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SAMMENDRAG 

Tema og problemstilling 

 Dette forbedringsprosjektet omhandler innføring av Manchester Triage ved 

Lillehammer interkommunale legevakt. Manchester Triage System er et system som ble 

utviklet i Manchester i England på 1990-tallet, først som oppmøte-triagering og senere 

også som telefon-triagering. I dag er MTS det mest brukte triage-systemet i Europa. 

Kunnskapsgrunnlag 

 Vi har brukt McMasterPlus og PubMed for å finne forskningsbasert kunnskap 

rundt bruken av Manchester Triage. Søkeordene ble valgt ut i fra vår problemstilling.     

 Vår vurdering er at med grunnlag i de utvalgte artiklene kan vi ikke gi en klar 

anbefaling for bruk av MTS da resultatene er noe sprikende og vage. Likevel vil vi påstå 

at MTS har flere fordeler, bl.a. TtT blir kortere for kritisk syke pasienter. 

Kunnskapsgrunnlaget vårt viser at MTS i hovedsak er nyttig, men at det kan føre til både 

en undertriagering og overtriagering av pasienter. Det viste også til at sykepleierens 

erfaring med MTS spiller inn på reabiliteten av systemet. 

Dagens praksis, mål, tiltak og kvalitetsindikatorer 

 På lillehammer interkommunale legevakt terkommunale legevakt gjøres det en 

prioritetsvurdering av pasienter via telefon ved å bruke Medisinsk Indeks, men det er 

ingen systematisk triagering av pasienter ved oppmøte. Kvalitetsindikatorer for 

prosjektet er kortere tid til behandling og økt faglig trygghet for personal.  

Prosess, ledelse og organisering 

  Vi har i denne oppgaven tatt utgangspunkt i Kotters 8 punkter for implementering 

av endringer i organisasjoner, og PUKK-modellen utviklet av folkehelseinstituttet. Med 

bakgrunn i disse har vi etablert konkrete forslag for hvordan endringen kan 

gjennomføres fra start til slutt. 

Konklusjon 

 Vi mener det er anbefalt for Lillehammer interkommunale legevakt å innføre et 

oppmøtebasert triage-system, dette for å bedre pasientsikkerheten, gjøre de ansatte mer 

trygge på sine kliniske vurderinger og samtidig oppfylle heledirektoratets anbefaling om 

å gi alle pasienter på legevakten en hastegrad for tilsyn.
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Innføring av Manchester Triage System ved 

Lillehammer interkommunale legevakt  

 

KAPITTEL 1  

Tema og problemstilling 

På legevakter kommer det uselekterte pasienter med mange ulike sykdommer og 

tilstander. Noen kommer med alvorlige tilstander som krever akutt hjelp, andre mindre 

alvorlig, og det er derfor viktig med prioritering. Det finnes flere ulike måter å prioritere 

på, men ved hjelp av et triageringssystem kan dette gjøres systematisk. Dette 

forbedringsprosjektet omhandler innføring av Manchester Triage ved Lillehammer 

interkommunale legevakt. 

1.1: Bakgrunn 

På Lillehammer interkommunale legevakt gjøres det en prioritetsvurdering av 

pasienter via telefon ved å bruke Medisinsk Indeks, men det er ingen systematisk 

triagering av pasienter ved oppmøte. Gjennom observasjoner og samtaler med ansatte 

virker det som at ingen triagering ved oppmøte til tider oppleves uoversiktlig av de 

ansatte ved at det ikke foreligger noen tydelig prioritering. Dette skjer spesielt på dager 

med mange pasienter. Det er uttrykt et ønske om å ha en mer systematisk 

oppmøtetriagering av pasientene. 

I Norges lover er det ikke et krav om at beslutningsverktøy for hastegrads-

vurdering eller systematisk triagering skal være en del av organiseringen av 

legevaktsentralene. Likevel er det tydelige krav om at sykepleiere og annet 

helsepersonell som arbeider på legevakt skal beherske denne oppgaven. Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin utarbeidet i 2014 en rapport som redegjør for 

fremtidens ønsker for legevaktordningen, og her kommer de med en sterk anbefaling om 

å ta i bruk slike verktøy. I år kom helsedirektoratet med nye anbefalinger for legevakt og 

legevaktsentraler. Her er tilgang på beslutningstøtte og rådgivningsverktøy er anbefalt 

og MTS er nevnt som et alternativ.  

På bakgrunn av dette ønsker vi i denne oppgaven å implementere Manchester 

Triage System ved Lillehammer interkommunale legevakt. 
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1.2: Manchester Triage System (MTS) (1) 

Manchester Triage System (heretter kalt MTS) er et system som ble utviklet i 

Manchester i England på 1990-tallet, først som oppmøte-triagering og senere også som 

telefon-triagering. I dag er MTS det mest brukte triage-systemet i Europa. Triage-

systemet skal styre pasientflyten når behovet for helsehjelp overstiger kapasiteten, slik 

at pasienten får den adekvate behandlingen det er behov for og til riktig tid.  

Triageringen er basert på 53 ulike flytskjemaer som beskriver ulike 

problemstillinger eller kontaktårsaker. Det er utviklet slik at det begynner med de mest 

akutte tegnene, på lik måte som ABCDE-rekkefølgen, med ulike diskriminatorer, altså 

tegn og symptomer som skiller de ulike hastegradene. Når man har fått treff på en  

diskriminator har man en hastegrad. 

 

FIGUR 1: EKSEMPEL PÅ MTS FLYSKJEMA (1) 
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Oppmøtetriageringen sorterer pasientene inn i fem ulike hastekategorier som sier 

hvor mange minutter det maksimum er til pasienten skal ha tilsyn av lege. 

Telefontriageringen har derimot fire ulike hastekategorier, og disse sier hvor lenge det 

er til pasienten bør tilses av helsepersonell, eventuelt om det kun er behov for rådgivning. 

Flytskjemaene ved oppmøte- og telefontriagering er i utgangspunktet veldig like, men 

skilles ved av telefontriagering også har en rådgivningsdel til hver av hastekategoriene. 

 

 

FIGUR 2: HASTERGRADER VED TRIAGERING (1) 

 

 

1.3: Ordforkortelser benyttet i oppgaven: 

Manchester triage system - MTS 

Emergency department - ED  

Time to treatment – TtT 
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KAPITTEL 2 

Kunnskapsgrunnlag 

2.1: PICO-spørsmål 

Vi formulerte følgende PICO-spørsmål for å finne relevant litteratur: 

P: Pasienter på legevakt 

I:  Systematisk triagering av pasientene ved bruk av Manchester triage  

C:  Ingen systematisk triagering av pasientene 

O:  Raskere behandling av kritisk syke pasienter, økt faglig trygghet blant 

helsepersonell i førstelinje 

Spørsmål: Hva er effekten av systematisk triagering av pasienter på legevakt ved 

bruk av Manchester triage sammenlignet med ingen systematisk triagering, på tid til 

behandling av kritisk syke pasienter og faglig trygghet blant helsepersonell? 

 

2.2: Søkestrategi og valg av inklusjonskriterier 

For å finne forskningsbasert kunnskap vedrørende bruk av Manchester triage i 

legevakt utførte vi først et pyramidesøk i søkemotoren McMaster plus på 

helsebiblioteket.no. Videre utførte vi et søk i databasen PubMed. Søkeordene ble valgt ut 

i fra vår problemstilling.  

2.2.1: McMaster plus 

Søket ble gjennomført 29. Januar 2020 ved bruk av søkeordene «Manchester 

triage system». Vi fikk 50 treff under kliniske oppslagsverk, men disse omhandlet 

tilnærming til forskjellige akutte tilstander og ikke om bruk av MTS. Videre kom det opp 

to systematiske oversikter som vi valgte å inkludere i denne oppgaven. Til slutt kom det 

opp en kvalitetsvurdert studie, men denne var ikke relevant for vår problemstilling.  

2.2.2: PubMed 

Søket ble gjennomført 29. Januar 2020 ved bruk av søkeordene «(((emergency 

room) OR emergency department)) AND ((Manchester triage system) OR Manchester 

triage scale)». 

 Vi søkte etter artikler publisert på engelsk eller språk i Skandinavia. Vi valgte å 

begrense søket vårt til reviews, systematiske oversikter og kliniske studier. Vi ønsket kun 

å inkludere artikler publisert siste 10 år (fra 2010). Vi valgte ikke å inkludere artiklene 
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som omhandlet bruk av MTS på spesifikke sykdommer og pasientgrupper, da vi ønsket å 

se på bruken av MTS på en uselektert pasientpopulasjon. Ved dette søket fikk vi 144 treff 

som ble vurdert som beskrevet under litteraturscreening. 

2.3: Litteraturscreening   

Ved bruk av våre søkeord i databasen PubMed fikk vi totalt 144 søkeresultater. I tillegg 

fikk vi to relevante søkeresultater ved søk i McMaster plus. To av forfatterne av denne 

oppgaven gikk gjennom disse potensielt aktuelle artiklene, uavhengig av hverandre. Etter 

gjennomført søk valgte de først ut artikler etter tittel sammen, deretter leste de gjennom 

artiklenes sammendrag hver for seg. Da endte vi opp med 8 artikler som en av eller begge 

forfatterne mente var relevant, og disse ble grundig lest gjennom og vurdert i fulltekst. Til slutt 

endte vi opp med 7 artikler som vi valgte å bruke som kunnskapsgrunnlag. Artiklene ble vurdert 

og valgt ut fra de inklusjons- og eksklusjonskriteriene vi hadde valgt på forhånd, og ut fra 

egnethet og relevans i forhold til problemstillingen. Prosessen hvor vi valgte ut artikler er 

illustrert i figur 1.  

 

FIGUR 3: FLYTSKJEMA 
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2.4: Vurdering av de inkluderte artiklenes metodiske kvalitet 

Vi utførte en kritisk vurdering av utvalgt forskningslitteratur ved bruk av 

sjekklister fra helsebiblioteket.no. Vurderingen ble utført av to av forfatterne. Vi 

konkluderer med at artiklene vurderes å være av relativt god kvalitet. Vi mener at vi kan 

stole på resultatene, og at resultatene kan være til hjelp i praksis.  

Det må også nevnes at flere av de systematiske oversiktene vi har studert 

overlapper med hverandre, da de inkluderer flere av de samme studiene. Vi tok for oss 

seks systematiske oversikter. Åtte studier var inkludert i to uavhengige systematiske 

oversikter, og fem studier var inkludert i tre. Dette kan dermed bidra til at resultatene i 

de ulike systematiske oversiktene ligner hverandre.  

 

2.5: Bruk av Manchester triage som triageringsverktøy 

2.5.1: Efficacy of the Manchester Triage System: a systematic review 

(2014) 

Azeredo et al. (2) har utarbeidet en systematisk oversikt med mål om å analysere 

effekten av Manchester triage system for risikoklassifisering av pasienter i emergency 

department (ED). De inkluderte 22 kliniske studier publisert mellom år 2002 og år 2013. 

Forfatterne fant at 20 (90,9%) studier bekreftet validitet1 av MTS og rapporterte at bruk 

av MTS var effektivt blant barn, voksne og personer med akutt koronarsyndrom og akutt 

lungeemboli. Kun 2 (9,1%) studier rapporterte at bruk av MTS ikke var effektivt for 

risikoklassifisering av pasienter. MTS ble ansett å kunne forutsi innleggelse i sykehus og 

død på kort sikt. Resultatene støtter anvendbarheten av MTS. Forfatterne konkluderte 

med at flertallet av studiene fant at MTS var nyttig i triage av pasienter i ED, men at det 

forekommer både undertriagering og overtriagering av pasientene.  

 

 

1Validitet: = gyldighet, dvs. Om man kan trekke gyldige slutninger om det ønsker å 

undersøke, ut fra resultatene av et forsøk eller en studie (3). 
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2.5.2: A systematic review on the validity and reliability of 

an emergency department triage scale, the Manchester Triage System 

(2014) 

Parenti et al. (4) har utarbeidet en systematisk oversikt hvor de ønsket å 

undersøke validiteten og reliabiliteten 2  av MTS. De inkluderte 12 kliniske studier 

publisert mellom år 1999 og år 2011, med både voksne og pediatriske pasienter i ED. 

Studiene undersøkte interrater-reliabilitet 3  og intrarater-reliabilitet 4  ved bruk av 

”kappa”-statistikk/reliabilitetskoeffisient, og validiteten ble testet ved flere mål; 

validiteten i å forutse mortalitet, sykehusinnleggelse, undertriagering og overtriagering, 

brukte ressurser og lengde på opphold i ED. Forfatterne fant at MTS viste et vidt spekter 

av interrater-reliabilitet mellom de inkluderte studiene, fra rimelig overenstemmelse til 

veldig god overenstemmelse, med høyest forekomst av god og veldig god 

overenstemmelse. Det var begrenset data om intrarater-reliabilitet. Sikkerheten ved MTS 

var lav pga. høy forekomst av undertriagering og lav sensitivitet for hastetilstander. Det 

var også høy forekomst av overtriagering, spesielt blant pediatriske pasienter, som kan 

føre til unødvendig høy ressursbruk i ED. Det var begrensede data på triagesystemets 

evne til å forutse innleggelse, mortalitet, brukte ressurser og lengde på opphold i ED. 

Forfatterne konkluderte med at MTS sannsynligvis bør endres ogsikkerheten forbedres. 

 

2.5.3: The reliability 2 of the Manchester Triage System (MTS): a meta-

analysis (2016) 

Mirhaghi et.al (6) har utarbeidet en meta-analyse som studerte reliabilitet av MTS hvor 

7 studier var inkludert. Studiene som inngikk i meta-analysen inneholdt reliabilitets-

koeffisienter for å vurdere relialibilitet3,4.  De mest kvalifiserte artiklene rapporterte 

reliabilitetskoeffisienter med kappa-statistikk, hvor koeffisienten rangeres et sted mellom -1.00 

til +1.00. Man sa at effekten var dårlig hvis kappa var mellom 0.00 til 0.20, rimelig (0.21-0.40), 

moderat (0.41-0.60), god (0.61-0.80) og nesten perfekt (0.81-1.00).  

 

 

2 Reliabilitet: = pålitelighet, dvs. konsistens/stabilitet i målinger (5).  

3 Inter-rater-reliabilitet: når samme fenomen måles av ulike personer, som 

eksempelvis når to sensorer vurderer samme eksamensoppgave. Grad av samsvar omtales 

som interrater-reliabilitet. (5) 

4 Intra-rater-reliabilitet: grad av samsvar blant gjentakende administreringer av en 

diagnostiske tester gjennomført av en enkelt person. (7)  
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Samlet reliabilitetskoeffisient for MTS for de syv studiene som var inkludert var 0.751 (CI 

95%: 0.677-0.810), altså god. De nyere versjonene av MTS er bedre enn de eldre. Meta-

analysen viste at MTS viser akseptabelt nivå av generell reliabilitet på akuttavdelinger, men at 

det er nødvendig med forbedring for å få en nesten perfekt overenstemmelse. 

 

2.5.4: Reliability analysis of the Manchester Triage System: inter-

observer and intra-observer agreement (2018) 

Souza et.al (8) så i denne studien også på reliabilitet av MTS ved bruk av Kappa-

indeks, men også sykepleierne som triagerte skulle også vurdere reliabiliteten til MTS 

ved hjelp av et spørreskjema. Undersøkelsen viste at reliabiliteten rangerte fra moderat 

til god (Kappa: 0.55 -0.78), men også at lenger jobberfaring med klassifisering av risiko 

som sykepleier på akuttavdeling var assosiert med økt reliabilitet  

 

2.5.5: Effectiveness of the Manchester Triage System on time to 

treatment in the emergency department: a systematic review (2020) 

Cicolo et al. (9) har utarbeidet en systematisk oversikt hvor de hadde som mål å 

evaluere effektiviteten av MTS i form av tid til behandling (TtT) for pasienter i ED. De 

inkludert 2 kliniske studier, begge publisert i 2014 med totalt 2265 pasienter som ble 

triagert ved bruk av MTS. En studie inkluderte alle pasienter i ED med alle typer 

plager/medisinske diagnoser. I denne studien økte median TtT fra 10 minutter før 

implementering av MTS til 12 minutter etter implementering, som følge av at pasienter 

med lav triage får økt TtT. Det ble også funnet at pasienter med høyere prioriteringsnivå 

bestemt med MTS hadde lavere TtT.  

Den andre studien inkluderte kun pasienter med akutt iskemisk hjerneslag, og der 

ble det funnet at median TtT ble redusert med 15 minutter etter implementering av MTS. 

Forfatterne konkluderte med at MTS reduserte median TtT for pasienter triagert til 

oransje og gult prioriteringsnivåene, men ikke for alle pasienter generelt. Bruk av MTS 

kan altså være fordelaktig for noen pasienter ved å redusere TtT, men ikke for alle 

pasienter generelt. Forfatterne utførte en GRADE evidensgradering og konkluderte med 

at kvaliteten på dokumentasjonen var svært lav.  
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2.6: Bruk av Manchester Triage sammenlignet med andre 

triageringsverktøy 

2.6.1: Review: Some ED triage systems better predict ED mortality 

than in-hospital mortality or hospitalization (2019) 

Thwe og KoKo (10) har utarbeidet er review hvor de ønsket å undersøke om ulike 

triagesystemer kan forutsi klinisk utfall blant pasienter i ED. De inkluderte 33 studier 

som vurderte triagesystemer designet for bruk på voksne i ED, og resultatene inkluderte 

dødelighet i ED, dødelighet i sykehus og sykehusinnleggelser. De fire triagesystemene 

Manchester Triage Scale (MTS), Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), Emergency 

Severity Index (ESI) og Australasian Triage Scale (ATS) ble vurdert. Studiene så på ulike 

pasientpopulasjoner; barn, voksne og eldre, og pasienter med alvorlig sepsis, 

lungeemboli og hjertesvikt. Generelt hadde triagesystemene høy sensitivitet for å forutsi 

dødelighet i ED, og MTS hadde klart høyest sensitivitet (0.98 (KI 0.95-0.99), 0.97 (KI 0.82-

1.00)). Forfatterne konkluderte med at noen triagesystemer ganske nøyaktig kan forutsi 

dødelighet i ED hos den generelle pasientpopulasjonen i ED. Triagesystemene har 

derimot lav sensitivitet for å forutsi sykehusinnleggelse og sykehusdødelighet. 

 

2.6.2: Triage performance in emergency medicine: A systematic 

Review (2019) 

Hinson et al. (11) har utarbeidet en systematisk oversikt som sammenligner 

eksisterende litteratur på gjennomføringer og referansestandarder på ulike 

triagesystemer med hensyn til kliniske utfall og reliabilitet. Triagesystemene som ble 

sammenlignet var Australian Triage Scale, Canadian Triage and Acuity Scale, Emergency 

Severity Index, Manchester Triage Scale og South African Triage Scale. De kliniske 

utfallene som ble sammenlignet var risiko for mortalitet, kritisk sykdom og 

sykehusinnleggelse, samt interrater-reliabilitet. Resultatene viste at Manchester Triage 

Scale var blant de mest studerte triagesystemene.  

De fleste inkluderte studiene (6 av 8) rapporterte høy sensitivitet (>90%) for 

identifisering av pasienter med risiko for mortalitet ved triagering, hvor MTS var 

triagesystemet med høyest sensitivitet (0.98 (KI 0.95-0.99) 0.97 (KI 0.82-1.00)).  

Sensitiviteten var lavere (<80%) for identifisering av pasienter som hadde kritiske utfall 
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og som døde få dager etter besøk på akuttavdelingen eller under sykehusinnleggelsen. 

Sensitivitet av MTS varierte for kritisk sykdom, men var høyest hos pasientene med 

STEMI (0.79 og 0.92) og NSTEMI (0.85). Pålitelighetsmålinger varierte på tvers av 

evalueringene, kun en minoritet (11 av 42) rapporterte kappa-indeks over 0.8. 

En del av akuttpasientene som døde i etterkant eller som var kritisk syke ble ikke 

vurdert som akutte tilfeller ved triage, det er derfor muligheter til å forbedre interrater-

reliabilitet og triagegjennomføring for å fange opp enda flere risikopasienter. 

 

2.7: Lovgrunnlag og nasjonale anbefalinger 

Det kommer tydelig frem i lovteksten at legevaktsentralene har en viktig rolle i 

den akutte prehospitale delen av helsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven 

beskriver helt overordnet at «kommunen skal tilby hjelp ved ulykker og andre akutte 

situasjoner» og legevakt er en sentral del av dette tilbudet. Kommunal legevaktordning 

skal, ifølge akuttmedisinforskriften, være «en virksomhet som gjennom hele døgnet skal 

vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging». Legevakt 

har derfor også en betydelig rolle i den akuttmedisinske kjeden i det norske helsevesenet. 

 Triagesystemer i seg selv er ikke nevnt som et lovfestet krav til organisering og 

drift av legevaktsentraler, men det nevnes en rekke krav som er i tråd med bruk av et 

slikt system. Loven beskriver at legevakten blant annet skal «vurdere, gi råd og veilede 

ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp». Det er krav om at legevaktsentralene skal 

kunne «gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere, registrere, iverksette og følge 

opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp» (12). 

I 2014 utarbeidet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), på 

oppdrag fra Akuttutvalget, en rapport med «Nasjonale krav til legevakt og fremtidens 

øyeblikkelig-hjelp-tilbud i kommunene». En stor del av rapporten handler om visjon for 

legevakt, fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud og forslag til nasjonale krav for 

legevaktsentralene. Triagesystem som beslutningsstøtte er et mye omtalt tema under 

denne delen av rapporten.  

Fra det medisinskfaglige perspektivet er rapporten klar på at prioritering av 

pasienter etter hastegrad er en helt sentral del av fagkunnskapen som bør være tilstede 

på legevakt. Forfatterne peker på at hastegradsvurdering (triage) bør ligge på et høyere 

kompetansenivå enn det vi ser i dag og at det i størst mulig grad bør brukes «validerte og 

samkjørte verktøy i hele den akuttmedisinske kjeden». Rapporten oppgir at «prioritering 
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av pasienter etter hastegrad er en kjernekompetanse i AMK og legevaktsentralene». Dette 

blant annet fordi det ofte er usikkerhet knyttet til diagnosen ved første pasientkontakt og 

man er avhengig av klinisk erfaring eller beslutningsstøtte for å kunne gjøre riktig 

hastegradsvurdering. Symptomene «usilede» pasienter henvender seg med kan være 

uspesifikke på sykdom eller skade, og det kreves at usikkerheten bak 

handlingsgrunnlaget reduseres så langt det er mulig. «Sikring av kompetanse i triage og 

telefonrådgivning er etter Nklms mening et kjernepunkt i legevakt fremover. Det er 

behov for validerte og brukstilpassede verktøy for beslutningsstøtte» (13). 

  I slutten av februar 2020 ble det på helsedirektoratets hjemmesider publisert en 

“Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral”(14). I første kapittel pekes det på flere 

faktorer ved legevaktdrift generelt “som øker risikoen for svikt og som gjør det særlig 

viktig å sikre at det utarbeides og implementeres nødvendige rutiner og prosedyrer”. 

Tidspress og det at sykepleiere og annet helsepersonell må gjøre medisinske vurderinger 

og sette i verk tiltak som i utgangspunktet er legers oppgave, er spesielt viktige faktorer 

som nevnes. Veilederen angir blant annet implementering av lokale prosedyrer, rutiner 

og sjekklister som et eksempel på tiltak som kan redusere risikoen. Vi mener at et 

beslutningsverktøy for hastegradsvurdering er et godt forslag til et slikt tiltak. Videre i 

kapittel 1 av denne veilederen heter det at “kjerneoppgaver til personell på vakt er å 

vurdere pasientens helsetilstand, hastegrad og hvilke pasienter som må behandles først”. 

Dette punktet underbygger viktigheten av å prioritere implementeringen av 

standariserte beslutningsverktøy for hastegradsvurdering og rådgivning.  

 Under kapittel 6 “kvalitetsarbeid og pasient- og brukersikkerhet” blir 

anbefalingen enda klarere og helsedirektoratet mener at “det bør være tilgang på 

beslutningsstøtte og rådgivningsverktøy, som bygger på oppdatert medisinsk kunnskap 

og som er tilpasset norsk behandlingstradisjon” (14). Det nevnes flere aktuelle 

triageringsverktøy som kan brukes på legevakt, uten at det er noen føringer for hvilket 

av disse verktøyene som er det beste å bruke. MTS er nevnt sammen med andre 

beslutningsverktøy som brukes på legevakt i dag. 

 

2.8: Oppsummering av kunnskapsgrunnlag 

Hva gjelder lovgrunnlaget for å innføre MTS ved Lillehammer legevakt er det er 

per i dag ikke et lovfestet krav om å bruke systematiske beslutningsverktøy for 

hastegradsvurdering på legevakt. Samtidig er det nedfelt i loven at legevakten skal blant 
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annet kunne prioritere, gi medisinskfaglige råd og iverksette tiltak ved henvendelser. For 

å kunne ivareta dette kravet på en god måte kreves det at man har stor lit til hver enkelt 

ansatts kliniske kompetanse og beslutningsevne. Dette er krevende da alle vil ha ulike 

erfaringer og ulik grad av faglig tyngde som de bringer med seg inn i sitt arbeid. Et 

alternativ ville være å samkjøre legevaktens vurderinger, råd og tiltak så mye det lar seg 

gjøre ved hjelp av et beslutningsverktøy som alle ansatte tar i bruk.   

Slik vi leser rapporten fra Nklm er det en sterk anbefaling om å innføre 

triagerings- eller hastegradsvurdeirngssystemer på legevakt da dette er et systemtiltak 

som kan redusere feil og øke kvaliteten på legevaktstjenesten i landet. Man etterspør 

derfor også en redegjørelse for fordeler og ulemper med implementering, samt vurdering 

av kost og nytte i ulike legevaktpopulasjonsstørrelser. Nklm mener «det bør være et 

offentlig ansvar å tilby legevaktene optimale verktøy for triage, timebestilling og 

rådgivning».  

I den nylig publiserte veilederen for legevakt og legevaktsentral fra Helse-

direktoratet er det en tydelig presisering av viktigheten av rett hastagrads-vurdering av 

pasienter som kommer til legevakt. Under kapittelet om “kvalitetsarbeid og pasient- og 

brukersikkerhet” er det spesifikt anbefalt at legevakter har tilgang på “beslutnings-støtte 

og rådgivningsverktøy” (14).  

Tre av artiklene vi har valgt studerte reliabiliteten av MTS i form av 

reliabilitetskoeffisient, og konkluderte med at denne var moderat til veldig god. En 

artikkel viste også at man ser en økning i reliabilitet med økende erfaring hos 

helsepersonell. To artikler viste at høy forekomst av undertriagering og lav sensitivitet 

for hastetilstander gjør at sikkerheten av MTS blir suboptimal og at modifiseringer må til 

for å forbedre validiteten. To av artiklene viste at det også var høy forekomst av 

overtriagering, noe som kan føre til unødvendig høy ressursbruk. En av artiklene 

rapporterte at bruk av MTS var effektivt blant barn, voksne og personer med akutt 

koronarsyndrom og akutt lungeemboli, og at det ble ansett til å kunne forutsi 

sykehusinnleggelse og død på kort sikt. Den siste artikkelen viste at bruk av MTS kan gi 

kortere TtT for pasienter triagert til høye prioriteringsnivåer, men at den ikke gir kortere 

TtT for alle pasienter generelt.  

To av artiklene som sammenlignet MTS med andre triagesystemer, viste at 

sensitiviteten var høy (>90%) for å identifisere pasienter med risiko for død på ED for 
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alle triagesystemer, og sensitiviteten var høyest for MTS. Sensitiviteten var lavere for 

(<80%) for å forutsi sykehusinnleggelse og død på sykehus.  

Vi tolker de nye anbefalingene fra Helsedirektotatet som at myndighetene 

anbefaler legevakter å ta i bruk beslutningsstøtte og rådgivningsverktøy og at MTS er et 

forslag eller alternativ blant de ulike typene. Vår vurdering er at med grunnlag i de 

utvalgte artiklene kan vi ikke gi en klar anbefaling for bruk av MTS da resultatene er noe 

sprikende og vage. Likevel vil vi påstå at MTS har flere fordeler, bl.a. TtT blir kortere for 

kritisk syke pasienter. Det er samtidig viktig at helsepersonell som utfører triage er klar 

over systemenes begrensninger når de skal vurdere en pasient, bl.a. variabel interrater-

reliabilitet, suboptimal prognostisk nøyaktighet, og lav sensitivitet for å forutsi 

sykehusmortalitet og sykehusinnleggelse.  

 

 

KAPITTEL 3 

Dagens praksis, mål, tiltak og indikatorer 

3.1: Dagens praksis 

Gjennom samtaler med fagsykepleier Simen Palm ved Lillehammer 

interkommunale legevakt og observasjoner har vi fått et godt innblikk i dagens praksis. 

Lillehammer interkommunale legevakt er en kommunal legevakt som dekker 

kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer Ringebu, nordre del av Ringsaker, samt Nord-

Fron og Sør-Fron via telefon og fysisk på natt. Dette er til sammen et innbyggertall på ca 

75-80 000, men området har også mye ferieturister og hytteområder, slik at antall 

innbyggere legevakten skal dekke øker betraktelig i helger og ferier. Lokaliseringen til 

legevakten er i underetasjen av Lillehammer sykehus med direkte tilgang via heis til 

akuttmottak og skadepoliklinikk.  

 Totalt er det 19,5 årsverk for sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter 

ved legevakten, og det er 25 ulike sykepleiere som har en stillingsprosent på legevakten. 

Bemanningen er tre ansatte på dagvakt, fem på kveldsvakt og tre på nattevakt i 

ukedagene, mens fordelingen på helg er fire på dag og kveld og tre på natt. På hver vakt 

er det minimum to sykepleiere, siden det alltid er sykepleiere som bemanner skranke og 

telefon, men ofte er det også flere enn to sykepleiere pr vakt. Utenom den beskrevne 

bemanningen kommer legebemanningen, som ikke er relevant å gå nærmere inn på for 
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innføringen av MTS. Når det gjelder antall pasientkonsultasjoner har ikke legevakten noe 

klar data, men de har 36 000 besvarte telefoner på ett år, i snitt 99 samtaler i døgnet. Det 

er stor sesongvariasjon med desember, januar og sommermånedene som mest travle 

månedene. Det er langt fra alle de som ringer som møter opp på legevakta, men et tall på 

antall pasienter som fysisk møter opp på legevakta foreligger ikke. Det er estimert at 

antall besøk på legevakta er 2-3 x høyere i helger enn hverdager og opp mot 3-4 x flere 

besøk i ferier. De har tall på antall konsultasjoner fra en tidligere juleferie, hvor det var 

140 konsultasjoner på legevakta i snitt per døgn.  

Slik det er på nåværende tidspunkt bruker sykepleierne som svarer på 

legevaktens telefoner prioriteringsveilederen “Norsk Index”, et system utviklet av 

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) på oppdrag fra 

helsedirektoratet. Ved hjelp av Norsk indeks og deres telefonråd vurderer sykepleierne 

om det er rød respons og behov for akutt ambulanse, om pasienten selv bør komme seg 

til legevakt eller om det er tilstrekkelig med råd uten behov for fysisk oppmøte. Grunnen 

til at Norsk Indeks har blitt valgt på legevakten er at det er samme system som AMK 

bruker, og dermed gir dette en god kommunikasjon med AMK.  

Hvis en pasient møter direkte på legevakten er det per i dag ingen systematisk 

triagering av pasienten. Sykepleieren som sitter i ekspedisjonen vil snakke med 

vedkommende når pasienten registreres og vil da gjøre en vurdering, men ikke ut fra noe 

systematisk triageringssystem. Pasienter i timeboka er ikke markert med ulik triagering 

i form av grønn, gul og rød, men de pasientene det haster mest med markeres med «pri» 

for prioritering.  

Legevakta har et ønske om å ha en oppmøtebasert triagering. Spesielt i høytider 

og ferier merkes behovet for dette, hvor det er mange pasienter og de ansatte opplever 

at de sliter med å ha god oversikt. Selv om det ikke er behov året rundt er det nødvendig 

å bruke samme system hele året for å bli gode på å bruke det i de situasjonene der det er 

økt press. På en rolig dag er det forventet at oppmøtebasert triagering vil være et 

forsinkende ledd fordi pasienten ofte ellers kunne gått direkte inn til legen ved oppmøte, 

men et nyttig ledd for god oversikt og god prioritering på de travle dagene. 

 

3.2: Vurdering av dagens praksis 

Vår vurdering av dagens praksis ved Lillehammer interkommunale legevakt er at 

dagens system fungerer godt de fleste dagene i året, men på de mest travle dagene 



16 

 

opplever personalet å miste noe av kontrollen over pasientene. I dag er det også mer rom 

for den enkelte sykepleiers vurdering, uten at sykepleieren har tilstrekkelig med verktøy 

å støtte seg på. Dette gir rom for ulike vurderinger og skaper utrygghet, både for 

sykepleierne som gjør en vurdering og for pasientene med en dårligere pasientsikkerhet.  

 

3.3: Mål 

Hovedmål med prosjektet: 

• kortere ventetid for kritisk syke pasienter 

• Større faglig trygghet hos helsepersonell i første linje 

• Å bidra til at Lillehammer Legevakt etterkommer nasjonale krav til legevakt 

fra nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin  

 

Tallfestede, tidsbestemte mål blir presentert i kpt. 3.5. 

  

3.4: Tiltak 

Vårt tiltak er å innføre Manchester-triage på Lillehammer legevakt. Dette krever 

flere del-tiltak, blant annet opplæring av helsepersonell og endring av eksisterende 

lokaler. For utfyllende oversikt over tiltak henvises det til detaljert innføringsplan for 

prosjektet i avsnitt 4.4. 

  

3.5: Våre indikatorer 

●      Time to treatment for pasienter som etter kontakt med Lillehammer 

legevakt innlegges som ø-hjelp på sykehus 

●      Faglig trygghet og kunnskap hos helsepersonell i første linje 

  

Vi vil bruke disse to indikatorene for å vurdere effekten av implementering av 

Manchester triage. Våre overordnede mål vil konkretiseres i det følgende, da vi har satt 

opp to tallfestede, tidsbestemte mål. Det første målet er at median time to treatment skal 

forkortes med minst 5 minutter for pasienter som etter kontakt med Lillehammer 

legevakt innlegges som ø-hjelp på sykehus. Det andre målet er at helsepersonell som står 

i vurderingssituasjonen der det bestemmes når pasienter skal tilses av lege, opplever en 
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økt faglig trygghet etter innføring av triage.. Målet er at 50% eller flere skal oppleve 

vurderingssituasjonen tryggere og/eller i større grad faglig begrunnet enn før 

implementering av triage. Disse målene skal være nådd innen mars 2021. 

Dersom implementeringsprosjektet blir en suksess og disse målene nås, vil dette 

igjen styrke pasientsikkerheten og bidra til at Lillehammer legevakt etterkommer 

Nasjonale krav til legevakt fra Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktsmedisin. 

Indikatorene over er valgt ut da de vurderes å kunne gi et representativt bilde på om 

oppsatte mål for kvalitetsforbedringsprosjektet nås eller ikke  

Den første indikatoren er en kvantitativ indikator, der vi kan måle om ventetiden 

for akutt syke pasienter blir forkortet eller forlenget ved å ta i bruk Manchester-triage. 

Indikatoren vil måles gjennom tidsserier der man begynner å måle time to treatment i 

valgt pasientpopulasjon 3 måneder før innføring av triage, og fortsette med å måle dette 

3 måneder etter implementeringen. Valgt pasientpopulasjon er alle dem som etter 

kontakt med legevakten blir innlagt som ø-hjelp på sykehus. Vil ventetiden på legevakten 

være uendret, kortere eller lengre for denne gruppen etter implementering av triage? TtT 

registreres digitalt ved at sykepleier registrerer når noen ankommer legevakten, og legen 

registrerer konsultasjonens start ved å trykke seg inn på pasienten i samme digitale 

program.  

Den andre indikatoren er en kvalitativ indikator. Vi vil utdele anonyme 

spørreskjemaer til alle ansatte på legevakten i første linje, med spørsmål om hvordan de 

opplever tryggheten og fagligheten i vurderingssituasjonen der det bestemmes når de 

forskjellige pasientene skal tilses av lege. Spørreskjemaene skal besvares før 

implementeringen, og en gang i måneden i 4 måneder etter implementeringen. Vi vil stille 

spørsmål ved om de opplever økt faglig trygghet og/eller økt kunnskap etter 

implementeringen av triage.  

Svakheter ved valgte indikatorer: Populasjonen på Lillehammer legevakt endrer 

seg i helger og ferier grunnet hyttegjester. Dette må tas høyde for når effekt fra 

implementeringstiltaket skal vurderes. Det kan gjøres ved sesongjustering av tidsseriene 

(15). Svakhet ved den andre indikatoren er liten n. Det er 25 sykepleiere som jobber i 

første linje på legevakten. Det kan påvirke om svarene er sanne eller ei hvis de ansatte 

opplever at deres anonymitet ikke blir godt nok ivaretatt.  
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Det burde nevnes at dagens meget spesielle situasjon rundt Coronavirus-tiltak og 

hyttegjester gjør 2020 til et dårlig tidspunkt, da det vil være mer krevende å vurdere 

effektene av implementeringsprosjektet. 

KAPITTEL 4 

 Prosess, ledelse og organisering  

Vi har i denne oppgaven tatt utgangspunkt i Kotters 8 punkter for implementering 

av endringer i organisasjoner, og PUKK-modellen utviklet av folkehelseinstituttet. Med 

bakgrunn i disse har vi etablert konkrete forslag for hvordan endringen kan 

gjennomføres fra start til slutt.  

Manchester-triage, og triage som system for klassifisering av pasienters hastegrad 

er utbredt i utøvelsen av helsefag.  

 

4.1: Ledelse og organisering 

Prosjektet gjennomføres på Lillehammer legevakt. En ledergruppe bestående av 

fagsykepleier, avdelingsleder og legevaktsoverlege vil stå med lederansvaret for 

implementeringen av tiltaket. Ansvaret fordeles ved at fagsykepleier har hovedansvar for 

det faglige og opprettelsen av en faggruppe bestående av fagsykepleier og 5 sykepleiere. 

Avdelingsleder har det naturlige ansvaret for økonomi og organisering og 

legevaktsoverlege for oppfølging og evaluering. Alle i ledergruppen har et samlet ansvar 

for forberedelse og planlegging. Det utnevnes en kontaktperson eller -gruppe for 

henvendelser fra personalet vedrørende prosjektet. Som et ledd i oppfølging og 

evaluering opprettes det et tverrfaglig forbedringsteam som inkluderer og representerer 

lege, sykepleier, ambulansearbeider, helsesekretær. Legevaktoverlege har 

hovedansvaret for å lede denne gruppen. Se også “Evaluering” og “Oppfølging” under. 
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4.2: Struktur 

PUKK-modellen (16) (se fig. 2 s. 19), er utviklet av folkehelseinstituttet. Pukk-

sykluser følger punktene som vist i figuren over. Forberedelse, planlegging, utførelse, 

evaluering og oppfølging. Det forventes å måtte gå gjennom syklusen flere ganger, der 

evaluering gir grunnlag for endringer som starter en ny syklus med de planlagte 

endringene.  

 

4.3: Forberedelse 

 Før initiering av innføring av triagesystem ved Lillehammer legevakt, bør 

det sikres at tilstrekkelig informasjon gis. Både informasjon om grunnlaget for/hensikten 

med innføringen, forventede utfall og resultater samt praktisk informasjon og tilgang til 

evaluering og tilbakemelding bør involveres i informasjonsformidlingen.  

Det er helt grunnleggende for at implementeringen skal kunne gjennomføres at 

det i avdelingen forankres et behov for triagesystem.  

FIGUR 4: PUKK-SIRKELEN (16), UTVIKLET AV SEKSJON FOR KVALITETSUTVIKLING I TIDLIGERE 
KUNNSKAPSSENTERET UNDER FOLKEHELSEINSTITUTTET. 
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Personalet forberedes på endringen i måten pasienter tas imot på ved å 

gjennomføre informasjonsmøter, ved å involvere tematikken i tverrfaglige møter, kurs 

eller andre passende samlinger der personalet er til stede. Det mest passende for 

Lillehammer Legevakt er personalmøter.  Det bør i god tid før igangsetting av 

implementeringen sendes ut informasjon via for eksempel internpost eller mail. Spesiell 

oppmerksomhet bør rettes mot de første arbeidsdagene implementeringen foregår med 

adekvat tilgang for personalet for å kunne stille spørsmål og henvende seg til kompetent 

personell med spørsmål, i tillegg til fysiske utskrivelser av materiell til veiledning for de 

ansatte.  

 

4.4: Planlegging 

 For å kunne gjennomføre en endring i rutinene på legevakten skal 

gjennomføringen av implementeringen planlegges nøye. Både mål og delmål for 

prosjektet må utarbeides. Målene skal være av konkret og synlig art, spesifikke og 

realistiske med hensyn til gjennomføring. Etter hver avsluttet PUKK-syklus skal det 

gjennomføres en evaluering av hvordan prosessen fungerer og passende justering av 

tiltak må være resultatet av evalueringen.  

Mål for prosjektet:  

• Fullstendig implementering i løpet av 1 år.  

• Opparbeide tilstrekkelig faglig kompetanse hos personal til å kunne                   

gjennomføre MTS. 

Delmål for prosjektet:  

• 6 mnd for å måle og vurdere indikatorer.  

• Én PUKK-syklus skal foregå over 2 måneder. 

• Tilpasning av lokaler. Per nå har ikke legevakten noe egnet rom til                        

triagering. Det kreves en luke eller adskilt avlukke for å gjennomføre vitalia i ro og 

fred.  

TILTAK TIDSPUNKT  

Fagleder på legevakten informerer personell om at 

MTS vil innføres høst 2020.  

Informeres på 

personalmøte 1. juni 

2020 
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Ledergruppa besøker annen legevakt som utfører MTS  Primo 

september 2020 

Faggruppa (5 sykepleiere og fagsykepleier) på 

legevakten besøker annen legevakt som utfører MTS  

Siste halvdel 

av september 2020 

Fagsykepleier informerer om motivasjonen og 

bakgrunnen for å gjennomføre en innføring av MTS.  

Primo oktober 

2020 

Faggruppa velger sykepleiere som kan fungere som 

instruktører 

Primo oktober 

2020 

 

Opplæring av aktuelle sykepleiere: Grunnkurs og 

instruktørkurs. 

Innen utgangen 

av Oktober 2020 

E-læringskurs i regi av Nakos for alt personell som skal 

jobbe med MTS. 

Innen utgangen 

av November 2020  

Instruktør godkjenner sykepleiere før selvstendig arbeid 

med MTS 

Innen utgangen 

av November 2020  

Årlig sertifisering av sykepleiere som skal bruke MTS Årlig 

PUKK-syklus gjennomført Hver 2 mnd. fra 

første 

informasjonsmøte 

Evaluering av indikatorer hver 6 mnd. fra 

første dag med aktiv 

MTS-virksomhet 

 
FIGUR 5: SKJEMATISK FREMSTILLING AV PLANLAGT UTFØRELSE/OPPLÆRING: 

 

4.5: Utførelse 

 Implementeringen er planlagt iversatt høsten 2020 og avsluttet høsten 

2021. Det har de siste ukene opptredd en ekstraordinær situasjon i helse-Norge med 

Covid-19-epidemien. Dette må tas hensyn til ved implementering. 
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Alt personale gjennomfører opplæring i hva det kommende triage-systemet 

innebærer, og hvordan det i praksis skal utføres. Eksempler på opplæring kan være e-

læringskurs, multiple-choice-spørreskjema (digitalt eller analogt) eller møter med 

mindre grupper der tilstrekkelig informasjon for å kunne bruke systemet gjennomgås. 

Som nevnt i kpt 3, vil utførelsen av implementeringen på lillehammer legevakt basere seg 

på at noen sykepleiere besøker en legevakt som allerede bruker MTS, for deretter å lære 

opp de andre på Lillehammer legevakt.  

 Ved bruk av systematisk triagering kan det forventes en del deviasjon fra 

de formelle punktene i skjemaet. Dette er en naturlig tilpasning av teori til praksis. En 

triage er ikke ment som en «absolutt», men som et hjelpemiddel i prioriteringen av 

pasienter. Med dette i bakhodet kan naturlige variasjoner i utøvelsen, så lenge faglig 

integritet ivaretas, aksepteres i utføringen av selve triageringen.  

 

4.6: Evaluering 

 Evaluering av hvordan prosessen med implementering av triagesystem 

fungerer, er tett knyttet sammen med kvalitetsindikatorene. Samtidig bør personalets 

erfaringer kartlegges underveis. For å kunne vurdere og evaluere prosessen med 

innføring av triagesystemet bør hvilken triage pasienten fikk ved ankomst journalføres, i 

det minste så lenge evaluering pågår.  

Sentrale punkter å evaluere vil være korrekt diagnostikk, raskere tid før behandling 

og personalets tilfredshet, i henhold til kvalitetesindikatorer.  

 

4.7: Oppfølging 

 Legevaktsoverlege har ansvaret for oppfølging. Det skal gjennomføres 

månedlige revideringsmøter for å diskutere prosess, fremgang og holdning blant de 

ansatte. Her kan også uforutsette problemer tas opp. Vi forutsetter at avdelingen har 

jevnlige medarbeidersamtaler der det er rom for å vurdere opplevelsen av 

implementeringen.  

 

4.8: Forventet motstand til prosjektet 

En viss motstand mot endringer forventes, og kanskje særlig endringer som 

innebærer følelsen av mer arbeid i en periode. En kan derfor forvente innsigelser som 
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baserer seg på misnøye ved at det er “enda en ting å gjennomføre på jobb” “Merarbeid” 

og variasjoner over dette temaet. Slik lokalene foreligger i dag, vil det kunne forventes 

“motstand” i form av innsigelser mot lokalenes egnethet. Slik det er i dag, er hele 

legevakten i ett stort rom, noe som vanskeliggjør en privat sfære der triagering kan 

utføres.   

Fra ledelsen, som alltid har en økonomisk ramme og forholde seg til, kan det 

forventes motstand eller vanskeligheter med økonomisk grunnlag.  

 

4.9: Håndtering av motstand 

Det er viktig å møte partene som yter motstand med forståelse og respekt. Vi 

tenker det er viktig å informere om hensikten for endringen, samt forventet progresjon og 

hva de konkrete utfallene forventes å bli. 

Lokalene må tilpasses. Initialt kan dette være en enkel skillevegg.  

Det er viktig å peke på hva fellesskapet har fått til, og å premiere gunstig innsats. 

For å øke motivasjonen kan det være en idé å ha for eksempel kake eller sosiale 

sammenkomster i forbindelse med milepæler i endringsprosessen.  

 

 

KAPITTEL 5  

Diskusjon  

Fordeler ved å innføre MTS er flere. Det oppfyller helsedirektoratets anbefaling 

om å ha en prioritering av pasienter ved oppmøte, også selv om det er gjort en 

prioritering på telefon i forkant. Innføringen er også ønsket av personell og ledelse, med 

ønske om en økt trygghet på arbeidsplassen de dagene det er travelt og uoversiktlig. Det 

at de ansatte skal oppleve en større trygghet er et av våre hovedmål, med en forventning 

om at dette vil skje, uten at vi har klart å finne noe tydelig kunnskapsgrunnlag som kan 

vise til at nettopp dette skjer. Vi forventer også at pasientene vil oppleve en større grad 

av trygghet ved at de blir vurdert umiddelbart etter oppmøte.  

Det sees også noen ulemper ved å innføre MTS. Det er forventet at det vil bli økte 

kostnader i startperioden med innkjøp av systemet og økt behov for kursing av 

personalet. Det er likevel ikke forventet å øke behovet for bemanning eller gi noen varige 

økte kostnader for driften av legevakten. Legevakten er per i dag veldig fornøyd med 
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samarbeidet med AMK, som i dag har samme prioriteringssystem via telefon som 

legevakten. En mulighet er at det ved ulike systemer kan bli et dårligere samarbeid, men 

ved å være bevisste på risikoen og tidlig i prosessen finne de utfordrende punktene burde 

det kunne forebygges.  

Ut fra kunnskapsgrunnlaget vårt sees et tydelig ønske fra nasjonale myndigheter 

om å ha en oppmøte-triagering på legevakt, men det sees samtidig at MTS ikke helt klart 

og tydelig er et godt system. Noen artikler viser en god reliabilitet ved bruk av MTS, 

systemet gir kortere time to treatment for de mest akutte pasientene, men lengre time to 

treatment i snitt for pasientene. Det sees også svakheter i form av overtriagering og 

undertriagering, og i tillegg er MTS sin reliabilitet avhengig av operatørens erfaring. Ved 

sammenligning av ulike triage-systemer er likevel MTS et av de systemene som virker å 

være de beste.  

Siden Lillehammer legevakt har stor variasjon i pasientpågang kan det være 

utfordringer for personalet å se poenget med triagering i de rolige delene av året. Her 

forventer personalet selv at det vil forsinke pasientflyten noe, siden de ofte kan komme 

nærmest rett inn til legen på rolige tidspunkter. Samtidig viser forskningen at 

sykepleierens erfaring med triagering er viktig for å gjøre de riktige vurderingene når det 

må prioriteres, slik at det vil være viktig å triagere også når det er få pasienter. Å få tydelig 

fram til sykepleierne viktigheten av deres egen erfaring for å få et velfungerende system 

er essensielt for at innføringen skal bli vellykket.   

 

 

KAPITTEL 6  

Konklusjon 

Vi mener det er anbefalt for Lillehammer interkommunale legevakt å innføre et 

oppmøtebasert triage-system, dette for å bedre pasientsikkerheten, gjøre de ansatte mer 

trygge på sine kliniske vurderinger og samtidig oppfylle helsedirektoratets anbefaling om 

å gi alle pasienter på legevakten en hastegrad for tilsyn. Det var relativt lite data på 

sammenligning av ulike triage-systemene, slik at vi kan ikke gi en sterk anbefaling på 

hvilket oppmøte-basert triage-system som burde velges, men MTS virker å være et godt 

alternativ som er av de mest utprøvde. Kunnskapsgrunnlaget vårt viser at MTS i 

hovedsak er nyttig, men at det kan føre til både en undertriagering og overtriagering av 
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pasienter. Det viste også til at sykepleierens erfaring med MTS spiller inn på reabiliteten 

av systemet. Det er derfor viktig å gjøre sykepleierne som skal bruke systemet bevisste 

på MTS sine svakheter, og ikke minst gjøre dem bevisste på at systemet bedres når det 

brukes av dyktige og erfarne sykepleiere.   
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