intuitivt fornuftig å iverksette tiltak som sikrer at pasientene 

blir møtt av kompetente leger tidlig i sykehusoppholdet. Ledelsen har foreslått en løsning med 

overlege fysisk til stede i akuttmottaket når pasienttrykket er størst. Dette vil blant annet 

kunne bidra til økt læring og trygghet blant turnusleger og assistentleger, og til bedret 

utredning, diagnostikk og behandling av pasienter.  

Kunnskapsgrunnlag 

Vi gjorde et systematisk litteratursøk, og fant tre studier der både innleggelsesraten og antall 

uhensiktsmessige utskrivninger ble redusert som følge av å ha en erfaren lege i mottak. I en 

annen studie ble liggetiden i mottak redusert som resultat av samme tiltak. Studiene befant 

seg langt nede i kunnskapspyramiden, og forskjeller i organisering av helsesystemene bidrar 

til at funnene ikke nødvendigvis er direkte overførbare til norske forhold. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor som svakt. 

Tiltak, kvalitetsindikator og metode 

Det konkrete tiltaket vil bli å ha en overlege fysisk tilstede i mottak fra kl.1200-1600 på 

hverdager. Turnuslege tar imot pasienten på vanlig måte, for så å referere pasienten til 

overlege ved hjelp av et systematisk refereringsverktøy. Overlege fyller ut et 

registreringsskjema med bl.a. turnusleges tentative diagnose, forslag til utredning og 

behandling. Overlegen ser så pasienten, sammen med turnuslegen, og gjør de modifiseringer i 

plan for utredning og behandling han/hun finner indisert i forhold til turnuslegens plan. 

Momenter fra skjemaet skal brukes som indikatorer ved senere evaluering. 

Organisering/ledelse 

Det er allerede avsatt midler til prosjektet, og prosjektleder er utvalgt. Vi foreslår videre at det 

bør opprettes et team som har ansvar for å evaluere resultatene av endringen på månedlige 

møter. Gjennomgang av analyserte skjemaer og erfaringer fra ansatte bør brukes som 

bakgrunn for endring eller korrigering av tiltak med utgangspunkt i PUKK-sirkelen. De 

månedlige evalueringene bør foregå i minst 5-6 måneder, slik at ordningen blir tilpasset nye 

turnusleger. 

Vurdering 

Prosjektet handler primært om å øke ressurser og kompetanse i mottak Det er ikke funnet 

uheldige konsekvenser av dette i studier og videre er både de ansatte og ledelsen ved Gjøvik 
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Sykehus innstilte på å prøve ut ordningen. Vi anbefaler derfor at prosjektet gjennomføres til 

tross for et svakt kunnskapsgrunnlag. 
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Innledning 
Akuttmottaket er inngangsporten til sykehuset og et kompetent mottakelsesteam er essensielt 

for riktig utredning, diagnostikk og behandling av pasienter. I denne oppgaven har vi sett på 

organiseringen av akuttmottaket ved Gjøvik sykehus. I likhet med de fleste akuttmottak i 

Norge er det her sykepleiere og mer eller mindre uerfarne turnusleger som møter pasientene 

først. Ledelsen ved Gjøvik sykehus har i lengre tid sett et behov for nettopp å øke 

kompetansen i mottaket, og de ønsker derfor å ha en overlege fysisk tilstede når 

pasienttrykket er størst. Det er stor interesse for en slik ordning både blant overleger, 

assistentleger, turnusleger og sykepleiere. 

Oppgaven er utarbeidet i tett samarbeid med avdelingssjef Øystein Stubhaug på medisinsk 

avdeling, overlege Marianne Skattum og konstituert overlege Per Olav Vandvik. De har 

ansvaret for å innføre den nye ordningen etter forberedelser og planlegging utført av 

undertegnede studenter. 

Kunnskapsgrunnlaget 
Søkestrategi og validitetsvurdering 

Vi gjennomførte et systematisk søk i henhold til prinsippene i kunnskapspyramiden. Gruppen  

startet med søk i McMaster plus, for å finne den mest pålitelige kunnskapen om temaet. Det 

ble forsøksvis satt opp ett PICO-spørsmål. På grunn av intervensjonens natur var dette lite 

fruktbart og vi brukte derfor følgende søkestrategi; «Emergency room», «emergency 

department», «admission ward», «clinical supervision»,  «consultant», «attending physician», 

«work force» og «speciality», kombinert med bolske operatorer (AND/OR). Gruppen fikk 

også hjelp av en bibliotekar for å identifisere relevant Mesh-terminologi, uten at dette førte til 

større suksess i innsamling av kunnskap. Det ble sett etter relevante artikler ved gjennomgang 

av titler og sammendrag. Ingen relevante treff ble funnet på Up to Date eller Best Practice. I 

Cochrane Library ble heller ingen relevante artikler funnet. Vi fikk gjort et vellykket søk på 

PubMed med søkeordene: «emergency department» AND «clinical supervision» som ga 10 

treff. Det ble der identifisert en artikkel som kunne passe til vårt tema (1). Vi ble fra denne 

artikkelen linket til en side over andre artikler som refererte til studien. Her ble to studier 

plukket ut som aktuelle, og øvrige artikler ble identifisert som kilder til de to siste artiklene (2, 

3). 

P Indremedisinske pasienter i mottak 

I Overlege i mottak 12-16, systematisk referering av alle pasienter, overlege ser til utvalgte pasienter med turnuslege 

C Nåværende oppsett (turnuslege primær + ass. lege sekundær) 

O Kvalitet på behandling, trygghet og læringsutbytte blant legene, effektivitet 

Tabell 1: PICO spørsmål 
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Det ble også gjort forsøk på søk med ordene akuttmottak/emergency department på 

Helsedirektoratets sider, Kunnskapssenterets sider og i BMJ Quality & Safety. 

Helsedirektoratet hadde en rapport som omhandler temaet, men ikke spesifikt om 

intervensjonen vi her er ute etter å utrede (kompetanse i front). Et dokument om akuttmottak 

fra Kunnskapssenteret manglet også omtale av vår intervensjon. BMJ Quality & Safety viste 

seg å være en god ressurs initialt for å identifisere potensielle søkeord, men ga ingen relevante 

treff som ikke ble funnet via PubMed. 

 

Fordi vårt prosjekt sannsynligvis vil operere med flere indikatorer ble det valgt ut studier som 

omhandlet pasienthåndtering, utdannelse av uerfarne leger og systematisk referering. Det ble 

forsøkt å benytte kunnskapssenterets sjekklister på de artiklene vi fant, men fordi de fleste av 

disse studiene fulgte design som ikke passet til disse sjekklistene, ble validiteten av artiklenes 

funn stort sett gjort med mer grove og generelle metoder. Mulige problemer i forhold til 

validiteten vil bli diskutert der det er relevant. 

Pasienthåndtering 

Gruppen har identifisert fire studier som omtaler ulike aspekter ved pasienthåndtering i 

akuttmottaket, knyttet til graden av tilstedeværelse av erfarne leger. White et al. (2009) utførte 

en studie hvor unge uerfarne leger først så til en pasient, før en erfaren overlege så til de 

samme pasientene (2). De unge legene registrerte sin tentative diagnose og videre håndtering 

av pasientene, og det samme var tilfellet for de erfarne legene. Sentrale funn var at 

innleggelser ble redusert med 11.9 % (95 % CI 7.2 % to 18.2 %) og at uhensiktsmessig 

utskrivning fra mottak ble redusert med 9.4 % (95 % CI 6.2 % to 13.7 %). Disse funn tyder på 

at en erfaren lege i større grad vil kunne identifisere de pasientene som har behov for 

innleggelse, noe som vil være et mål for den diagnostiske nøyaktighet. Studien var av god 

størrelse med over 500 registrerte pasientkonsultasjoner. Den ble utført i England, i et 

mottakssystem som skiller seg fra det norske. Pasienter henvender seg i større grad direkte til 

sykehuset, og det ser ut til at innleggelsesraten ligger rundt 25 % i de studiene vi her omtaler. 

De pasientene som henvender seg direkte har ikke vært gjennom et utredningsledd, noe man 

som regel har i Norge hos sin fastlege. Akuttmedisin er en egen spesialitet i England, og de 

overlegene som er omtalt er spesialister i dette fagfeltet. De uerfarne legene er også knyttet til 

dette fagfeltet på et nivå som kan sammenlignes med norske assistentlege-stillinger. Disse 

problemer gjelder for alle de utvalgte studier, som alle er fra Storbritannia. 

To andre studier bekrefter at innleggelsesraten er påvirkbar av andelen erfarne leger i 

arbeidsstyrken. Sen et al. (2011) fant en reduksjon fra 30,3 til 25,2 %  (p=0,026) i sitt 

materiale (3). De fant også at erfarne leger jobbet raskere og fikk behandlet pasientene raskere 
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på alle triagenivåer (p<0,001). Studien ble gjort retrospektivt, og ca. 60 000 konsultasjoner 

ble registrert. Antallet ansatte som deltok var lavt (21 leger). Forfatterne mener likevel at 

funnene sier noe om de kvantifiserbare aspektene ved å ha erfarne leger i mottak. 

Undersøkelsen til Geelhoed et al. (2008) fant sted i et pediatrisk mottak, og det ble benyttet en 

retrospektiv observasjonsmodell. I likhet med de andre undersøkelsene fant de her en 

reduksjon på 27 % i antall innleggelser ved bedre overlegetilgjengelighet (4). Det ble også 

observert en reduksjon i antall klager til avdelingen med 41 % og en gjennomsnittlig 

reduksjon i ventetid på 15 %. Forfatterne påpeker selv at resultatenes validitet og 

overførbarhet er begrenset, da resultatene ifølge dem selv bygger på ustrukturert observasjon i 

et definert miljø som er organisert på sin egen måte. 

Munro et al. (2006) undersøkte ulike virkemidler tatt i bruk for å redusere ventetiden i 

akuttmottak under en kampanjeuke i England, i 2003, ved hjelp av en spørreundersøkelse (5). 

Deres hovedfunn var at de ulike avdelingers suksess først og fremst ble påvirket av antall 

tiltak som ble gjennomført, og ingen signifikant effekt kunne knyttes til de enkelte tiltak. Det 

som i størst grad sa noe om effekten var antallet uerfarne leger på jobb, mens andelen erfarne 

leger ikke gjorde noe med ventetiden. Prosjektets observasjonstid var kort, og de langsiktige 

effektene ble ikke ekstrapolert. 

Generelt sier studiene vi har funnet lite eller ingenting om de erfarne legenes rolle i 

akuttmottaket, men mye tyder på at de har jobbet på lik linje med de uerfarne legene. Dette vil 

ikke være helt det samme som vår intervensjon, der overlegen først skal refereres til, og 

deretter være med å se til pasientene sammen med de mer uerfarne legene. 

Akuttmottaket som læringsarena 

Mayell et al. (2008) undersøkte ved en spørreundersøkelse ulike personalkategoriers tanker 

om hvilke aktiviteter med potensielt læringsutbytte de hadde tro på (6). Erfarne leger så på 

mange arenaer som gode læringssituasjoner, mens de yngre legene mente klart at de lærte 

mest av «consultant ward rounds» (visitt med overlege) og «handover ward rounds» (runde 

med referering av pasienter). Formelle strukturerte undervisningssituasjoner ble av de 

uerfarne legene sett på som mindre nyttig. 44 personer var med i undersøkelsen som ble gjort 

på en neonatalavdeling. 

Kilroy et al. (2006) undersøkte hvilke problemer og fordeler som er forbundet med klinisk 

supervisjon (1). Både de erfarne og uerfarne legene var enig i at denne arbeidsformen ga økt 

følelse av delt omsorg, teamarbeid og profesjonell utvikling. De uerfarne legene mente at 

læringen ble forringet av uinteresserte overleger. De erfarne overlegene var på sin side mest 

bekymret for å få lite tid til god opplæring., samt til de oppgavene som allerede var forventet 

av dem. Studien var utført ved en såkalt «critical incident» modell, vanligvis brukt i forsvaret, 
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som går ut på å velge ut aktører som har spesiell interesse for feltet, for å ekstrahere ideer 

knyttet til temaet, og kvantifisere disse hos flere personer. 

Kennedy et al. (2009) har ved hjelp av observasjon, strukturerte intervjuer og 

videovignettkommentering av og fra leger, studenter og sykepleiere utarbeidet en teori for de 

ulike faktorer som påvirker i hvilken grad man i en klinisk situasjon søker faglig støtte fra 

sine kolleger (7). Disse ble klassifisert som spørsmålsfaktorer, faktorer hos den som skal 

spørres om råd og faktorer hos den som søker råd. Hos den som skal rådspørres er fysisk 

tilgjengelighet identifisert som et viktig aspekt, og forfatterne drar selv frem dette momentet 

som et område med potensiale for systematisk forbedringsarbeid. Studien var av god 

metodologisk kvalitet. 

Thompson et al. (2011) undersøkte yngre legers erfaringer ved innføring av en standardisert 

mal for systematisk referering. 71 % mente de forbedret sin referering (8). De fikk samtidig 

bedre selvtillit knyttet til refereringen, og flertallet mente tiltaket var positivt for 

pasientbehandling og -sikkerhet. 

Erfaringer fra Skien sykehus 

Kombinasjonen av en interessert overlege og oppfatningen om at dette var et godt tiltak for å 

bedre kvaliteten i mottaksarbeidet, var årsaken til at overlege i mottak ble innført på 

medisinsk avdeling i Skien (9). De ønsket å redusere liggetid og øke effektiviteten, men under 

evalueringen viste seg at liggetiden ikke gikk særlig ned. Det var heller ingen plan med 

gjennomføringen. Overlegen som arbeidet i mottaket sluttet etter en viss tid, slik at de har sett 

seg nødt til å legge om hele opplegget sitt. Nå skal overlege og erfaren assistentlege dele 

medisinsk klinikks forpliktelser i mottak og på intensiv mellom seg. 

Konklusjon 

Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for å innføre vårt tiltak som svakt. Studiene vi fant befant 

seg langt nede i kunnskapspyramiden og i tillegg var de fleste studier som berører temaet 

utført i helsesystemer forskjellige fra det norske. Vi finner heller ingen studier som omtaler 

potensielt negative konsekvenser. Vi vil likevel fastholde at det intuitivt virker som et godt 

tiltak å sørge for at pasienter blir møtt med høy kompetanse helt fra de kommer til mottaket, 

og at unge leger har det privilegiet og den tryggheten det vil si å ha en erfaren kollega tilstede. 

Når ønsket fra sykehusledelsen på Gjøvik er så sterkt, finner vi det derfor klokt å forsøke å 

innføre en slik ordning, men det kreves en grundig evaluering for å kartlegge konsekvensene i 

et norsk sykehussystem. 
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Forbedringsarbeidet 

Gjeldende praksis 

Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik er ett av åtte sykehus ved Sykehuset Innlandet (10). 

Akuttmottaket tar hånd om pasienter til innleggelse, både for planlagt behandling og 

øyeblikkelig hjelp, samt at den har en skadepoliklinikk. Mottaket har legevaktsformidlingen 

for Gjøvik, Gran, Lunner, Østre og Vestre Toten, samt Nordre og Søndre Land. Medisinsk 

avdeling har ca. 6500 innleggelser i året, når man regner med alle som blir skrevet inn. Antall 

medisinske ø-hjelpsinnleggelser er ca. 18 i døgnet (11). Akuttmottaket har 60 ansatte. 

Sykepleiernes døgn er delt opp i tre vakter, mens turnuslegenes og assistentlegenes døgn er 

delt i to. Avdelingen har til sammen ti senger fordelt på tre skadestuer, tre undersøkelsesrom 

og et rom med fem senger. I tillegg finnes to polikliniske rom. Gjennomsnittlig liggetid for en 

pasient i mottaket ble i 2007 estimert til 1 time og 43 minutter. 

I dag ser vakthavende turnuslege (primærvakt) til pasienten og refererer til assistentlege, og 

sammen bestemmer de videre undersøkelse og behandling. 

Utfordringer i mottaket 

Etter å ha snakket med avdelingsleder ved medisinsk avdeling, flere av legene (inkludert 

assistentleger, turnusleger og overleger) på avdelingen og sykepleier i mottaket, kom vi fram 

til en rekke problemer de ansatte ønsket å løse ved hjelp av overlege fysisk til stede i mottaket 

fra kl.1200-1600 på hverdager: 

Pasienter med kompliserte problemstillinger blir tilsett av unge, uerfarne leger 

Unødvendige feil begås, særlig ved medikamentforskrivning 

Mange leger ser pasientene etter hverandre uten noe klart, helhetlig system 

Turnusleger har lite læringsutbytte og trygghet i vaktsituasjon 

 

Mange av disse problemene kan løses ved systematisk referering av hver pasient fra 

primærvakt til en fysisk tilgjengelig overlege. I tillegg vil overlegen få bedret sin 

akuttmedisinske kompetanse, og flyten i mottaket vil kunne bedres. Dette kan illustreres med 

et ”Før-og-etter-Flytskjema” (Figur 1), slik vi tenker oss at tiltaket kan fungere. 
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Figur 1: Gjøvik sykehus med og uten overlege i mottak 

Det er stor interesse for tiltaket på Gjøvik, både blant leger, sykepleiere og ledelse. Det er 

også satt av penger fra Sykehuset Innlandet til gjennomføringen av prosjektet. Vi forventer 

likevel noe motstand,da assistentlegene kan føle seg tilsidesatt og det vil bli ekstra 

vaktbelastning på  overlegene. Dette må avdelingen ta på alvor. 

Valg av indikator 

Vi har diskutert ulike indikatorer som kan være aktuelle for Gjøvik: 

1) Bedre diagnostikk, utredning og behandling ved hjelp av systematisk referering 

2) Kompetanseheving blant uerfarne leger i primærvakt, men også sekundærvakt 

3) Bedre pasientflyt i mottaket, færre feil og unngåelse av unødvendige innleggelser 

4) Redusert feilføring av medikamentkurver 

Flere av disse indikatorene er lite konkrete, vanskelige å måle og kan være åpne for 

feiltolking, f.eks. indikator nr. 3). Det finnes ikke noe system for journaluttrekk (som Global 

Trigger Tool) for å se på pasientskader eller feil. Derfor ser vi oss nødt til å velge indikatorer 

som er praktisk gjennomførbare på Gjøvik, uten for store omorganiseringer eller kostnader. 

Mer konkrete, lett målbare indikatorer som redusert liggetid og reduserte reinnleggelser er 

heller ikke det de ansatte på Gjøvik legger mest vekt på. Det er også usikkert om dette er gode 

kvalitetsindikatorer. Vi har derfor fokusert mest på indikator nr. 2; økt læringsutbytte for 
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turnusleger og assistentleger og nr. 1; bedre diagnostikk og behandling. Dette er det ledelsen 

på Gjøvik sykehus er mest opptatt av.  

For å måle framgang, har ledelsen selv laget et forslag til registreringsskjema (se vedlegg) 

som overleger skal fylle ut for hver pasient han/hun får referert. Her skal det blant annet 

registreres om refereringen var tilfredsstillende og om turnuslegens tentative diagnose og plan 

for utredning og behandling blir endret etter at turnuslegen og overlegen sammen har vurdert 

pasienten. Innholdet i registreringsskjemaet er viktig å evaluere underveis i prosjektperioden.  

Indikator nr. 4; feilføring av medikamentkurver, måles ved at overlege ser over kurven etter at 

den er ført og noterer i en egen rubrikk på registreringsskjemaet om den var feilført eller ikke. 

Trygghet og læring blant turnusleger kan kartlegges ved veiledningssamtale hos sin 

assistentlegekontakt på slutten av oppholdet, og på de månedlige evalueringsmøtene. 

Prosess og organisering for bedre praksis 
Organisering av prosjektet 

Deltakere i prosjektet blir overleger, assistentleger og turnusleger ved medisinsk avdeling på 

Gjøvik Sykehus. En overlege eller erfaren assistentlege vil være fysisk tilstede i akuttmottaket 

mandag til fredag mellom kl. 1200 og 1600 og inneha rollen som supervisor. Det anbefales, i 

den grad det er mulig, at mottakssupervisoren er den som har vakt den påfølgende kveld og 

natt. Etter at primærvakt har vurdert pasienten (anamnese + undersøkelse.), skal det foregå en 

systematisk referering mellom primærvakt og mottakssupervisor. Det må kommuniseres 

eksplisitt til de overlegene som skal være mottakssupervisor, at de må være vennlige og 

tålmodige. Viktigheten av dette belyses i kunnskapsgrunnlaget vårt. Grunnen til at det nevnes 

her, er at det kan virke så trivielt og selvsagt at det glemmes bort i implementeringsfasen.  

Vi anbefaler at systematisk referering foregår ved hjelp av metoden ”3 minute consultation”, 

som de allerede bruker og har gode erfaringer med på Gjøvik. Etter at primærvakt har referert, 

diskuterer mottakssupervisor og primærvakt om primærvaktens tentative diagnose og plan er 

tilfredsstillende eller om den trenger endringer. Opplegget skissert her er ment å gjelde de 

pasienter primærvakten vanligvis har ansvar for. Pasienter med akutte og alvorlige tilstander 

skal selvfølgelig mottas som normalt. 

Når assistentlegen som har konfereringsvakten i tidsrommet kl. 1200-1600 får vanskelige 

telefoner fra primærhelsetjenesten, kan de henvises direkte til overlegen i mottak. Overlegene 

kan da ta over ansvaret for henvendelsen og  assistentlegen får mer tid til annet arbeid. 

Første milepæl er møter med ledelsen og flere av de ansatte på medisinsk avdeling og i 

akuttmottaket. I samarbeid bør det kartlegges hvilke utfordringer man har i mottaket i dag og 
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hvordan man ønsker å utbedre disse. Deretter må prosjektet planlegges – man må avklare 

situasjonen i øyeblikket, fastsette hvilke mål man vil ha og hvilke tiltak som er nødvendig for 

å nå målene. Deltakere må ha nok kunnskap og nødvendige ressurser må være tilgjengelig. Vi 

har valgt å benytte en syklisk tilnærming til prosjektet: Planlegge, Utføre, Kontrollere og 

Korrigere (PUKK) (12) (Figur 2). PUKK-modellen består av fire faser (Tabell 2). 

 

Figur 2: PUKK sirkel. KLoK prosjektet ser hovedsaklig på punkt 1 og 2 

 

Informasjonen bør nå alle ansatte på medisinsk avdeling og andre ansatte i akuttmottaket slik 

at disse vet hva som gjøres og hvorfor. Denne informasjonen kan gis på møter, som rundskriv 

eller e-post. 

Fase Forklaring 

1. Planlegge Planlegging innebærer å avklare situasjonen i øyeblikket, fastsette de mål man vil nå og nødvendige 

tiltak for å nå målene. Til planleggingen hører også å sørge for at deltakerne har kunnskap og at 

nødvendige ressurser (personale, tid og penger) er tilgjengelig. 

2. Utfør Utfør endringen i et forsøk, på en mindre testgruppe eller hele gruppen; iverksetting av de planlagte 

tiltakene. 

3. Kontroller Kontroller resultatene. Innsamling og analyse av resultatene i forhold til mål. Har den nye prosessen et 

nivå av utførelse og/eller naturlig variasjon som er bedre enn i den gamle prosessen? 

4. Korriger Det foretas en oppsummering av prosessen basert på evalueringen i forrige trinn. Dersom man har funnet 

en god løsning, starter man tiltak som sikrer at den blir innført som rutine og standardisert i hele 

organisasjonen. Ved avvik må man enten korrigere planen eller justere målene. 

Tabell 2: PUKK modellen 
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Andre milepæl vil være en pilotperiode hvor de planlagte tiltakene iverksettes. Etter at 

pilotprosjektet har gått i 3 - 4 uker må resultatene samles inn og analyseres i forhold til de mål 

man har satt seg under planleggingen. Det siste leddet i PUKK-sirkelen (Figur 2) er å 

oppsummere prosessen basert på evalueringen i forrige trinn. Vi anbefaler at en person 

sentralt i prosjektet har ansvar for registreringsskjemaet som fylles ut og setter resultatene i 

system. Planen må korrigeres og det må kjøres nye runder med PUKK-sirkel. Det bør 

gjennomføres minst 5 – 6 runder á 4 uker med PUKK-sirkel hvor de ansvarlige for prosjektet 

etter hver runde kontrollerer og korrigerer prosjektet.  Det bør også gjøres en større evaluering 

før nye turnusleger ankommer i midten av februar 2012 slik at disse lettest mulig kan 

inkluderes i prosjektet. 

Ledelse og forankring i organisasjonen 

Alle mennesker er i seg selv motstandsdyktige mot endring (13). For at vår ønskede 

endringsprosess skal lykkes, er vi nødt til å se på hvordan den best bør planlegges og 

gjennomføres. Som verktøy har vi tatt utgangspunkt i Kotter’s 8 faser og råd for endring (14) 

(Tabell 3), og brukt disse for å drøfte utfordringer ved, og mulig motstand mot 

endringsarbeidet ved Gjøvik Sykehus. 

 Fase Relevante problemstillinger i vår endringsprosess 

1 Skap en kriseforståelse – endring er 

nødvendig 

Finnes det en felles forståelse av at det er en krise”/ problem? Har denne 

forståelsen forankring både hos de som jobber i den kliniske hverdagen, og hos 

lederen/lederne? Er det vilje til å gjøre noe med det? 

2 Etabler en allianse av aktører med 

makt til å gjennomføre endringen 

Er gruppen som skal gjennomføre endringen stor nok? Har den nok autoritet og 

makt? Er den bredt nok forankret? Er den avhengig av enkeltpersoner? (hva skjer 

hvis denne slutter på sykehuset)? 

3 Formuler en klar visjon og lag en 

strategi for å nå denne 

Hva er visjonen? Er den klar og uttalt, og ikke for komplisert? 

 

4 Kommuniser visjon og strategi 

(med ulike virkemidler) 

Hvilke kanaler kan brukes for å kommunisere visjonen? 

Allmøter? Sykehusavis? Nettsider? 

Viktig å kommunisere visjonen tydelig og ofte, og strategien for å oppnå visjonen. 

5 Fjern hindringer og gjør folk i stand 

til å arbeide på nye måter (endring i       

systemer, strukturer) 

Finnes det grupper som mener at en endring er unødvendig, som eventuelt vil 

fortsette å gjøre ” som de alltid har gjort”? Hvordan kan man påvirke disse til å bli 

positive til endringen? Er det strukturelle hindringer for innføring av en slik 

ordning? 

6 Skape tidlig suksess – synliggjør 

framgang 

Hvilke suksessmål/tegn på framgang/indikatorer skal vi bruke? 

7 Ikke ta seieren på forskudd, men 

fokuser på det som gjenstår 

Endringsprosesser som erklæres ”vunnet” for tidlig, faller ofte tilbake til slik det 

var. Endring tar tid for å sette seg, ofte flere år. Strategier er å fokusere på det som 

gjenstår, identifisere nye strukturer og/eller systemer som kan bli omfattet av 

endringen og gjøre den bedre. 
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8 Endringen må forankres i ny 

organisasjonskultur (vis 

sammenheng mellom atferd og 

endring) 

Hvordan få det til å bli ”den måten vi gjør ting på her”? Endringen må synke inn i 

sosiale normer og atferd, hvis ikke vil den forsvinne når presset for endringen 

fjernes. Viktig å vise sammenhengen for hvordan endringen har ført til bedre 

resultater, slik at ikke gale sammenhenger trekkes av hver enkelt. 

Tabell 3: Faser i endringsprosesser og relevante problemstillinger ved Gjøvik sykehus 

Sentrale problemstillinger 

Både sykepleiere i akuttmottaket, turnusleger, assistentleger, overleger og avdelingslederen 

ved medisinsk avdeling har en felles enighet om problemet, jfr. fase 1 (Tabell 3). Dette legger 

et viktig grunnlag for motivasjonen til å endre det bestående. Det er litt mer usikkert i hvor 

stor grad maktalliansen i fase 2 er etablert. Vi som KLoK-gruppe jobber med planleggingen 

av prosjektet. Overlege Marianne Skattum ved medisinsk avdeling er valgt ut som 

prosjektleder, og har det øverste ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Konstituert overlege 

Per Olav Vandvik vil være et bindeledd mellom avdelingen og KLoK-studentene i 

prosjektperioden, da han både underviser i KLoK ved UiO, og arbeider ved medisinsk 

avdeling på Gjøvik sykehus. Foreløpig er det uklart hvem flere som skal være med på 

gjennomføring av prosjektet, og her ligger det et usikkerhetsmoment: Er dette prosjektet for 

avhengig av prosjektlederen alene? For kontinuiteten av prosjektet i framtiden mener vi det er 

viktig å involvere flere, kanskje spesielt erfarne assistentleger, som i løpet av et par år vil 

rykke opp i overlegesjiktet. En idé er å danne et forbedringsteam for dette prosjektet, hvor 

medlemmene for eksempel får fritak for en viss andel arbeidstid per uke, som skal brukes på 

forbedringsarbeid. Ut ifra resultater av teamforskning er det enighet om at et slikt team ikke 

bør ha flere enn ti medlemmer; fem-seks medlemmer ser ut til å være en optimal teamstørrelse 

(15). Et forslag til hvem teamet bør bestå av er prosjektleder Skattum, avdelingsleder  

Stubhaug, en assistentlege, en turnuslege og en av mottakssykepleierne. På den måten vil 

ledelsen, og de forskjellige arbeidsgrupper være representert i teamet. Angående utvelgelsen 

av teammedlemmene anbefaler vi å prøve og rekruttere interesserte, som ønsker å bidra til å 

utvikle og forbedre ordningen.   

Representantene for de ulike arbeidsgrupper har et ansvar for å innhente erfaringer fra 

kollegaene de representerer. Dette bør gjøres ved regelmessig utspørring av de som er 

involvert i prosjektet eller egne møter med de aktuelle kollegaer før evalueringsmøtene. 

Prosjektleder kan også med jevne mellomrom besøke vaktskiftemøter for å høste erfaringer på  

relevante tidspunkter. 

Prosjektleder har ansvar for at skjemaene blir gjennomgått og analysert, og skal invitere til 

månedlige møter. Konklusjonene fra disse møtene skal presenteres kort på påfølgende 

morgenmøter, hvor de andre ansatte skal ha mulighet til å komme med innspill. Skal det være 
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endringer i registreringsskjemaet er prosjektleder ansvarlig for at oppdaterte versjoner er 

tilgjengelig hvor disse skal brukes. 

Sakslisten for evalueringsmøtet bør inneholde elementer som svarer til K-K-P (Kontrollere 

Korrigere-Planlegge) i PUKK-sirkelen. Gruppen foreslår med bakgrunn i dette at følgende 

skal diskuteres innenfor en tidsramme på maksimalt 2 timer: 

 Kontrollere 

o Var overlege i mottak/refererte turnuslegene alle pasienter 

o Gjennomgang av innhold i  registreringsskjemaet 

o Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte 

 Korrigere 

o Bør registreringsskjemaet endres (tidsbruk, tvetydighet etc.) 

o Er tidsrommet med mottakssupervisor egnet? 

 Planlegge 

o Hvem gjør hva i forhold til sin gruppe videre 

 

Under pilotperioden bør det kartlegges hvor mye arbeidstid som vil gå med på 

registreringsarbeidet for prosjektleder, samt møtevirksomhet for de andre involverte. 

Personalansvarlig må sette av den tiden som trengs til dette formålet, og frigjøre disse 

ressursene i den grad det er nødvendig. Dette gjøres med den erkjennelse at 

evalueringsperioden ikke er permanent. 

Angående visjonen for prosjektet jfr. fase 3 og 4 (Tabell 3), forslår vi følgende visjon; 

Kompetanse i front: slik skal vi gjøre det på Gjøvik, og det skal gjøre oss til det beste 

sykehuset å være nyutdannet lege på. 

Vi mener at avdelingsleder Stubhaug har et særskilt ansvar for å kommunisere og tydeliggjøre 

denne visjonen, på informasjonsmøter, morgenmøter, i e-post og via andre tilgjengelige 

kanaler. Da bør man også peke på de andre fordelene som dette vil medføre: Dyktigere og 

tryggere turnusleger og assistentleger vil føre til tryggere, sikrere og mer effektive 

helsetjenester. Dette vil videre gi en økt trygghet og tilfredshet hos pasienter og pårørende. 

Samlet utgjør dette flere av hovedmålsettingene i den nasjonale kampanjen «Og bedre skal det 

bli» (16). Visjonen og prosjektet vil også kunne gi Gjøvik sykehus et omdømme som et 

sykehus hvor utdannelse av turnusleger og assistentleger prioriteres høyt. Dersom dagens 

turnustjeneste omgjøres til søknadsbasert, vil dette føre til at sykehuset tiltrekker seg de mest 

motiverte og kanskje best kvalifiserte søkerne. 
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Når det gjelder fase 5 (Tabell 3) er det viktig at tiden i akuttmottaket ikke skal bety merarbeid 

og økt stress for overlegene. Overlegene har en veldig viktig rolle i denne endringsprosessen, 

og hvis de ”setter seg på bakbeina” vil hele endringen kunne stoppe opp. Det er derfor viktig 

at de fritas fra for eksempel poliklinisk arbeid og andre vaktoppgaver som å se til pasienter på 

post etc. Dette er også understreket av ledelsen, men må tas med i videre vurdering når/hvis 

man skal utvide tiden i mottak for overlegene. Samtidig er det viktig å fokusere på det 

positive i at overlegene skal være i akuttmottaket, blant annet at de vil få økt sin 

akuttmedisinske kompetanse. Overlegene vil også få et eget rom i mottaket, slik at de kan 

gjøre annet arbeid i rolige perioder. 

Det er videre viktig for hele prosessen å monitorere resultatet av endringen underveis og etter 

endt periode, jfr. fase 6 og 8 (Tabell 3). Bedring i forhold til indikatorene vil føre til økt 

motivasjon og oppslutning rundt ordningen. Nettopp i denne fasen ligger det et gyllent 

tidspunkt for å kunne videreføre forbedringsarbeidet, til for eksempel overlege i mottak til kl. 

1800 eller kl. 2000 på ukedager. 

Evaluering 

Hovedmålene med prosjektet er å bedre tryggheten og læringsutbyttet til uerfarne leger og 

bedre initial diagnostikk og behandling. Dette er faktorer som ikke kan måles objektivt på 

samme måte som for eksempel liggetid. Dermed er et registreringsskjema det beste verktøyet 

for å evaluere implementeringsprosessen. Utformingen av dette er utenfor KLoK-prosjektets 

rammer. Det bør gjøres en baselineundersøkelse for å måle eventuell bedring. Dersom det 

ikke er mulig er det nødvendig med retrospektive spørsmål for å finne ut om det har vært en 

forbedring. 

Registreringsskjemaet skal brukes i en pilotperiode. Dette vil så evalueres som del av 

”kontroller” og ”korriger” i PUKK-sirkelen etter endt periode (4 uker). Det potensielt 

korrigerte skjemaet skal så benyttes i prosjektperioden. Overlegen er den som skal fylle ut 

skjemaet. Dette gjøres parallelt med at pasienten refereres, eller like etterpå. Overlegen skal 

også skrive et «mottaksnotat» på alle pasienter han/hun har direkte befatning med, etterlevelse 

må her dokumenteres i registreringsskjemaet. Skjemaet skal ligge tilgjengelig i tilstrekkelig 

antall eksemplarer på kontoret som disponeres av overlegen. 

Spørsmålene skal være enkle å svare på, med ett eller to ord, og dersom det er hendelser eller 

spørsmål som krever mer utfyllende svar, eller om involverte har kommentarer, tanker eller 

forslag til forbedring, skal man kun benytte stikkordsform. Deretter tas dette opp på et 

evalueringsmøte underveis. Et slikt evalueringsmøte bør avholdes en gang per måned og skal 
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også være arena for gjennomgang av skjemaene og dermed bakgrunn for endring eller 

korrigering med utgangspunkt i PUKK-sirkelen. På evalueringsmøtene skal også tilfredsheten 

blant assistentlegene diskuteres. Deres respons, ansvarsfølelse og oppgaveendring etter 

innføring av overlege i mottak er vanskelig å forutsi. Hovedpoengene fra evalueringsmøtene 

skal tas opp i plenum på påfølgende morgenmøte. Denne briefingen skal ha en tidsramme på 

5 minutter, slik at både de direkte involverte parter og resten av lege-staben får innsyn i status 

på prosjektet og får mulighet til å komme med innspill og konstruktiv kritikk. 

Turnuslege skal ta opp sitt syn på prosjektet med sin assistentlege kontakt ved sluttevaluering 

av turnustjenesten. 

Diskusjon og konklusjon 

Prosjektet ”Kompetanse i front” er utviklet i dialog med en avdeling som ønsket endring. Vi 

har vært opptatt av å arbeide selvstendig med forbedringsprosjektet, men har likevel vært i 

kontakt med Gjøvik sykehus for å finne ut av hva som er gjennomførbart. Ansatte ved 

medisinsk avdeling har lenge hatt planer om å gjennomføre et slikt prosjekt, men det var først 

da det ble innlemmet i KLoK-prosjektet vårt at det ble mulig å gjennomføre. Vi har hatt to 

møter med avdelingen der vi har diskutert selve prosjektet, hvilke indikatorer som var mest 

hensiktsmessige og hva avdelingen selv ønsket å få ut av prosessen. I tillegg har avdelingen 

selv utarbeidet et registreringsskjema til bruk for måling av forbedring, og satt i gang en pilot 

med overlege i mottak på hverdager fra kl. 1200-1600. Denne pilotperioden ble startet så 

tidlig at det ikke ble mulig å gjennomføre en baselineundersøkelse. Det er svært viktig for 

implementeringen at evalueringen foregår i henhold til prosjektplanen og at man bruker 

PUKK-sirkelen til dette. Å se forbedring er svært viktig for motivasjonen. Derfor er det 

essensielt at måleverktøyet, registreringsskjemaet, blir godt utviklet og redigert i hver runde 

av PUKK-sirkelen, i tillegg til at man på evalueringsmøtene ta opp problemer og utfordringer 

for best mulig å gjøre ordningen til en del av organisasjonen. Det har vært vanskelig å plukke 

ut en indikator på forbedring som både er mulig å måle, er ønskelig og som ikke fordrer store 

omorganiseringer. Indikatorene vi har valgt, har vært de som de ansatte på Gjøvik sykehus 

selv har vært opptatt av (læring for uerfarne leger, bedre diagnostikk og behandling). Videre 

undersøkelser av feildiagnostikk og liggetid krever et større apparat enn det KLoK-oppgaven 

legger opp til, men prosjektansvarlige på sykehuset ønsker selv å utvikle dette videre til et 

forskningsprosjekt. Dermed kan utvidelse bli mulig. 

Medisinsk avdeling på Gjøvik sykehus har flere suksessfaktorer, som stort engasjement og 

forankring av endring i ledelsen. Gjennom arbeidet har vi også identifisert noen faktorer som 
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kan gjøre at endringen kan bli kortvarig; engasjementet for gjennomføringen kan være 

personavhengig, og situasjonen kan endre seg med nye kull av turnusleger og overleger.  

Vi har vært inne på de positive følgene av prosjektet; økt læring og trygghet blant de uerfarne 

legene og bedre diagnostikk, utredning og behandling av pasienter. Andre fordeler med 

omorganiseringen kan oppnås hvis overlegen som er mottakssupervisor har påfølgende 

kvelds-nattevakt. Han/hun vil da få en svært god oversikt over pasientene som har kommet 

inn. En fordel for assistentlegene som har vakt, i tidsrommet 1200-1600, er at de kan henvise 

vanskelige konfereringstelefoner til mottakssupervisoren. 

Det økonomiske aspektet og de negative konsekvensene av prosjektet er også viktig å ha med 

seg før implementeringen. Med innsatsstyrt finansiering kan man tape penger på reduksjon av 

unødvendig diagnostikk og tilleggsprøver. I tillegg vil man ta en overlege ut av postarbeid og 

poliklinikk for å være i mottak. Dette må man ha i bakhodet når man evaluerer. Man bør også 

vurdere om behovet for en overlege i mottak i hovedsak dreier seg om mer kompetanse i front 

eller mer arbeidskraft i front.  

Kunnskapsgrunnlaget er svakt når det gjelder overlege i mottak i Norge. Selv om ordningen er 

forsøkt innført flere steder her i landet, er det lite dokumentasjon på fordeler og ulemper. Ved 

hjelp av erfaringer fra andre sykehus, har vi sett at en god plan for gjennomføringen og 

kontinuerlig evaluering er essensielt for implementeringen. På denne måten kan dette KLoK-

prosjektet bli en plattform for videre forskning på området og dermed gi mer kunnskap. 

Denne kunnskapen vil bli nyttig for andre avdelinger som ønsker samme ordning, både 

økonomisk og organisatorisk. 
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