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Sammendrag 

Innledning 

Det er i lengre tid blitt observert lange vente- og liggetider for pasienter i kirurgisk 

akuttmottak på Gjøvik sykehus. I mottaket er det uerfarne turnusleger som tilser pasientene 

først, og de behøver ofte å konferere pasientene sine med en mer erfaren lege før en endelig 

beslutning om videre forløp kan tas. Lav tilgang på denne beslutningskompetansen er lagt 

frem som en av hovedårsakene til den lange vente- og liggetiden. 

Kunnskapsgrunnlag 

Et pyramidesøk i McMaster PLUS ga ingen relevante kunnskapsartikler høyt i pyramiden, 

men et systematisk søk i PubMed resulterte i seks relevante artikler. Oppdragsgiver på Gjøvik 

sykehus gjorde oss også oppmerksomme på to rapporter, en veileder og et læringsnotat. 

Ytterligere 5 kunnskapskilder ble identifisert via usystematiske søk. Studiene vi bruker er 

enkeltartikler og forskjeller i organisering av helsesystemene gjør at resultatene ikke 

nødvendigvis er direkte overførbare til norske forhold. Vi anser derfor kunnskapsgrunnlaget 

som svakt. 

Tiltak og indikatorer 

Målinger gjort på Gjøvik sykehus viser at pågangen, samt vente- og liggetiden i mottaket er 

størst mellom 12 og 18 på hverdager. For å øke beslutningskompetansen i denne perioden 

ønsker vi å ha en kirurgisk lege i spesialisering (LIS) til stede i mottaket, i første omgang fra 

12 til 16. LIS-en skal være fritatt fra alle andre oppgaver og vil på denne måten være 

tilgjengelig for turnuslegene for konferering og raskere avklaring av pasienter. 

Kvalitetsindikatorene vi har valgt er vente- og liggetid i mottak. 

Prosess, ledelse og organisering 

Prosjektet skal gjennomføres av en etablert prosjektgruppe på Gjøvik. Første steg vil være å 

invitere alle involverte til et seminar der kunnskapsgrunnlaget belyses og planen for 

gjennomføring legges frem. Neste steg vil være å gjennomføre flere 1-2 ukers piloter med 

grundig evaluering og eventuell korrigering før videre testing. Etter at konseptet er 

gjennomprøvd skal det implementeres som fast praksis i akuttmottaket. 

Vurdering 

Det foreligger ikke avsatte midler til å opprette en LIS-stilling for å gjennomføre dette 
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prosjektet, men vi håper at ledelsen på Gjøvik sykehus vil finne en måte å gjennomføre dette 

på for å bidra til å bedre pasientflyt og -sikkerhet i mottak. 
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1 Innledning 

I dette forbedringsprosjektet tar vi for oss beslutningskompetanse i kirurgisk akuttmottak ved 

Gjøvik sykehus. To representanter fra Gjøvik sykehus, prosjektansvarlig Ane Kaurstad og 

sykepleier i akuttmottaket Jannike Norgaard ønsket en studentoppgave om pasientflyt i 

kirurgisk akuttmottak, da det var observert at vente- og liggetid ofte var utilfredsstillende 

lang. Det er enighet blant sykepleiere, turnusleger, leger i spesialisering (LIS) og 

avdelingsoverlege om at median liggetid (innleggelser) og ventetid (skadepolikliniske 

pasienter) i dag er for lang. Helsetilsynet påpeker i sin rapport fra 2007 (1) at lang ventetid vil 

kunne øke faren for forverring av sykdomstilstand, dehydrering, manglende smertelindring og 

forvirring hos pasientene. Et læringsnotat fra Kunnskapssenteret (2) understøtter at pasienter 

risikerer å ikke få nødvendig medisinsk hjelp raskt nok ved stor pågang i akuttmottaket. Lang 

vente- og liggetid kan skyldes at antall pasienter overstiger akuttmottakets totale kapasitet til å 

ta imot og håndtere tilstrømningen. Det kan også skyldes at turnuslegen ikke selv klarer eller 

får tilstrekkelig hjelp til å raskt ta beslutning om videre behandling. Det er det sistnevnte 

forholdet vi ønsker å ta for oss i dette forbedringsprosjektet. 

 

I kirurgisk akuttmottak på Gjøvik sykehus er gjeldende praksis, i likhet med flere norske 

sykehus, at turnuslege er ansvarlig for å ta imot alle pasienter for akutte innleggelser og 

skadepolikliniske konsultasjoner. I en britisk artikkel fra European Journal of Emergency 

Medicine (3) påpekes det at det ikke noe på noe annet felt i medisinen eksisterer en liknende 

kombinasjon av mangel på informasjon, tidspress, mangel på ressurser og diagnostisk 

usikkerhet som i akuttmottaket. Samtidig forventes det, fra strukturelt politisk og kulturelt 

hold, at turnusleger, som per definisjon har lite erfaring, skal gi rask og adekvat hjelp. 

Turnuslegen må ofte konferere LIS som bistår i beslutning om videre tiltak. Det understrekes 

i Helsedirektoratets veileder for somatiske akuttmottak  (4) at turnuslegen alltid skal ha støtte 

fra en erfaren lege. Vi ønsker med denne oppgaven å bedre beslutningskompetansen i 

kirurgisk akuttmottak. 
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2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Søkestrategi 

Vi satte opp et PICO-spørsmål for å systematisk finne frem til det eksisterende 

kunnskapsgrunnlaget: 

P: Kirurgiske pasienter 

I: Mer tilgjengelig beslutningskompetanse 

C: Ingen endring 

O: kvalitetsforbedring (lavere liggetid, bedre læringsutbytte for turnuslege, bedret 

diagnostikk) 

Vi utførte innledningsvis et pyramidesøk i McMaster PLUS. Det ble klart at det ikke fantes 

relevante kunnskapskilder i toppen av pyramiden, og vi valgte deretter å utføre et systematisk 

søk i PubMed for å fange opp relevante enkeltartikler. Vi fikk hjelp av bibliotekar for å finne 

Mesh-termene som korrelerte til PICO-spørsmålet vårt. Søkeordene "emergency service”, 

”decision making”, ”clinical competence”, ”quality of healthcare” og ”outcome assessment” 

ble satt sammen med AND/OR. Søket ble begrenset til å omfatte artikler fra de 5 siste årene, 

på engelsk, norsk, dansk eller svensk. Søket ga 553 treff, hvorav tre av dem var relevante 

artikler. Ved hjelp av disse tre artiklene, ble ytterligere tre relevante artikler identifisert.  

Videre fikk vi tips om aktuelle kunnskapskilder fra prosjektlederne på Gjøvik sykehus, og 

inkluderte på denne måten en rapport fra Helsetilsynet, Riksrevisjonens undersøkelse fra 

2006, et læringsnotat fra Kunnskapssenteret og en veileder for somatiske akuttmottak fra 

Helsedirektoratet. I tillegg identifiserte vi to artikler ved hjelp av en tidligere KLoK-oppgave, 

og en artikkel og to innlegg ved hjelp av usystematiske søk i tidsskriftet og dagens medisin.  
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2.2 Rapporter fra det norske helsevesenet og 

myndighet 

2.2.1 Riksrevisjonen 

Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten (5), ble 

lagt frem i 2006. Undersøkelsen viser at pasienter som ankommer sykehusenes akuttmottak, 

kan risikere å måtte vente lenge før de blir vurdert av lege. I akuttmottakene er det som regel 

en turnuskandidat som først vurderer pasientene. Mangel på erfaring hos turnuskandidatene 

kan føre til at det tar lang tid å få avklart pasientenes tilstand, som kan føre til opphopning av 

pasienter som venter på å bli vurdert. Lang ventetid kan også være et resultat av at 

akuttmottakene i liten grad har mulighet til å styre bruken av legeressurser, særlig gjelder 

dette erfarne leger fordi disse sjelden er direkte tilknyttet akuttmottaket. Det kan stilles 

spørsmål ved om legekompetansen som benyttes i akuttmottakene, er tilstrekkelig for å sikre 

effektiv behandling av pasientene (som er lovfestet). De erfarne legene er tilknyttet andre 

avdelinger og har ikke tilhørighet til mottaket. Mottaksledere mente det hadde hatt positive 

konsekvenser for flyten og totalt for sykehuset dersom mer erfarne leger hadde gjort 

vurdering tidligere. Et annet problem med organisering av mottakene som belyses er at 

turnusleger ikke har myndighet til å avvise pasienter og derfor blir det sannsynligvis mange 

unødvendige innleggelser. Dette kunne være løst dersom personellet i tillegg omfattet erfarne 

leger. Undersøkelsen belyser at alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har 

innebygd intern kontroll for å sikre at måloppnåelse og resultater samsvarer med fastsatte mål 

og resultatkrav. De skal også identifisere risikofaktorer som medvirker til at målene ikke nås, 

identifisere korrigerende tiltak som med rimelighet kan sikre måloppnåelse.  

Det ble utført en spørreundersøkelse i 34 akuttmottak. 22 av 34 oppga at det i stor grad var 

kapasitets og/eller koordineringsproblemer. Faktorer som ble belyst var mangel på 

sengeplasser, lav tilgjengelighet på leger, kun turnuslege i mottak og ventetider på andre 

undersøkelser som laboratorie- og røntgenundersøkelser.  

2.2.2 Helsetilsynet 

I 2007 utførte helsetilsynet et landsomfattende tilsyn av 27 akuttmottak i somatisk 

spesialisthelsetjeneste (1). Hovedfunnet var at mangelfull styring og ledelse preget hverdagen 
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i disse akuttmottakene. Helsetilsynet hevder blant annet at forsvarlig pasientbehandling 

henger nøye sammen med kompetanse, og at personalet må ha relevant og riktig kompetanse 

til å gjøre de nødvendige avveiinger og vurderinger. Siden det i det fleste tilfeller er 

turnusleger som gjør de første foreløpige vurderinger og legeundersøkelsene ved mottaket, 

legges det vekt på viktigheten av systematisk opplæring, og ”fleksible og robuste ordninger 

med lav terskel for å tilkalle mer erfarne leger”. Mye tydet på at terskelen var høy for å 

tilkalle leger med mer kompetanse flere steder, selv om spesialistene selv hevdet at terskelen 

var lav for å tilkalle hjelp, og at dette ble tydelig formidlet. I mange tilfeller måtte også 

turnuslegen vente lenge på en erfaren lege når det var stor pågang av pasienter i mottaket. 

2.2.3 Helsedirektoratet 

Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak ble gitt ut som respons 

på riksrevisjonen og helsetilsynets rapporter fra 2006 og 2007 (4). Det poengteres at i et 

akuttmottak stilles det særlige krav til kommunikasjon, samhandling og fleksibilitet, særlig 

når pasientpågangen er stor. Det understrekes at det må settes inn ekstra ressurser og 

ekstraordinære tiltak når det er nødvendig.  

Under avsnittet om drift poengteres det at det skal være omforent forståelse av grenser for 

unormal belastning og tiltak som skal iverksettes for avlastning ved aktivitetstopper. På 

sykehuset Gjøvik understøtter innsamlet data at det i tidsrommet 12- 18 er for lang ventetid.  

I avsnittet om den kliniske virksomheten legges det frem at prosedyrer i mottaket skal sikre at 

alle pasienter blir vurdert av erfarne leger innen gitte frister – dette innebærer blant annet at 

spesialist i det aktuelle fagområdet skal være lett tilgjengelig.  

Tjeneste i akuttmottak er en vesentlig del av den kliniske praksis i utdanningen av 

legespesialister i en rekke spesialiteter og burde gi rom for tilstedeværelse av f.eks. LIS-er og 

overleger i mottak. Det mangler riktignok mange steder en strukturert opplæring og 

veiledning knyttet til denne tjenesten og læringspotensialet er derfor ofte vilkårlig. Det er ikke 

etablert noe system der LIS kan tjenestegjøre i akuttmottak som fast arbeidssted og få dette 

godkjent som tellende tjeneste. Slik burde det vært i henhold til denne rapporten der det også 

heter at et slikt opplegg hadde løftet mottakets status og skapt et bedre organisert fagmiljø.  
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Veilederen setter også en rekke kvalitetsmål relatert til ventetid: Ventetid på første vurdering, 

ventetid på en vurdering av kvalifisert lege fra relevant avdeling, ventetid på røntgen og 

laboratorier og ventetid på plass i sengeavdeling. 

Det er stor oppmerksomhet om hvilken spesialkompetanse som skal finnes hos leger med 

ansvar i akuttmottaket og det har vært debattert også i Norge. I enkelte andre land som UK, 

USA og Australia er det etablert egen spesialitet for akuttmedisin som i større eller mindre 

grad tar utgangspunkt i generell indremedisin. Det er også elementer fra anestesi, kirurgi, 

pediatri, geriatri og vekt på kompetanse i organisasjon og ledelse. I Danmark har akuttmedisin 

vært et «fagområde» siden 2008. Det vil si at det ikke er en selvstendig spesialitet, men kan 

tas som overbygning til enkelte andre spesialiteter. I Sverige har akuttmedisin vært utprøvd 

som fagområde i noen år og er nå besluttet opprettet som egen spesialitet. Som det belyses i 

senere avsnitt finnes det røster som taler for, men også imot et slikt forslag.  

Veilederen setter også opp organisasjonsmodeller og standarder for forsvarlig drift. 

Virkemidler som belyses er kompetanse i front som skal sikre at alle pasienter som ankommer 

akuttmottaket blir vurdert av en erfaren lege. Dette kan skje ved klinisk undersøkelse, eller 

ved strukturert rapportering fra den lege som har tatt imot pasienten. Kompetanse i front må 

ikke være til hinder for at leger under praksisperioder i akuttmottak (turnusleger og LIS) skal 

ha tett pasientkontakt og bruke aktiviteten i akuttmottaket som en viktig læringsarena. Enkelte 

aktører betegner derfor driftsmodellen kompetanse med i front.  

En annen organisasjonsmodell er vakthavende overlege med særlig ansvar for akuttmottak. 

Statistikk viser at den største tilstrømningen av pasienter i mottak er i perioden kl. 12 – 20, og 

den største andelen av pasientene presenterer seg med indremedisinske problemstillinger. På 

denne bakgrunn er det gjort forsøk med å ha vakthavende overlege ved generell indremedisin 

til stede i akuttmottaket i den travleste del av døgnet. En slik tilknytning fra overlegene i 

indremedisin har resultert i bedre pasientflyt i innleggelsessituasjonen. Dette var verdifullt for 

vurderingen av den enkelte pasienten, og ble positivt vurdert av annet personell. Det ga LIS-

leger og turnusleger et bedre læringsutbytte og bidro til at den kliniske vurderingen også ble 

bedre i perioder hvor bakvakten ikke var kontinuerlig til stede. Det er naturlig å tenke seg at 

dette også vil være tilfelle for kirurgisk mottak. 

2.2.4 Kunnskapssenteret 
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I november 2015 utga Kunnskapssenteret læringsnotatet ”Akuttmottak – risikosone for 

pasientsikkerhet” (2). Denne baserte seg på meldinger om feil / avvik i somatiske 

akuttmottak, til sammen 452 meldinger. I prinsippet skal det alltid være mulig for turnuslege i 

mottak å tilkalle spesialister for konferering, men flere av meldingene handlet om at 

turnuslegen enten ikke kontaktet bakvakt når det burde ha vært gjort, eller at spesialist ikke 

var tilgjengelig når turnuslegen hadde behov for det. Mulige årsaker til disse avvikene kunne 

ifølge rapporten være beskjedenhet eller stolthet, feil klinisk vurdering og manglende 

kompetanse hos turnuslegen, eller en etablert kultur i mottak eller andre avdelinger som 

gjorde terskelen for å tilkalle eller purre på bakvakt uhensiktsmessig høy. Det kunne også 

skyldes et samtidighetsproblem, hvor den som fungerte som bakvakt ikke var tilgjengelig 

fordi de hadde andre oppgaver, typisk at kirurgisk bakvakt var opptatt med operasjon. Slike 

situasjoner førte til at pasienter måtte vente lenge i mottaket, og at turnuslegen ble bekymret 

for at feil avgjørelse ble tatt. Helsedirektoratet peker på at det i mange tilfeller var mangel på 

en avdelingsoverskridende plan for å håndtere denne typen situasjoner, bl.a. gode rutiner for å 

tilkalle bakvakt. 

2.3 Lovverket  

2.3.1 Helsepersonelloven 

§ 1: Lovens formål: «Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 

omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.» 

§ 4: Forsvarlighet: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig 

forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 

arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige 

kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig 

og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 

samhandling med annet kvalifisert personell.» 

Ressursbruk: «Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, 

helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.» 
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Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester: «Virksomhet som yter 

helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde 

sine lovpålagte plikter.» 

2.3.2 Spesialisthelsetjenesteloven 

Plikt til forsvarlighet: «Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være 

forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som 

utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte 

pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.» 

Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer: «Helsedirektoratet skal 

utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som 

understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer og veiledere 

skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av 

virksomhet og tjenester.» 

2.4 Andre relevante artikler 

Cohen og medarbeidere (2012) (6) utførte en retrospektiv studie for å undersøke om blant 

annet tilstedeværelse av spesialist ved håndteringen av traumepasienter hadde betydning for 

videre pasientforløp og mortalitet i løpet av innleggelsen. Studien baserte seg på data fra seks 

ulike traumesentre i Israel i perioden 2006-2008. Totalt ble 39,416 traumepasienter innlagt i 

det aktuelle tidsrommet, og ved 19,1% av innleggelsene var det spesialist tilstede. Det ble 

funnet at pasienter som ble behandlet med en spesialist tilstede, hadde større sannsynlighet for 

å tilbringe mindre enn 2 timer i akuttmottaket og større sannsynlighet for bli sendt direkte til 

operasjonssalen eller til intensivenheten, enn om en mindre erfaren lege håndterte pasienten 

alene.  Denne studien kan ikke direkte overføres til det norske systemet hvor akuttmottaket er 

organisert annerledes enn i Israel. Traumepasienter er del av de pasientene som håndteres i 

akuttmottaket, men disse mottas av traumeteam, og ikke primært av turnuslegen, og er derfor 

ikke en del av det vi tar for oss i dette prosjektet. I tillegg tilsvarer de såkalte ”residents” i 

studien en LIS i det norske systemet, og ikke en helt uerfaren turnuslege. Vi mener likevel at 

studien kan brukes til å understøtte prosjektet vårt, ved å styrke påstanden om at 

tilstedeværelse av en erfaren lege ved akutte innleggelser bedrer pasientsikkerheten.  
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En australsk retrospektiv studie (7) tok for seg drøye 17000 innleggelser i akuttmottak og fant 

en sammenheng mellom ventetid i akuttmottak (EDLOS - emergency department lenght of 

stay) og totalt antall liggedøgn på sykehus i etterkant. Studien konkluderte med at strategier 

for å kutte ned på EDLOS, inkludert å redusere flaskehalser, trolig signifikant vil redusere 

helseutgifter og morbiditet hos pasienter. 

En annen australsk retrospektiv studie (8) som inkluderte 62000 innleggelser mellom 2000 og 

2003 tok for seg indikatorer for pasientoverbelastning og død som utfall og fant et lineært 

forhold mellom ventetid og død. Denne studien konkluderte således likt med den førstnevnte 

australske studien med at ventetid (som uavhengig variabel) sterkt predikerer mortalitet. 

Studien ble utført på tredjelinjesykehus i Australia som blant annet innefatter nevrokirurgi og 

traumekirurgi. 

 

En studie i fra Singapore (9) tok for seg kompetanse i front i form av en overlege som skulle 

være med i triagerings- og sorteringsprosessen i en tomåneders periode. Tid til ferdig triagert 

gikk fra 35 minutter til 19 minutter i tiltaksperioden. Studien konkluderte med kortere 

ventetid, samt flere og raskere utskrivelser. Studien ble gjort på legevakt i Singapore og er 

således ikke nødvendigvis sammenliknbart med norske akuttmottak, men kan peke mot at 

kompetanse tidlig i pasientforløpet på flere plan har positiv effekt.  

En walisisk retrospektiv studie (10) tok for seg å ha en spesialist i mottak og analyserte data 

på arbeidsmengde og innleggelser fra leger med ulik grad av erfaring. Trenden var ikke 

overraskende at spesialister tilså flere pasienter, innla og henviste færre. Resultatene hevdes å 

være klinisk, men ikke statistisk signifikante. Studien understreker viktigheten av å ha 

kompetanse i front. Denne studien er ikke utelukkende overførbar til våre målevariabler og 

tiltak, men belyser fordelene med å ha kompetanse tidlig i et pasientforløp.  

En liknende eksplorativ studie fra et akuttmottak i Ipswich (11) analyserte mottaksdata fra ett 

år. Mottaket hadde to dager i uken tilstedeværelse av en overlege. Resultatene viste at på 

dager med overlege til stede var både total liggetid signifikant lavere (i gjennomsnitt 1,3 

dager) og 9% flere ble utskrevet på innkomstdagen. 

En kvalitativ studie fra Australia (13) konkluderer med at direkte klinisk tilsyn ble sett på som 

særdeles viktig, med hensyn til å gi god helsehjelp og bidra til selvsikkerhet hos yngre leger. 
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Studien konkluderer med at verdien av tilsyn omfatter alle typer pasientkasus. Således bør 

organisert tilsyn være obligatorisk og vevet inn i alle mottak.  

En studie i fra Storbritannia (14) tok for seg et britisk universitetssykehus med 24 timers 

overlegedekning. Pasientene ble først tilsett av en turnuslege som deretter rådførte seg med en 

erfaren kollega. 556 pasienter fikk overlegevurdering. Pasientgruppen som fikk denne 

intervensjonen hadde redusert andel innleggelse (11,9%). Det ble også registrert høyere andel 

gunstige henvisninger til instanser utenfor sykehus (34,6%). 

I et innlegg i tidsskriftet (15) fra februar 2016 argumenteres det for økt tilstedeværelse av 

erfarne leger i front. Forfatterne legger til grunn helsetilsynets rapport fra 2007 og hevder at 

sykehuset er et system fullt av spesialister som kan avklare og behandle pasienter som med 

enkle grep kan gjøres tilgjengelige i akuttmottaket. De argumenterer også med at ingenting 

behøver å skapes, men at omprioritering av eksisterende ressurser må foretas.  

Andre går lenger og hevder at det er nødvendig å innføre en egen spesialitet (16). I en artikkel 

publisert i Tidsskriftet i 2015 etterlyser forfatterne breddekompetanse. Riksrevisjonens 

rapport peker mot manglende akuttmedisinsk kompetanse og beslutningsstøtte. De refererer 

blant annet til undersøkelser fra Sverige (som har innført egen spesialitet) og hevder at et slikt 

tiltak hadde gitt kortere ventetid, bedret sorteringen og at egne spesialister hadde vært mindre 

ressurskrevende og økonomisk gunstig.  Dette hadde riktignok krevet en omfattende 

omstrukturering sammenliknet med dagens forhold.  
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Dagens praksis 

Gjøvik sykehus er ett av seks somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet (17). Akuttmottaket på 

Gjøvik sykehus tar imot pasienter som skal innlegges både elektivt og som øyeblikkelig hjelp. 

Akuttmottaket har også en skadepoliklinikk. Kirurgisk avdeling har ansvaret for kirurgiske 

innleggelser og skadepoliklinikken. Antall kirurgiske innleggelser var i 2014 på ca. 4300, som 

tilsvarer 11,8 innleggelser per døgn. Det var samme år ca. 7400 pasienter på 

skadepoliklinikken som gir et gjennomsnitt på 20 pasienter per døgn. En liten del av disse var 

medisinske pasienter, men de aller fleste var kirurgiske pasienter. Det finnes to polikliniske 

rom, tre skadestuer, tre undersøkelsesrom og et rom med 5 senger. Det er 36 sykepleiere 

ansatt i akuttmottaket. Det er på hverdager fem sykepleiere på dagvakt, en på mellomvakt, fire 

på kveldsvakt og tre på nattevakt. Det er todelt vakt for turnuslegene, med dagvakt fra 7.30 til 

20.00 og nattevakt fra 15.00 til 8.00. LIS har 24-timersvakt og går visitt på morgenen, bistår 

turnuslege i akuttmottaket, ser på tilsynsforespørsler, tar imot telefoner fra 

primærhelsetjenesten, er traumeleder og assisterer på øyeblikkelighjelpsoperasjoner. Det er 

omlag 3-6 øyeblikkelighjelpsoperasjoner hver dag. 

Median liggetid for en kirurgisk pasient som skulle legges inn var i november 2015 målt til 

160 minutter. Median ventetid for en pasient på skadepoliklinikken var fra oktober til 

desember 2015 målt til 150 minutter i tidsrommet 12.00-18.00. 
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Figur 1: Gjennomsnittlig liggetid i kirurgisk akuttmottak november 2015. Y-akse angir 

minutter. X-akse angir dato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid kirurgisk poliklinikk hele døgnet, oktober til desember 

2015. 
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Figur 3: Ventetid på kirurgisk poliklinikk i tidsrommet 12.00-18.00 oktober - desember 2015. 

 

I dag er det turnuslegen som ser til pasienten og som videre konfererer LIS før disse sammen 

avgjør eventuelle videre undersøkelser og behandling.  

Vi har forhørt oss muntlig med sykepleier, enkelte turnusleger, mottaksansvarlig LIS og 

avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling om deres syn på dagens praksis i akuttmottaket. Alle 

er enige om at det ofte blir lang vente- og liggetid i mottaket, spesielt for polikliniske 

pasienter da disse nedprioriteres fremfor pasienter som skal legges inn. Sykepleierne syns det 

er et gjennomgående problem at det ofte tar tid før turnuslege får konferert med LIS. Dette 

fører til lenger vente- og liggetid og pasientopphopning.  
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Figur 4: Flytdiagram over pasientflyt i kirurgisk akuttmottak 

3.2 Tiltak 

For å øke beslutningskompetansen i kirurgisk mottak på Gjøvik sykehus ønsker vi å ha en 

kirurgisk LIS fysisk til stede i mottaket på hverdager fra 12 til 16. LIS-en skal være fritatt fra 

andre oppgaver og vil på denne måten være tilgjengelig for turnuslegene for konferering og 

avklaring av pasienter raskere enn ved dagens praksis. 

I perioden 12-16 skal turnuslegene referere alle pasientene sine til LIS-en i mottak. LIS-en 

skal i utgangspunktet ikke ta pasienter selv slik at turnuslegene får erfaring fra flest mulig 

pasienter. Dette vil bedre pasientsikkerheten og legge til rette for et optimalt læringsutbytte 

for turnuslegene. For å sikre best mulig pasientflyt kan det på dager med særlig stor pågang 

likevel bli aktuelt for LIS-en å avklare pasienter uten at en turnuslege har tilsett dem først. 

Tiltaket krever frigjøring av ressurser til en halv LIS-stilling, men vil kunne spare sykehuset 

for penger på sikt, f.eks. ved at man unngår flere unødvendige innleggelser (5). 
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3.3 Indikatorer og mål 

For å måle effekten av tiltaket vårt har vi diskutert flere ulike indikatorer: 

A) Egnet arbeidsstasjon for LIS i mottak 

B) Pasientflyt, vente- og liggetid i mottak 

C) Pasientsikkerhet, bedret diagnostikk og utredning, evidensbasert behandling, 

mortalitet 

Et av de viktigste målene med kvalitetsforbedringsprosjekter er å sikre at pasientene får rask 

og presis utredning og best mulig behandling (C). Dette prosjektet er intet unntak, men god 

pasientbehandling er en lite spesifikk indikator som kan være utfordrende og ressurskrevende 

å måle på en nøyaktig måte. Gjøvik sykehus deltar i de nasjonale GTT-målingene av 

pasientskade, men det finnes ikke noe system som enkelt muliggjør journaluttrekk om 

eventuell feilbehandling for en stor gruppe pasienter på avdelings- eller postnivå. Vi tror det 

vil være hensiktsmessig å velge indikatorer som krever få ressurser og er praktisk enkle å 

måle. Forsvarlig pasientbehandling henger nøye sammen med kompetanse, og siden det er 

turnusleger som gjør de første legeundersøkelsene i mottaket er det viktig med gode og lett 

tilgjengelige konfereringsmuligheter for å sikre at denne kompetansen kommer pasientene til 

gode (1). 

En egnet arbeidsstasjon kan være nyttig for å optimalisere arbeidssituasjonen for LIS (A), og 

er en enkel indikator å måle. Det vil være hensiktsmessig å opprette en slik hvis det ikke 

allerede eksisterer. 

Lang vente- og liggetid i den travleste perioden på dagen, særlig for de polikliniske 

pasientene er en av hovedmotivasjonene for gjennomføringen av dette prosjektet. Under 

forberedelsene er det allerede samlet inn mye data på vente- og liggetid i mottaket, og vi tror 

dette vil være en god indikator som det er forholdsvis lett å måle (B). En mer presis indikator 

er målt tid fra innkomst til beslutning om videre forløp er tatt. Dessverre har man ikke noen 

rutinemessig registrering av dette på Gjøvik sykehus, og vi tror vente- og liggetid i mottak er 

en adekvat surrogatindikator for dette. 

De konkrete målene for effekten av tiltaket er som følger: 
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A) Redusere median vente- og liggetid i mottak til 120 minutter 

B) Sikre at ingen pasienter har vente- og liggetid > 180 minutter (3 timer), med mindre 

det dokumenteres at pasienten ligger i mottaket til observasjon. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Organisering av prosjektet  

Det ble i 2014 etablert en styringsgruppe for kvalitetsforbedring i akuttmottaket på Gjøvik 

sykehus, FOKUS2014, nå kalt "Arbeidsgruppa for akuttmottaket" som har møter annen hver 

måned og består av overleger, leger i spesialisering og sykepleiere fra både kirurgisk og 

medisinsk side. Prosjektgruppen består av prosjektleder LIS anestesi/indremedisin Ane 

Kaurstad, LIS Kristine Helgesen, avdelingsleder Inger Oppheim, og avdelingssykepleier i 

akuttmottaket. Prosjektet vil involvere overleger, LIS, og turnusleger ved kirurgisk avdeling. 

Vårt tiltak inngår som en del av dette overordnede prosjektet for kvalitetsforbedring i 

akuttmottaket. 

 

Første steg vil være et seminar med informasjon til de involverte. På seminaret kan man 

invitere representanter fra Helsedirektoratet som kan presentere nasjonale retningslinjer for 

akuttmottak. Man kan også involvere gruppen i Helse sørøst som jobbet med utarbeiding av 

sentrale anbefalinger. Det er nærliggende å få presentasjon av tilsvarende prosjekter fra andre 

sykehus for å få inspirasjon og lære av deres erfaringer, for eksempel Sykehuset Østfold, 

Haukeland sykehus, St. Olavs og ”Kompetanse i front” på medisinsk avdeling på Gjøvik. 

Andre steg vil være småskalatesting av tiltaket, en pilot, tidlig juni 2016. Piloten må evalueres 

i ettertid, med eventuelle justeringer/endringer før ny testperiode i løpet av høsten 2016. Før 

varig implementering bør det gjøres flere småskalatester, med 

evaluering/justeringer/korrigeringer etter hvert forsøk, PDSA/ PUKK-sirkelen brukes som 

verktøy for å strukturere og evaluerer småskalatestene. Da vi regner med at tiltaket vil kreve 

økte utgifter må man søke om friske økonomiske midler for å få gjennomført pilotene i første 

omgang, deretter midler for varig implementering dersom tiltaket viser seg vellykket. Tredje 

steg er endrede rutiner i akuttmottaket ved implementering.   
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4.2 PUKK sirkelen 

Planlegge: Seminar: informere, skape urgency og engasjement. Man kan for eksempel ta 

utgangspunkt i kasuistikker med uønskede hendelser i akuttmottaket på bakgrunn av dårlig 

flyt. Skape et felles mål og forståelse av problemet. Informere om gjennomføring av pilot. 

Kartlegge aktuell situasjon, fastsette mål. Finne kunnskapsgrunnlag. Nødvendige ressurser. 

Nødvendige tiltak for gjennomføring; fordele oppgaver og finne økonomiske midler.   

Utføre: Pilot 1 ukes varighet ved kirurgisk mottak Gjøvik Sykehus: Prosjektleder Ane 

Kaurstad.  

Kontrollere: Kontroller resultatene. Innsamling og analyse av resultatene i forhold til mål. 

Sikrer ny organisering av LIS/ økt beslutningskompetanse i kirurgisk mottak bedre 

pasientflyt? Blir liggetid i mottak redusert? Ser man også redusert ventetid på 

skadepoliklinikken? Gir det økt kompetanse/mestring for turnuslegene og mer tilfredshet? Er 

LIS fornøyd med nye arbeidsoppgaver?   

Korrigere: Prosessen oppsummeres basert på evalueringen i forrige trinn. Tiltak som viser 

forbedring blir standardisert og innført som rutine ved akuttmottaket. Ved avvik må man 

enten korrigere planen eller justere målene. 
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Forberede: 

- Erkjenne behov

- Finne kunnskapsgrunnlag

- Bestemme tiltak

- Fastsette mål 

1. Planleggge: 

- Kartlegge dagens situasjon

- Seminar m. Helsedir. og deling av 
erfaringer fra andre.

-Infomere og skape engasjement

2. Utføre:

- Implementering på 
kirurgisk avd. Gjøvik, 

prosjektleder A. Kaurstad. 

-Pilotprosjekt (-er)

3. Kontrollere:

- Liggetid

- Ventetid Skadepoliklinikk

- Tilfredshet hos turnusleger

4. Korrigere

- Etablere nye rutiner

- Oppfølging av de nye 
tiltakene
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4.3 Endringsledelse   

 John F. Kotter har formulert åtte råd for en vellykket endringsprosess som kan være nyttig å 

tenke over i det man planlegger et kvalitetsforbedringsprosjekt.    

 Skap en forståelse for at endringen er nødvendig  

Vi foreslår at det holdes et seminar der man inviterer representant fra Helsedirektoratet for å 

greie ut om de nye nasjonale retningslinjene for organisering av akuttmottak, samt 

representanter fra andre sykehus som har erfaring med tilsvarende organisering av 

akuttmottaket. Presentasjon av kasuistikker der det har oppstått uønskede hendelser som følge 

av dårlig flyt i akuttmottaket kan skape felles forståelse av problemet.   

 Etabler en gruppe av personer med myndighet til å gjennomføre endringen  

Med bakgrunn i responsen fra seminaret kan man rekruttere innovatører og "early adapters" 

som kan iverksette og utvikle prosjektet videre med tanke på de konkrete utfordringene og 

mulighetene som finnes i kirurgisk mottak. På Gjøvik finnes allerede en prosjektgruppe med 

ansvar for kvalitetsforbedring, ledet av Ane Kaurstad, som dette prosjektet blir en del av. 

Kaurstad har fått sitt mandat fra styringsgruppa for å utarbeide et kvalitetsforbedringsprosjekt 

i akuttmottaket.  

 Formuler en klar visjon (hvor vi skal) og en strategi for hvordan målet kan nås.   

Mål for kvalitetsforbedringsprosjektet er bedret pasientflyt, bedret konfereringsmulighet for 

turnusleger, og indirekte bedret pasientsikkerhet. Visjon og mål kan kommuniseres ved hjelp 

av ulike virkemidler (neste punkt).   

 Kommuniser visjonen og strategien med ulike virkemidler  

Vi ser for oss at man kan holde et seminar, informere over intranettet, ta det opp på 

morgenmøter og bruke oppslagstavler i arbeidssonene.   

 Fjern hindringer og gjør folk i stand til å arbeide på nye måter  

Hindringer for prosjektet kan blant annet være ressursmangel og mangel på motivasjon hos 

LIS. Andre utfordringer kan være at det det ikke er enighet om hva som er årsak til problemet, 

til tross for enighet om behov for bedre pasientflyt i mottak. Det er ulike oppfatninger om 
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hvor ressursmangelen i dagens system ligger: For få eller for lite tilgjengelige LIS-leger, for 

få turnusleger i mottak, eller generelt for lav legedekning. Det er sentralt å få LIS-leger med 

på endringen. De må bli hørt og man må sikre at deres interesser blir ivaretatt med tanke på 

progresjon av spesialiseringsløp. Da tiltaket vil påvirke arbeidssituasjonen og oppgavene til 

LIS-legene må de involveres i arbeidsgruppen og det må skapes en forståelse om at endring er 

nødvendig. Eventuell motstand mot forslaget kan skyldes at LIS-legene kan være redde for 

tap av tid til prosedyrer i forbindelse med utdanningsforløp, at de blir pålagt flere oppgaver i 

en allerede travel og presset arbeidssituasjon eller frykt for tap av rettigheter som studiedager 

og fridager. Man må få på plass en løsning alle blir fornøyd med. Forhold som hindrer 

endring er at tiltaket krever opprettelse av en ny LIS i 50% stilling og omarbeidelse av 

turnusvaktplan. Økonomiske midler må skaffes til veie siden det foreslåtte tiltaket vil kreve 

økte personalutgifter som kan møte motstand fra sykehusledelsen. Evaluering av piloten må 

skje med både LIS-leger og turnusleger.  

 Skap tidlig suksess - synliggjør fremgang  

Resultater etter første pilot kan presenteres i akuttmottaket ved hjelp av tusjtavle med 

statistikk over liggetid i akuttmottak og ventetid på skadepoliklinikken. Resultatene kan også 

presenteres på kirurgisk morgenmøte, der man samtidig kan fremheve situasjoner der tiltaket 

har virket godt.   

 Ikke ta seieren på forskudd, men fokuser på det som gjenstår  

Visjonen er at kirurgisk mottak på Gjøvik Sykehus skal bli den tryggeste og mest effektive 

kirurgiske mottak i Norge, og at det samtidig skal være et godt sted for læring. Dette vil ta tid, 

og vårt prosjekt muliggjør et delmål på vei mot denne visjonen.  

 Endringen må forankres i ny organisasjonskultur  

Dette prosjektet krever en omlegging av vaktplan for LIS og friske midler for å ansette en 

ekstra LIS i 50% stilling. Det krever også at denne økte LIS-kapasiteten på Gjøvik ikke 

benyttes til andre oppgaver enn det som er intendert.   
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4.4 Hvordan skal eventuelle forbedringer som følge 

av prosjektet kunne innarbeides i daglig drift?  

PUKK-sirkelen i praksis: Leder A. Kaurstad og gruppen av innovatører og "early adapters" 

må planlegge den praktiske gjennomføringen av den første piloten. Dette krever å finne flere 

ulike LIS som er villige til å påta seg 4 timer overtid på de fem ukedagene piloten vil vare. I 

forkant må alle som inngår i vaktsystemet den aktuelle uken informeres grundig om 

endringene pilotuken;   

 Det er viktig å presisere at turnuslegens rolle som primærvakt i kirurgisk mottak og 

skadepoliklinikken ikke endres, men at alle pasienter skal konfereres med "LIS i 

mottak" hverdager 12-16.  

 "LIS i mottak" sitter på en gitt kontorplass i mottaket. 

 "LIS i mottak" skal ha rapport på ventetider på skadepoliklinikken og i mottaket 

underveis og sikre at det er medisinsk forsvarlig drift (skyldes lang tid i mottaket 

årsaker som observasjon av avklarte pasienter?). 

 "LIS i mottak" må i samråd med sykepleier og turnuslege avgjøre når det er behov for 

at "LIS i mottak" bidrar med pasienthåndtering. 

 "Rapport" mellom "LIS i mottak" og LIS på vakt kl. 12.00 og 15.45.  

 Alle involverte parter (sykepleiere, turnusleger og LIS) fyller ut spørreskjema etter 

endt vakt vedrørende subjektiv opplevelse av endring som følge av tiltaket.   

Evaluering av piloten består av å se på statistikk over ventetid på skadepoliklinikken og 

liggetid i akuttmottaket, og evaluering av tiltaket fra involverte parter ved kirurgisk mottak. 

Spørreskjemaene samles inn av en av gitt person i gruppen med ansvar for prosjektet. Felles 

evalueringsmøte avholdes med alle involverte parter for å evaluere indikatorer og komme 

med erfaringer/opplevelser med prosjektet. Har man klart å oppnå bedring, har man møtt noen 

utfordringer? Sykepleierne i mottaket kan gi nyttig supplerende informasjon om pasientflyten 

og pasientens opplevelse av ventetid utover kun statistikk. Neste pilot bør ha varighet på 2 

uker og planlegges ut fra erfaringene fra den første piloten. Minimum bør være totalt 3-4 

piloter før man kan søke midler for permanent innføring av tiltaket. 
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5  Diskusjon og konklusjon 

Hovedmålet med vårt forbedringsprosjekt var å bedre beslutningskompetansen i kirurgisk 

akuttmottak ved sykehuset Gjøvik. Vi ble engasjert av leder av kvalitetsforbedringsprosjektet 

i akuttmottaket på Gjøvik sykehus, Ane Kaurstad. Gjøvik sykehus har hatt god erfaring med 

et tilsvarende prosjekt på medisinsk side av mottaket, og ønsket et lignende tiltak på kirurgisk 

side. Vi vurderte ulike strategier og tilnærminger for å løse dette med prosjektleder, uten at 

det ble gitt spesifikke føringer for hvordan oppgaven skulle løses. Vi ble enige om at LIS 

tilstede i mottaket den travleste tiden på døgnet (12- 16) var den beste løsningen.  Med dette 

vil det være mulig å oppnå bedret diagnostikk og initial behandling av pasientene. Sekundært 

vil man kunne oppnå tryggere og bedre opplæring av nyutdannede turnusleger, men dette er 

ikke tatt med som en indikator i dette prosjektet. 

Det har vært observert lange vente- og liggetider som prosjektansvarlig og ansatte på 

sykehuset ønsker å redusere. Det er mange faktorer som påvirker vente- og liggetid. En av 

faktorene som kan påvirke denne tiden er hvor raskt en pasient blir avklart for videre 

behandling og tiltak. Vi har valgt å se på turnuslegens knappe kompetanse og erfaring som en 

medårsak til økt vente- og liggetid, og som en mulighet for forbedring. Å kjøpe fri en ekstra 

LIS som alltid er tilgjengelig for konferering for turnuslegen, vil kunne øke 

beslutningskompetansen i akuttmottaket. Å finne en indikator som mål på økt 

beslutningskompetanse er utfordrende. Tid fra innkomst til beslutning ville teoretisk være en 

hensiktsmessig indikator. Det er derimot vanskelig å måle denne tiden. Vi valgte tilslutt 

vente- og liggetid, som våre indikatorer ettersom de er målbare og kan være et indirekte mål 

på beslutningskompetansen. Verken vente- og liggetid eller tid til beslutning er direkte 

indikatorer for behandlingskvalitet, men undersøkelser viser at forlenget ventetid med 

opphopning av pasienter kan være assosiert med lavere kvalitet på pasientbehandling. I slike 

situasjoner er det vanskeligere for helsepersonalet å holde oversikten over pasientene, slik at 

de ikke får nødvendig medisinsk hjelp og oppfølging raskt nok (1). Studier viser også at 

overbelastning i akuttmottak er assosiert med høyere mortalitet og utgjør dermed en 

pasientsikkerhetsrisiko (7, 8).  

Det vil være utfordrende å implementere vårt prosjekt da det ikke er økonomiske ressurser 

tilgjengelig på kirurgisk avdeling til å kunne kjøpe fri en halv stilling for LIS som skal 

oppholde seg i akuttmottaket mellom kl. 12 og 16. En mer erfaren lege vil kunne tenkes å 
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bidra til å unngå unødvendige innleggelser, noe som kan spare sykehuset for penger på sikt 

(16). Reduksjon av unødvendig utredning vil på den annen side kunne føre til tap av penger i 

et innsatsstyrt finansieringssystem.  

Implementering kan også hindres, motstand innad blant LIS-er og strukturelt på grunn av 

vanskeligheter med etablering av en fast kontorplass for LIS i mottak.  Før varig iverksettelse 

krever pilotene vilje og kapasitet blant LIS-ene til å jobbe overtid; 20 timer fordelt på 5 dager.  

Dersom tiltaket blir varig implementert vil det skje en omorganisering av vaktplanen og en 

vesentlig endret arbeidshverdag for LIS. Det som taler for iverksettelsen av prosjektet er at 

det finnes en overordnet kvalitetsforbedringsgruppe for akuttmottaket med visjon om bedre 

flyt og kvalitet. Sykehuset har dessuten gode erfaringer fra implementering av et tilsvarende 

prosjekt på medisinsk side.  

Kunnskapsgrunnlaget må vurderes som svakt. Det fantes blant annet ikke noen Mesh-term for 

økning av beslutningskompetanse, og Mesh-termen ”Emergency department” har ikke samme 

definisjon som norske akuttmottak. Et systematisk litteratursøk ga få relevante treff, men ved 

hjelp av tips fra prosjektlederne og usystematiske søk, ble kunnskapsgrunnlaget utvidet. Et 

annet problem ved kunnskapsgrunnlaget i denne oppgaven, var at det norske helsesystemet, 

og kanskje særlig akuttmottakene er organisert ulikt i andre land (4). Det er dermed et 

problem å overføre konklusjonen fra utenlandske studier til Norge. Det fantes ingen relevante 

randomiserte, kontrollerte studier, som regnes som gullstandard for å måle effekten av et 

tiltak. Det var heller ingen studier av andre design som sammenlignet tiltak for å bedre 

beslutningskompetansen i mottak.  

At uerfarne leger er de første som møter pasientene i akuttmottaket kan få betydning for 

pasientsikkerheten er veldokumentert både i norsk og i utenlandsk litteratur (1, 4-6). Dette 

kan føre til pasientopphopning og lang ventetid i mottaket, noe som igjen kan føre til 

manglende avklaring og overvåking av pasienter (1). Det er også vist at dette kan ha 

betydning for mortalitet (8). Vi har også funnet litteratur som understøtter at en erfaren lege til 

stede kan redusere ventetid og bedre behandlingsforløpet (4-6, 8, 10, 11) (13). Det foreligger 

imidlertid manglende kunnskapsgrunnlag for hvilken modell for økt tilgang på erfarne leger 

som er den best fungerende.  

KLoK oppgaven vår kan være et redskap til kvalitetsforbedring i akuttmottak. Vi ser bare på 

beslutningskompetansen og ikke andre forhold som kan påvirke pasientsikkerhet og 
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pasientflyt, men implementering av tiltaket vil uansett kunne påvirke faktorene i positiv 

retning og bidra til å tilfredsstille nasjonale retningslinjer. 
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