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Sammendrag 
Visitten utgjør en viktig del av sykehushverdagen. Den inkluderer mange sentrale elementer, deriblant 

tverrfaglig kommunikasjon, informasjonsinnhenting og rapportering av pasientens kliniske status, samtidig som 

det er en viktig læringsarena. Det finnes dog ingen konsensus hva gjelder struktur og utførelse, noe som til dels 

skyldes mangel på norske retningslinjer. Erfaringsmessig er det derfor stor variasjon i visittrutiner blant ulike 

avdelinger, også innen samme sykehus. Av denne grunn har vi valgt å se på kunnskapsgrunnlaget for visitten 

og dens oppbygging, med utgangspunkt i medisinsk avdeling, Nordfjord sjukehus.  

 

Vi begynte arbeidet med å definere et PICO-spørsmål. På bakgrunn av dette gjennomførte vi et systematisk søk 

i PubMed, Cochrane library og McMaster plus. Vi screenet publikasjoner etter relevans gjennom å lese 

overskrifter og abstracts for relevante studier. Vi stod igjen med tre systematiske oversiktsartikler og fjorten 

enkeltstudier. For relevante publikasjoner gikk vi også gjennom referanselister for å finne studier som vi ikke 

fanget opp gjennom primærsøket.  

 

Gjennom kartlegging av dagens praksis på medisinsk avdeling, Nordfjord sjukehus har vi identifisert flere 

områder med forbedringspotensiale. Effektivisering av dagens visitt, styrket tverrfaglig samarbeid og økt fokus 

på pasientsikkerhet er satt som mål for kvalitetsforbedringen i vårt mikrosystem.  

 

For å oppnå målene vil vi implementere flere tiltak. Ivaretakelsen av taushetsplikten vil vi sikre ved å ta i bruk 

et dedikert visittrom til pasientkonsultasjoner og -undersøkelser. Dette vil også bidra til en mer pasientsentrert 

visitt. Videre vil vi innføre en mer multidisiplinær tilnærming gjennom en tverrfaglig previsitt som 

tilrettelegger for bedre dialog mellom ulike faglige disipliner, og sikrer at pasientene blir sett fra et holistisk 

perspektiv. For å kunne gjennomføre disse tiltakene uten at det går på bekostning av tid og ressurser, har vi 

opprettet et tidsskjema med føringer for ansvarsfordeling og prioritering. Dette er ment å være en lokal 

retningslinje for å strukturere arbeidshverdagen og sikre en mer standardisert utførelse. Bruk av en sjekkliste vil 

også bidra, samtidig som den vil øke pasientsikkerheten og bedre informasjonsflyten.  

 

Det opprettes en prosjektgruppe for implementering av prosjektet. Gruppen vil bestå av forskjellig fagpersonell 

innen mikrosystemet og inkludere avdelingsledelsen. Prosjektperioden vil strekke seg over seks måneder, 

hvorav de første tre måneder vil være en planleggings- og informasjonsfase, og siste tre måneder en 

implementerings- og evalueringsfase. For å vurdere om vi oppnår målene har vi valgt ut fire indikatorer; to 

prosess- og to resultatindikatorer. 

 

Ved kartlegging av problemstillingen, potensiell gevinst av foreslåtte tiltak og mengden av påkrevde ressurser, 

konkluderes det at prosjektet er gjennomførbart og realistisk å implementere.  



	
	

3	

Innholdsfortegnelse 
 

1 PROBLEMSTILLING ...................................................................................................................................... 4 
1.1 VISITTEN - EN GAMMEL TRADISJON .............................................................................................................. 4 
1.2 UTFORDRINGER MED DAGENS VISITT ........................................................................................................... 5 
1.3 VÅRT MIKROSYSTEM .................................................................................................................................... 6 

2 KUNNSKAPSGRUNNLAG ............................................................................................................................. 7 
2.1 LITTERATURSØK ........................................................................................................................................... 7 
2.2 RETNINGSLINJER ........................................................................................................................................... 7 
2.3 SYSTEMATISKE OVERSIKTER ........................................................................................................................ 9 
2.4 ENKELTSTUDIER ......................................................................................................................................... 11 
2.5 DAGENS VISITT I LYS AV TAUSHETSPLIKTEN .............................................................................................. 11 

3 DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG INDIKATORER .................................................................................. 14 
3.1 DAGENS PRAKSIS VED MEDISINSK AVDELING, NORDFJORD SJUKEHUS ...................................................... 14 
3.2 MÅL ............................................................................................................................................................ 15 
3.3 TILTAK ........................................................................................................................................................ 15 
3.4 INDIKATORER .............................................................................................................................................. 17 

4 PROSESS, LEDELSE OG ORGANISERING ............................................................................................. 19 
4.1 PLANLEGGING ............................................................................................................................................. 19 
4.2 UTFØRELSE ................................................................................................................................................. 19 
4.3 KONTROLLERE ............................................................................................................................................ 20 
4.4 KORRIGERE ................................................................................................................................................. 20 
4.5 LEDELSESMESSIGE ASPEKTER KNYTTET TIL ENDRING ............................................................................... 20 

5 DISKUSJON ..................................................................................................................................................... 21 

6 KONKLUSJON ............................................................................................................................................... 22 

LITTERATURLISTE ........................................................................................................................................ 23 

7 APPENDIX ....................................................................................................................................................... 25 
VEDLEGG 1: TIDSPLAN ..................................................................................................................................... 25 
VEDLEGG 2: SJEKKLISTE TIL INFOTAVLE ......................................................................................................... 27 
VEDLEGG 3: SØKEORD ...................................................................................................................................... 28 

 
 
 
 

 

 
	
	
	
	
	



	
	

4	

1 Problemstilling 
 

1.1 Visitten - en gammel tradisjon 
 

Visittrunden er en fundamental rutine i alle norske sykehusavdelinger i dag. Den har vært en viktig tradisjon 

innen medisinen i flere hundre år, og til tross for at det generelt trenes lite på gjennomføring av en visitt,  er det 

en veletablert arbeidsmetode med merkverdig lik utforming på tvers av landegrenser(1). Det er en praksis som 

er ment å tjene mange formål. Først og fremst er den et viktig forum for informasjonsutveksling. Videre er det 

en viktig læringsarena, med potensielt stort læringsutbytte for involvert helsepersonell og anledning til god 

pasientopplæring. Sist, men ikke minst, er den et uunnværlig felles samlingspunkt som fasiliterer tverrfaglige 

diskusjoner og samarbeid. 

 

Visitt er et kjent begrep for de som arbeider innen helsesektoren, men vi har alle litt ulike erfaringer med hva 

den innebærer og hvordan den utføres. Som studenter har vi vært deltakere på sykehusvisitter både gjennom 

praksis og sommerjobber, hvor vi alle har observert varierende praksis. Dette kan relateres til institusjonelle 

tradisjoner, dels individers preferanser, men kanskje mest av alt det at det ikke finnes noen etablerte norske 

retningslinjer for hvordan en visitt skal gjennomføres.  

 

Sprikende praksis hva angår visittrutiner synes vi i seg selv er grunnlag nok for å gjøre et 

kvalitetsforbedringsprosjekt. Videre tror vi at dagens visitt innehar rom for forbedring med potensielt store 

gevinster å hente, ikke bare i forhold til kvalitet, men også sikkerhet, effektivitet, pasientintegritet og tilfredshet 

hos alle involverte parter. Basert på dette mener vi at det foreligger et klart behov for å evaluere oppbyggingen, 

samt gjennomføringen av selve visitten, opp mot både lovgivning, etikk og den enkelte avdelings formål. 

Således kan man utvikle en tydeligere instruks med konkrete tiltak som er “up to date” hva angår 

kunnskapsgrunnlag. Denne bør ta sikte på å gjøre ivaretakelse av taushetsplikten enklere, opprettholde god 

kommunikasjon blant fagpersonale og sikre at alle pasienter får tilgang på en lik og verdig helsetjeneste. En 

slik helhetlig løsning vil også lettere kunne forankres i avdelingen.  

 

Vi vil på bakgrunn av dette se på dagens visittrutiner ved medisinsk avdeling, Nordfjord sjukehus, og evaluere 

hvordan disse samsvarer med kunnskapsgrunnlaget for sykehusvisitten. Inspirasjonen til dette temavalget kom 

fra lungeavdelingen ved Ålesund sykehus. De endret visitten i 2015 og oppnådde gode resultater både i forhold 

til ressursbruk, pasientintegritet og tilfredshet hos personalet (2). Forøvrig vil vi gjøre dere oppmerksomme på 

at det finnes et lignende KLOK-prosjekt fra tidligere, som vi oppdaget underveis i arbeidet. Denne dreier seg 

dog kun om taushetsplikten under visitten(3).  



	
	

5	

1.2 Utfordringer med dagens visitt 

 

Gjennom diskusjoner rundt våre erfaringer avdekket vi raskt at det er enkelte tendenser og uheldige momenter 

som ser ut til å være nokså allmenngyldige hva angår visittrutiner. I fiskebeinsdiagrammet under har vi sett 

nærmere på dette og mer systematisk forsøkt å identifisere potensielle årsaker til problemet, som vi overordnet 

har definert som en “ustrukturert visitt” med flere underpunkter som forklarer hva vi legger i dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lagde fiskebeinsdiagrammet tidlig, som et ledd av utredningsfasen, og det har vært et viktig verktøy i 

arbeidet videre med å definere målsetninger og prioritere angrepspunkter til første fase av prosjektet. I samtaler 

med ledelsen ved mikrosystemet har vi også fått bekreftet at dette er utfordringer de finner gjeldende i sin 

praksis.  

 

 

Personal

Lokaler 
& utstyr

Pasient

Tidsbruk

Ustrukturert visitt:
• Stor variasjon i utførelse, 

kvalitet og ressursbruk

• Ofte i strid med lovverk og 
retn. linjer for taushetsplikt

• Ikke optimal informasjons-
flyt 

• Økt etterarbeid

• Udefinerte roller og  
rammer

Ledelse

- Personlige egenskaper, autonomi og autoritet 
hos overleger som danner egne individuelle 
visitt-tradisjoner 

- ”Avdelingskultur”

- Lite rom for evaluering av og samtale rundt  
visittrutiner – kan oppfattes som personlig 
kritikk

- Holdninger, ansiennitet og refleksjoner rundt 
taushetsplikt og hierarki

- Overlappende oppgaver og lite dedikasjon:  
visitt nedprioriteres for andre oppgaver og avsatte 
tidspunkter respekteres ikke

- Mangler eget rom egnet til  
pasientsamtale og –undersøkelse 

(også med tilgang for seng)

- Adskilte kontor/arbeidsområder

- Få enmannsrom

- Mangel på undersøkelsesbenk

- Har mobilt arbeidsområde  
(visittralle) med pc/elektronisk 

kurve som ikke brukes konse-
kvent

- Lang tid på previsitt – ingen klar 
struktur

- Kort tid til pasientmøter

- Ikke fast debriefing med  
opp summering og fordeling  

av oppgaver 

- Behov for repetisjon av  
informasjon og oppdateringer  

pga tidspress og avbrytelser

- Fleste oppgaver utsettes til  
etter visitten (f.eks. notater, medi-

sinkurve, henvisninger osv.)

- Krav om individuell dokumen ta-
sjon fra profesjonene –  

dobbeltarbeid?

- Manglende retningslinjer for visitt – 
opp til overlegen

- Mangler konkrete verktøy for 
å sikre fokus på viktige innsats-

områder

- Ikke fastsatte tverrfaglige møter 
med f.eks. fysioterapeut, ergo-

terapeut og farmasøyt

- Arbeidsplaner som fører til stor 
rotasjon av personale og lite  

kontinuitet i pasientforløpets  
involverte parter

- Mange beslutninger blir ferdig-
diskutert og tatt på previsitten – 
informasjon og følelsen av delaktig-
het går tapt, noe som igjen fører til 
dårligere compliance

- Vet ikke hvem som kommer på 
visitten eller tidspunkt, blir ikke alltid 
introdusert 

- Ligger til sengs ved visitten –  
ujevn maktbalanse

- Er ikke forberedt på/til visitten
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1.3 Vårt mikrosystem 
 

Nordfjord sjukehus er et lite lokalsykehus tilknyttet Helse Førde og er lokalisert på Nordfjordeid i Sogn og 

Fjordane. Sykehuset har en dekningsgrad på ca. 30 000 innbyggere. Det omfatter en barselavdeling (”God 

Start”) og en liten overvåkningspost tilknyttet medisinsk avdeling, men hovedtyngden av aktivitet i dag ligger i 

poliklinisk virksomhet. 

 

Medisinsk avdeling er delt i to grupper, hvor gruppe 1 har ansvar for infeksjon, gastroenterologi, geriatri, 

endokrinologi og lungemedisin, mens gruppe 2 har ansvar for hjertepasientene. Vi har blitt enige med 

seksjonsleder Laila Haugland om å ta for oss visitten på gruppe 1. 

 

Siden en av gruppens medlemmer har personlig erfaring fra avdelingen gjennom sommervikariater både som 

pleieassistent og som turnuslegevikar, så har det vært naturlig at vedkommende har stått for vår 

kommunikasjon med mikrosystemet. Kommunikasjonen har i hovedsak bestått av et lengre møte med ledelsen 

på Nordfjord sjukehus, hvor vi har fortalt om vår intensjon med prosjektet, informert om hvilket 

kunnskapsgrunnlag som finnes og hvilke erfaringer som eksisterer på området. Dette var et veldig konstruktivt 

og nyttig møte hvor vi fikk utvekslet tanker rundt hvilke utfordringer som er gjeldende i deres praksis, hvilke 

målsettinger de ønsker å prioritere og tiltak de anser som aktuelle. Utover dette har vi hatt en åpen 

kommunikasjonslinje med mulighet for å kontakte seksjonsleder både på mail og telefon ved behov.  

 

Visitten og særlig problemstillingen rundt ivaretakelsen av taushetsplikten er et tema som har vært oppe til 

diskusjon på avdelingen i lang tid uten at dette ennå har ført til noen endring. Ledelsen har derfor vært svært 

engasjerte samarbeidspartnere i vårt arbeid, og de gleder seg over å få noen nye øyne på saken og god drahjelp. 

 

 

 

 

 



	
	

7	

2 Kunnskapsgrunnlag 
2.1 Litteratursøk 
Som utgangspunkt for vårt systematiske søk ble gruppen enig om et PICO-spørsmål: 

P - Population Ward rounds in internal medicine 

I - Intervention Patient centered communication, multidisciplinary approach, dedicated ward round 

rooms 

C - Control Traditional ward rounds 

O - Outcome Patient outcome (length of stay, mortality and readmission rates), legal and ethical 

acceptable practice, time management 

 

Innledningsvis var litteratursøket rettet mot å finne norske eller internasjonale retningslinjer for legevisitt. 

Verken søk på helsedirektoratets oversikt over nasjonale faglige retningslinjer eller helsebibliotekets 

kunnskapspyramide gav resultat. Vi gjennomførte systematiske søk i PubMed, Cochrane library og McMaster 

plus etter relevante artikler for vårt kunnskapsgrunnlag den 8. september 2017. Vi screenet abstrakter etter 

relevans. I de selekterte relevante artiklene gikk vi gjennom litteraturlisten for å finne andre relevante artikler 

som vi ikke fant gjennom vårt primærsøk. Vi stod igjen med 17 studier, hvorav tre var systematiske oversikter. 

Søkeord finnes i appendix.  

	

2.2 Retningslinjer 
Norske retningslinjer 

I dag finnes det ikke noen norske retningslinjer som beskriver hvordan en legevisitt skal gjennomføres. 

 

Internasjonale retningslinjer 
Royal College of Physicians og Royal College of Nursing har sammen laget retningslinjen «ward rounds in 

medicine Principles for best practice» for legevisitten i Storbritannia (4).  Retningslinjen tar utgangspunkt i fire 

utfordringer ved legevisitten: 

-          Multidisiplinært arbeid 

-          Strukturering av legevisitten 

-          Pasientens og behandlerens rolle 

-          Gjennomføring av beslutninger og oppgaver 

 

I retningslinjene blir multidisiplinært arbeid fremhevet som en viktig faktor for utdanning av personell, 
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ivaretakende av pasientsikkerhet og et tiltak som vil lede til forbedring av pasientutfall, med støtte i flere 

studier (5-7). Her defineres multidisiplinært arbeid som et samarbeid mellom flere yrkesgrupper. Den mest 

omfattende av kildene er Cochranes systematiske oversiktsartikkel(7). Artikkelen inkluderer 5 randomiserte 

kontrollerte studier og konkluderer med at multidisiplinært arbeid kan forbedre behandlingsprosess og -resultat, 

men at det kreves flere studier for å finne ut av nøkkelelementer i dette arbeidet og dets effektivitet. Den siste 

utgaven av den samme artikkelen er, til tross for at antallet studier er økt til ni, mer forsiktig med å dra 

konklusjoner rundt multidisiplinært arbeid og konkluderer med at det fortsatt er  behov for flere studier (8).  

 

Ifølge retningslinjene er godt multidisiplinært arbeid avhengig av prioritering av legevisitten. Soliman et al. 

viste for eksempel at lengden på innleggelse ble forkortet og pasientene var mer fornøyde på et sykehus der 

arbeidet ble omfordelt slik at legevisitten ble prioritert av overlegen fremfor andre oppgaver (9).  

 

Sykepleiers rolle poengteres som kritisk for informasjonsflyt så vel som støtte for pasienten i å formidle sine 

synspunkter. Behovet for ulike faggrupper vil variere avhengig av pasienten og den aktuelle problemstillingen. 

Tydelig rollefordeling og kommunikasjon vil være en forutsetning for velfungerende multidisiplinært arbeid. 

Tavlemøte blir foreslått som et godt hjelpemiddel for å effektivt håndtere konkrete problemstillinger hos en 

pasient, oppsummere, planlegge og fordele fremtidige oppgaver. Dette er i tråd med norsk 

pasientsikkerhetsprograms tips og råd i samband med forbedringskunnskap knyttet til tavlemøte(10). 

  

Strukturering av legevisitten omfatter flere moment, for eksempel pre- og postvisittmøte. Oppsummering i 

etterkant av visitten og delegering av oppgaver sikrer korrekt informasjonsflyt og ansvarsfordeling. God 

planlegging gir mulighet for effektiv visitt, korrekt ressursbruk, og forhindrer at visitten sammenfaller med 

andre aktiviteter på avdelingen. Retningslinjene poengterer viktigheten av at behandlerteamet er godt forberedt 

til visitten. God planlegging vil også gi pasientene bedre forutsetning for å være forberedt til visitt, og kunne 

medvirke i egen behandling (4). Young et al. beskriver hvordan bevisst endring av tidspunktet for 

medisinadministrering gav sykepleierne tid til å fokusere på visitten. I tillegg ble et feedbacksystem 

implementert for å kartlegge hvorvidt legene kontaktet sykepleierne ved start av visitten. Det viste seg at disse 

tiltakene bidro til at en signifikant større andel pasienter kunne skrives ut før klokken 12 på utskrivelsesdato, 

majoriteten av deltakerne mente at informasjonsflyten var forbedret, og majoriteten av legene mente at 

læringsutbyttet økte og at arbeidsmengden minsket ved multidisiplinær visitt(11).  

 

Det argumenteres for at et multidisiplinært team lettere vil kunne ivareta pasienters interesse med en holistisk 

tilnærming. Journalføring kreves for å sikre kontinuitet i behandlingen. Det er anbefalt multidisiplinære notater 

med daglige målsettinger, dagens målinger og eventuelle problemstillinger (4). Videre argumenteres det for 

bruk av lokalt tilpassede sjekklister for å sikre høy kvalitet i behandlingen, forhindre menneskelige feil og 
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styrke kommunikasjon mellom de ulike faggruppene(12). Slike sjekklister kan bedre planleggingen av 

utskrivelser, noe som ifølge retningslinjene kan redusere reinnleggelsesfrekvens.  

 

2.3 Systematiske oversikter 

JAMA 
I den systematiske oversiktsartikkelen i JAMA fra Pannick et al. er det undersøkt effekt av implementering av 

multidisiplinær intervensjon (MDI) i generelle indremedisinske avdelinger (13). Forfatterne har sett på tre 

mulige utfall; effekt av implementering av multidisiplinær tilnærming på liggetid, tidlig mortalitet og tidlig 

reinnleggelse. Intervensjonene er inndelt i to grupper; en gruppe som vurderer effekt av endret sammensetning 

av det multidisiplinære teamet (ITC-C), og en gruppe som vurderer effekt av endret visittstruktur (ITC-P).  

 

Effekten av MDI på liggetid er ikke signifikant; ITC-C; vektet gjennomsnittlig differanse 0.087; 95% CI, 

−0.083 til 0.257 og ITC-P; vektet gjennomsnittlig differanse, 0.001; 95% CI, −0.035 to 0.037. Ingen p-verdi 

foreligger.  

 

For reinnleggelser etter utskrivelse finner Pannick et al. i deres review at antall reinnleggelser er økt når 

intervensjonen konsentrerer seg om å få med flere parter i det multidisiplinære teamet, og ingen reduksjon når 

de fokuserer på strukturendring i visitten (ITC-C vektet risk ratio [RR], 1.341; 95% CI,1.120-1.607) og (ITC-P 

vektet RR, 0.995; 95% CI, 0.912-1.085) uten foreliggende p-verdi. De ulike studiene som belyste dette 

nærmere brukte ulike definisjoner på tidlig reinnleggelse; noen opererte med 7 dager, andre med 30 dager, og 

noen studier opererte med 60 dager som grense. Det pekes på seleksjonsbias som mulig årsak til dette resultatet 

(intervensjon på en pasientgruppe med mer komorbiditet enn kontrollgruppen).  

 

Når det gjelder effekt på mortalitet viser studien at endring av visittstruktur gav signifikant reduksjon av 

mortalitet (ITC-P, vektet RR, 0.665; 95% CI, 0.449-0.986), men dette resultatet baserte seg kun på to studier. 

Det var ingen signifikant forskjell på mortalitet ved endret sammensetning av visittdeltagerne (ITC-C, vektet 

risk ratio [RR], 0.925; 95% CI, 0.816-1.049). Forøvrig fremkommer det ikke eksplisitt hvor lang 

observasjonstid mortalitetsraten baserer seg på. Det er heller ikke angitt noen p-verdi for disse målene. 

 

Felles for alle studiene var at de ifølge forfatterne hadde medium til høy biasrate. Ingen av studiene hadde lav 

biasrate. 

 
COCHRANE  
I den tidligere nevnte systematiske oversikten fra Cochrane sammenliknet man intervensjoner som har til 

hensikt å forbedre interprofesjonelt samarbeid, eksempelvis gjennom implementering av sjekkliste eller 
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multidisiplinære møter, med vanlige behandlingsrutiner (8). Totalt ni randomiserte kontrollerte studier ble 

inkludert og det totale antallet deltakere var 6540 personer.  

 

Studien av Strasser et al. med 464 pasienter viste en liten forbedring i motorisk funksjon blant pasienter med 

hjerneslag ved økt interprofesjonelt samarbeid (p=0,032)(14). Cheater et al. og Deneckere et al. viste i sine 

studier med sammenlagt 722 deltakere at interdisiplinære intervensjoner økte samarbeidet mellom ulike 

profesjoner og til en viss grad forbedret etterlevelse av retningslinjer og medikamentforskrivelser(15, 16).  

 

Curley et al. randomiserte 1102 pasienter til enten multidisiplinær legevisitt eller tradisjonell legevisitt. 

Gjennomsnittlig liggetid på sykehus i den multidisiplinære gruppen var 5,46 dager sammenlignet med 6,06 i 

den tradisjonelle gruppen (p=0,006). Kostnadene var også lavere for intervensjonsgruppen med en 

gjennomsnittlig kostnad på 6681 dollar sammenlignet med 8090 dollar (p=0,002) (17). I en mindre studie på 84 

pasienter gjennomført av Wild et al. var det ikke noen forskjell i liggetid mellom gruppene(18). 

 

Den systematiske oversikten fra Cochrane konkluderer med at multidisiplinært arbeid muligens kan forbedre 

det kliniske arbeidet og effektiviteten, men evidensnivået på samtlige artikler er vurdert som lav eller meget 

lav, slik at disse ni studiene samlet ikke gir en endelig konklusjon, og det er fortsatt behov for ytterligere studier 

(8).  

 

COST EFFECTIVENESS AND RESOURCE ALLOCATION 
I vårt søk har vi funnet en systematisk oversikt av Ke et al. som tar for seg kostnadseffektivitet av 

multidisiplinært team (MDT) (19). De har funnet 15 RCT som har sett på kostnader knyttet til å ha en 

multidisiplinær tilnærming. Studiene viste sprikende resultater. Omtrent halvparten av studiene viste ikke noen 

signifikant forskjell om MDT var implementert. Den andre halvparten viste at det var en signifikant reduksjon i 

kostnadene.  Én av studiene viste faktisk en økning av kostnader knyttet til MDT. Forfatterne erkjenner flere 

problemer med studien, for eksempel manglende formell definisjon av MDT, og hvor intensivt denne er brukt 

gjennom de ulike enkeltstudiene, slik at det kan være vanskelig å sammenlikne disse.  

 

Basert på denne oversikten finnes det ikke evidens for at MDT vil redusere behandlingskostnader. Likevel kan 

vi ikke trekke endelige slutninger fra denne studien, da det som nevnt, er vesentlige svakheter ved studien.  
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2.4 Enkeltstudier 
 

En kvalitativ intervjubasert svensk studie fra Baathe et al. har sett på legenes perspektiv etter endring av 

visitten fra den tradisjonelle visitten slik vi er kjent med, til en en-til-en visittform (20). Gjennomgående for 

denne studien er at de peker på en forbedret kommunikasjon mellom lege og pasient; pasientene stiller flere 

spørsmål knyttet til deres sykdom, og leger og pasienter kunne lettere snakke sammen om forhold som var av 

mer sensitiv art. Det tradisjonelle hierarkiske forholdet mellom lege og pasient ble også eliminert gjennom at 

lege og pasient snakket sammen på samme høydenivå.  

 

På en annen side forteller en LIS-lege i studien at det likevel kunne være en utfordring i forhold til å passe på 

tiden, nå som pasienten fikk rom for å si det han eller hun ønsket. Dette sammenfaller med van de Glind et al. 

som finner at pasientene snakket gjennomsnittlig 2 minutter lengre ved en en-til-en visitt (2,6 minutter versus 

4,6 minutter). Studien legger også til at de emosjonelle responsene fra visittgående leger økte når legen og 

pasienten var alene sammen, fremfor i et rom med flere andre pasienter tilstede (21). 

 

I en kvalitativ studie av Swenne et al. om pasientperspektivet under visitten er kort tid under selve visitten 

identifisert som et sentralt problem (22). Den korte varigheten av legevisitten lever ikke opp til forventningene 

om toveiskommunikasjon og informasjonsutbytte. Det konkluderes med at den tradisjonelle legevisitten må 

omorganiseres for å kunne oppfylle pasientenes behov. 

 

2.5 Dagens visitt i lys av taushetsplikten 
Som helsepersonell ligger det i yrkesutøvelsens natur at det tilegnes kunnskap og opplysninger om et menneske 

som er av privat karakter. Kunnskap som er helt essensiell i pasientbehandlingen. Samtidig er det viktig å være 

klar over det store ansvaret dette bringer med seg.  

 

Sentrale lover og regler som omtaler taushetsplikten 
Alt helsepersonell har lovfestet taushetsplikt. Rammene for denne taushetsplikten er nedfelt i flere lover, noe 

som understreker viktigheten av temaet. Sentralt står Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven 

som vi har valgt å fokusere på.  

 

I Helsepersonelloven §21 står følgende: 

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om 

folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite 

om i egenskap av å være helsepersonell.»  
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Helsepersonelloven presiserer ikke bare viktigheten av å holde tilbake taushetsbelagte opplysninger, men også 

aktivt sørge for at disse opplysningene ikke kommer på avveie. Dette kan for eksempel bety at 

pasientdokumenter, prøvesvar og lignende bevisst må skjules for andre personer som ikke er delaktig i 

pasientens behandlingsteam. Dette impliserer at andre pasienter, pårørende og personale som ikke er involvert i 

pasientens behandling, eller som ikke har fått uttrykkelig samtykke fra pasienten, ikke kan oppholde seg i 

samme rom når helseopplysninger utveksles. Allerede her ser vi problematikken som fremkommer med dagens 

visittmodell.  

 

I Pasient- og brukerrettighetsloven §3-6 står følgende:  

«Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal 

behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal 

behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. […]» . 

 

Det fremkommer her at pasienter har rett til at deres personlige opplysninger skal være taushetsbelagte. Således 

er det nå ikke kun et krav til helsepersonell om å opprettholde taushetsplikt, men også en pasientrettighet. 

Pasient- og brukerrettighetsloven legger her også vekt på at opplysningene skal behandles med varsomhet og 

respekt, prinsipper som brytes under visitt på flermannsrom. Det er også viktig å tenke på at formelle 

opplysninger som intuitivt virker uskyldige omfattes av taushetsplikten, slik nedfelt i 

Spesialisthelsetjenesteloven §6-1: 

 

«[…]Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 

sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted […]» 

 

De etiske regler for taushetsplikten 
 

Taushetsplikten har vært sentral i medisinen i svært lang tid, og i hvert fall fra Hippokrates´ tid. I den velkjente 

ed formulert av Hippokrates står det følgende: 

«Alt som kommer til min viten under utøvelsen av mitt yrke eller i daglig samkvem med mennesker, som ikke 

burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avslør 

 

Tilsynsrapporter fra helsetilsynet 
 

Et litteratursøk i Helsetilsynets portal avdekker at det er mange sykehus som har fått avvikssaker mot seg på 

grunnlag av manglende opprettholdelse av taushetsplikten. Nedenfor følger noen eksempler på slike saker: 
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Bilde 1. Faksimile av tilsynsrapport fra Helse Møre- og Romsdal HF, Molde sykehus, 2016 (23) . 
 

 
 

Bilde 2. Faksimile av tilsynsrapport fra kirurgisk avdeling ved Sunnmøre HF, Ålesund sykehus, 2010 (24) . 
 

 
 

Bilde 3. Faksimile av tilsynsrapport fra St. Olavs Hospital, HF, 2016 (25). 

 

Felles for disse avvikene er brudd på taushetsplikten på grunn av feil håndtering og utveksling av 

helseopplysninger, og er med på å understreke behovet for endring.  

 

Taushetsplikten under legevisitten 
 

Vi har sett på ulike grunner til hvorfor taushetsplikten brytes i den tradisjonelle visitten: 

● Flere pasienter må dele rom 

● Manglende lydisolasjon medfører at medpasienter kan overhøre, frivillig eller ufrivillig, deling av 

helseopplysninger, særlig under visitt 

● Manglende fysisk isolasjon av pasienter ved klinisk undersøkelse, slik at pasienter kan risikere å kle av 

seg når medpasienter eller uvedkommende er tilstede  

● Manglende fasiliteter til dedikerte samtale-/visittrom 

● Manglende kunnskap om taushetsplikten og hva denne omfatter (9) 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Dagens praksis ved medisinsk avdeling, Nordfjord sjukehus  
På medisinsk avdeling ved Nordfjord sjukehus er det 15 senger, hvorav fire senger er plassert på enkeltrom og 

én seng på isolasjonsrom. Resterende senger er fordelt på ett firemannsrom og tre tomannsrom. Forøvrig har 

legene og sykepleierne adskilte arbeidsplasser. 

 

Etter legenes morgenmøte som starter kl. 8 er det visitt fra kl. 9 alle hverdager. Visitten på begge gruppene blir 

ledet av en overlege som har med seg en turnuslege samt den sykepleieren som er tildelt ansvaret for den 

respektive gruppen. Teamene samles først på egne rom med tilgang til pc for previsitt, og gruppe 1 samles da 

vanligvis på legekontoret. Man går da gjennom alle pasientene i gruppen for å få oversikt over 

behandlingsplan, utredning, status og nytilkomne problemstillinger ved å lese tidligere notater, se på 

blodprøvesvar, kurve og vitalia i Meona (elektronisk kurve), samt få oppdateringer fra det foregående døgnet 

av sykepleier. Ut fra dette danner teamet en tentativ videre plan og forbereder seg til samtale med pasienten. 

Previsitten er ikke ment å vare lenge, men erfaringsmessig er dette varierende og previsitten har en tendens til å 

dra ut. Seksjonsleder har påpekt at en døgnplan med tidspunkt for aktiviteter er den eneste skriftlige rutinen de 

har i forhold til previsitten og visitten per i dag, men denne har nok forsvunnet i papirmøllen eller gått i 

glemmeboken hos de fleste. I realiteten er det opp til hver enkelt overlege hvordan dette løses både i forhold til 

disponering av tid, struktur og hvilken informasjon som gis og hvordan. 

 

Selve visitten foregår på pasientrommene og teamet går sammen fra rom til rom, til de er gjennom dagens 

pasientliste. Dersom pasienten er på toalettet, i stell eller til undersøkelse når man kommer, må man enten vente 

eller gå videre til neste før man går tilbake. Likeså kan det være at sykepleieren må gå fra underveis i visitten 

for å ferdigstille andre oppgaver eller hjelpe til i pleie.  

 

De har på avdelingen en egen tralle med pc tilkoblet DIPS ment til bruk under visitten, samt et nettbrett 

tilkoblet den elektroniske kurven Meona. Disse verktøyene er sjelden eller aldri i bruk ifølge seksjonsleder. 

Teamet går dermed kun rundt med pasientlister påført egne notater hva angår blodprøver, videre plan og 

medikamentendringer.  

 

Samtale og klinisk undersøkelse skjer ved pasientsengen. Samtalen med pasienten blir oftest ledet av 

overlegen, men tidvis får turnuslegen ansvaret for å føre ordet. Resterende supplerer spørsmål og informasjon 

ved behov. På flermannsrommene er pasientene kun adskilt med forheng og alle pasientene er som regel 

tilstede under visitten. Det er da ikke vanskelig for pasienten å høre samtalen, enkelte tider også se deler av 

undersøkelsen, som foregår ved nabosengen(e). 
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Når visitten er ferdig går alle hver til sitt for å dokumentere og følge opp oppgaver og problemstillinger som 

har dukket opp under visitten. Det er ikke fastsatt noe formelt postvisittmøte med klar fordeling av oppgaver. 

Av og til tas det en rask intermitterende oppsummering på gangen eller avslutningsvis på legekontoret. Videre 

er det ingen avtale om felles oppdatering senere på dagen, og de to personellgruppene arbeider i størsteparten 

av tiden videre på adskilte kontorområder. Dette vanskeliggjør informasjonsflyten. 

 

Det finnes i dag et ledig samtalerom som tidvis brukes til vanskelige samtaler. Dette kan være aktuelt å bruke 

som dedikert visittrom. Der finnes per i dag ikke datamaskin eller undersøkelsesbenk, og det er ikke mulig å 

kjøre inn med seng. Alternativt finnes også en oppholdsstue for alle pasientene på avdelingene. Her er det mulig 

å kjøre inn seng og lukke døren, men dette er et rom hovedsakelig ment for samvær blant pasienter og 

pårørende. Utover dette finnes det per i dag ingen potensielle samtalerom.  

 

3.2 Mål 
Målene vi har definert for dette kvalitetsforbedringsprosjektet er rettet mot ivaretakelse av taushetsplikten, 

effektivisering og det å sikre pasientene likeverdig og forsvarlig behandling gjennom økt tverrfaglig samarbeid. 

De tre konkrete målene vi har satt er: 

 

1)  Alle pasientkonsultasjoner og - undersøkelser skal gjennomføres på en måte som ivaretar taushetsplikten 

under visitten. 

 

2) Minst 75 % av alle pasientene skal ha fått utskrivelsespapirer (epikrise/pasientinformasjon) og gjennomført 

utskrivelsessamtale før kl. 13 utreisedagen. 

 

3) Det skal gjennomføres tverrfaglig previsitt minst 3 dager i uken. 

 

3.3 Tiltak  
Vi foreslår følgende tiltak for å oppnå målene. De er basert på det vi mener kommer frem som de mest sentrale 

anbefalingene i flertallet av artiklene kunnskapsgrunnlaget vårt bygger på. Et konkret utkast for de nye 

rammene, en tidsplan, finnes i appendix.  

  

1. Bedre strukturering av legevisitten og arbeidsrutiner 
Bedre strukturering av visittmodellen er nødvendig for å optimalisere tid- og ressursbruk, samt tilrettelegge for 

både innføring av MDT (tverrfaglig team) og en mer pasientsentrert tilnærming.  
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Vi foreslår at previsitten starter med å fordele pasientene i grupper etter hvor de er i behandlingsforløpet. 

Fordelingen gjøres av overlege basert på tidligere journalopplysninger, vitale parametre og klinisk tilstand 

rapportert av sykepleier, og gjennomgås relativt raskt i plenum når det tverrfaglige teamet (basisteamet som 

består av overlege, turnuslege og sykepleier, inkl. fysioterapeut, ergoterapeut og farmasøyt) møtes slik at alle 

blir oppdatert på hver enkelt pasient og kan komme med innspill. Slik sikrer man en helhetlig tilnærming til 

pasienten som ikke tar for lang tid. Forslag til gruppeinndelingen er som følger: 

  

-    Gruppe A: Pasienter som trenger tilsyn av basisteamet (overlege, turnuslege og sykepleier), og ved 

indikasjon hele det tverrfaglige teamet. Eksempler på pasienter som havner i denne gruppen vil være alle 

nyinnlagte pasienter, pasienter som ikke responderer på planlagt behandlingsregime, og pasienter med 

forverret tilstand. Disse pasientene tilses først. 

-    Gruppe B: Pasienter som allerede har fått en plan for behandlingsforløp og ser ut til å respondere godt 

på dette. Disse pasientene kan tilses senere på dagen, og det må vurderes om det er tilstrekkelig at enten 

overlege eller turnuslege alene tilser pasienten. Det er legen som tilser pasienten som har ansvar for å sørge 

for at planen følges opp og at eventuelle endringer i pasientens tilstand som avviker fra behandlingsforløpet 

plukkes opp og rapporteres videre slik at det kan legges en ny plan.. 

-  Gruppe C: Pasientene i denne gruppen anses som ferdig behandlet og skal skrives ut denne dagen. 

 

Gruppeinndelingen er ment som et verktøy for å strukturere og effektivisere arbeidsdagen. Pasientene i gruppe 

A tilses først. Tiltaket kan også øke pasientsikkerheten, da de dårligste tilses først, og de nyankomne får en mer 

tverrfaglig behandlingsplan. I tillegg ønsker vi at det tidlig settes tentativ utreisedato for pasientene. Dermed får 

både ansatte og pasienten en plan å forholde seg til og utskrivelsen kan gå mer effektivt for seg. Ved denne 

gruppefordelingen frigjøres også tid til andre arbeidsoppgaver. Sykepleierne vil få mer tid til pasientnært 

arbeid, mens legene vil få bedre tid til behandlingsrettet arbeid.  

  

Deretter ønsker vi å prioritere pasienter som er utskrivningsklare. Målet er at de skrives ut innen klokken 13. 

For pasientene som skal ha med seg epikrise ved utreise innebærer dette at overlegen rekker å godkjenne 

epikriser før poliklinikk, slik at dette ikke forsinker utreisen. Tydeliggjort tentativ utreisedato gjør det lettere å 

planlegge behandlingsforløpet. Ved ledig tid skal turnuslegen begynne på epikrise og pasientinformasjon. Dette 

fører til ledig kapasitet for nye pasienter og at pasientene ikke reiser midt i sykepleiernes vaktskifte. 

 

Som et ledd i endringen av visittstrukturen ønsker vi også å innføre bruk av sjekkliste på tavle. Ulike modeller 

er anbefalt i kunnskapsgrunnlaget. De er ment å øke pasientsikkerheten og effektivisere arbeidet, og vårt 

forslag er vedlagt i appendix. Tavlen skal henge på vaktrommet og være tilgjengelig for alle. På denne måten 

får alle eierskap til de ulike oppgavene og man kan lettere ansvarliggjøre hverandre.  
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2) Innføring av en mer tverrfaglig tilnærming til visitten 
Målsetningen ved å innføre en mer tverrfaglig tilnærming med inkludering av fysioterapeut, ergoterapeut og 

farmasøyt til basisteamet, er å øke pasientsikkerheten og mer effektivt utnytte ressursene man har til 

disposisjon gjennom fasilitering av bedre samarbeid mellom de ulike profesjonene. En naturlig konsekvens av 

et slikt tiltak vil også være bedret informasjonsflyt - man vil spare tid ved å slippe å gjenta alle opplysninger 

ved flere anledninger. Hele det tverrfaglige teamet møtes ved fastsatt tidspunkt for previsitten til tverrfaglig 

diskusjon og prioritering av dagens pasientliste. Man ser slik pasientene fra et mer helhetlig perspektiv. Når en 

så skal starte visitten med tilsyn av pasientene i gruppe A, har man fått anledning til å vurdere om noen av 

pasientene vil tjene på tilsyn fra hele det multidisiplinære teamet, evt. parter av det. De vil da prioriteres i første 

omgang.  

 
3) Økt fokus på å opprettholde taushetsplikten og en mer pasientfokusert visitt 
Som belyst i kunnskapsgrunnlaget, er det nødvendig med økt fokus på taushetsplikten.  

En vesentlig del av endringen er å bruke et dedikert visittrom. Da foregår pasientsamtaler og undersøkelser uten 

at andre får med seg taushetsbelagte opplysninger. Det blir også lettere å gjennomføre både tverrfaglig møte, 

previsitt, visitt og etterarbeid som gjelder denne pasienten når man har alle opplysninger tilgjengelige og et 

felles møtepunkt. Studier vi har beskrevet viser også at lege-pasientforholdet styrkes når man snakker sammen 

på samme nivå og i en mer privat setting og at flere relevante opplysninger fremkommer. Det blir også bedre 

tid til hver enkelt pasient ved å dele pasientene inn i grupper på forhånd. F.eks. kan pasienter i gruppe C 

informeres om at de skal reise tidlig på morgenen, mens visittgang for disse i stedet blir en utskrivelsessamtale 

for å unngå dobbeltarbeid.  

 

Vårt mikrosystem har forøvrig en utfordring i henhold til denne løsningen, da det ikke kan trilles seng inn på 

det nye visittrom. Dette mener vi kan løses ved at pasienter som er sengeliggende får tilsyn på pasientrommet 

og evt. medpasienter/pårørende bes forlate rommet eller benytte seg av hørselsvern. Hørselsvern må derfor 

anskaffes på avdelingen.  

 

3.4 Indikatorer 
For å vurdere effekten av tiltakene vi innfører, og hvorvidt vi oppnår målene for prosjektet, har vi valgt to 

resultatindikatorer: 

-          Antall pasientkonsultasjoner og undersøkelser uten brudd på taushetsplikt. Måles ved at lege/sykepleier 

krysser av på sjekkliste for om taushetsplikten er ivaretatt under visitten med hver enkelt pasient. 

-        Antall pasienter som er utreiseklare før kl. 13:00 den planlagte utskrivelsesdagen. Lege krysser av på 

sjekkliste for at pasienten er utreiseklar (fått utskrivelsespapirer og gjennomført utskrivelsessamtale).  
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Vi har også valgt ut to prosessindikatorer: 

-      Bruk av infotavle/sjekkliste. Sykepleier noterer ned på eget skjema hvor mange pasienter det har blitt utfylt 

sjekkliste for ved slutten av dagvakt hver dag.  

-     Antall gjennomførte tverrfaglige previsitter. Sykepleier krysser av på eget skjema for om det er 

gjennomført tverrfaglig previsitt denne dagen. 

 

Vi vil måle disse i en tremåneders periode før prosjektet, og en tremåneders periode etter implementering av 

prosjektet. Vi mener at disse indikatorene er både relevante og gyldige. De er enkle å måle, mulige å tolke og 

sammenlignbare med dagens modell. De medfører videre en akseptabel arbeidsmengde og krever lite ressurser. 

En svakhet med disse indikatorene kan være underrapportering, særlig resultatindikatoren som omhandler 

brudd på taushetsplikten. Indikatoren som skal måle antall gjennomførte previsitter kan også by på utfordringer 

i forhold til hva man skal kreve for å kunne si at dette er oppfylt. Her vil vi presisere at det som kreves for at 

dette tiltaket er gjennomført er at flere disipliner (utover sykepleier og lege) er tilstede og at de sammen går 

gjennom dagens pasientliste. Resultatene må samles inn hver dag og sammenfattes. Dette ansvaret vil vi foreslå 

at delegeres til seksjonsleder, som også skal oppsummere og synliggjøre resultatene på pauserommet ukentlig. 

Dette kan gjøres i form av run-diagram, hvor man kan følge progresjonen over tid, som motivasjon for de 

ansatte. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 
Vi	 vil	 opprette	 en	 prosjektgruppe	 bestående	 av	 seksjonsleder	 Laila	 Haugland,	 enhetsleder	 Arnstein	

Ivedal,	 seksjonsoverlege Tautvydas Vaisvila, tillitsvalgt sykepleier/fagsykepleier Oddlaug Lyslo og 

fagsykepleier Trude Eimhjellen. Ved at seksjonsleder involveres sendes det et signal om at prosjektet støttes fra 

ledelse og skal gjelde for hele enheten. Seksjonsleder er også et naturlig ledd mellom avdelingen og de andre 

yrkesgruppene som fysioterapeuter og farmasøyter, som ikke har fast tilholdssted ved avdelingen. Vi foreslår 

seksjonsleder som prosjektleder. 

 

Vi har basert oss på modellen for kvalitetsforbedring som er utarbeidet av kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet(26), samt på PUKK-sirkelen (Planlegge, utføre, kontrollere, korrigere), som er en del av 

kvalitetsforbedringsmetoden utviklet av Langley og Nolan (27). 

 

4.1 Planlegging 
I denne fasen må man finne ut hva som ikke fungerer ved dagens praksis, komme med forslag til nye tiltak og 

sette klare mål. Dette er allerede beskrevet i del tre av oppgaven. Videre i dette punktet vil vi i stedet gi en 

beskrivelse av gjennomføringsprosessen. 

  

Første fase av prosjektet innebærer planlegging og innføring over en tremåneders periode. Deretter utføres 

tiltakene i praksis over tre måneder før man gjør en evaluering. 

Vi må sikre at alle deltakere er involvert i endringsprosessen og får komme med innspill på et felles 

introduksjonsmøte. Her presenteres en foreløpig plan med informasjon om årsak til forandring, målsetninger og 

tiltaksplan.  

 

Det bør foreligge en skriftlig plan for hele prosessen og endringene som fungerer som retningslinje. 

Informasjon bør også formidles via mail og på lett synlige informasjonsplakater. Videre bør de ulike 

yrkesgruppene ha egne møter hvor den foreløpige planen og yrkesgruppens rolle diskuteres. Her vil det også 

være rom for at eventuell motstand mot prosjektet kommer frem og viderebringes til prosjektgruppen. 

  

4.2 Utførelse 
Det settes konkrete datoer for de ulike trinnene i prosessen: forberedende møter, implementeringsdato, samt for 

evaluering og gjennomgang av resultater. Infrastrukturen må tilrettelegges etter planen, f.eks. må rom til visitt 

med undersøkelsesbenk og datamaskiner være klart, og hørselsvern kjøpt inn.  
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4.3 Kontrollere 
I denne fasen samles, analyseres og sammenholdes resultatene med målene. Her kan en ha både kvantitative og 

kvalitative tilnærminger. Som tidligere nevnt har vi skissert hvilke indikatorer vi ønsker å bruke i kapittel tre. I 

denne fasen dannes et inntrykk av om målene er nådd, eller om tiltakene må vurderes endret. Det må også 

vurderes om målene er reelle å oppnå. Forankringen i avdelingen vurderes også, og det bør lages tidsserier med 

visuelle fremstillinger av punktmålinger som er gjort, for eksempel i et run-diagram. 

  

Resultatene må synliggjøres for alle involverte og det bør gjennomføres et felles evalueringsmøte. Derfra tas 

innspill og resultater til et møte for prosjektledelsen slik at eventuelle endringer kan gjøres. Å involvere alle 

deltakerne i en slik gjennomgang av resultatene kan bidra til økt engasjement rundt prosjektet, noe som igjen 

fasiliterer at endringene vil vedvare over tid. 

  

4.4 Korrigere 
Dersom resultatene ikke er tilfredsstillende bør det gjennomføres nye PUKK-sirkler. 

Om tiltakene gir gode resultater må implementeringen sikres i den daglige driften. Prosedyrer og 

opplæringsprogrammer må oppdateres og være lett tilgjengelige. I tillegg må videre kontroller sikres. Vi 

anbefaler å kontrollere resultatene to ganger årlig, og prosjektledelsen er ansvarlig for gjennomføringen. 

 

4.5 Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring 
Endringene er ment å være positive for de involverte. Dette kan igjen skape engasjement og et bedre prosjekt. 

Likevel bør man forvente å møte motstand mot en slik stor omlegging av en tradisjonell del av den norske 

sykehushverdagen. Endringer krever omstilling og oftest merarbeid i starten, og det kan knyttes usikkerhet til 

om endringene faktisk vil føre til en forbedring.  

Det vil trolig komme spørsmål om hvorfor man skal endre på et system som tilsynelatende fungerer og brukes 

ved de fleste andre sykehusavdelinger. Det kan være motstand i forhold til at forandring leder til utfordringer 

av et etablert hierarki. 

En mulig motstand fra særlig legesiden kan være, at leger med visitt på et enmannsrom vil kunne utvise faglig 

mangel når pasienter stiller spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart. Ved den tradisjonelle visitten vil det 

være mer rom for å undersøke et spørsmål for så å komme tilbake til pasienten. 

 

Man bør imidlertid håpe på å kunne fange opp og håndtere eventuell motstand allerede i planleggingsfasen. I 

tillegg bør det være lav terskel for å komme med innspill til prosjektledelsen underveis, for eksempel gjennom 

skriftlige, eventuelt anonyme, innspill som så gjennomgås i plenum. 
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5 Diskusjon 
Gjennom vårt kvalitetsforbedringsprosjekt, finner vi at litteraturen rundt sykehusvisitten dels er manglende, 

men også sprikende, hvilket kan forklare hvorfor visitten ikke har vært gjenstand for forandring det siste 

århundret.  

 

Vi har sett på tre hovedtiltak i kvalitetsforbedringsprosjektet; en mer tverrfaglig (multidisiplinær) tilnærming til 

sykehusvisitten, forbedring av visittstruktur gjennom tidsplan og bruk av sjekkliste, samt ivaretagelse av 

taushetsplikten under visitten, herunder bruk av en-til-en visitt. 

 

Når det gjelder implementering av en tverrfaglig tilnærming, har vi funnet tre systematiske oversikter som 

konkluderer med at det ikke er sikker gevinst å innhente, verken på antall liggedøgn, reinnleggelser eller 

mortalitet, selv om en rekke enkeltstudier viser en gevinst. Den er heller ikke vist å være mer kostnadseffektiv. 

En kunnskapsbasert retningslinje fra England vedrørende sykehusvisitten konkluderer med at pasientutfallet er 

forbedret ved en tverrfaglig intervensjon. 

 

Etter vår mening, foreligger det åpenbare svakheter ved disse systematiske oversiktene. For det første finnes det 

ingen universell definisjon av tverrfaglig intervensjon. Det finnes ingen beskrivelser eller kriterier for når en 

intervensjon kalles for tverrfaglig eller «multidisiplinær». For det andre er enkeltstudiene som er inkluderte dels 

svært forskjellige. Studiene definerer for eksempel reinnleggelses- og mortalitetsrate helt forskjellig. For det 

tredje er det viktig å tenke over geografiske og økonomiske forhold som kan bidra til forskjeller blant studiene. 

Mangel på faglig kompetanse, økonomi og heterogen pasientsammensetning (både alder og diagnose), kan 

bidra til å gjøre studiene forskjellige. For det fjerde er det rimelig å tenke at pasienter som behøver (intensiv) 

tverrfaglig intervensjon, oftere er sykere, slik at prognosen er dårligere, og reinnleggelsesfrekvensen er høyere, 

hvilket er en viktig bakenforliggende faktor (confounder) å ta hensyn til. 

Studiene er derfor direkte usammenlignbare, og det vil være vanskelig å trekke endelige slutninger. Derfor 

velger vi å vektlegge de kunnskapsbaserte retningslinjene fra England, som anbefaler bruk av for eksempel 

farmasøyt for å bedre pasientsikkerheten, i tråd med våre tiltaksforslag. 

 

Etter vår kjennskap foreligger ingen systematiske oversikter over bruk av en-til-en visitt. Vi har funnet to 

enkeltstudier som viser at en-til-en visitt øker pasienttilfredshet og bedrer pasientinformasjon. Vi har ikke 

funnet evidens for eventuelle negative effekter av en-til-en visitt. Foruten medisinsk forskning som støtter en-

til-en visitt, krever loven at taushetsplikten ivaretas. Tilsynsrapporter fra Helsetilsynet viser at brudd på 

taushetsplikten under sykehusvisitten fortsatt er et problem, hvilket også bekreftes av avdelingsledelsen på 

Nordfjordeid. Derfor er loven i seg selv et tungtveiende argument for en-til-en visitt. Det kan tenkes at en 

ulempe er knyttet til omstrukturering av avdelingsrutiner. 
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6 Konklusjon 
Vi konkluderer derfor med at forandring av visitten på medisinsk avdeling ved Nordfjord sjukehus er 

gjennomførbart og sannsynligvis vil lede til økt pasientsikkerhet, bedret tverrfaglig samarbeid og en praksis 

som vil samsvare bedre med gjeldende lovverk.  
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7 Appendix 
Vedlegg 1: Tidsplan 
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Vedlegg 2: Sjekkliste til infotavle 
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Vedlegg 3: Søkeord 
(("interdisciplinary studies"[MeSH Terms] OR ("interdisciplinary"[All Fields] AND "studies"[All Fields]) OR 

"interdisciplinary studies"[All Fields] OR "multidisciplinary"[All Fields]) AND team[All Fields] AND 

("medicine"[MeSH Terms] OR "medicine"[All Fields]) AND ("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields] 

OR "patient"[All Fields]) AND outcome[All Fields]) AND (Review[ptyp] AND ("1950/01/01"[PDAT] : 

"3000/12/31"[PDAT])) 

 


