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Sammendrag
Bakgrunn: Akuttmottaket er en avdeling med hektisk aktivitet. Legemiddelrelaterte
problemer (LRP) er en kjent årsak til besøk i akuttmottaket og kan i noen tilfeller føre til en
legemiddelrelatert innleggelse (LRI). Selv om den gjennomsnittlige liggetiden i akuttmottak
er kort er det viktig at pasientens liste over legemidler i bruk (LIB) blir godt kartlagt i
akuttmottaket, med tanke på pasientsikkerhet. Leger i akuttmottaket er en av de første som
møter pasienten og som skal sørge for at listen reflekterer det pasienten faktisk bruker. Dette
er kun en av de mange legemiddelrelaterte oppgavene de gjør i akuttmottaket. Hvor mye tid
legene i akuttmottaket bruker på legemiddelrelaterte oppgaver er ukjent.
Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver leger utfører i
akuttmottaket og deres tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket på
Diakonhjemmet Sykehus (DHS).
Metode: Masteroppgaven er en prospektiv, deltakende observasjonsstudie og ble gjennomført
i akuttmottaket på DHS. Medisinske og kirurgiske leger som jobbet i akuttmottaket ble
inkludert fortløpende i datainnsamlingsperioden. Skriftlig samtykke ble innhentet før
inklusjon. Til datainnsamling ble det benyttet et validert appbasert verktøy program “Work
Observation Method by Activity Timing” (WOMBAT). To observatører samlet data til
studien. Legene ble skygget i to timers økter. I dette tidsrommet registrerte observatøren
hvilke arbeidsoppgaver som ble utført og tidsbruken knyttet til disse oppgavene. I tillegg ble
det registrert med hvem, hvor og hvordan arbeidsoppgaven ble utført, samt om den var
legemiddelrelatert eller ikke.
Resultat: Totalt ble 31 leger ble inkludert og observert i sammenlagt 91,4 timer. Leger fra
medisinsk avdeling (MED) ble totalt observert i 67 timer og leger fra kirurgisk avdeling
(KIR) ble observert i totalt 24 timer. Leger i akuttmottaket brukte 80 % av tiden sin på tre
arbeidsoppgaver: innhente opplysninger, profesjonell kommunikasjon og dokumentasjon. På
legemiddelrelaterte oppgaver brukte legene 18 % av tiden, inkludert 7,3 % av tiden på
innhenting av legemiddelrelaterte opplysninger, 6,6 % av tiden på dokumentasjon av
legemiddelrelaterte opplysninger og 6,0 % på legemiddelrelatert profesjonell kommunikasjon.
Det var signifikante forskjeller i tidsbruken knyttet til legemiddelrelaterte oppgaver mellom
leger fra MED og KIR (p < 0,05), mellom uerfarne og erfarne leger (p = 0,014) og mellom
leger som var på vakt på kveldstid/helg og dagtid (p < 0,05)
Konklusjon: Legene brukte ca. 18 % av tiden sin på legemiddelrelaterte oppgaver i
akuttmottaket. Legemiddellister i akuttmottaket er ofte preget av uoverensstemmelser. Det er
tidskrevende å innhente detaljert og oversiktlig legemiddelliste over de legemidlene
pasientene faktisk bruker (LIB). Det kan stilles spørsmål om tiden som legene har brukt på
legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket er tilstrekkelig med tanke på pasientsikkerhet.
Det bør gjøres flere studier som undersøker dette spesifikt. Denne studien er den første
studien i Norge som kartlegger legers arbeidsoppgaver og tidsbruk på legemiddelrelaterte
oppgaver i akuttmottaket.
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Definisjoner
Polyfarmasi
Polyfarmasi definert av WHO er samtidig bruk av fire eller flere legemidler på resept, kjøpt
reseptfritt og/eller tradisjonelle legemidler (2).

Legemiddelsamstemning (LMS)
Legemiddelsamstemning er en metode hvor helsepersonell og pasient i samarbeid lager en
nøyaktig og oversiktlig liste som gjenspeiler legemidlene pasienten faktisk bruker, det vil si
“Legemidler i bruk” (3).

Legemiddelanamnese
En anamnese er en sykehistorie som baserer seg på opplysninger som er gitt av pasienten selv
eller hans/hennes pårørende i samtale med legen. En legemiddelanamnese omfatter pasientens
nåværende bruk av legemidler (4).

Epikrise
Et kort sammenfattende skriv om årsak, utvikling og behandling av sykdom til en pasient etter
endt undersøkelse og behandling etter et sykehusopphold (5).

Legemiddelrelaterte problemer (LRP)
Definisjonen av LRP er “En hendelse eller et forhold i forbindelse med legemiddelbehandling
som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt”. Et potensielt problem er et
forhold som kan forårsake legemiddelrelatert sykelighet eller død dersom det ikke følges opp,
mens et aktuelt problem er symptomer som allerede er tilstede (6, 7).

Komorbiditet
Ulike sykdommer som forekommer samtidig hos en person (8).
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Legemiddelrelatert innleggelse (LRI)
“En innleggelse som direkte eller indirekte kan knyttes til et legemiddelrelatert problem og
hvor sammenhengen er vurdert som mulig eller sannsynlig av et tverrfaglig team
retrospektivt” (9).

Triage
Triage er et system eller en prosess som benyttes til å prioritere pasientene med alvorlig
tilstand slik at de får raskere behandling basert på klinisk vurdering av tegn og symptomer
(10, 11).

Ledemiddelgjennomgang (LMG)
Legemiddelgjennomgang er en systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk, hvor
målet er å avdekke og forebygge potensielle eller eksisterende LRP. Dette er med hensikt å
forebygge pasientskader og sikre at pasienten har optimal behandling (6, 12).

Time-motion studies
Time-motion studies er en studie hvor det ønskes å skaffe informasjon om arbeidsflyt,
tidstyver, produktivitet og tidsbruk. I denne studien defineres time-motion studies etter bruk i
helsevesenet, hvor det ønskes å kartlegge tidsbruk av arbeidsoppgaver hos helsepersonell
(13).

Work Observation Method by Activity Timing (WOMBAT)
WOMBAT er et validert og appbasert elektronisk datasamlingsverktøy som er spesielt
utviklet for å kartlegge tidsbruk av arbeidsoppgaver hos helsepersonell (14, 15).

Multitask
Multitask defineres som å utføre flere oppmerksomhetskrevende oppgaver samtidig (15, 16).

Avbrytelse (Interruptions)
Interruptions defineres som opphør av en oppgave for å utføre en annen oppgave (17).
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1 Innledning
1.1 Legemidler og pasientsikkerhet
I et eller flere stadier i løpet av livet bruker en legemidler for å forebygge, behandle eller
lindre sykdommer og symptomer. Bruken av legemidler blant befolkningen i Norge øker. I
følge Reseptregisteret fikk 69,9 % av befolkningen minst ett legemiddel på resept utlevert av
apotek i 2017, i 2013 var denne andelen på 68,6 %. Registeret omfatter ikke reseptfrie
legemidler som kjøpes i apotek eller ved LUA (Legemidler utenom apotek) og heller ikke
legemidler som blir brukt på sykehus eller i sykehjem (18).
Eldre er den gruppen i befolkningen som bruker flest legemidler i Norge. Hos eldre ≥ 65 år
får 92 % minst ett legemiddel på resept, og 23 % av disse får minst ti ulike legemidler på
resept i løpet av et år (18).
I oktober 2004 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) pasientsikkerhetsprogrammet med
mål om at pasienter hvor som helst og når som helst skal få et trygt og sikkert helsetilbud uten
noen risiko og skade (19). Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt mange tiltak og globale
utfordringer over tid. Gjennom programmene ønsker de at systemer som oppdager
medisineringsfeil skal styrkes og at hvert steg av medisineringsprosessen skal forbedres. Dette
inkluderer blant annet forskrivning, utlevering, administrering, overvåkning og bruk.
Helsepersonell skal bli flinkere i å oppdage medisineringsfeil og være mer bevisst ved
forskrivning, utlevering og administrering. For å beskytte pasienter mot medisineringsfeil er
det viktig at tiltak innføres tidlig i situasjoner med høy risiko, polyfarmasi og overføring fra et
omsorgsnivå til et annet (2).
Gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender” (2011-2013) og
fortsettelsen

pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7” (2014-2018), har

myndighetene satt fokus på pasientsikkerhet i Norge (20, 21).
Det var tre hovedmål ved kampanjen/programmet (20, 21):
1. Redusere antall pasientskader
2. Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet
3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
1

Fokusområder

innenfor programmet omhandlet blant annet legemiddelbruk i sykehjem,

samstemming av legemiddellister, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og trygg
utskrivning med pasienten som likeverdig part (20).
Legemiddelsamstemning (LMS) er et viktig tiltak for å redusere pasientskader og øke
pasientsikkerhet. Gjennom LMS skal helsepersonell i samarbeid med pasienten komme frem
til en liste som kalles “legemidler i bruk” (LIB) som gjenspeiler det pasienten faktisk bruker
av legemidler, kosttilskudd og naturmidler (3). Angivelse av en ukorrekt eller ufullstendig
legemiddelliste for pasienter ved skifte av omsorgsnivå forekommer ofte (22, 23) og kan føre
til uønskede hendelser, pasientskader (24) og i alvorlige situasjoner død (25).
I en randomisert studie utført i kardiologisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge
ble det vist at farmasøyter brukte 23 minutter på en legemiddelsamstemning, og sykepleiere
brukte 32 minutter på tilsvarende oppgave (26). En annen studie utført i akuttmottaket på
DHS, fikk legene tilsendt et spørreskjema hvor legene skulle selv angi hvor mye tid de utførte
på en legemiddelanamnese. Studiet viste at legene selv mente at de brukte ca. 0-5 minutter på
en legemiddelanamnese (27).
I en randomisert studie utført i medisinsk avdeling i 2015 på et universitetssykehus i Australia
ble det vist at 61,5 % (n = 265) av epikrisene hadde minst en legemiddel uoverensstemmelse
med henhold til de legemidlene som var anført i epikrisen versus det pasienten egentlig brukte
(28). Vanlige uoverensstemmelser var utelatelse av et legemiddel i legemiddellisten, feil
doseringsfrekvens, feil eller unødvendig legemiddel og feil dosering.

Av disse

uoverensstemmelsene var 30,6 % (n = 81) moderat alvorlig, 13,6 % (n = 81) av høy
alvorlighetsgrad og 4,5 % (n = 12) ekstremt alvorlig.
I en studie utført i akuttmottaket på et universitetssykehus, ble det vist at 56 % (n = 55) av
pasientene hadde en eller flere legemidler som var utelatt fra legemiddellisten på
akuttmottaket (29). I tillegg hadde 80 % av pasientene (n = 78) en doseringsfeil og 87 % (n =
98) av legemiddellistene i akuttmottaket hadde minst en legemiddel uoverensstemmelse.
En nylig utført studie i akuttmottaket på Diakonhjemmet Sykehus (DHS) viste at 62 % (n =
276) av pasientene som var innlagt hadde minst en eller flere klinisk relevante legemiddel
uoverensstemmelser (27). Av disse pasientene var det 64,6 % som ikke hadde med seg en
legemiddelliste ved innleggelse i akuttmottaket. Studien viste imidlertid at pasientene som
hadde med seg en legemiddelliste, hadde en økt risiko for å få klinisk relevante
2

uoverensstemmelser i legemiddellisten sin ved innleggelse. Dette kan tyde på at
legemiddellistene som pasientene har med seg ved innleggelse i akuttmottaket ikke
gjenspeiler det pasienten faktisk bruker av legemidler.
Når kommunikasjon mellom forskjellige omsorgsnivå og helsepersonell ikke er optimal kan
det oppstå et legemiddelrelatert problem (LRP). LRP kan også oppstå på grunn av
uhensiktsmessig valg av legemiddel, hvordan det brukes, spesifikke faktorer ved personen
(f.eks. genetikk) som bruker legemidlet og sykdomsfaktorer (f.eks. nytilkommet sykdom eller
komorbiditet) (6).
LRP kan være årsak til besøk i akuttmottaket og i noen tilfeller kan det føre til en
legemiddelrelatert innleggelse (LRI) (6, 30). I en studie utført i New Zealand i 2012 i
kardiologisk avdeling på et sykehus, ble det vist at 19,3 % (n = 65) av innleggelsene skyldtes
alvorlige bivirkninger (ADE) av et legemiddel. For 9,2 % av tilfellene har en ADE bidratt til
en innleggelse (31).
En annen studie utført i Frankrike i 2014 på et sykehus i medisinsk intensivavdeling ble det
vist at 23,3 % (n = 173) av innleggelsene skyldtes en ADE (32). Av innleggelsene som
skyldtes en ADE var det 13,7 % (n = 102) som kunne forebygges.

1.2 Helsevesenet i Norge
Helsevesenet

i

Norge

består

av

primærhelsetjenesten

og

spesialisthelsetjenesten.

Primærhelsetjenesten består av forskjellige tilbud som tilbys av flere aktører i kommunen,
eksempler

på

dette

er

fastlege,

legevakt,

sykehjem

og

hjemmesykepleier.

Spesialisthelsetjenesten utgjør tjenester som sykehus, poliklinikk og spesialister. Bytte fra en
tjeneste til en annen beskrives som bytte av omsorgsnivå (6, 33).

1.2.1 Akuttmottaket
Akuttmottaket er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge hvor det er høyt arbeidstempo
(fast-pace) og hektisk aktivitet med høy gjennomstrømning av pasienter. Pasienter ankommer
akuttmottaket i ulike tilstander til alle tider på døgnet og ofte kreves det raske avgjørelser
rundt hvilke undersøkelser som skal igangsettes og hvilken behandling som er nødvendig
(11).
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Pasienter som ankommer akuttmottaket er ofte pasienter som har behov for øyeblikkelig
hjelp, enten ved akuttsykdom eller skade. Årsaken kan være av medisinsk eller kirurgisk
karakter og krever enten poliklinisk behandling (behandling i akuttmottaket uten innleggelse)
eller innleggelse i sykehuset. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp må bli henvist av
fastlege, legevakt eller av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) til akuttmottaket
(34).
Det finnes fem typer pasienter som ankommer akuttmottaket (11):
1. Pasienter henvist fra fastlege eller legevakt
2. Pasienter som kommer til akuttmottaket via ambulanse (AMK)
3. Pasienter som uanmeldt henvender seg i akuttmottaket uten å ha snakket med
helsepersonell på forhånd
4. Elektive pasienter, pasienter som ikke trenger øyeblikkelig hjelp, men som er planlagt å
innlegges i sykehuset
5. Pasienter med åpen henvendelse (avtale med sykehus om retur uten henvisning for
samme sykdom)
Pasienter som blir henvist og meldt til sykehus på forhånd vil kunne gi personalet i
akuttmottaket tid til å planlegge mottak, vurdere tentativ (foreløpig) diagnose og behandling
med bakgrunn av henvisningsårsak (11). For pasienter som kommer med ambulanse og
uanmeldt uten å ha blitt undersøkt av en lege vil tilstand, behov for utredning og kompetanse
være uklart.

1.2.2 Liggetid
Den gjennomsnittlige liggetiden i somatiske sykehus i Norge er relativ kort. I de siste årene
har den gjennomsnittlige liggetiden hatt en gradvis og relativt stabil nedgang fra 4,2 til 4,0 i
perioden 2013-2017. DHS har hatt sterkest nedgang med en nedgang fra 4,0 døgn til 3,5 døgn
i perioden 2013-2017 (35).
I norske akuttmottak er liggetiden også kort, hvor gjennomsnittlig liggetid var 2,5 – 4,5 timer
i 2013 (36). I akuttmottaket ved DHS er gjennomsnittlig liggetid på 3,2 timer i 2018
(personlig meddelelse). I en studie utført i akuttmottaket i England i 2012-2013 ble det vist at
den gjennomsnittlige liggetiden lå på 3,4 – 7,1 timer (37).
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1.3 Leger og andre helsepersonell i akuttmottaket
I akuttmottaket er det forskjellige helsepersonell med ulik kompetanse som samarbeider.
Personalet i akuttmottaket består hovedsakelig av en overlege, sykepleiere (ofte
akuttmedisinsk spesialiserte sykepleiere), leger i spesialisering (LIS) og medisinstudenter med
lisens (11, 38). Laboratoriepersonell som bioingeniører og røntgenpersonell hentes fra andre
avdelinger for tjenesteyting i akuttmottaket (11).
LIS-leger er leger i spesialisering, deres utdanning består av enten to eller tre deler, del 1
(LIS1), del 2 (LIS2) og del 3 (LIS3). LIS1 er felles for alle leger som skal spesialisere seg og
erstatter det som tidligere het turnusordning (39).
Etter fullført LIS1 læringsmål kan legen gå over til del 2, hvor LIS2-legen da kan velge å
spesialisere seg i enten kirurgi, indre medisin eller andre spesialiteter (40, 41). En LIS-2 og
LIS3 lege vil ha mer erfaring og spesialisert kunnskap enn en LIS1-lege og en medisinstudent
med lisens har basert på læringsmålene (42).

1.3.1 Arbeid i akuttmottaket
Pasienter som ankommer i akuttmottaket skal først registreres, vurderes og prioriteres slik at
de som trenger akutthjelp får behandling til riktig tid. Med økt pasientpågang og krav til
kvalitet og effektivitet i akuttmottaket, har dette ført til bruk av et triagesystem for å prioritere
pasientene med behov for øyeblikkelig hjelp (10).
Et triage system kan bestå av fem hastegrader som beskriver alvorligheten og hastegraden av
pasientens tilstand. De mest kjente og brukte er blant annet Australasian Triage system
(ATS), Canadian Emergency Department Triage (CTAS), Emergency Severity Index (ES) og
Manchester Triage Scale (MTS). I Figur 1 er de forskjellige hastegradene med fargekoder
illustrert etter MTS som brukes på DHS (10, 43-45). De ulike hastegradene har et tidsrom
som tilsier hvor lenge pasienten må vente før de får tilsyn av helsepersonell (10, 43, 44).
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Figur 1. Manchester Triage System (MTS), (10, 43, 44).
Etter registrering av en sykepleier eller helsesekretær ved innkomst, vurderes pasienten av en
triagesykepleier ved bruk av et flyt-diagram. Det blir stilt lukkende spørsmål med ja/nei svar
for å effektivisere prosessen og eventuelt åpne spørsmål for å validere informasjonen som blir
gitt for å kunne utdele en hastegrad

(46, 47). Dette innebærer å vurdere tilstand og

funksjonsevne til pasienten, samt foreta kliniske observasjoner ut fra symptomer og behov for
behandling, for å kunne vurdere prioritet (11).
Pasienten blir deretter undersøkt av en sykepleier som utfører grunnleggende undersøkelser
som å ta blodprøver og måling av blodtrykk og mer (34). Basert på hastegraden som blir
utdelt får pasienten legetilsyn etter tidsintervallet tilsvarende hastegraden (Figur 1).
Pasienten undersøkes grundig av en lege, ofte kan det være en uerfaren lege (medisinstudent
med lisens eller en LIS1-lege). I tilfeller hvor pasienten trenger akuttbehandling bistår ofte en
LIS2-lege. De uerfarne legene vil da fungere som primærvakt, LIS2-legene kan også jobbe
som primærvakt (ved overbelastning) men som oftest sekundærvakt eller bakvakt (for
hovedsakelig rådgivning). Avhengig av om årsaken til innleggelsen i akuttmottaket er
medisinsk eller kirurgisk vil pasienten få tilsyn av tilsvarende lege i den avdelingen (11).
Etter legens undersøkelse stilles det en tentativ diagnose og behandling, ytterligere
undersøkelser og oppfølging iverksettes (11). Vurdering av den tentative diagnosen kan føre
til at pasienten sendes hjem, overføres til en annen avdeling eller innlegges på sykehus (34).
Ved undersøkelse av pasienten utfører legen

en legemiddelanamnese, og pasientens

legemiddelbruk dokumenteres og føres i pasientjournalen (6). Det er viktig at den oppdaterte
legemiddellisten gjenspeiler det pasienten faktisk bruker slik at den tentative diagnosen som
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settes og behandling som iverksettes gjøres på best mulig grunnlag (48). Kliniske farmasøyter
bidrar til økt legemiddelsikkerhet i akuttmottaket. Ved å utføre legemiddelsamstemning eller
legemiddelgjennomgang (LMG) kvalitetssikrer de pasientens LIB samt avdekker feil og
mangler i medisinlisten slik at pasienten får optimal behandling (6, 49).
Ved registrering av feil eller mangelfull informasjon, kan dette føre til fatale konsekvenser
senere i sykehusoppholdet dersom uerfarne leger tar avgjørelser på feil og mangelfull
informasjon. Feilene og manglene kan også følge med pasientens legemiddelliste etter
utskrivning fra sykehuset (50, 51).
I en studie utført i en intensiv avdeling (Intensiv care unit (ICU)) ble det det vist at det var
forskjeller i hvordan legene førte opp legemidler hos ulike pasienter (22). Leger som
behandlet medisinske pasienter var flinkere til å rapportere dose og frekvens av dosering for
flere legemidler enn det leger som behandlet kirurgiske pasienter var. Ved sammenligning av
legemiddellister som farmasøyter og leger har innhentet, viste det seg at farmasøyter avdekket
flere legemidler som pasienten hadde brukt før innleggelse, men som var utelatt i legens
legemiddelliste (22).

1.4 Tids- og bevegelsesanalyser – ”Time-motion studies”
For å kartlegge tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver, kan det benyttes tids- og
bevegelsesanalyser, såkalt “Time-motion studies”. Dette er studier hvor en ønsker å skaffe
informasjon om arbeidsflyt, oppgaver som opptar mye tid, såkalte “tidstyver” og tidsbruk.
Den mest basale forklaringen av den generelle metoden er en observasjon av arbeidsflyt, hvor
tiden det tar å utføre en oppgave måles (13).
Innenfor time-motion studier, finnes det ulike metoder, f.eks. selv-rapportering eller
automatisk tidsregistrering. Time-motion data som samles ved bruk av eksterne observatører
er en av de metodene som benyttes (13).
Ved bruk av eksterne observatører kan datainnsamlingen utføres på to måter:
1. Continuous observation
2. Work sampling method
Begge metoder består av en ekstern observatør som skygger deltakeren direkte i sanntid ved
registrering. Ved bruk av “Continuous observation” er metoden bestående av en 1:1 deltaker
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og ekstern observatør ratio, hvor observatøren har full oppmerksomhet på deltakeren ved
registrering. Hver registrering er utløst ved utførelse av en eller flere arbeidsoppgaver hos
deltakeren og tiden som brukes på å utføre arbeidsoppgaven måles. Metoden gir en mer
detaljert oversikt over tiden som er brukt og arbeidsoppgaver som er utført (13).
“Work sampling method” derimot består av en ekstern observatør som observerer en eller
flere deltakere under en observasjonsperiode. Den eksterne observatøren registrerer
arbeidsoppgaven som blir utført ved et gitt tidspunkt og gjentar målingen ved enten definerte
(f.eks. hvert minutt eller hvert femte minutt) eller tilfeldige intervaller under observasjonen.
Metoden estimerer andel av tid brukt på en arbeidsoppgave basert på tilfeldige observasjoner
ved å anta at den repeterende naturen av arbeidet kan brukes til å generalisere hvordan
deltakerne bruker tiden sin (13).
“Work sampling method” er en effektiv måte å registrere for å angi andel av tid brukt på en
arbeidsoppgave, men gir ikke like detaljert informasjon som ved bruk av “Continuous
observation” (13, 52). “Work sampling method” estimerer kun tid som tilfeldig brukes og er
dermed ikke nødvendigvis riktig gjenspeiling av tiden som faktisk brukes (13).
Ettersom det finnes mange ulike metoder for å utføre en time-motion studie, har Zheng et al.
utviklet en sjekkliste “Suggested Time and motion Procedures (STAMP)” for time-motion
studies. Denne sjekklisten brukes for å sikre kvalitet og konsistens av data for validering, samt
sikre for at resultatene som oppnås gjennom en studie er sammenlignbare med resultater fra
andre studier (53).

1.5 Bruk av time-motion studies i helsevesenet
Time-motion studier blir brukt i helsevesenet for å kartlegge og innhente informasjon om
tidsbruk, arbeidsoppgaver som utføres, avbrytelser (interruptions), multitask, arbeidsflyt,
pasientsikkerhet, kvalitet, og påvirkning av implementering av elektronisk helseinformasjon
(f.eks. bruk av reseptformidleren). Studier har vært utført på ulike helsepersonell som leger,
sykepleiere og farmasøyter i ulike omgivelser, for å kartlegge hvor mye tid som brukes på en
arbeidsoppgave (17, 23, 54-59). Det er blant annet undersøkt påvirkning på arbeidsflyt ved
implementering av e-resept forskrivning samt avbrytelser og å multitaske (17, 60-65). Ved å
utføre slike studier kan helsevesenet studere arbeidsoppgaver som er tidstyver, om
implementering av ulike elektroniske helseinformasjon systemer er gunstige med hensyn på
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tidsbruk, påvirkningen den har på pasientsikkerhet (60) og kostnader medført av dette (13,
55).

1.5.1 Work Observation Method by Activity Timing (WOMBAT)
Ved skygging i en time-motion studie har observerte oppgaver og tidsbruk, blitt registrert ved
hjelp av papir og stoppeklokke, som er en tradisjonell måte å gjøre det på (15, 66, 67). Med
utvikling av moderne teknologi har det blitt utviklet et appbasert program, ”Work
Observation Method by Acitvity Timing (WOMBAT)” som kan brukes på nettbrett og
registrerer de ulike arbeidsoppgavene som utføres i detalj og tiden som måles mer presist (14,
15).
Hensikten ved utvikling av et slikt program, var at det var ønskelig med en pålitelig
observasjonsmetode som kunne brukes på et elektronisk datasamlingsverktøy for kartlegging
av hvordan helsepersonell arbeidet i hverdagen. I tillegg ønsket man å kartlegge hvordan
kommunikasjonsmønstre endret seg etter innføring av informasjonssystemer i sykehus (68).
Metoden skulle gi pålitelige og nøyaktige data samt være effektiv. Det viktigste var at det
skulle kunne registrere hvilken arbeidsoppgave som ble utført, med hvem og hva (f.eks. på
data eller papir). En funksjon ved programmet var at det også skulle kunne registrere om
andre arbeidsoppgaver var avbrutt og om det var andre arbeidsoppgaver som ble utført
samtidig (multitask). Programmet skulle i tillegg kunne nøyaktig registrere og måle ned til
sekundet hvor lenge en arbeidsoppgave blir utført (14, 15, 69). I programmet kan dimensjoner
bestemmes (f.eks. hva, hvor, hvem og hvordan) og kategorier som beskriver dimensjonene i
detalj tilpasses. Studier som ønsker å benytte seg av programmet kan tilpasse dimensjonene
og kategorier etter studiens hensikt. WOMBAT har blitt validert og blir ofte benyttet ved
time-motion studier i helsevesenet ettersom metoden både er effektiv og gir detaljerte data
(14, 17, 54, 70).

1.5.2 Studier som har fokusert på legers tidsbruk ved bruk av WOMBAT
I Sydney ble det utført en studie i 2006 ved et universitetssykehus, som undersøkte hvor mye
tid leger ved fire ulike sykehusavdelinger (nyre, lunge og to geriatrisk) brukte på spesifikke
arbeidsoppgaver og med hvem (f.eks. andre helsepersonell) de utførte oppgavene med (54).
Studien viste at legene brukte 33 % av tiden på profesjonell kommunikasjon (f.eks. diskusjon
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med andre helsepersonell om behandling), 17 % av tiden på indirekte pasientkontakt (f.eks.
planlegge behandling eller søking etter røntgenbilde til pasient), 15 % av tiden på direkte
pasientkontakt (f.eks. kommunikasjon med pasient) og 9 % av tiden til dokumentasjon (f.eks.
dokumentere pasientinformasjon). Resterende tidsbruk ble brukt på blant annet forflytning
(tiden brukt mellom oppgaver og pasienter) og administrative oppgaver (f.eks. morgenmøter).
I tillegg til å se på tidsbruken til legene samlet, så de også på forskjellen i tidsbruk mellom de
ulike legegruppene. “Interns” (tilsvarende uerfarne leger) brukte generelt mer tid på
dokumentasjon og administrative oppgaver enn det de gjør ved direkte pasientkontakt.
“Registars” (tilsvarende erfarne leger) brukte generelt mer tid på profesjonell kommunikasjon,
på utdanning og på tilsyn enn det interns gjorde. Studien viste at legene generelt utførte
mesteparten av arbeidsoppgavene sammen med andre leger (55,8%), men til tider også mye
av arbeidet selv (24,1 %) (54).
I en annen studie utført ved et sykehus i Bronx, New York (2013) ble det undersøkt hvordan
leger i intensivavdelingen utnyttet tiden sin og påvirkning av belastning på arbeidsflyt (70).
Studien observerte både overleger (attending physican) og LIS-leger (residents) i fem
intensivavdelinger, to medisinske og tre kirurgiske i 137 timer. Resultatet viste at 62 % av
tiden ble brukt på profesjonell kommunikasjon, og at gjennomgåelse av pasientdata,
labresultater, notater og dokumentasjon utgjorde 38 % av tiden. Direkte pasientkontakt (f.eks.
kommunikasjon og undersøkelse av pasient) utgjorde 17 % av tiden og 9 % av tiden ble brukt
på opplæring (f.eks. selvstudie ved å lese artikler). Legene ble ofte avbrutt i deres arbeid i
intensivavdelingen og to tredjedeler (67%) av tiden drev de med multitasking. Resultatene
viste

også

at

LIS-legene

brukte

mer

tid

på

indirekte

pasientkontakt

(f.eks.

legemiddelbestilling) i forhold til overlegene som brukte mer tid på administrative oppgaver
(f.eks. morgenmøte). Dersom gjennomsnittet av sykdommens alvorlighetsgrad i avdelingen
økte, ble tiden som ble brukt på direkte pasientkontakt og opplæring også økt, mens tiden på
dokumentasjon og databaserte oppgaver fikk en nedgang (70).
Det har tidligere ikke blitt uført studier hvor det har blitt kartlagt hvilke arbeidsoppgaver leger
utfører i norske akuttmottak. De fleste time-motion studiene (internasjonale studier) fokuserer
hovedsakelig på leger på andre avdelinger (f.eks. intensiv avdeling og sengepost) og ikke på
leger i akuttmottaket (54, 70).
Videre er det få studier som undersøker hvor mye tid som brukes på legemiddelrelaterte
oppgaver. En studie utført ved et australsk sykehus i 2008, ble det vist at sykepleierne brukte
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14,8 % av tiden på legemiddelrelaterte oppgaver (15). En annen studie viste at leger som
jobbet ved ulike sengeposter brukte kun 7 % av tiden sin på legemiddelrelaterte oppgaver
(54).
Det å kartlegge tidsbruk, samt få en oversikt over aktuelle oppgaver i akuttmottak er viktig ut
fra pasientsikkerhets hensyn. Dette fordi, som nevnt over, det er av pasientsikkerhetsmessige
hensyn viktig å innhente en samstemt og fullstendig oppdatert legemiddelliste over pasientens
faktiske legemiddelbruk for å vurdere videre behandling. Samtidig, er det tidskrevende og til
dels utfordrende å innhente denne. Hvorvidt leger i akuttmottaket tar seg denne tiden, eller har
denne tiden, er ukjent.
Denne studien skal kartlegge hvilke arbeidsoppgaver leger utfører samt tiden de bruker på
ulike legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket.
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1.6 Hensikt
Hensikten med denne studien er å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver leger utfører i
akuttmottaket og deres tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket på
Diakonhjemmet Sykehus (DHS).
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2 Material og metode
2.1 Studiedesign
Masteroppgaven er en prospektiv, deltakende observasjonsstudie og ble utført ved DHS i
akuttmottaket. DHS er et lokalsykehus for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern og tar i
tillegg imot eldre med brudd og revmatiske pasienter fra andre bydeler (71). Akuttmottaket på
DHS avlaster også Akershus universitetssykehus ved å ta imot akuttpasienter fra Grorud,
Alna og Stovner (72). Årlig tar Akuttmottaket imot ca. 13 500 pasienter hvorav 77 % av disse
pasientene blir innlagt (45).

2.2 Studiepopulasjon og inklusjon
Medisinske og kirurgiske leger som jobbet i akuttmottaket ble inkludert fortløpende i
datainnsamlingsperioden ved gitt skriftlig samtykke (Vedlegg I). Legene i akuttmottaket ved
DHS har sin hovedarbeidsplass ved enten medisinsk avdeling eller kirurgisk avdeling, men de
har vakter i akuttmottaket. Det er imidlertid en overlege som har sin hovedarbeidsplass ved
akuttmottaket og vedkommende er fast tilstede der.
Inklusjonskriteriene for studien var som følger: Medisinstudenter med lisens, LIS1- eller
LIS2-leger som jobbet i enten medisinsk eller kirurgisk avdeling i akuttmottaket. Det ble ikke
inkludert LIS3-leger i denne studien. Bakgrunnen for dette er at LIS3-legene ved DHS
hovedsakelig har bakvakt-funksjon og sjelden er lokalisert fysisk i akuttmottaket (tilkalles
kun ved behov). I studien var observatørene interessert i oppgaver og tidsbruk knyttet til
mottagelse av pasienten. Ved DHS er det hovedsakelig medisinstudenter med lisens, LIS1- og
LIS2-leger som står for dette arbeidet.
For å velge ut hvilken lege som skulle følges på observasjonsvakten ble det utført en
loddtrekning av hvilken avdeling som skulle følges (medisinsk eller kirurgisk), deretter type
vaktlege (primærvakt eller sekundærvakt). Dersom vaktlegen som ble valgt ut ved
loddtrekningen tidligere har blitt skygget, har observatørene prioritert inkludering av nye
leger. Ved tilfeller hvor det ikke var nye leger å skygge har observatørene begrenset
observasjonen av samme lege til kun to observasjonsøkter.
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2.3 Datainnsamling
Datainnsamling for studien varte fra 16. oktober 2018 til 8. januar 2019. Det ble foretatt
inkludering både på dagtid (kl 9:00-16:00) og kveldstid (kl 16:00-21:00) i ukedagene og i
helgene.
Data ble innsamlet ved “Continuous observation” (se Introduksjon side 7). To observatører
(stipendiat og masterstudent) utførte observasjonene ved å individuelt skygge en lege i en
observasjonsøkt (to timer). Ved skygging av legene registrerte observatørene hvilke
arbeidsoppgaver som ble utført, om oppgaven var legemiddelrelatert eller ikkelegemiddelrelatert samt tiden brukt. Avbrytelser (interruptions) og multitask underveis i
obervasjonsøkten ble også blitt registrert.
Det ble satt opp en timeplan med ulike klokkeslett på dagtid og kveldstid på ukedager og
helger,

for

når

observatørene

skulle

ha

observasjonsvakter.

Maksimalt

ble

to

observasjonsøkter satt av per dag for å redusere utmattelse hos observatørene og legene samt
fra erfaring fra andre time-motion studier. Alle observasjonsvaktene ble satt opp uten å vite
hvilken lege som var på vakt dagen observasjonen skulle utføres. Legene ble heller ikke
informert individuelt på forhånd når observasjonene skulle skje. Det ble imidlertid
gjennomført en fellesinformasjon for de medisinske legene før datainnsamlingsperioden
startet.
For å kunne dokumentere at en økt har blitt utført og eventuelle feilregistreringer i
observasjonsøkten, har observatørene utviklet et loggskjema (Vedlegg II). I loggskjemaet blir
feilregistreringene notert (f.eks. ved trykking på feil tast for arbeidsoppgave eller kategori),
samt om vakten har vært travel eller rolig, og om spesielle aktiviteter har forekommet (f.eks.
akuttalarm som har gått, som medfører at legen spurter til et sted utenfor akuttmottaket).

2.4 Datainnsamlingsverktøy
For å samle inn data om legenes tidsbruk benyttes det et validert verktøy program “Work
Observation Method by Activity Timing” (WOMBAT) (14). Datainnsamlingen ble utført ved
bruk av WOMBAT-programmet installert på et Samsung Galaxy 8 nettbrett.
WOMBAT er et flerdimensjonalt program bygd opp av flere dimensjoner. Hver dimensjon
består av flere forhåndsdefinerte kategorier. Hver kategori kan igjen være delt inn i
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underkategorier. Både dimensjoner, kategorier og underkategorier velges og defineres på
bakgrunn av studiens hensikt. Til denne studien ble det valgt fire dimensjoner: “Hva”,
“Hvor”, “Hvem” og “Hvordan”. Definisjonene for disse fire dimensjonene er beskrevet av
Scotfield et. al (60). “Hva” beskriver hvilken arbeidsoppgave som utføres. “Hvor” beskriver
hvor den observerte arbeidsoppgaven blir utført. “Hvem”, beskriver hvem arbeidsoppgaven
utføres sammen med og “Hvordan” beskriver hvordan arbeidsoppgaven blir utført (60).

2.4.1 Utvikling av WOMBAT-oppsett for studien
Utviklingen av kategoriene som skulle inngå i de fire dimensjonene “Hva”, “Hvor”, “Hvem”
og “Hvordan” for denne studien, startet med fotfølging av legene i akuttmottaket.
Innledningsvis ble alle arbeidsoppgaver legene utførte registrert, i tillegg til alle mulige
lokasjoner i akuttmottaket, alle samhandlingsmetoder og utføringsmetoder. Videre ble de
ovenfornevnte registreringer gruppert og tilpasset gjennom flere evalueringsrunder, slik at alle
legenes arbeidsoppgaver, lokasjoner, samhandlingsmetoder og utføringsmetoder ble omfattet
av kategoriene i WOMBAT-oppsettet.
Kategoriene under dimensjonen “Hva” beskriver hvilke arbeidsoppgaver legene i
akuttmottaket ved DHS utførte (Tabell 1). Kategoriene i dimensjonen “Hvor” beskriver hvor i
akuttmottaket arbeidsoppgavene ble utført (legerom, pasientrom, korridor, pauserom,
sykehuspost, utenfor akuttmottak). Kategoriene i dimensjonen “Hvem” beskriver hvem legene
i akuttmottaket utførte arbeidsoppgaven sammen med (pasient, pårørende, sykepleier, lege,
farmasøyt, primærhelsetjenesten, annet sykehus, ukjent, annet). Og kategoriene i dimensjonen
“Hvordan” beskriver hvordan arbeidsoppgavene ble utført (direkte, data, telefon, papir,
diktafon, reseptformidler, smarttelefon). Se vedlegg III for definisjoner på kategoriene i
dimensjonene “Hvor”, “Hvem” og “Hvordan”.
For enkelte kategorier var det ønskelig å legge til underkategorier. Underkategoriene var
legemiddelrelatert og ikke-legemiddelrelatert for tre av kategoriene i dimensjon “Hva”
(Tabell 1), samt faglig og ikke faglig i dimensjon “Hva” (Tabell 1). I tillegg fikk kategori
primærhelsetjeneste i dimensjon “Hvem” underkategoriene: Ambulansepersonell, fastlege,
multidose, sykehjem og hjemmesykepleier.
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Hele oppsettet med dimensjoner, kategorier og underkategorier ble testet i en pilot, høsten
2018. Figur 2 viser det endelige WOMBAT-oppsettet som ble benyttet under
datainnsamlingen.

Figur 2. Skjermbilde av Work Method by Activity Timing (WOMBAT) - programmets
endelig oppsett brukt i datainnsamlingsperioden
Observatøren registrerer hvilken oppgave som utføres, hvor den blir utført, hvordan og med hvem legen utfører
oppgaven ved hjelp av enkle tastetrykk på oppsettet. Forklaring til enkelte forkortelser og kategorier: Gather.info
= Innhenting av opplysninger, Proff. Com. = Profesjonell kommunikasjon, Physicanro. = Legerom, Patientroom
= Pasientrom, Hospitalwar. = Sengepost, Reseptform. = Reseptformidleren, Primary HC = primærhelsetjeneste
(f.eks. fastlege, sykehjem), Other hospit. = Andre sykehus, Other = andre helsepersonell (f.eks. bioingeniører,
helsesekretær)

En liste ble utviklet med detaljerte definisjoner av hver arbeidsoppgave og forklaringer av hva
som inkluderes eller ekskluderes av de ulike arbeidsoppgavene legen gjør (14, 54, 58). Tabell
1 viser en oversikt over arbeidsoppgavene og underkategori og definisjoner, for ytterligere
informasjon se Vedlegg III. Ved spesielle tilfeller hvor det dukket opp en observasjon som
var vanskelig å definere ut fra de kategoriene bestemt fra piloten, ble det laget en liste med
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ytterligere presiseringer/oppklaringer for lettere registrering (Vedlegg III). Et eksempel på
ytterligere presisering/oppklaringsliste kan ses i Tabell 2.

Tabell 1. Arbeidsoppgaver, underkategori og definisjoner for studien
Arbeidsoppgave
Pasientbehandling

Definisjon
Behandling/undersøkelse direkte knyttet til pasient
(Fysisk)

Innhente opplysninger
Legemiddelrelatert
Ikke-legemiddelrelatert

Innhenting av opplysninger direkteknyttet til
pasient/pasientbehandling

Dokumentasjon
Legemiddelrelatert

Dokumentasjon av opplysninger knyttet direkte til
pasient

Ikke-legemiddelrelatert
Profesjonell kommunikasjon
Legemiddelrelatert
Ikke-legemiddelrelatert
Annet (Social)
Faglig

Diskusjon/kommunikasjon med annet helsepersonell
og/eller pasient og pårørende

Aktiviteter og diskusjoner som ikke direkte var
knyttet til pasient/pasientbehandling

Ikke Faglig
Ukjent

Situasjoner hvor omstendighetene ikke tillater
skygging av deltaker (f.eks. inne på smitterom)

Hygiene

Vask/desinfisering og beskyttelse mot smitte

Forflytning

Bevegelse fra et sted til et annet

Tabell 2. Eksempel på ytterligere presiseringer/oppklaringsliste
1. Når legen er ved printeren og printer ut noe f.eks. epikrise (noe faglig)
registreres dette som [Annet], [faglig], [korridor]
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2.5 Observatør trening
For å få god forståelse av WOMBAT-programmet og hvordan programmet skulle brukes fikk
masterstudenten en innføring i bruk av programmet ved å gjennomgå “observatør trening”.
Det innebar å observere hvordan WOMBAT-programmet fungerte og hvordan det skulle
brukes i praksis, samt hvordan de ulike arbeidsoppgavene skulle registreres. Etter generell
innføring i programmet fulgte masterstudenten den andre observatøren mens hun observerte
leger i akuttmottaket. Deretter utførte masterstudenten selvstendige observasjoner, med og
uten den andre observatøren for å bli kjent med programmet.

2.6 Validering
For å forsikre at begge observatørene registrerte likt ved en observasjon ble det utført Interrater reliability tests. Begge observatørene skulle samtidig, men individuelt, registrere og
skygge samme lege. Resultatet av registreringene sammenlignes og analyseres for hvor mye
samsvar det var mellom observatørene.
Inter-rater reliability testen ble utført ved at begge observatørene registrerte individuelt på
hvert sitt nettbrett i 30 minutter mens de skygget samme lege. Denne testen ble utført tre
ganger, en før starten av studiet og to i løpet av datainnsamlingsperioden. Dette ble utført for
å sikre samsvar i registreringene mellom de to observatørene før og underveis i
datainnsamlingsperioden. Etter hver test-observasjon ble resultatene analysert og en
gjennomsnittlig kappa og Iota ble beregnet for samsvar mellom observatørene. Tabell 3 ble
brukt til å tolke samsvar mellom observatørene.
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Tabell 3. Tolkning av Fleiss kappa (Κ) (1), samme skala har blitt brukt til å tolke Iota verdi.
Κappa

Strength of Agreement

<0

Poor

0,0-0,20

Slight

0,21-0,40

Fair

0,41-0,60

Moderate

0,61-0,80

Substantial

0,81-1,0

Almost perfect

2.7 Etikk og personvern
Masteroppgaven har blitt vurdert og godkjent av Regionale etisk komité (REK) (Vedlegg IV)
og Forskningsutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus. Skriftlig samtykke (Vedlegg I) har blitt
innhentet fra legene i løpet av datainnsamlingsperioden ved forespørsel om inklusjon.
Data registrert fra observasjonen har blitt lastet opp fra nettbrettet til en passordbeskyttet
nettbasert database for programmet, samt oppbevart anonymt på Diakonhjemmets Sykehus
forskningsserver (passordbeskyttet). Den enkelte lege kan kun identifiseres i datamaterialet
ved hjelp av en manuell kodeliste (i tilfelle det er spørsmål) (Vedlegg V). Kodelisten
oppbevares på Diakonhjemmets Sykehus forskningsserver (passordbeskyttet). Ingen
pasientsensitive opplysninger ble registrert i løpet av datainnsamlingsperioden.

2.8 Databearbeidelse og statistikk
Datamaterialet har blitt formatert til riktig filformat av statistiker Scott Walters (Macquarie
University, Australia). Videre har databasen blitt klargjort for statistiske analyser i Microsoft
Office Excel 2010, versjon 14.0 og IBM SPSS Statistics version 25. Demografiske data og
statistiske analyser ble utført i Microsoft Office Excel 2010, versjon 14.0 og IBM SPSS
Statistics version 25. For å sammenligne andel tid brukt på ulike arbeidsoppgaver mellom
uerfaren og erfaren leger, leger på dag- og kveldstid/helg, samt medisinske og kirurgiske leger
ble oppgavetiden (på enkeltoppgaver) relatert til den totale observasjonstiden innad i hver
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gruppe som ble sammenlignet. Videre har det blitt utført ikke parametriske tester (på grunn av
skjevfordeling av data) med Mann-Whitney U test (Wilcoxon rank-sum test). Signifikansnivå
ble satt til p = 0,05. Analyser knyttet til inter-rater reliability testingen (Fleiss Kappa og Iota)
ble gjennomført av statistiker Scott Walters i SAS Statistics.
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3 Resultat
Totalt ble 31 leger i akuttmottaket inkludert og observert i 91,4 timer i tidsperioden 16.10.18 08.01.19 på DHS. Observatørene utførte 45 observasjonsøkter, hvorav hver økt varte i 2
timer. Inklusjonen førte til deltakelse av 23 leger (67,2 timer) fra medisinsk avdeling (MED)
og 8 leger (24,2 timer) fra kirurgisk avdeling (KIR). Av uerfarne leger utgjorde dette 17 leger
(54,7 timer) og av erfarne 14 leger (36,6 timer). De uerfarne legene (medisinstudent med
lisens og LIS1) utgjorde 54,8 % av alle legene og erfarne (LIS2) 45,2 % av alle legene. Ved
observasjon fungerte 75,0 % av de inkluderte legene som primærvakt, mens 25,0 % fungerte
som sekundærvakt.

Figur 3 viser en oversikt over type lege og hvilken avdeling de tilhører. I løpet av
datainnsamlingsperioden ble 13 leger (9 fra MED og 4 fra KIR) fulgt to ganger av
observatørene. Det var kun uerfarne leger som ble fulgt to ganger fra kirurgisk avdeling, mens
fem uerfarne leger ble fulgt to ganger fra medisinsk avdeling.

Figur 3. Inkluderte leger inndelt i type og avdeling
35

31

30
23

25
20

10
5

14

13

15
6

11
8

7

6

4
1

0

0
MED

KIR
Medisintudent m/lisens

Totalt
LIS1

LIS2

Totalt

LIS1 = Lege i spesialisering del 1, LIS2 = Lege i spesialisering del 2, MED = Medisinsk avdeling,
KIR = Kirurgisk avdeling

Det var en større andel av kvinner 64,5 % (n = 20) enn menn (n = 11) som var inkludert i
studien. Det har ikke blitt undersøkt statistiske signifikante forskjeller mellom kvinner og
menn i denne masteroppgaven.
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3.1 Total tidsbruk
3.1.1 Arbeidsoppgaver og tidsbruk
I forhold til total observasjonstid (91,4 timer) var arbeidsoppgavene legene brukte mest tid på
innhente opplysninger (34,0 %), profesjonell kommunikasjon (24,0 %) og dokumentasjon
(22,0 %) av total observasjonstid (se Vedlegg III for mer informasjon om de ulike
arbeidsoppgavene). Resten av tiden ble brukt på hygiene, forflytning, behandling, ukjente
oppgaver og annet (Figur 4). Ukjente oppgaver ble inndelt i innenfor og utenfor akuttmottak.
Totalt ble det gjort 7213 registreringer på arbeidsoppgaver fordelt på de åtte
arbeidsoppgavene.
Behandling Ukjent
1%
5%
Annet
6%

Utenfor Akuttmottak
2%

Dokumentasjon
22 %

Forflytning
5%
Hygiene
1%

Innhente opplysninger
34 %

Profesjonell
kommunikasjon
24 %

Figur 4. Andel tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver i akuttmottaket
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til total observasjonstid (91,4 timer)
Total prosentandel er større enn hundre prosent grunnet av multitasks
Arbeidsoppgaven ukjent er inndelt i innenfor og utenfor akuttmottak

Dokumentasjon,

innhente

opplysninger

og

profesjonell

kommunikasjon

hadde

underkategoriene legemiddelrelatert eller ikke-legemiddelrelatert. Figur 5 viser en oversikt
over andel tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver fordelt i legemiddelrelatert og ikkelegemiddelrelatert. Tabell 4 gir ytterligere informasjon om de ulike kategoriene
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35,0 %
29,7 %

30,0 %

20,0 %

Legemiddelrelatert

Ikke-legemiddelrelatert

25,0 %

20,4 %
17,6 %

15,0 %
10,0 %
5,0 %

5,9 %
1,0 %

6,7 %

6,6 %

5,6 %
0,8 %

7,3 %

6,0 %

2,7 %

0,0 %

Figur 5. Andel tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver fordelt i underkategorier legemiddelrelatert
og ikke-legemiddelrelatert
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til total observasjonstid 91,4 timer
Total prosentandel er større enn hundre prosent grunnet av multitasks
Arbeidsoppgaven ukjent er inndelt i innenfor og utenfor akuttmottak

Legene brukte totalt 21 % av total observasjonstid på direkte pasientkontakt (behandling av
pasient, innhente informasjon fra pasient, profesjonell kommunikasjon med pasient, ukjent og
annet med pasient) og resterende tid på andre arbeidsoppgaver.

3.1.2 Legemiddelrelaterte oppgaver og tidsbruk
17,8 % av tiden brukte legene til å utføre legemiddelrelaterte oppgaver, mens de resterende
83,2 % ble brukt på å utføre ikke-legemiddelrelaterte oppgaver. Legemiddelrelaterte
oppgaver sto for 1374 av registreringene mens ikke-legemiddelrelaterte oppgaver sto for de
resterende 5839.
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Tabell 4. Fordeling av tid på arbeidsoppgaver og underkategorier ikke-legemiddelrelatert og legemiddelrelatert

Antall
registreringer

Total
oppgavetid
(minutter)

Total
oppgavetid
(timer)

Frekvens
per time

Prosentandel av
total
observasjonstid
(%)

Dokumentasjon

551

963,50

16,06

6

17,57 %

Innhente opplysninger

1678

1627,87

27,13

18

29,68 %

Profesjonell kommunikasjon

1664

1117,90

18,63

18

20,38 %

Hygiene

180

54,98

0,92

1

1,00 %

Forflytning

930

325,48

5,42

10

5,93 %

Annet

504

368,77

6,15

5

6,72 %

Behandling

253

307,15

5,12

2

5,60 %

Ukjent

11

0,80 %

68

0,73
2,46

<1

Utenfor akuttmottak

43,82
147,65

<1

2,69 %

Dokumentasjon

376

362,07

6,03

4

6,60 %

Innhente opplysninger

491

398,08

6,63

5

7,26 %

Profesjonell kommunikasjon

507

326,55

5,44

5

5,95 %

Arbeidsoppgaver

Ikke-legemiddelrelatert

Legemiddelrelatert

Total prosentandel er større enn hundre prosent grunnet av multitask
Andel tidsbruk er beregneti forhold til total observasjonstid 91,4 timer
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Av legemiddelrelaterte oppgaver brukte legene mest tid på å innhente opplysninger (42,3%)
(Figur 6).

35,73%

38,29%

Profesjonell
kommunikasjon
Innhente opplysninger

Dokumentasjon

42,31%

Figur 6. Andel tid brukt på de ulike legemiddelrelaterte oppgavene
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til observasjosntid brukt på legemiddelrelaterte oppgaver 16,3
timer
Total prosentandel er større enn hundre prosent grunnet av multitasks

Legene brukte størst andel av tiden på profesjonell kommunikasjon med andre leger 2,7 %
(2,9 timer) etterfulgt av dokumentasjon av legemiddelrelaterte opplysninger på papir 2,6 %
(2,3 timer) og innhenting av legemiddelrelaterte opplysninger fra pasienter 2,6 % (2,4 timer)
(Tabell 5). Legene bruker 2,6 % av total observasjonstid på å innhente legemiddelrelaterte
opplysninger fra pasient (Tabell 5). Det vil si at per time bruker legene i gjennomsnitt 1
minutt og 33 sekunder på denne oppgaven.
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Tabell 5. Oversikt over tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver og kategorier hos alle legene

Arbeidsoppgaver

Profesjonell kommunikasjon

Innhente opplysninger

Dokumentasjon

Med Pasient
Med Pårørende
Med Lege
Med Sykepleier
Med Farmasøyt
Med Andre Sykehus
Med Ukjent
Med Andre
Fra Pasient
Fra Pårørende
Fra Lege
Fra Sykepleier
Fra Papir
Fra Data
Fra Smarttelefon
Fra Reseptformidleren
På Papir
På Data
På Diktafon
På Reseptformidleren

Antall
registreringer *

Total oppgavetid
(minutter),
(timer)

Frekvens per
time

Prosentandel av total
observasjonstid
(%)

84
18
259
120
5
6
16
8
182
26
1
1
57
153
54
21
144
189
40
2

61,42 (1,02)
12,52 (0,21)
175,33 (2,92)
51,92 (0,87)
2,20 (0,04)
8,25 (0,14)
19,97 (0,33
5,70 (0,10)
143,47 (2,39)
14,77 (0,25)
0,35 (0,01)
0,42 (0,01)
57,75 (0,96)
99,35 (1,66)
57,65 (0,96)
25,70 (0,43)
172,70 (2,88)
170,50 (2,84)
14,67 (0,24)
3,67 (0,06)

<1
<1
2
1
<1
<1
<1
<1
2
<1
<1
<1
<1
1
<1
<1
1
2
<1
<1

1,08 %
0,23 %
2,71 %
0,76 %
0,04 %
0,15 %
0,35 %
0,10 %
2,58 %
0,27 %
0,01 %
0,01 %
0,54 %
1,40 %
0,89 %
0,43 %
2,63 %
2,91 %
0,27 %
0,07 %

* Antall registreringer vil ikke tilsvare det som i Tabell 4 grunnet av multitasks samt manglende registreringer på underkategori.
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til total observasjonstid 91,4 timer
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Uerfarne og erfarne leger
Uerfarne leger (n = 17) ble fulgt i 52,7 timer og erfarne leger (n = 14) i 38,6 timer. Uerfarne
leger brukte signifikant mer tid (19,0 % av tiden,

10,0 timer) på legemiddelrelaterte

oppgaver i akuttmottaket enn erfarne leger (16,2 % av tiden, 6,3 timer) (p = 0,030). Innunder
legemiddelrelaterte opppgaver brukte de uerfarne legene signifikant mer tid enn de erfarne på
arbeidsoppgaven profesjonell kommunikasjon (p = 0,014). Det var derimot ingen statistiske
signikante forskjeller ved innehenting av opplysninger (p = 0,388) og dokumentasjon (p =
0,455) (Figur 7).
Ved profesjonell kommunikasjon, innhenting av opplysninger og dokumentasjon brukte både
erfarne og uerfarne leger størst andel av tiden på to av de samme kategoriene: lege, pasient,
data og papir (se vedlegg III for detaljer) (Tabell 6).
9,00%

8,11%

8,06%

8,00%

7,00%
5,98%

* 6,17% *

5,92%

6,00%

4,74%

5,00%
4,00%

3,00%
2,00%

1,00%
0,00%
Profesjonell kommunikasjon

Innhente opplysninger
Uerfaren

Dokumentasjon

Erfaren

Figur 7. Andel tid brukt på profesjonell kommunikasjon, innhente opplysninger og
dokumentasjon blant uerfarne og erfarne leger
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til observasjonstid av uerfarne og erfarne leger gruppevis
Uerfarne leger (medisinstudent med lisens og LIS1) = 52,7 timer, erfarne leger (LIS2) = 38,6 timer
* p = 0,014
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Tabell 6. Oversikt over tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver og kategorier hos uerfarne og erfarne leger

Total tid brukt på legemiddelrelaterte oppgaver (timer, % av observasjonstid)

Uerfaren (n = 17)

Erfaren (n = 14)

52,7 timer

38,7 timer

10,0 (19,0 %)

6,3 (16,2 %)

Profesjonell kommunikasjon

Med Pasient

(minutter, % av observasjonstid)

Med Pårørende

28,2 (0,89 %)
7,8 (0,25 %)

33,27 (1,43 %)
4,72 (0,20 %)

Med Lege
Med Sykepleier
Med Farmasøyt
Med Andre Sykehus

104,7 (3,31 %)
26,3 (0,83 %)
0,6 (0,02 %)
8,3 (0,26 %)

70,62 (3,04 %)
25,62 (1,10 %)
1,65 (0,07 %)
0 (0,00 %)

Med Ukjent

6,1 (0,19 %)

13,83 (0,60 %)

Med Andre

5,7 (0,18 %)

0,00 (0,00 %)

Fra Pasient
Fra Pårørende
Fra Lege
Fra Sykepleier
Fra Papir
Fra Data
Fra Smarttelefon
Fra Reseptformidleren

90,7 (2,87 %)
3,9 (0,12 %)
0 (0,00 %)
0,4 (0,01 %)
29,9 (0,95 %)
48,2 (1,53 %)
30,3 (0,96 %)
19,4 (0,61 %)

52,73 (2,27 %)
10,83 (0,47 %)
0,42 (0,02 %)
0 (0,00 %)
27,83 (1,20 %)
51,12 (2,20 %)
27,32 (1,18 %)
6,35 (0,27 %)

På Papir
På Data
På Diktafon
På Reseptformidleren

88,5 (2,80 %)
128,4 (4,06 %)
4,1 (0,13 %)
0 (0,00 %)

84,18 (3,63 %)
42,12 (1,81 %)
10,53 (0,45 %)
3,67 (0,16 %)

Innhente opplysninger
(minutter, % av observasjonstid)

Dokumentasjon
(minutter, % av observasjonstid)

Andel tidsbruk er beregnet i forhold til observasjonstid av uerfarne og erfarne leger gruppevis.

Andel prosent vil ikke tilsvare det samme som i Figur 7 grunnet av multitask som medfører større prosentandel i denne tabellen
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Medisinsk og kirurgisk avdeling
Medisinske leger (n = 23) ble fulgt i 67,2 timer og kirurgiske leger (n = 8) i 24,3 timer. Leger
fra medisinsk avdeling brukte signifikant mer tid (19,1 % av tiden, 12,8 timer) på
legemiddelrelaterte oppgaver enn leger fra kirurgisk avdeling (14,3 % av tiden, 3,5 timer) (p
<0,05). I Figur 8 viser andel tid de medisinske og kirurgiske legene brukte på profesjonell
kommunikasjon, innhente opplysninger og dokumentasjon.
9,00%
7,76%

8,00%
7,00%

6,66%

6,87%

*

5,84%

6,00%
5,00%

5,21%
3,98%

*

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Profesjonell kommunikasjon

Innhente opplysninger
MED

Dokumentasjon

KIR

Figur 8. Andel tid brukt på profesjonell kommunikasjon, innhente opplysninger og
dokumentasjon blant Medisinsk og Kirurgisk avdeling
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til observasjonstid av medisinsk og kirurgiske leger gruppevis.
Medisinske leger = 67,2 timer, Kirurgiske leger = 24,2 timer
MED = Medisinsk avdeling, KIR = Kirurgisk avdeling,
* p = 0,00

Ved innhenting av opplysninger fra pasient brukte både medisinske og kirurgiske leger
tilsvarende nesten like stor andel av tiden. Under datainnsamlingen benyttet kirurgiske leger
seg ikke av diktafoner ved dokumentasjon og forskrev ikke legemidler på reseptformilderen
(Tabell 7).
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Tabell 7. Oversikt over tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver og kategorier hos medisinsk og kirurgisk avdeling
MEDISINSK AVDELING (n = 23)

KIRURGISK AVDELING (n = 8)

67,2 timer

24,2 timer

Total tid brukt på legemiddelrelaterte oppgaver (timer, % av observasjonstid)

12,8 (19,1 %)

3,5 (14,3 %)

Profesjonell kommunikasjon
(minutter, % av observasjonstid)

Med Pasient

53,65 (1,33 %)

7,77 (0,53 %)

Med Pårørende

10,70 (0,27 %)

1,82 (0,12 %)

Med Lege

145,48 (3,61 %)

29,85 (2,05 %)

Med Sykepleier

43,13 (1,07 %)

8,78 (0,60 %)

Med Farmasøyt

2,20 (0,05 %)

0 (0,00 %)

Med Andre Sykehus

3,97 (0,10 %)

4,28/ (0,29 %)

Med Ukjent

16,23 (0,40 %)

3,73 (0,26 %)

Med Andre

1,00 (0,02 %)

4,70 (0,32 %)

105,93 (2,63 %)
13,80 (0,34 %)

37,53 (2,58 %)
0,97 (0,07 %)

Fra Sykepleier

0 (0,00 %)
0,35 (0,01 %)

0,42 (0,03 %)
0 (0,00 %)

Fra Papir

53,90 (1,34 %)

3,85 (0,26 %)

Fra Data

82,72 (2,05 %)

16,63 (1,14 %)

Fra Smarttelefon
Fra Reseptformidleren

50,02 (1,24 %)

7,63 (0,52 %)

15,77 (0,39 %)

9,93 (0,68 %)

Dokumentasjon

På Papir

138,85 (3,45 %)

33,85 (2,33 %)

(minutter, % av observasjonstid)

På Data

119,83 (2,78 %)

50,67 (3,48 %)

På Diktafon

14,67 (0,36 %)

0 (0,00 %)

På Reseptformidleren

3,67 (0,09 %)

0 (0,00 %)

Innhente opplysninger
(minutter, % av observasjonstid)

Fra Pasient
Fra Pårørende
Fra Lege

Andel tidsbruk er beregnet i forhold til observasjonstid av medisinske og kirurgiske leger gruppevis.
Andel prosent vil ikke tilsvare det samme som i Figur 8 grunnet av multitask som medfører større prosentandel i denne tabellen.
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Dagtid og Kveldstid/Helg
På dagtid ble legene fulgt i 63,3 timer mens på kveldstid og i helgene ble de fulgt i 28,1 timer.
Legene brukte signifikant mer tid på legemiddelrelaterte oppgaver på kveldstid og i helgene
(19,5 % av tiden, 5,5 timer) enn på dagtid (17,1 % av tiden, 10,8 timer) (p < 0,05). I tillegg
ble det avdekket signifikante forskjeller (p < 0,05) med hensyn til profesjonell
kommunikasjon, innhente opplysninger og på dokumentasjon.
Figur 9 viser andel tidsbruk ved de tre kategoriene: profesjonell kommunikasjon, innhente
opplysninger og dokumentasjon på dagtid og kveld og helg.
8,00%

7,42%

*

6,93% *

7,00%
6,00%

7,44%

*
6,65% * 6,50% *

5,30% *

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Profesjonell kommunikasjon

Innhente opplysninger
Dag

Dokumentasjon

Kveld/helg

Figur 9. Andel tid brukt på profesjonell kommunikasjon, innhente opplysninger og
dokumentasjon på dagtid, kveldstid og helg.
Andel tidsbruk er beregnet i forhold til observasjonstid på dag- og kveldstid/helg gruppevis.
Dagtid = 63,3 timer , Kveldstid/Helg = 28,1 timer
* p = 0,00
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3.2 Interruptions
Legene blir avbrutt 362 ganger i løpet av 91,4 timer, dette tilsvarer 3,9 avbrytelser per time
(en avbrytelse hvert 15,4 minutt). Avbrytelsene utgjør totalt 4,0 timer, hvorav en avbrytelse
tok i gjennomsnitt 40,11 sekunder å utføre.
Ved legemiddelrelaterte oppgaver ble legene avbrutt 53 ganger, dette tilsvarer en avbrytelse
hver 1,7 time. Avbrytelser ved en legemiddelrelatert oppgave utgjorde totalt 40,8 minutter,
hvorav en avbrytelse tok i gjennomsnitt 46,3 sekunder å utføre.
De uerfarne legene sto for 51,4 % av avbrytelsene mens de erfarne sto for den resterende
andelen av avbrytelsene (Tabell 8). I løpet av observasjonene ble medisinske leger avbrutt
flere ganger enn det kirurgiske leger var (Tabell 9). I medisinsk avdeling var det de erfarne
legene som ofte ble avbrutt (70,5 %), mens i kirurgisk avdeling var det de uerfarne som sto
for de fleste avbrytelsene (91,4 %).

Tabell 8. Antall avbrytelser per uerfaren og erfaren legegruppe

Antall (n, %)

Uerfaren*

Erfaren*

Totalt

186 (51,4 %)

176 (48,6 %)

362

* Uerfaren = Student med lisens og LIS1, Erfaren = LIS2
Andel avbrytelser er beregnet i forhold til total avbrytelser

Tabell 9. Antall avbrytelser per avdeling

Antall (n, %)

MED*

KIR*

Totalt

234 (64,6 %)

128 (35,4 %)

362

* MED = Medisinsk avdeling, KIR = Kirurgisk avdeling
Andel avbrytelser er beregnet i forhold til total avbrytelser

Ut fra denne masteroppgaven kan det se ut som de uerfarne blir mer avbrutt enn de erfarne
legene, men det har ikke blitt foretatt noen statistisk signifikante tester.
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3.3 Multitask
Legene brukte 10,2 % av tiden sin til å multitaske (9,3 timer) og brukte i gjennomsnitt 23,5
sekunder per multitaske. Ved utførelse av multitask ved en legemiddelrelatert oppgave,
utgjorde dette 2,5 % av total tidsbruk og 14,4 % (2,2 timer) av total tidsbruk på
legemiddelrelaterte

oppgaver.

I

gjennomsnitt

ble

det

brukt

31,4

sekunder

per

legemiddelrelatert multitask.

3.4 Inter-rater reliability test i datainnsamlingsperioden
Observatørene utførte en inter-rater reliability test før starten av studiet og to i løpet av
datainnsamlingsperioden. Beregning av samsvar mellom observatørene på første test før start
av datainnsamling ga et gjennomsnitt Fleiss kappa verdi på 0,743 og Iota på 0,781. Tabell 3
ble benyttet for tolkning av disse verdiene, og det viste ”substantial agreement” eller
”betydelig enighet”. Dette ble ansett som tilstrekkelig samsvar før start av datainnsamling.
Første test i datainnsamlingsperioden ga en gjennomsnittlig Fleiss kappa på 0,660 og Iota på
0,622, det vil si i nedre grensen av Fleiss Kappa for ”substantial agreement”. En gjennomgang
av registreringsprosedyren og en repetisjon av hvordan arbeidsoppgavene skulle registreres og
definisjonene ble gjort av observatørene. Test to i datainnsamling ga en gjennomsnittlig Fleiss
kappa på 0,838 og iota 0,867, ”substantial agreement”. Gjennomsnittlig gjennom hele
datainnsamlingsperioden hadde observatørene en gjennomsnittlig Fleiss kappa på 0,747 og
Iota på 0,756, det vil si ”substantial agreement” (Tabell 10).

Dette ble vurdert som

tilfredsstillende samsvar mellom observatørene på bakgrunn av andre studier.
Tabell 10. Gjennomsnitt Kappa og Iota for inter-rater reliability test før og under
datainnsamlingsperioden
Test før start
av datainnsamling

Test 1 i datainnsamlings
perioden

Test 2 i datainnsamlings
perioden

Gjennomsnitt

Standardavvik

Gjennomsnitt
Kappa (Fleiss)

0,743

0,660

0,838

0,747

0,089

Iota

0,781

0,622

0,867

0,756

0,124
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4 Diskusjon
Denne studien er den første studien i Norge som undersøker tidsbruk på de ulike
arbeidsoppgavene leger utfører i et akuttmottak. Leger i akuttmottaket på DHS brukte litt over
80 % av tiden på ikke-legemiddelrelaterte oppgaver, arbeidsoppgaver som utgjorde størst
andel av tiden var innhenting av opplysninger, profesjonell kommunikasjon og
dokumentasjon. Knapt 20 % av tiden ble brukt på legemiddelrelaterte oppgaver på tilsvarende
arbeidsoppgaver.

4.1 Legemiddelrelatert tidsbruk
En studie utført på et universitetssykehus i Sydney på leger ved fire ulike avdelinger (lunge-,
nyre- og to geriatrisk), viste at legene brukte 7 % av tiden på legemiddelrelaterte oppgaver
(54). En annen studie utført på universitetssykehus i Sydney på generelle sengeposter i
Sydney på uerfarne leger (interns og residents), viste at de uerfarne legene brukte 7,6 % av
tiden på legemiddelrelaterte oppgaver (i helgene) (57). Andel tid brukt på legemiddelrelaterte
oppgaver i begge studiene er lavere enn det som er funnet i masteroppgaven (17,8 %).
Westbrook et al. (54) og Richardson et al. (57) sine studier er de eneste studiene som har
kartlagt

legemiddelrelaterte

oppgaver,

men

er

ikke

like

detaljert

kartlagt

som

masteroppgaven. Det er dermed vanskelig å sammenligne våre funn på de ulike kategoriene
(f.eks. pasient, papir, data osv.) med deres funn.
Leger i akuttmottaket i masteroppgaven brukte en tilsvarende andel av tiden sin på innhenting
av legemiddelrelaterte opplysninger, som leger i Westbrook et al. brukte totalt på
legemiddelrelaterte oppgaver. Ved innhenting av legemiddelrelaterte opplysninger brukte
legene i masteroppgaven mest tid på å innhente opplysninger fra pasient. Innhenting av
opplysninger er kun en av flere legemiddelrelaterte oppgaver leger utfører i akuttmottaket.
I sengepost kan det være at grunnleggende arbeid med innhenting av opplysninger allerede er
blitt gjort i akuttmottak, eller ved henvisning før innleggelse. Dette gjenspeiler oppgavene
leger i akuttmottak gjør, som er innhenting av opplysninger og dokumentasjon.
Til tross for at tiden som brukes på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottak er større enn i
sengeposter, kan det stilles spørsmål om tiden som brukes er tilstrekkelig. I en studie utført i
34

akuttmottak på et universitetssykehus, ble det vist at 87 % av legemiddellistene i
akuttmottaket hadde minst en legemiddeluoverensstemmelse (29). I en studie tidligere utført i
akuttmottak ved DHS (27) ble legene spurt om å angi hvor mye tid de selv antok de brukte på
en

legemiddelanamnese,

legene

antok

at

de

brukte

mellom

0-5

minutter per

legemiddelanamnese (dvs. per pasient). På grunn av metoden som er benyttet i denne
masteroppgaven kan vi ikke med sikkerhet si hvor lang tid legene i akuttmottaket bruker på
legemiddelrelaterte oppgaver per pasient. Vi vet imidlertid at legene i masteroppgaven tok
imot 2-3

pasienter

per

observasjonsøkt

(to

timer). I

tillegg

har

vi

estimert

at legene brukte gjennomsnittlig 1 minutt og 33 sekunder per time på innhenting av
legemiddelrelaterte opplysninger direkte fra pasient (legemiddelanamnese). Dette kan dermed
gi et inntrykk av den gjennomsnittlige tiden brukt på å innhente legemiddelrelaterte
opplysninger per pasient. Tidsmessig stemmer dette overens med de antagelsene som legene
selv gjorde i den tidligere gjennomførte studien.
En annen studie utført på universitetssykehus i Nord-Norge viste at farmasøyter brukte 23
minutter på en legemiddelsamstemning og sykepleiere 32 minutter (26). I to studier utført i
indremedisinsk avdeling og intensivavdeling på universitetssykehus i USA, ble det vist det
var forskjeller i legemiddellister som var innhentet av en farmasøyt og av en lege (22, 23).
Studiene viste at farmasøytene avdekket flere legemidler som pasienten hadde brukt før
innleggelse, enn det legende gjorde. Det er tidkrevende å innhente en oppdatert og fullstendig
legemiddelliste. I et hektisk akuttmottak er det usikkert om tiden som blir brukt til å innhente
og dokumentere legemiddelopplysninger er tilstrekkelig med tanke på pasientsikkerhet.

4.1.1 Uerfarne og erfarne leger
Uerfarne leger brukte signifikant mer av tiden sin på legemiddelrelaterte oppgaver i
akuttmottaket enn det erfarne leger brukte. Dette stemmer med Westbrook et al. sin studie
hvor de uerfarne legene (interns og residents) brukte 7-8 % av tiden sin på
legemiddelrelaterte oppgaver, mens de erfarne legene (registars) brukte 5 % av tiden (54).
De erfarne legene brukte derimot signifikant mer av tiden sin på legemiddelrelatert
profesjonell kommunikasjon enn de uerfarne legene. Westbrook et al. sin studie viser også at
de erfarne legene (registrars) brukte 37 % av tiden sin på profesjonell kommunikasjon mens
de uerfarne legene (interns og residents) brukte 30-34 % av tiden sin på profesjonell
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kommunikasjon. Ettersom legene i Westbrook et al. sin studie brukte så stor andel av tiden på
generelt profesjonell kommunikasjon, kan det antas at legene også brukte tilsvarende like stor
andel av tiden ved legemiddelrelatert profesjonell kommunikasjon.

4.1.2 Medisinsk og kirurgisk avdeling
Leger fra medisinsk avdeling bruker signifikant mer tid enn det leger fra kirurgisk avdeling
bruker på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket. I en studie utført i intensivavdeling
på universitetssykehus, ble det vist at leger av medisinske pasienter var flinkere til å
rapportere dose og frekvensen av dosering for flere legemidler enn det leger som behandlet
kirurgiske pasienter var (23). Dette er trolig naturlig ettersom de har ulike hovedfokus ved
behandling.

4.1.3 Dagtid, kveldstid og helg
På kveldstid og helg bruker legene signifikant mer tid på legemiddelrelaterte oppgaver enn på
dagtid.

I en studie utført på universitetssykehus i Sydney på generelle sengeposter på

uerfarne leger (interns og residents), ble det vist at de uerfarne legene brukte 7,6 % av tiden
på legemiddelrelaterte oppgaver i helgene (57). Dette er en mye lavere andel enn det
masteroppgaven har funnet, men i Richardson et al. (57) sin studie har de ikke oppgitt tiden
brukt på legemiddelrelaterte oppgaver på dagtid og kveldstid i ukedagene.
I studien har Richardson et al. inndelt vaktene i dagtid (kl. 08:30-17:00) og nattvakt (kl.
22:00-08:00) i ukedagene og helg (kl. 08:00-19:00). I studien viser Richardson et al. at de
uerfarne legene bruker signifikant mer tid på direct care (f.eks. kommunikasjon med pasient) i
helgene sammenlignet med på dagtid og på nattvakt. Studien viste også at de uerfarne legene
brukte signifikant mindre tid på sosiale arbeidsoppgaver i helgene i forhold til på dagtid og
nattvakt. Dette kan tyde på at legene har mer arbeidsmengde i helgene, og muligens være
færre på jobb i helgene enn på dagtid og nattvakt.

4.2 Direkte pasientkontakt
I masteroppgaven har observatørene delt opp oppgaver som omhandler pasientkontakt (direct
care) i tre kategorier: behandling, innhenting av opplysninger (fra pasient) og profesjonell
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kommunikasjon.

Profesjonell

kommunikasjon

definert

i

denne

studien

er

diskusjon/kommunikasjon med både helsepersonell og pasient (f.eks. informere om en
behandling). Grunnen til dette var for å kunne innhente mer detaljert informasjon.
I Westbrook et al. studien utført på leger på et universitetssykehus i nyre-, lunge og geriatrisk
avdeling, har studien derimot valgt å definere direct care som alle oppgaver relatert direkte til
pasienten og direkte kommunikasjon med pasient eller familie eller begge. Ved profesjonell
kommunikasjon har de definert kategorien som kommunikasjon med kun andre
helsepersonell. I studien er legene i direkte pasientkontakt (direct care) 15 % av tiden (54),
som er et lavere andel enn det legene brukte i masteroppgaven (21 %). I en annen studie utført
i fem intensivavdelinger og to universitetssykehus i 2014, ble det vist at legene brukte 17,4 %
av tiden på direct care (70).
I en studie utført i akuttmottaket på et lokalsykehus i Danmark i 2012, viste studien at legene i
akuttmottaket brukte 25 % av tiden sin i direct care, som er en høyere andel enn det legene
brukte i masteroppgaven (58). Det kan tydes på at leger i akuttmottaket bruker mer tid i
direct care enn leger i sykehusposter, grunnet ulik setting.

4.3 Interruptions
I masteroppgaven blir legene avbrutt 3,9 ganger per time eller en gang hvert 15,4 minutt.
Dette er en mye lavere frekvens enn det andre studier i akuttmottak har vist. Tidligere studier
viser at leger i akuttmottak blir avbrutt med 10,3 og 11,1 avbrytelser per time (61, 63).
En mulig grunn til forskjellen kan være hvordan studiene har definert en “interruption”.
Masteroppgaven definerer en interruption som “opphøring av en oppgave for å utføre en
annen oppgave”, dette er den samme definisjonen som har blitt benyttet av Westbrook et al.
og Ballerman et al. i deres studier på sengepost (14, 54).
De to studiene utført i akuttmottak definerer en interruption ulikt enn det masteroppgaven har
definert. Chilsom et al. definerer en interruption som “An “interruption” was defined as any
event that briefly required the attention of the subject but did not result in switching to a new
task.” (61), mens Coiera et al. definerer en interruption som “A communication event in
which the subject did not initiate the conversation, and which used a synchronous
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communication channel.”(63). Antall interruptions avdekket i disse studiene er derfor
vanskelige å sammenligne med antallet interruptions avdekket i masteroppgaven.
Antall avbrytelser per time i vår studie er derimot tilnærmet ganske lik Ballerman et al. sitt
studie utført på leger i intensiavdeling på et sykehus, med 3,8 avbrytelser per time eller en
gang hver 18,3 minutt (14). Ballerman et al. studien har blitt utført i en pediatrisk
intensivavdeling på to barnesykehus og er dermed ikke like egnet til å sammenlignes med
masteroppgaven, grunnet forskjell på barnesykehus og et lokalsykehus (14).
I Westbrook et al. sin studie utført på leger som jobbet i nyre-, lunge og geriatrisk avdeling
ble det vist at leger blir avbrutt 2,9 ganger per time eller en gang hvert 21 minutt (54).
Diakonhjemmet er ikke et universitetssykehus, men da de er praksisplass for leger, kan DHS
sammenlignes med Westbrook et al. studien. I masteroppgaven blir legene i akuttmottaket
mer avbrutt enn legene i Westbrook et al. sin studie på sengepost, noe som er forventet
grunnet uforutsigbare situasjoner og hurtiggjennomstrøm i et akuttmottak.
I en nylig publisert studie, utført i akuttmottaket på universitetssykehus i Sydney, ble det vist
at legene ble avbrutt 7,9 ganger per time (1 gang ca. hvert 8 minutt) (64). Denne studien ble
utført av Westbrook et al. og har samme definisjon på en avbrytelse som forrige studie utført
på sengepost. Det ble vist at avbrytelser har negativ innvirkning på utførelse av
arbeidsoppgaver og dermed medført til feil, blant annet på legemiddellister (f.eks. feil
legemiddel). Avbrytelser, spesielt ved forskrivning er en fare for pasientsikkerheten.
Westbrook et al. studien utført i akuttmottaket viste at legene ble mer avbrutt enn legene i
masteroppgaven. Dette kan skyldes at i Westbrook et al. studien ble utført i et akuttmottak på
et universitetssykehus som årlig tar imot 50 000 pasienter, samt at det er en studie som ble
utført for fem år siden. Det kan også skyldes forskjellig kultur i ulike settinger/helsesystem.

4.4 Multitasks
I masteroppgaven brukte legene 10,2 % av tiden sin til å multitaske. Observatørene har
definert multitask som “Utførelse av flere oppmerksomhetskrevende oppgaver samtidig.” som
stemmer med definisjonen satt av andre studier. Westbrook et al. studien viste at legene som
jobbet i de ulike avdelingene brukte 20 % av tiden til å multitaske (54). I en annen studie
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utført i New York av Hefter et al. i fem internsivavdelinger (to medisinsk og tre kirurgisk)
viste at legene brukte 67 % av tiden til å multitaske (70).
Westbrook et al. sitt studie ble utført i 2006 og Hefter et al. i 2008, med tanke på at dette er
for elleve og tretten år siden, kan det begrunnes med at det har blitt innført tiltak slik at leger
er flinkere til å ikke utføre multitask i større grad.
I en nylig publisert studie utført i akuttmottak på universitetssykehus i Sydney, ble det vist at
legene brukte 4,6 % av tiden sin på å multitaske (64). Studien viste også at å multitaske når de
forskrev legemidler, førte til feil (f.eks. feil legemiddel og glemt å føre på enhet), som er en
stor fare for pasientsikkerheten.

4.5 Metode-diskusjon
Tidligere time-motion studier har utført observasjoner i 1, 1,5 eller 2 timer (14, 15, 17, 54, 59,
70). Observatørene i masterstudien valgte å utføre observasjonene i to timers økter for å
dekke større tidsrom av legenes arbeidsvakt. Dermed kunne flere arbeidsoppgaver bli målt fra
start til slutt og ikke avkuttet halvveis grunnet av kort observasjonsøkt. Observasjonstid som
varte over 2 timer er ugunstig da dette er en svært konsentrasjonsavhengig oppgave.
De nevnte studiene har totalt utført mellom 35-250 timer med observasjon i løpet av fem til
åtte måneder (14, 15, 17, 54, 59, 70). For kartleggingsstudier er det anbefalt å observere i
minimum 50 timer. I tillegg til å kartlegge utførte oppgaver, ønsket vi å sammenligne
medisinske og kirurgisk avdeling, uerfarne og erfarne leger, samt leger som jobbet dag og
kveld/helg, dermed ble observasjonstiden satt til 90 timer ut fra tidligere studier og hva som
var praktisk gjennomførbart i en slik masteroppgave.
Diakonhjemmets ledelses- og informasjonssystem (DiaLis) angir at 29 % av innlagte
pasienter i akuttmottaket har en kirurgisktilstand og 71 % en medisinsktilstand (personlig
meddelese). Dette er bakgrunnen for at observatørene inkluderte flere medisinske leger enn
kirurgiske.
Arbeidsoppgavene i denne studien tok utgangspunkt i arbeidsoppgaver kartlagt og definert i
to tidligere studier, Füchtbauer et al. sin studie utført på leger i et akuttmottak i Danmark og
Westbrook et al. sin studie utført på leger som jobbet i nyre-, lunge og geriatrisk avdeling i
Sydney (54, 58). Arbeidsoppgavene måtte imidlertid tilpasses vår studie ettersom disse to
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tidligere studiene hadde et annet fokus, samt at helsesystemene er noe ulikt oppbygget.
Observatørene utviklet de forskjellige kategoriene gjennom flere runder med pilotering og
evaluering. Observatørene måtte selv utvikle underkategorier (legemiddelrelatert og ikkelegemiddelrelatert) og definisjoner, samt eksempler på disse oppgavene slik at de var tilpasset
arbeidsdagen til legene på akuttmottaket på DHS.
Fordeler med å utvikle egne kategorier tillater observatørene å skreddersy kategoriene etter
det studien ønsker å kartlegge. En ulempe med dette er at det er tidskrevende å utvikle og
teste ut modellen. Ved utførelse i andre settinger (f.eks. sengepost) ved norske sykehus eller
med annet helsepersonell kan trolig mye av de samme kategoriene brukes, men tilpasses til
det man konkret skal observere.
I masteroppgaven har observatørene omtalt arbeidsoppgaven annet som social. Mange studier
bruker begrepet social for å omtale oppgaver som kaffepauser eller aktiviteter som ikke er
arbeid (15, 17). Observatørene har i dette tilfellet inndelt annet i faglig og ikke faglig for å
kunne lage et samlet begrep, samt gjøre registreringen enklere uten å lage en egen kategori for
faglige oppgaver (f.eks. lese metodebok for prosedyrer). Ved å ha underkategorier som skiller
arbeidsoppgaven i faglig og ikke faglig kan det brukes til å sammenligne med andre studier.

4.6 Svakhet og styrke
4.6.1 Svakhet
Masteroppgaven ble kun utført på akuttmottaket på DHS og er ikke nødvendigvis
representativt for andre akuttmottak i Norge. Dette gjør at vi ikke kan generalisere resultatene
til andre sykehus avdelinger.
Den ”ukjente” arbeidsoppgavekategorien vil være en liten svakhet i seg selv, ettersom
observatøren går glipp av registreringer av andre arbeidskategorier som kan ha blitt utført i
tiden legen er på smitterommet. Denne andelen utgjør kun 1 % og anses derfor for å ha
mindre betydning. ”Ukjent” kategorien kan medføre til en underestimering av enkelte
arbeidsoppgaver som kan være legemiddelrelatert.
En mulig svakhet med studien er Hawthorne-effekten hvor legen forandrer atferd grunnet av
at de blir observert på nær avstand (73). Observatørene har under pilotfasen skygget flere av
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de inkluderte legene i masteroppgaven og informert akuttmottaket om studien slik at de fleste
legene var kjent med studien. Legene er også vant til å ha andre medisinstudenter og
hospitanter etter seg. I tillegg til dette er legene mer opptatt av pasientens interesser og
tilstand, spesielt når det er hektisk slik at de ofte glemmer at observatøren er tilstede (muntlig
tilbakemelding fra flere leger).
En annen svakhet med denne studien var at det var farmasøyter som hadde kartlagt
kategoriene. De har kanskje ikke tilstrekkelig innsyn og kunnskap om de ulike
arbeidsoppgavene leger utfører i hverdagen. De ulike arbeidsoppgavene ble heller ikke
presentert og vurdert av legene. Imidlertid ble det tatt høyde for ved å forfølge legene før
studiestart, samt at en av observatørene (stipendiaten) har jobbet i akuttmottaket på DHS i ca.
8 år.

4.6.2 Styrke
Denne studien kartlegger både hvilke arbeidsoppgaver som legene utførte i akuttmottaket
samt legenes tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgave i detaljer. Dette er tidligere ikke blitt
gjort i andre studier. Definisjonene observatørene har valgt har gjort det mulig å registrere
legenes tidsbruk relativt detaljert og er dermed en styrke ved studien.
Masteroppgaven oppgir både Feiss kappa og Iota mens de andre studiene kun oppgir kappa
(enten Fleiss eller Cohen)(17, 70). Kappa er kun egnet for vurdering av et begrenset antall
variabler, mens Iota derimot vurderer alle variablene i datasettet samt tidsvariabelen og gir
mer helhetlig tall på samsvar mellom observatørene og er derfor en styrke. Kappa har blitt
oppgitt i dette tilfellet for å kunne sammenligne med andre studier. Det er imidlertid vanskelig
å sammenligne med andre studier fordi det sjelden oppgis hva det er regnet samsvar for
(registrering av arbeidsoppgaver, registrering av tid osv.) det vil si, hvilke variabler som er
vurdert når kappa-verdien er beregnet.
Valg av leger i denne studien var tilfeldig og ble utført ved å utføre loddtrekning, og dermed
er trolig seleksjonsbias redusert ved inklusjon av legene. Legene ble også skygget både på
dagtid, kveldstid og i helgene og på forskjellige tider på dagen. Legene har dermed blitt
skygget både når det har vært travelt og når det har vært rolig. Dette er en styrke da
resultatene representerer et relativt helhetlig bilde på legenes arbeidshverdag.
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En styrke ved studien er at observatørene har benyttet seg av Zheng et al. sin STAMP
sjekkliste for å sikre kvalitet og konsistens av data, slik at resultatene kan sammenlignes med
andre studier. Men ettersom fokus er annerledes medfører dette til ulike definisjoner (f.eks.
interruptions), og til at sammenligning av visse data ikke er mulig (grunnet ikke detaljert nok)
og er dermed en liten svakhet.

4.7 Forslag til videre arbeid
Kartlegging av legers arbeidsoppgaver og tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver har gitt
ny og viktig informasjon av arbeidshverdagen i akuttmottak. Utviklingen av oppsettet kan
trolig brukes i nye studier i akuttmottak og eventuelt ved andre sykehus i akuttmottak.
Resultatene kan brukes som en baseline ved akuttmottaket ved DHS for å vurdere effekt av
fremtidige intervensjoner f.eks. forskjell i tidsbruk ved innføring av elektronisk kurve.
Større multisenter studier kan øke generaliseringen av resultatene blant akuttmottakene i
Norge. Det vil også være aktuelt å gjøre time-motion studier på annet helsepersonell i
akuttmottaket (f.eks. sykepleiere, farmasøyter). Ut fra dette kan man få informasjon som kan
brukes videre i pasientsikkerhetsarbeid.
Det anbefales at fremtidige studier som utfører time-motion studies følger Zheng et al. sin
sjekkliste for å sikre kvalitet og konsistens av data slik at de får sammenlignbare resultater
med andre studier (53). Inter-rater reliability tester bør også utføres underveis i
datainnsamlingen for å sikre samsvar mellom observatørene og kvalitet av data. Kategoriene
som utvikles bør også bli validert av de som blir observert dersom observatørene ikke
kommer fra samme bakgrunn eller er kjent med deltakernes arbeid.
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5 Konklusjon
Leger i akuttmottak jobber i et hektisk arbeidsmiljø og tiden er en avgjørende faktor for
behandling av pasientene. Denne studien er den første studien i Norge som kartlegger legers
arbeidsoppgaver og tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottak. Studien viste at
leger i akuttmottaket brukte ca. 18 % av tiden sin på legemiddelrelaterte oppgaver, inkludert
7,3 % av tiden på innhenting av opplysninger, 6,6 % av tiden på dokumentasjon av
legemiddelrelaterte opplysninger og 6,0 % av tiden på legemiddelrelatert profesjonell
kommunikasjon.
I akuttmottaket brukte legene litt over 80 % av tiden på ikke-legemiddelrelaterte oppgaver,
hvor innhenting av opplysninger, profesjonell kommunikasjon og dokumentasjon utgjorde
størst

andel

tid

av

de

ikke-legemiddelrelaterte

oppgavene.

Innunder

de

ikke-

legemiddelrelaterte oppgavene utførte legene også arbeidsoppgavene: hygiene, forflytning,
behandling, ukjente oppgaver og annet.
Av pasientsikkerhetsmessige hensyn er det viktig å ha en oppdatert og fullstendig oversikt
over de legemidlene pasienten faktisk bruker (LIB) ved innleggelse i akuttmotak, da dette er
avgjørende for å vurdere innleggelsesårsak og viderebehandling. Legene i denne studien
estimeres å ha brukt gjennomsnittlig 1 minutt og 33 sekunder per time på innhenting av
legemiddelrelaterte opplysninger direkte fra pasient (legemiddelanamnese).
Tidligere studier har vist at det er tidskrevende å innhente en detaljert og fullstendig
legemiddelliste. Det kan stilles spørsmål ved om tiden legene i denne studien bruker på
legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket er tilstrekkelig med tanke på pasientsikkerhet.
Ettersom denne studien ikke har undersøkt effekten av tidsbruken på pasientsikkerheten, og
det heller ikke er gjennomført lignende studier tidligere, er det vanskelig å fastslå om legene
bruker for lite tid på de legemiddelrelaterte oppgavene. Fremtidige studier kan eventuelt
undersøke effekten av tidsbruk på pasientsikkerhet. Denne studien er utført i akuttmottaket
ved DHS, dersom man ønsker å si noe mer generelt om akuttmottak i Norge bør det gjøres
multisenterstudier. Erfaringer og metode fra denne masteroppgaven kan benyttes som
utgangspunkt for en slik studie.
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Vedlegg I: Forespørsel til lege om å delta i studien og samtykkeskjema
FORESPØRSEL TIL LEGE OM Å DELTA I STUDIEN
IMPROVING DRUG SAFETY IN EMERGENCY PATIENTS -A TIME-MOTION
ANALYSIS
Bakgrunn: I et akuttmottak skal mange beslutninger tas i løpet av pasientens korte liggetid.
Disse beslutningene har betydning for den videre behandlingen av pasienten, samt om
pasienten legges inn på sykehuset eller sendes hjem. I denne studien ønsker vi derfor å
kartlegge hvilke oppgaver som utføres i et norsk akuttmottak og hvor lang tid man bruker på
de enkelte oppgavene.
Metode: Et validert app-basert verktøy (WOMBAT1) vil benyttes for å dokumentere din
tidsbruk knyttet til alle oppgaver i akuttmottaket. Verktøyet gjør det mulig for oss å
dokumentere når de ulike oppgavene starter og stopper (total tidsbruk), samt om du blir
avbrutt i en oppgave og når du “multitasker”. For å oppnå så korrekte estimater som mulig er
det nødvendig å dokumentere alle oppgaver du gjennomfører. Til dette prosjektet er det
imidlertid de legemiddelrelaterte oppgavene som er hovedfokus. Andre innsamlede data kan
eventuelt benyttes til internt kvalitetsarbeid.
Rent praktisk vil datainnsamlingen foregå ved at en observatør (prosjektfarmasøyt eller en
masterstudent) skygger en lege i akuttmottaket i 2 timers økter. For å oppnå et mest mulig
representativt utvalg skal leger skygges i totalt 50 timer. Disse timene fordeles på flere ulike
leger, på kveld-, dag-, hverdag- og helgevakter, slik at belastningen på hver enkelt lege blir
minst mulig. Skygningen skal ikke forsinke eller være til hinder for legens arbeid.
Data innsamlet om din tidsbruk vil oppbevares anonymt på sykehusets forskningsserver, kun
en kodeliste vil kunne knytte deg til dataene. Kodelisten oppbevares adskilt fra dataene og
slettes senest ett år fra datainnsamlingen.
Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og
Forskningsutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus.
Din rolle i prosjektet: Ved deltakelse må du være villig til å ha med deg en observatør som
“skygge” 2 timer av en vakt i akuttmottaket. Deltakelse i studien er frivillig. Du kan når som
helts trekke tilbake ditt samtykke.
Denne undersøkelsen utføres i samarbeid med Erik H. Øie.
Prosjektleder: Anette Hylen Ranhoff
Hovedveileder: Kirsten K. Viktil
Ph.D.-student og prosjektfarmasøyt: Lisbeth D. Nymoen
Ved spørsmål kontakt Lisbeth D. Nymoen, tlf: 93417421, e-mail: lisbeth.damlien@diakonsyk.no
eller Kirsten K. Viktil, tlf: 41332217.

eller Kirsten K. Viktil, tlf: 41332217.
1

Ballermann MA, Shaw NT, Mayes DC, Gibney RT, Westbrook JI. Validation of the Work Observation Method By
Activity Timing (WOMBAT) method of conducting time-motion observations in critical care settings: an
observational study. BMC Med Inform Decis Mak 2011; 11:32. Epub 2011/05/19. eng.
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Samtykke til å delta i studien

IMPROVING DRUG SAFETY IN EMERGENCY PATIENTS - A TIME-MOTION
ANALYSIS

Jeg, ____________________________________________

har lest informasjonen til lege og er villig til å delta i studien
“IMPROVING DRUG SAFETY IN EMERGENCY PATIENTS - A TIME-MOTION
ANALYSIS”

Telefonnummer:________________________________________

Sted og dato:_______________________________________________

Signatur:__________________________________________________

Inklusjonsansvarlig signatur:_______________________________________
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Vedlegg II: Loggskjema for datainnsamling av WOMBAT
Loggskjema datainnsamling WOMBAT (fylles ut etter hver datainnsamlingsøkt)
Dato

Tidsintervall

Fulgt
inkl.nr

Operatør

Spesielle hendelser
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Vedlegg III: Legers arbeidsoppgavekategorier og definisjonsliste
Tabell1: Legers arbeidsoppgavekategorier og definisjonsliste

Kategori
Pasient
behandling

Relevans

Inklusjon

Eksklusjon

Undersøkelse

Behandling/under
søkelse direkte
knyttet til pasient
(Fysisk)

Ta en prøve (Neseprøve, rektalprøve,

Bestilling av prøver

Hemo-Fec, blodgass)

Innhente legemiddelliste, multidosekort
eller ordinasjonskort
Bruk av reseptformidler eller
kjernejournal
Bestille labprøver med relevans til
legemidler (f.eks. digoxin-speil,

Legemiddelrelatert

TSH/fritt T4)

Innhente

Diskusjon med pasienten eller

opplysninger/føring av

pårørende om legemidler og

informasjon som ikke

legemiddelbruk

har noe med legemidler

Diskusjon om legemiddelallergi

å gjøre

Søke opp legemidler på
felleskatalogen, legemiddelhåndbok

Innhente
opplysninger

Føring av legemiddelinformasjon på
blått skjema (kladdeark ved

Innhenting av
opplysninger
direkteknyttet til
pasient/pasientbe
handling

undersøkelse for leger)
Føring av midlertidig huskelapp/ notat
om legemidler ved en pasient som
påminnelse
Se på tidligere epikrise,
innkomstjournal, poliklinisknotat,
henvisningsnotat

Ikkelegemiddelrelatert

Bestille labprøver som er supplerende

Innhente

for diagnose

opplysninger/føring av

Sjekke labresultater
Diskusjon om pasientens tilstand og
tidligere sykdommer
Se på CT-scan /EKG
Føring av informasjon på blått skjema
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informasjon om
legemidler eller
legemiddelbruk

(kladdeark ved undersøkelse for leger)
Føring av midlertidig huskelapp/ notat
om pasient som påminnelse
Fylle ut telemetriskjema og andre
lignende skjema som rekvirerer
undersøkelser/prøver
Føring av pasientens legemidler i
kurve/journal
Kopiering av pasientens legemidler fra
et papir til data eller omvendt

Føring av informasjon
som ikke har noe med
legemidler å gjøre
(inkludert midlertidige

Forskrivning av legemidler
Legemiddelrelatert

Dokumentasjon
Dokumentasjon
av opplysninger
knyttet direkte til
pasient

(resept/kurve)

huskelapp/notat for
påminnelse)

Innspilling av legemiddelbruk i

Bestilling av

diktafon

legemiddelrelaterte

Fylle ut Marevanskjema/ Insulinskjema

tester eller prøver

eller andre lignende skjema som
rekvirerer legemidler
Føring i pasientens journal
Signering for godkjennelse
Ikkelegemiddelrelatert

Godkjenning av eget poliklinisk,
innkomstjournal, epikrise notat
Innspilling av pasientinformasjon i
diktafon

Føring av
legemiddelinformasjon
Føring av midlertidige
huskelapp/notat om
pasient
Bestilling av tester eller
prøver
Kommunikasjon som

Diskusjon av en pasients legemidler og
legemiddeldosering
Informasjon til pasient eller pårørende
Legemiddelrelatert

behandling

Profesjonell
kommunikasjo
n
Diskusjon/kommu
nikasjon med
annet
helsepersonell
og/eller pasient
og pårørende

om ny forskrivning, dosering eller

Kommunikasjon om å gi et legemiddel
Sende “gul lapp” til annet
helsepersonell i Dips ang. legemidler

Ikkelegemiddelrelatert

ikke har noe med
legemidler å gjøre
Når det klart stilles
spørsmål for å innhente
legemiddel
opplysninger (spesielt
til pasient)

Diskusjon / planlegging av behandling

Kommunikasjon om

Diskusjon av prøvetaking

legemidler og

Spørre annet helsepersonell om å gjøre

legemiddeldosering
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noe (ta en labprøve, gi infusjon)

Når det klart stilles

Sende “gul lapp” til annet
helsepersonell i Dips (ikke ang.
legemidler)

spørsmål for å innhente
opplysninger (spesielt
til pasient)

Kurs
Lese prosedyrer
Lese metodebok for diagnose / EK Kvalitetshåndbok
Faglig

Observasjon av helsepersonell som

Aktiviteter som ikke
har noe faglig
innhold/hensikt

utfører en oppgave

Amnet (Social)

Printer ut ark (f.eks. epikrise)

Aktiviteter og
diskusjoner som
ikke direkte var
knyttet til
pasient/pasientbe
handling

Sende mail (faglig innhold)

Personlige telefonsamtaler
Toalett besøk
Matpause
Ikke faglig

Mobilbruk (teksting, sosiale medier)
Sende mail (ikke faglig innhold)
I tankegang
Lese en brosjyre, ark, bøker, blad

Generelle aktiviteter
som omhandler en
pasient eller
jobbsammenheng (eks.
diskusjon om
legemiddelrelaterte
eller pasientrelaterte
opplysninger)

Smitteisolert rom med pasient

Ukjent
Situasjoner hvor
omstendighetene
ikke tillater
skygging av
deltaker

Dråpesmitte
Luftsmitte

Situasjoner hvor det er

Intim undersøkelse (rektalprøve)

mulig å skygge

Pasient ønsker ikke at observatør skal

deltaker

være til stede
Ukjent oppgave utenfor akuttmottak
Vasking av hender med sprit

Hygiene
Vask/desinfisering
og beskyttelse mot
smitte

Vasking av hender med såpe og vann
Påkledning til smitterom

drikke, mat)

Ta på hansker
Forflytning fra legerom til pasientrom,

Forflytning
Bevegelse fra et
sted til et annet

Vasking av søl (kaffe,

korridor, toalett, resepsjon og kjøkken
Forflytning med en labprøve til rørpost
for sending

Bevegelse fra en
sengekant til et annet
sted i pasientrom
Bevegelse i samme
rom (Korte avstand)
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Ytterligere presiseringer/ oppklaringer:
Multitask: Utførelse av to oppgaver samtidig
Interrupt: Opphør av en oppgave for å utføre en annen oppgave
1. Hvis legen responderer på et spørsmål fra pasient med videre spørsmål blir det –
[Innhente opplysninger], [legemiddelrelatert] eller [Innhente opplysninger],[ikkelegemiddelrelatert] avhengig av om det er legemiddelrelatert eller ikke. Dersom
legen responderer med å informere blir det [Proff.kom],[Legemiddelrelatert] eller
[Proff.kom],[ikke-legemiddelrelatert]. Om legen ikke responderer på spørsmål
fortsetter den aktiviteten legen holdt på med før spørsmålet fra pasienten.
2. Innhente opplysninger legemiddelrelatert/ eller ikke på data? Når legen ser på
Farmasøytnotat eller når det er legemiddelliste i samme dataskjermbilde med andre
opplysninger
(f.eks epikrise, poliklinisknotat) er det – [Innhente opplysninger],
[legemiddelrelatert]. Dersom skjermbildet inneholder kun andre opplysninger er
dette – [Innhente opplysninger], [ikke legemiddelrelatert]. Med mindre man tydelig
ser hvor legen leser, da registreres legemiddelrel. eller ikke ut fra dette.
3. Dersom legen står rolig og vasker hender/spriter – [Hygiene], [sted]. Om legen
forflytter seg samtidig som legen spriter hendene – [Hygiene], [sted] og
[Forflytning], [korridor] som MULTITASK
4. Annet faglig / Profesjonell kommunikasjon? Når legen er i privattelefon (smarttlf) og
bytter fra en ikke faglig samtale til å informere og snakke om lab verdier eller faglig
informasjon, registreres dette som – [Annet (Social)], [faglig], [sted], [smartlf]. Hvis
det ikke er faglig så blir det – [Annet (Social)], [ikke faglig], [sted], [smarttlf].
5. Når legen er hos en pasient og skal hente utstyr blir det en del av pasient behandlingen
– [Pasient behandling]+[Sted], men registreres ikke som [Direkte]+[Pasient],
dersom legen utfører pasientbehandling direkte på pasient legges [Direkte]+[Pasient],
til [Pasient behandling]+[Sted]
6. Hele triagesonen og hele OBSPOST rom regnes som pasientrom, under registrering
vil det si at bevegelser/forflytning innenfor disse sonene/rommene registreres som
inne på pasientrom – [Pasientrom]. OBS! Det skal ikke registreres noe forflytning
innad i rommet!!!
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7. Dersom legen spør/snakker med observatør registreres dette som [Annet (Social)]
[faglig] eller [ikke-faglig] avhengig av innhold i samtale, samt
[sted]+[direkte]+[andre]
8. OBS! Når legen nevner et legemiddel til et/flere helsepersonell registreres det som –
[Proff.kom], [Legemiddelrelatert]. Oppgaven avsluttes når legen nevner andre
opplysninger – [Proff.kom], [Ikke-legemiddelrelatert]. Dersom de opplysningene
som nevnes er bakgrunn for legemiddelbehandling, kan oppgaven endres til –
[Proff.kom], [Legemiddelrelatert].
9. Dokumentasjon på data: hvis lege har dokumentasjons-bilde oppe i tillegg til andre
skjermbilder og aktivt innhenter informasjon for å dokumenterer, registreres dette som
[Dokumentasjon], ikke multitask mellom de ulike oppgavene. Overføring av
opplysninger fra blått ark til dokumentasjons-bilde eller kurve, registreres som
[Dokumentasjon], ikke multitask! Dersom lege overfører opplysninger fra andre
papirer (f.eks. henvisningsskriv, legemiddelliste osv), registreres dette som multitask
[Innhente opplysninger],[papir] og [Dokumentasjon],[data], men mindre legen
tydelig utfører de to oppgavene adskilt, da registreres de som enkelt oppgaver, ikke
multitask.
10. Dersom det er flere mulige samarbeidene aktører så vil kun den aktive personen sm
snakker bli registrert f.eks. [Pårørende], dersom både pårørende og pasient deltar i
samtalen registreres begge.
11. Når legen står og leter etter fysisk labark ved en hylle blir det [Innhente
opplysninger],[sted], [papir]. OBS! Det skal ikke registreres noe forflytning innad
i rommet!!!
12. Toalettbesøk registreres som [Annet (Social)], [ikke-faglig], [pauserom]
13. Når legen er ved printeren og printer ut noe som f.eks. epikrise (noe faglig) registreres
dette som [Annet (Social)], [faglig], [korridor]
14. Dersom legen som blir skygget observerer en annen lege som gir informasjon til en
pasient når de er tilstede uten at de selv er aktiv i samtalen blir det [Annet (Social)],
[faglig] +sted.
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Vedlegg IV: Svarbrev fra REK
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deretter slettes eller anonymiseres.
Opplysningene skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en datafil. Forskningsprosjektets
data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder
for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren».
Prosjektet skal sende sluttmelding til REK, se helseforskningsloven § 12, senest 6 måneder etter at
prosjektet er avsluttet.
Klageadgang
Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf.
helseforskningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst
A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29.
Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår portal:
https://helseforskning.etikkom.no . Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen rettes på epost
til: post@helseforskning.etikk.no .
Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.
Med vennlig hilsen
Knut Engedal
Professor dr. med.
Leder
Elin Evju Sagbakken
Seniorrådgiver og Komitésekretær
Kopi til: ole.kristian.roald@diakonsyk.no; postmottak@diakonsyk.no
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Vedlegg V: Oversikt over inkluderte leger til WOMBAT
Oversikt over inkluderte leger til WOMBAT
Inkl.nr

Navn

KIR/MED

LIS1/ LIS2/
overlege

Hvis LIS1, har du
gjennomført turnus på
KIR/MED tidligere

Funksjon for
dagen (f.eks.
bakvakt):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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