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ABSTRACT 

Aim: An evaluation of the new system used to prioritize the urgency of ambulance 

transportation of patients from one health care facility to another. Does the new system affect 

the communication or time spent booking an ambulance? And does the system give an 

accurate prioritization? 

Background: The Norwegian Emergency Medical Communication Center (EMCC) are in 

addition to administrating emergency calls from the public, responsible for administrating and 

coordinating transportation of all patients in need of emergency assistance and surveillance 

during transport.   

In December 2018 The EMCC in Oslo introduced a new electronical system for how they 

evaluate what prioritization a patient should have. The new system is based on acknowledged 

scoring systems, such as National Early Warning Score 2.  

Methods: Two different electrical surveys were sent out to the users of the system. One to 

employees at the Emergency Medical Communication Center, who receiver the order and 

another to employees at Emergency Rooms (ER) who places the order. Quantitative data was 

collected and analysed. Data about was also collected from the EMCC own registrations. 

Results: 170 people took part in the surveys. The average time spent on placing an order has 

increased with a minute during the two years that have passed since the new system was 

introduced. Employees at the EMCC are in general more satisfied than the employees of the 

ER 

Conclusion: This thesis shows that the system is a good supporting tool for employees at the 

ECC while receiving and coordinating a transportation order, but they cannot follow its 

recommendation for prioritizing without listen to the treating staff’s evaluations of the 

patient’s condition. 
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FORKORTELSER  
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INNLEDNING 

Bakgrunn 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av den landsdekkende medisinske 

nødmeldetjenesten. De har som hovedansvar å betjene det medisinske nødnummeret 113, som 

sikrer befolkningen direkte kontakt med helsepersonell ved behov for øyeblikkelig hjelp. I 

tillegg mottar AMK ambulansebestillinger fra annet helsepersonell. 

AMK har sammen med ambulansetjenesten i sine områder ansvaret for transport av alle 

pasienter med behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåking under transport.1 De 

koordinerer dermed et stort antall oppdrag med ambulanse, luftambulanse og båtambulanse 

og kontaktes av et stort antall bestillere av sine tjenester. I tillegg til å koordinere og prioritere 

den enkelte utsendelse, må AMK ha helhetsbildet i bakhodet, slik at området til enhver tid har 

en best mulig akuttmedisinsk beredskap.  

AMK Oslo har ansvar for Oslo, tidligere Østfold og tidligere Akershus (som nå er en del av 

Viken), samt Kongsvingerregionen i Innlandet2. 

AMK bruker Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) som beslutningsstøtteverktøy ved 

meldingsmottak. AMK Oslo benytter seg av 3. utgave. Ved mottak av ambulansebestillinger 

brukes kapittel fem Bestilte oppdrag (Andre AMK-sentraler i Norge bruker 4. utgave, hvor 

det aktuelle kapittelet, Bestilte oppdrag, er kapittel seks). Videre graderes turene med ulike 

hastegrader etter hvilken prioritering pasienten burde ha. De ulike hastegradene navngis med 

en farge. Svært forenklet deles turene inn i: 

Rød tur / akutt Ambulanse sendes umiddelbart, med utrykningskjøring 

Gul tur / haster Ambulanse sendes så raskt som mulig 

Grønn tur / vanlig Ambulanse sendes så snart det er ledig ressurs og beredskapen i 

området er ivaretatt. 
 

Tabell 1: Inndeling av hastegrad 

Bestillere av ambulansetransport er helsepersonell som trenger bistand til transport av 

pasienter innad i helsesektoren. Det kan for eksempel være fra legevakt eller fastlegekontor til 

 
1 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften), § 3, pkt. e.  
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sykehus. Ved legevaktene er det ulik praksis på om legen selv bestiller transporten eller om 

det delegeres til sykepleier/annet helsepersonell. 

Før desember 2018 var det bestilleren selv som avgjorde transportens hastegrad, i samråd med 

AMK-operatøren. I dette lå en forutsetning om at bestillere skulle ha forståelse for hva de 

forskjellige hastegradene innebærer. 

I samtale med representanter fra legegruppen våren 2019 oppgir de at AMK Oslo i flere år har 

fått inntrykk av et svært varierende kunnskapsnivå om sine tjenester og de opplevde stor 

spredning i kvaliteten på ambulansebestillinger. En av utfordringene har vært den nevnte 

forventningen om at bestiller skal ha detaljert kunnskap om hvilke tilstander som samsvarer 

med de ulike hastegradene. At kunnskapen om de ulike hastegradene har vært svært 

varierende, har resulterte i en gjentakende utfordring der bestiller uttrykker et ønske om en 

hastegrad som AMK oppfattet at ikke samsvarte med pasientens tilstand. Dette har tidvis 

resultert i både over- og undertriagering av de bestilte oppdragene.  

Med overtriagering menes at pasienten får en høyere prioritering enn deres 

tilstand/problematikk trenger. Med undertriagering menes det at pasienten prioriteres til å 

trenge en lavere hastegrad enn deres tilstand tilsier. 

Unødvendig høy hastegrad til pasienter som kan vente, kan resultere i en svekket beredskap 

for befolkningen.  På den annen side vil en undertriagering føre til nedprioritering av 

pasienten og kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte om transport og 

sykehusbehandling forsinkes. 

En annen utfordring har vært AMKs mulighet til å presist differensiere mellom ulike oppdrag. 

Som nevnt brukes Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) som 

beslutningsstøtteverktøy. Kapittelet som brukes ved ambulansebestilling benytter seg blant 

annet av beskrivelser av «stabile» og «ustabile» vitalia hos pasienten for å skille mellom 

hastegrader. AMK Oslo har opplevd at dette gir liten mulighet for presis differensiering 

mellom hastegrader – både mellom ulike oppdrag og for det enkelte oppdraget. 
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Figur 1: Den norske legeforeningen (2009, s.13-14).  

 

I desember 2017 sendte AMK Oslo brev til helsedirektoratet hvor de ba om en klargjøring 

vedrørende legers anledning til å rekvirere ambulanse og AMK-sentralens vurdering av 

hastegrad. I april 2018 kom Helsedirektoratet (Hdir) med et svar, hvor de klargjør AMKs 

ansvar for ambulansebestillinger og for vurdering av hastegrad og prioritering av ressurser, 

både sett opp mot pasientens tilstand og ressurstilgangen i øyeblikket. Helsedirektoratet gikk i 

sitt svar langt i å tillegge AMK ansvaret for å vurdere hastegraden, samtidig som AMK skal 

være lydhør for bestillers vurdering. (Helsedirektoratet (2018) 

Siden AMK erfarte en gjentakende utfordring med hastegraden på ambulansebestillinger og at 

de nå hadde fått en avklaring av ansvarsforhold i valg av hastegrad besluttet AMK Oslo å lage 

et nytt system for ambulansebestilling i 2018.  

Et digitalt skjema for hastegradbestemmelse ble utviklet av IKT-utviklere på AMK Oslo i 

samarbeid med legegruppen. Skjemaet er lagt inn i et av IKT-systemene som benyttes for 

pasienthåndtering og koordinering av ressurser i AMK Oslo. Det ligger altså på OUS sitt 
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interne nettverk, innenfor brannmurer og utilgjengelig for ekstern PC. Systemet har ingen 

direkte integrasjon med noen andre av dataverktøyene som brukes i AMK. Det lagres ikke 

persondata, tidspunkt, hentested eller annen informasjon som kan identifisere pasienten i 

systemet. Den eneste informasjonen som lagres er en bestillings-ID, men det er ingen 

tilgjengelig koblingsnøkkel for disse to henvendelsene for andre enn eventuelt 

systemutviklerne. 

Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret 

somatisk tilstand har som formål å bidra til tidlig gjenkjennelse av en forverret somatisk 

tilstand og iverksettelse av adekvate tiltak som sikrer en god og forsvarlig pasientbehandling. 

Målgruppene for rådene er helsepersonell på alle nivå, inkludert relevante virksomheter som 

legevakt og prehospital tjeneste. I kapittel 3 Observasjon og kapittel 4 Respons og 

kommunikasjon står det som råd at «Virksomheten kan benytte validerte scoringsverktøy som 

for eksempel National Early Warning Score 2, NEWS2». Det står at det kan brukes som et 

supplerende hjelpemiddel sammen med helsepersonellets kompetanse og kliniske skjønn. 

(Helsedirektoratet (2020)) 

AMK Oslos nye system ble innført i desember 2018 og baserer seg på kjente 

scoringssystemer som NEWS2(Royal College of Physicians (2017)), Pediatric Early Warning 

Score, PEWS, for barn(Pedsafe (2019)) og Quick Sequential Organ Failure Assessment 

Score, qSOFA (Holmen Innovative Solutions AS (2016)). Innringer oppgir verdier og funn 

fra undersøkelsen av pasienten, AMK-operatørene fører målingene i skjemaet, som videre 

bruker de nevnte scoringsverktøyene i en algoritme som genererer en hastegrad for den 

aktuelle pasienttransporten. Dette gjøres basert på verdier og grenser fastsatt av 

systemutvikler og legene ved AMK Oslo.  AMK-operatør kopierer informasjonen fra 

systemet til pasientjournalen i AMIS og deretter nullstilles skjemaet. 

Verdiene som må oppgis er pasientens respirasjonsfrekvens, blodets oksygenmetning, 

temperatur, blodtrykk og hjertefrekvens (puls). Videre i oppgaven omtales de ofte som vitalia. 

Pasientens bevissthetsnivå og andre behov for transporten skal også oppgis. 
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Figur 2: Skjermbilde av skjemaet AMK-operatører fyller ut under ambulansebestillinger med somatisk problemstilling 

 

Systemet skal kun benyttes på pasienter som er vurdert av lege, og som skal transporteres fra 

legevakt/fastlegekontor og «oppover i systemet», dvs. til høyere omsorgsnivå, som oftest til 

sykehus.  

Enkelte tidskritiske tilstander har normale vitalia 

og de fanges dermed ikke opp av systemet. Ved 

mistanke om en slik tilstand kan operatørene 

krysse av mistenkt diagnose. Disse tilstandene 

vil få rød hastegrad uavhengig av vitalia. 

Om problemstillingen for bestillingen er psykiatri, velger AMK-operatørene dette og får opp 

et eget skjema. Skjemaet baserer seg bl.a. på det validerte skåringsverktøyet Brøset Violence 

Checklist, BVC (Helsedirektoratet (2018)) som brukes til å vurdere risiko for nært forestående 

vold 

 

Figur 3: Skjermbilde fra skjemaet. Viser hvilke akutte tilstander 

som prioriteres rødt uavhengig av oppgitte vitalia  
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Figur 4: Skjermbildet av skjemaet som benyttes ved psykiatrisk problemstilling under ambulansebestilling  
 

Informasjon om ny ordning og en liste over hvilke målinger og rekkefølgen 

skjemaet/systemet krever ble sendt ut til alle legevakter i AMK Oslos nedslagsfelt i forkant av 

innføringen. 

Formål 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke og oppsummere erfaringene med det nye 

ambulansebestillingssystemet etter to års bruk. AMK Oslo vil høre om erfaringene fra AMK-

operatørene som tar imot bestillingene og fra legevaktansatte som bestiller. Systemet skal 

evalueres med hensyn til effekten på kommunikasjonen mellom mottaker og bestiller, samt 

tidsbruk per bestillingen. Det er også ønskelig å utrede hvorvidt systemet oppleves som faglig 

sterkt. Det vil så vidt også ses på om det finnes ulike erfaringer ved de ulike legevaktene. 
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METODE 

Undersøkelsen går inn i en prosjektoppgave ved Det medisinske fakultet, UiO. 

Valg av metode 

Opprinnelig ønsket AMK Oslo å gjennomføre to evalueringer, en kvantitativ og en kvalitativ.  

Gjennom spørreundersøkelse og intervjurunder ønsket de å se på systemets effekt hos AMK, 

ambulansepersonell og bestillere (fastlege og legevakt).  Hos ambulansetjenesten ville man 

undersøke hva deres vurdering var av om hastegrad samsvarer med bestillingen når skjemaet 

var brukt.  Hos ansatte i AMK og blant bestillere ønsket man å undersøke tilfredshet og 

hvordan de opplevde systemet. 

Grunnet tid og ressurser tilgjengelig er oppgaven spisset ned til å fokusere på tilfredshet hos 

operatører hos AMK Oslo og bestillere ved legevakter gjennom å se på bruk av systemet, 

kommunikasjon, tidsbruk og faglig treffsikkerhet ved ambulansebestilling. Evalueringen er 

gjennomført ved kvantitativ analyse av spørreskjemabesvarelser.  

 

Utvelgelse av deltagende legevakter 

AMK Oslo har 15 legevakter i sitt nedslagsfelt. Syv av disse er valgt ut til å delta i 

spørreundersøkelsen: Allmennlegevakten i Oslo, Oslo skadelegevakt, Nedre Romerike 

legevakt, Nes legevakt, Fredrikstad legevakt, Sarpsborg legevakt og Kongsvinger legevakt. 

I selve utvelgelsesprosessen er det vektlagt å få med representanter for de ulike områdene 

AMK Oslo har koordineringsansvar for, i tillegg til at både små og store legevakter skulle 

være representert i undersøkelsen. Med «ulike områder» menes de gamle fylkesgrensene, som 

tidligere har hatt sine egne AMK-sentraler. 

 

Gjennomføringen av undersøkelsen 

Høsten 2020 ble det sendt ut to ulike elektroniske spørreundersøkelser3 – et til operatører ved 

AMK og et annet til ansatte ved de syv deltakende legevaktene. Undersøkelsene har en 

kombinasjon av avkrysning, flervalg og fritekst. I all hovedsak får deltakerne presentert en 

 
3 Skjemaene ligger vedlagt som vedlegg LAGE KRYSSREFERANSER 
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påstand, som de kan stille seg litt enig, helt enig, verken enig eller uenig, litt uenig eller helt 

uenig til. Spørreskjemaene er utformet i UiOs program Nettskjema og ligger som vedlegg.  

Det forsøkt å ha spørsmål som kan besvares uavhengig av om man har erfaring fra gammel 

ambulansebestillingsordning eller ikke.  

Fire hovedtemaer belyses:  

• Bruk av systemet  

• Kommunikasjon   

• Tidsbruk  

• Treffsikkerhet  

Med treffsikkerhet menes det om systemet gir pasientene den korrekte hastegraden. Altså om 

pasienten får den hastegrad deres tilstand krever eller om systemet prioriterer dem for høyt 

eller for lavt. 

AMK- og legevaktpersonellene har mottatt to ulike skjemaer, men spørsmålene er så like som 

mulig, slik at man også kan sammenlikne bestillers og mottakers opplevelse. Begge skjemaer 

har samme hovedtemaer og omtrent samme lengde. 

Lenke til skjemaene er distribuert til lederne ved AMK Oslo og de deltakende legevaktene, 

som har videreformidlet både lenke og informasjon om skjemaene til sine ansatte. Lederne 

har rapportert antall ansatte som har mottatt skjemaet, slik at svarprosenten kan beregnes. 

I forarbeidet til utarbeidelsen av skjemaene og hovedtemaene/fokusområder har jeg hospitert 

ved både AMK Oslo og Allmennlegevakten i Oslo. Begge steder har jeg hatt samtaler med 

ansatte jeg har vært i kontakt med, om hvilke aspekter som er viktig for dem. Disse 

tilbakemeldingene har jeg tatt med meg inn i utarbeidelsen av skjemaene, slik at de 

problemstillingene som er aktuelle for de som møter systemet i hverdagen, er de temaene som 

blir belyst og undersøkt. 

 

Data fra AMIS 

I tillegg til spørreskjemaene er det blitt hentet ut data fra Akuttmedisinsk informasjonssystem 

(AMIS), som er AMKs hendelsesbaserte pasientjournal. Tallene ble hentet ut i slutten av 

november 2020 av Ola Græsli, paramedic/IKT-rådgiver ved AMK Oslo.  
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Det er hentet ut tall på samtaletid fra ni måneder i 2017, hele 2018, hele 2019 og elleve 

måneder i 2020 (t.o.m. november). I tillegg er det hentet ut tall på responstid fra 2018 og 2020 

(t.o.m. november). Med responstid menes tiden fra første henvendelse til AMK er registrert til 

ambulansen ankommer hentestedet. Responstiden for de ulike hastegradene (rød, gul og 

grønn) på bestillinger fra legevakt er funnet ved å hente ut en gjennomsnittlig ventetid for hele 

AMK Oslos ansvarsområdet. 

Tallene skal brukes til å kunne vurdere den faktiske tidsbruken opp mot den opplevde 

tidsbruken på både ambulansebestillingen og responstiden. 

 

Fordeler med valgt metode 

Undersøkelsen tar for seg et bredt tema med konkrete ting man undersøker, det vil gi gode 

muligheter til evaluering og kvalitetsforbedring innad i AMK. 

Det er tilgjengelig for en stor gruppe ansatte. Deltakelsen tok kort tid og man var anonym.  

Undersøkelsen var mulig å gjennomføre for en person og den er lett å reprodusere.  

 

Analyse  

For å vurdere responsen er det regnet ut p-verdi i programvaren IBM SPSS Statistics for en 

del av svarene. Kategoriene «helt enig» og «litt enig» slått sammen til en rad og «helt uenig» 

og «litt uenig» til en annen rad. Kolonnene i skjemaet er det så fylt ut antall ansatte ved AMK 

eller legevakt som er enig eller uenig.  Dataen er blitt analysert og P-verdien er funnet via 

Pearson kji-kvadrat test.  

 

Gyldighet (validitet) 

Gyldighet kan også uttrykkes som relevans – har man faktisk fått svar på problemstillingen?  I 

denne undersøkelsen vil man, selv om den er liten, få indikasjoner på hvordan systemet 

oppleves og fungerer for både bestiller og mottaker.  Videre får man indikasjoner på hvilke 

områder det kan være interessant å undersøke nærmere i nye prosjekter.    



15 

 

Personvern og etikk 

Undersøkelsen har vært anonym og frivillig. Deltakerne oppgir ingen e-post, kjønn eller 

annen direkte identifiserende informasjon. I undersøkelsen er det frivillig å svare på enkelte 

indirekte identifiserende spørsmål, som hvilket tidligere fylke man sogner til, stilling ved 

arbeidsplassen og om de har utført ambulansebestillinger siden før det nye systemet ble 

innført i desember 2018. Ingen av disse gir i kombinasjon mulighet til å finne ut hvem som 

har svart på undersøkelsen.  

 

Informasjon om resultatpresentasjonen 

Alle prosenter som presenteres, er rundet av til nærmeste hele prosent.  

Nettskjema lager rapporter fra sine skjemaer. Der får man oversikt over hvor mange som har 

valgt de ulike alternativene, både i antall og prosent, samt lister med alle fritekstsvar. I tillegg 

er hver enkel besvarelse gått gjennom manuelt og lagt inn i tabeller i Excel. Grunnet svært 

ulike gruppestørrelser er det kun valgt å dele opp legevaktbesvarelsene i tre grupper etter 

geografisk tilknytning: Oslo (Allmennlegevakten og Skadelegevakten i Oslo), Østfold 

(Fredrikstad og Sarpsborg legevakt) og Akershus/Innlandet (Nedre Romerike, Nes og 

Kongsvinger legevakt). 

Grunnet antall besvarelser fra og beliggenhet på Kongsvinger legevakt (som for øvrig er den 

eneste legevakten i Innlandet som faller inn i AMK Oslos nedslagsfelt) er besvarelsene fra 

Akershus og Innlandet slått sammen.  

Kongsvinger legevakt har kun vært en del av AMK Oslos koordineringsansvar siden 2019, så 

selv om ansatte har erfaring fra før desember 2018, har de ikke erfaring med AMK Oslos 

gamle ordning. 
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RESULTATER 

AMK 

INTRODUKSJON 

Undersøkelsen ble sendt ut til 120 AMK ansatte. 64 ansatte besvarte undersøkelsen, som gir 

en svarprosent på 54%.  

Deltagerne bestod av omtrent 40% ressurskoordinatorer, 40% medisinske operatører og 20% 

andre hovedfunksjoner ved AMK (herunder operasjonsledere, luftambulansekoordinatorer og 

de som ikke ønsket å oppgi sin hovedfunksjon ved AMK). Gruppen «andre» er slått sammen 

grunnet få besvarelser per gruppe. 

83% av de som svarte har erfaring fra før systemet ble innført i desember 2018.  

BRUK AV SYSTEMET – BRUKERVENNLIGHET OG OPPLÆRING 

95% av deltakerne svarer at de alltid eller oftest benytter systemet ved ambulansebestillinger. 

De resterende 5% svarte at de kun bruker systemet av og til. Dette begrunnet de med at å 

bruke systemet tar for lang tid og skaper konflikt, samt at syste.   

Et stort flertall er litt eller helt enig i at de at de forstår hva som menes med hvert enkelt felt i 

skjemaet. De fleste er også enig i at opplæringen har gjort dem rustet til å bruke det. 

Halvparten av deltakerne er helt enig i at de vet hvor de kan få hjelp dersom de opplever 

problemer med systemet, mens den resterende har mindre eller større usikkerheter knyttet til 

dette.  

 

Figur 5: Brukervennlighet for AMK-operatører 
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Dersom det er problemer med systemet vet jeg hvor jeg
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KOMMUNIKASJON 
De aller fleste opplever at å bruke systemet 

forsterker deres trygghetsfølelse i 

avgjørelsen om hastegrad. De synes at bruk 

av systemet gjør det lettere å holde fast på 

avgjørelsen om hastegrad i en eventuell 

uenighet med innringer. Omtrent en 

tiendedel av deltakerne er litt eller helt 

uenige. 

På spørsmål om å bruke systemet fører til 

konflikt om hastegrad er meningene relativt 

jevnt fordelt. Omtrent halvparten synes det 

fører til konflikt og den andre halvparten 

synes det ikke. 

 

 

Nesten alle opplever at vitalia skal oppgis 

gir en tydelig ramme for samtalen med 

innringer. Ingen er uenig. Nesten like 

mange er litt eller helt enig i at bruken av 

vitalia forenkler deres oppgave ved mottak 

av ambulansebestilling. Ingen er helt uenig, 

men noen få er litt uenig.  

80% av de ansatte fra AMK svarer at 

bruken av vitalia gjør det tydelig for dem 

hvilken tilstand pasienten er i. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Hvordan AMKs ansatte opplever at å bruke systemet påvirker 

kommunikasjonen 
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Figur 7: Hvordan synes AMK-operatørene at bruken av vitalia påvirker 

kommunikasjonen?  
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TIDSBRUK 

Svarene om tidsbruk er omtrent tredelt i om samtalens lengde er blitt lenger, kortere eller 

uendret, med et lite flertall som opplever at samtalens lengde er blitt lenger. 

 

TREFFSIKKERHET 

Flertallet som regel enig i systemets valg av hastegrad (81%).  

Dersom de setter en annen hastegrad enn systemet foreslår, svarer omtrent halvparten at de 

endrer til en høyere hastegrad og den andre halvparten at de endrer begge veier. Et fåtall sier 

at de setter en lavere hastegrad. Ingen svarte at de aldri endrer.  

Omtrent halvparten av de ansatte endrer hastegraden oppover minst én gang per vakt. 

Operatørene svarte på årsakene til at de endret hastegrad oppover. De kunne velge mer enn en 

årsak: 

 

Figur 8: Diagnoser systemet ikke er tilstrekkelig sensitivt for, som gjør at AMK-operatøren setter høyere 

hastegrad enn systemet anbefaler  

 

Ved avkrysning av svaralternativet «Det er enkelte tilstander (foruten traume) systemet ikke 

fanger opp» og «annet» fikk man opp muligheten til fritekstsvar for å utdype.  

I fritekstsvarene gjentas disse diagnosene som årsak til at det settes høyere hastegrad: 

• Pasienter med dårligere klinikk enn hva NEWS-score avslører. F.eks. 

kompenserende pasienter med risiko for akutt forverring av sepsis eller delirium. 

• Skader og ulykker. Særlig eldre med lårhalsbrudd. 

• Cerebrale hendelser og nevrologi. Slag, svimmelhet, hodepine og endret GCS. 
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• Hjerteproblematikk. Pågående brystsmerter med normale EKG 

• Blodprøver som viser lav Hb, høy CRP eller elektrolyttforstyrrelser 

• Psykiatripasienter som enten tar opp mye ressurser eller har høy rømningsfare 

• Totalbildet som kommer frem i dialog med innringer 

Flertallet av AMK-operatørene setter en lavere hastegrad enn systemet foreslår sjeldnere enn 

ukentlig. Rett under 20% gjør det minst én gang per vakt. Operatørene har svart på hvorfor 

man eventuelt gir en lavere hastegrad. De kunne velge mer enn en årsak: 

 

Figur 9: Årsaker til at AMK-operatører setter en lavere hastegrad enn systemet foreslår  

 

Flertallet av dem som har svart noe i fritekstalternativene under «min faglige vurdering» eller 

«annet» har oppgitt at pasienten har en habituell tilstand som gir høy NEWS-score og at de da 

endrer i samråd med bestiller. 

GENERELL TILFREDSHET  

Flertallet av deltakerne fra AMK er generelt svært fornøyd med 

ambulansebestillingssystemet. Et fåtall er litt eller svært misfornøyd. Svarene er relativt likt 

fordelt på spørsmål om de synes det er verdt å bruke tiden systemet krever. 

 

Figur 10: Generell tilfredshet hos AMK-operatører 
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Til slutt hadde de mulighet til å gi generelle tilbakemeldinger som fritekstsvar. Avgitte svar 

tok for seg brukervennligheten, kommunikasjon og fag. Flere hadde tilbakemeldinger og 

ønsker om forbedringer av systemet.  

Legevakt 

INTRODUKSJON 

Totalt ble skjemaet sendt ut til minst 261 legevaktansatte og det kom inn 106 svar. En større 

legevakt har ikke gitt beskjed om hvor mange ansatte skjemaet er sendt til og ved en annen 

legevakt ble spørreskjemaet sendt ut til alle ansatte, inkludert dem som ikke har ansvar for 

ambulansebestillinger. Det er derfor ikke mulig å regne ut en korrekt svarprosent. Dersom det 

kun var sendt til de 261 som er meldt inn og alle disse var i målgruppen, hadde man fått en 

svarprosent på 41%. 

Av dem som har besvart undersøkelsen er 13% er leger, 78% er sykepleiere og de resterende 

prosentene utgjøres av medisinstudenter, koordinator/teamleder og dem som ikke ønsker å 

oppgi sin stilling.  

75% av dem som har svart på undersøkelsen, arbeidet med ambulansebestilling ved 

legevakten før nytt system kom i desember 2018. 

84% av deltakerne bestiller ambulanse minst én gang per vakt.  

Omtrent to femtedeler av deltakerne arbeidet i Oslo, to femtedeler i Østfold og en femtedel i 

Akershus/Innlandet. 
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BRUK AV SYSTEMET – INFORMASJON OG OPPLÆRING 

Deltakerne ble spurt om de fikk informasjon om hvordan AMK vil at en ambulansebestilling 

skal gjennomføres, altså om man fikk informasjon om at det kom ny ordning, hvordan denne 

nye ordningen ville endre gangen i ambulansebestillingssystemet og hvilke parametere som 

skulle oppgis i hvilken rekkefølge. Omtrent halvparten 

svarer at de fikk tilstrekkelig med informasjon. Ca. 25% 

fikk informasjon, men ønsket at de hadde fått mer. De 

resterende fikk enten ikke tilbudet eller husker ikke 

Ulike områder: Østfold svarte flertallet at de hadde mottatt 

tilstrekkelig informasjon. I Oslo var det omtrent 

halvparten. I Akershus/Innlandet sier nesten halvparten at 

de ikke har mottatt informasjon om 

ambulansebestillingssystemet.  

 

 

KOMMUNIKASJON 

I samtale med AMK opplever omtrent halvparten rom for diskusjon angående hastegrad, 

mens den andre halvparten opplever det ikke. Dersom det oppstår uenighet er det et økt antall 

som er helt uenig i at deres mening ikke blir hørt.  

 

Figur 12: Legevaktoperatørers opplevelse i samtale med AMK 
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Figur 11: Informasjon om 

ambulansebestillingssystemet til legevaktansatte  
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Geografiske ulikheter: I Akershus/Innlandet er meningene delt jevnt med halvparten enig og 

den andre halvparten uenig. I 

Østfold er det omtrent 70% som 

ikke opplever rom for diskusjon. I 

Oslo opplever omtrent 70% rom 

for diskusjon om hastegrad. 

 

For å generere en hastegrad i 

systemet må pasientens vitalia, altså de målte verdiene, oppgis. Omtrent 2/3 mener dette gir 

en tydelig ramme for samtalen. Litt under halvparten mener vitaliabruken forenkler deres 

oppgave ved ambulansebestilling.  

Meningene er jevnt fordelt om det å oppgi vitalia gjør det enklere å formidle pasientens 

tilstand. 40% synes det gjør det lettere, mot 40% som synes det ikke gjør det lettere. 

 

Figur 14: Hvordan synes legevaktoperatørene at bruken av vitalia  påvirker kommunikasjonen? 

Geografiske ulikheter: Det er ingen store forskjeller i hvordan de ulike legevaktområdene 

opplever at bruken av vitalia påvirker kommunikasjonen. Det eneste er at de ansatte i 

Akershus/Innlandet er litt mer enige i at det gjør det enklere å formidle hvilken tilstand 

pasienten er i enn både Østfold og Oslo.  

 

TIDSBRUK 

Nærmere halvparten opplever at tidsbruken per samtale har blitt lenger etter nytt system. 

Omtrent en tredel opplever den som uendret og en fjerdedel vet ikke.  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Figur 13: Geografiske forskjeller på opplevd rom for diskusjon i samtale med 

AMK 
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Over halvparten av de legevaktansatte mener at tiden de venter på en ambulanse, altså 

responstiden, er blitt lenger med nytt system.   

Geografiske forskjeller: Det er små eller ingen forskjeller mellom de ulike områdene.   

 

TREFFSIKKERHET 

Av de som vet hastegraden, svarer omtrent halvparten at de som regel er enig i systemets valg 

av hastegrad. Den resterende halvparten er litt eller helt uenig i dette. 10% svarer at de ofte 

ikke vet hvilken hastegrad som blir gitt.  

Flertallet er enige i at enkelte pasienter ikke får riktig av prioritering av AMK.   

Det er relativt jevnt fordelte meninger om AMK spør om tilstrekkelig informasjon til at 

systemet kan tildele en hastegrad.  

 

Figur 15: Legevaktoperatørenes opplevde grad av systemets treffsikkerhet  

 

Ved uenighet i AMKs valg av hastegrad svarer de aller fleste (>80%) at hastegraden skulle 

vært høyere. Operatørene svarte på hvilke diagnoser eller problemstillinger systemet ikke er 

sensitivt nok for. De kunne velge mer enn en årsak: 
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Figur 16: Tilstander og omstendigheter legevaktoperatørene opplever at systemet ikke fanger opp  

 

I fritekstsvarene for å utdype «tilstander foruten traume» og «annet» er det de samme tingene 

som AMK-operatørene svarte som går igjen. I tillegg nevnes også: 

• Overflytninger. Både til sykehus, sykehjem/KAD eller hjem 

• Pasienter som opptar store ressurser hos legevakt i vente på ambulansen, f.eks. 

pasienter med demens 

Geografiske forskjeller: De ulike legevaktene er stor sett enige. Elementene som vurderes 

ulikt er avstand, psykiatriske problemstillinger og traume.   

 

Figur 17: Geografiske ulikheter i hvilke tilstander legevaktene mener ikke fanges godt nok opp av syst emet 
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GENERELL TILFREDSHET 
Halvparten er generelt fornøyd med 

ambulansebestillingssystemet. En tredjedel er 

misfornøyde.  

Geografiske grupper: De ansatte i Oslo er mest fornøyd av 

de ulike områdene. Flertallet der er fornøyde, med en 

tredjedel som er svært fornøyd. Omtrent en femtedel er 

misfornøyde.   

De ansatte i Østfold er mest misfornøyd. Omtrent 

halvparten er misfornøyde, med nesten en fjerdedel som 

sier de er svært misfornøyd. En tredjedel er fornøyde 

Data fra AMIS 

SAMTALETID 

Fra innføringen av nytt system i desember 2018 til slutten av 2020 er det en generell, gradvis 

økning på samtaletiden. Det er noen månedlige forskjeller. Tiden per samtale er omtrent et 

minutt lenger i november 2020 enn medianen før nytt system. 

 

Figur 19: Linjediagram som viser gjennomsnitt på ambulansebestillingssamtalene per mån ed fra april 2017 

t.o.m. november 2020. Den gule pilen markerer innføringen av det nye systemet.  Rød hel linje er medianen fra de 
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Figur 18: Generell tilfredshet hos 

legevaktoperatørene, med geografiske ulikheter 

0 % 20 %40 %60 %80 %100 %

Oslo

Østfold

Akershus og Innlandet

TOTAL

Svært fornøyd Litt fornøyd

Verken Litt misfornøyd

Svært misfornøyd Vet ikke



26 

 

siste 10 månedene før nytt system ble innført (april 2017 t.o.m. november 2018). Medianen er funnet ved å sette 

dataen fra de ti månedene i stigende rekkefølge og deretter regne ut gjennomsnittet på de to midterste verdiene.  

For å illustrere forskjellene er medianen fra før nytt system videreført som stiple t linje. 

 

RESPONSTID 

Figur 20 viser gjennomsnittlig responstid på ulike hastegrader i januar-november i 2018 og 

2020, uavhengig av hentested. Fra mars 2020 stiger responstiden på alle hastegrader litt og det 

går ikke ned igjen til samme nivå som i mars resten av året.   

 

Figur 20: Linjediagram som viser gjennomsnittet av responstid på ulike hastegrader i 2018 mot 2020.  
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DISKUSJON 

Brukervennlighet 
BRUK AV SYSTEMET HOS AMK 
I et av fritekstsvarene sier en ansatt at det er svært varierende hvor flinke de ulike operatørene 

er til å bruke skjemaet. Denne undersøkelsen har ingen mulighet til å sjekke hvorvidt dette 

stemmer og dataene som er samlet inn her viser at et stort flertall bruker systemet. Man 

kartlegger ikke hva deltakerne legger i «som oftest» og det er en mulighet at de som bruker 

systemet minst, ikke har vært interessert i å evaluere det. 

BRUKERVENNLIGHET FOR AMK-OPERATØRER 
Systemet er forståelig og mulig å bruke etter opplæringen de har mottatt for et stort flertall av 

de ansatte. Det finnes et fåtall er operatører som har mindre eller større usikkerheter. Dette 

kan bety at AMK Oslo burde tilby mer opplæring til sine ansatte, kanskje også for de som har 

jobbet med det en stund.  

Ledelsen i AMK Oslo burde også formidle enda tydeligere hvor operatører kan henvende seg 

ved behov for hjelp da det er flere ansatte som ikke vet det. Videre må denne hjelpen være 

tilgjengelig. Det kommenteres i fritekstsvar at om man melder inn feil eller forslag får man 

ingen tilbakemeldinger og ingenting skjer.   

En mulighet for å møte denne utfordringen, kan være et kurs som går gjennom bruk av 

skjemaet i dybden, hvor operatørene kan stille spørsmål. Jevnlige gjennomganger på fagdager 

vil også være en anledning til å sørge for adekvat opplæring til alle ansatte.  

 

LEGEVAKTERS FORUTSETNING FOR BRUK AV SYSTEMET 
Omtrent halvparten av de legevaktansatte er ikke tilfreds med mengden informasjon de har 

fått om nytt system. Man kan anta at manglende informasjon vil føre til dårligere flyt i 

kommunikasjon, særlig siden bestilleren må forberede informasjon til bestillingen. Dersom 

bestilleren ikke vet at vitalia må oppgis og ikke opplever det som relevant for 

problemstillingen, vil dette kunne resultere i frustrasjon, potensiell diskusjon og ekstra 

tidsbruk på å hente inn målinger eller prøve å få gjennomføre bestillingen uten. En løsning er 

at AMK Oslo revurderer hvilken informasjon legevaktene fikk og hvordan. For å gjøre dette 

på en god måte burde det også kartlegges hvilken informasjon de legevaktansatte savner.  
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Kommunikasjon 
LEGEVAKTENS OPPLEVELSER I SAMTALE MED AMK 
Halvparten av legevaktens ansatte føler ikke at det er rom for diskusjon om hastegrad med 

AMK og ved uenighet er det enda flere som føler at de ikke blir hørt. En mulig forklaring på 

dette er at AMK ikke er lydhøre når de har fått ut en hastegrad av systemet. En annen årsak 

kan være at de legevaktansatte ikke har fått god nok informasjon om hvordan systemet 

fungerer og derfor føler at de ikke blir hørt/forstått. Dette ved første øyekast se logisk ut om 

man sammenlikner antall som har mottatt tilstrekkelig informasjon og antallet som opplever 

rom for diskusjon om hastegrad.  

Antakelsen om at fordelingen skyldes mengde opplæringen alene kan tilbakevises når man ser 

på de ulike geografiske områdene (Figur 11 og Figur 13). I Akershus/Innlandet er meningene 

jevnt fordelt mellom enig eller uenig i samme andeler som de som har fått tilstrekkelig 

informasjon og ikke. Det samme gjelder for Oslo. I Østfold derimot har et stort flertall mottatt 

info, men på tross av dette opplever de ansatte derfra minst rom for diskusjon av alle de tre 

områdene. Dette tyder på at selvopplevd tilstrekkelig informasjon ikke er eneste faktor som 

påvirker om man opplever rom for diskusjon i samtalen med AMK. Om man krysskobler 

svarene får man en p-verdi på 0,832, som igjen forsterker sammenhengen om at dette ikke er 

en sannsynlig årsaksforklaring.  

 

AMK – HVORDAN BRUK AV SYSTEMET PÅVIRKER KOMMUNIKASJONEN 
Med det nye systemet har AMK tydeligere hovedansvaret for å velge turens hastegrad. 

Flertallet av AMK-operatørene opplever at systemet er en støtte, som forsterker 

trygghetsfølelse og gjør det lettere å stå på avgjørelsen om hastegrad. At AMK-ansatte 

tør/klarer å holde på sin prioritering (forutsatt at den er korrekt) er viktig for å ivareta 

områdets beredskap.  

For det fåtallet som er helt uenig i at ambulansebestillingssystemet forsterker 

trygghetsfølelsen, oppklares det ikke systemet gjør dem usikre eller om de simpelthen ikke 

opplever noen økt trygghet ved å bruke det. For å komme nærmere årsakene til dette, må det 

trolig gjennomføres studier med fokusgruppe- eller individuelle intervjuer, som ville belyst 

flere av temaene fra denne undersøkelsen mer i dybden.  
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AMK VS. LEGEVAKT – EFFEKTEN AV AT VITALIA MÅ OPPGIS 
Om man sammenlikner svarene på hvordan bruken av vitalia påvirker kommunikasjonen, ser 

man at AMKs ansatte synes bruken av vitalia er mer nyttig enn de ansatte ved legevaktene. 

(Figur 7 og Figur 14). Et stort flertall hos AMK mener at det gir en tydelig ramme for 

samtalen, det forenkler deres oppgave i mottak av bestillingen og det gjør det tydelig hvilken 

tilstand pasienten er i. De ansatte ved legevaktene har mer delte meninger, hvor omtrent 

halvparten verken synes det forenkler deres oppgave eller gjør det enklere å formidle 

pasientens tilstand. Det er ingen forskjeller mellom de ulike legevaktene, som kan tyde på at 

informasjon i forkant ikke har noe å si. 

At et større flertall hos legevaktene synes det gir en tydelig ramme for samtalen kan skyldes 

kjennskap til systemet og hvilke vitalia som skal oppgis i hvilken rekkefølge. AMK-ansatte 

har en digital versjon av skjemaet foran seg, som gir god oversikt og guider dem gjennom 

utspørringen. Legevaktansatte kan ha fått ulik informasjon, som igjen kan gjøre at kravet om 

målinger føles rotete eller uhensiktsmessig.  En måte å forbedre dette på er å sende ut en 

papirversjon av skjemaet til legevaktene og henge opp disse ved telefonene som brukes til 

ambulansebestilling. 

Før nytt system kom var det ingen krav til hvor mye informasjon legevaktene trengte å oppgi 

om pasientene. Om man sammenlikner med gammel ordning, som flertallet av deltakerne fra 

legevakt har mulighet til å gjøre, krever det nye systemet mer forberedelser i forkant av 

bestillingen. Dette kan forklare hvorfor mange legevaktansatte ikke synes kravet om vitalia 

forenkler deres oppgave. 

En stor gruppe ved legevaktene synes ikke at bruken av vitalia gjør det enklere å formidle 

pasientens tilstand. En mulig årsak til dette er at vitalia i mange sammenhenger ikke oppleves 

som relevant for bestilleren i samtalen. Systemet og listen over vitalia gir ikke et tydelig 

hovedfokus. Det tar for seg de store linjene og prøver å utelukke/fange opp forhold som er 

tidskritiske. Om problemstillingen bestilleren ringer angående har et svært tydelig fokus, 

oppgir flere legevaktansatte at det føles frustrerende og uhensiktsmessig å måtte måle og 

oppgi alt av vitalia. Eksempelvis nevnes temperaturmåling av pasienter med brudd i foten.  

Mange legevaktansatte oppgir at betydningen av vitalia vektlegges for mye og at dette fjerner 

rom for det kliniske blikket. Eksempelvis vil en NEWS-score alene kunne maskere en kritisk 

tilstand. En NEWS-score er en øyeblikksvurdering og gir ingen garanti for at det ikke kan 

skje en akutt forverring. Flere legevaktansatte sier at det nye systemet ikke fanger opp 
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kompenserende pasienter med risiko for utvikling av f.eks. sepsis eller delirium. I tillegg 

finnes det tidskritiske tilstander som ikke gir unormale vitalia. Flere ansatte ved legevaktene 

mener derfor at deres vurdering må vektlegges i større grad, fordi en liste med vitalia og en 

NEWS-score ikke sier nok om pasienten.  

 

Tidsbruk 
BESTILLINGSSAMTALEN 
Tallene fra AMIS viser at samtalene i gjennomsnitt tar et minutt lenger tid ved slutten av 2020 

enn de gjorde før nytt system kom i slutten av 2018 (Figur 19). Ved desember 2018 ser man 

på grafen at det skjer noe. Samtaletiden gjør et hopp som sammenfaller med innføringen av 

systemet. Videre skjer det en gradvis gjennomsnittlig økning i samtaletiden de to neste årene, 

med noen månedlige variasjoner. Samtaletiden ser ut til å fortsatt øke, uten å ha nådd en 

stabilisering i lengde.  

Den største praktiske endringen med nytt system er kravet om at vitalia må oppgis. Det kan 

forklare hvorfor en stor gruppe legevaktansatte opplever subjektivt at samtalen tar lenger tid, 

fordi de som nevnt må gjøre flere forberedelser for å gjennomføre samtalen. Overleveringen 

av denne informasjonen kan også forklare hvorfor samtalen objektivt sett tar noe lenger tid nå 

enn før. Det som ikke kan forklares av overleveringen av vitalia er hvorfor samtaletiden 

fortsatt ser ut til å øke. Det er naturlig å tenke at samtaletiden enten skulle stabilisere seg eller 

til og med ha en liten nedgang etter at de ansatte ved både AMK og legevaktene er blitt vant 

til nytt system. Dette har foreløpig ikke skjedd og kan ikke forklares av vitaliabruk alene..  

Ola Græsli oppgir at man kan se den samme trenden med gradvis lenger samtaletid i alle 

AMKs kanaler. Dette gjelder altså også f.eks. 113-linja, hvor det er retningslinjer fra NIMN 

og ikke ambulansebestillingssystemet som brukes til triagering. Dataene over samtaletid på 

andre linjer er ikke tilgjengelig i denne studien, men er noe som burde undersøkes videre. 

Dersom det stemmer at samtaletiden på AMK øker i alle kanaler, må det finnes andre grunner 

i tillegg til ambulansebestillingssystemet.  
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RESPONSTID PÅ BESTILTE OPPDRAG 
Flertallet av legevaktansatte opplever at systemet gjør at ambulansens responstid er lenger. 

Om man ser på tallene fra AMIS (Figur 20) stemmer dette med tallene fra siste halvdel av 

2020, selv om enkelte av forskjellene er svært små.   

Om man ser på grafen ved januar og februar er det ingen forskjell mellom 2018 og 2020 på 

responstiden ved rød og gul hastegrad. For grønn hastegrad er responstiden kortere i 

begynnelsen av 2020 enn 2018. I mars 2020 skjer det en endring. Responstiden øker for alle 

hastegrader i 2020 og kommer seg ikke ned igjen til samme nivå resten av året. Denne 

endringen kan sammenfalle godt med covid-pandemiens ankomst til Norge, som også kan ha 

preget situasjonen resten av året. Man burde derfor hentet ut mer data, for å se på hvordan 

responstiden utviklet seg også gjennom 2019. Man kan altså fastslå at responstiden er litt økt 

for alle hastegrader ved slutten av 2020, men det er ikke mulig med tilgjengelig data å fastslå 

at dette skyldes systemets prioriteringer. 

Det kartlegges ikke hvorfor de legevaktansatte tror ventetiden er blitt lenger. Det er mulig at 

flere pasienter nå prioriteres lavere enn før og dermed også må vente lenger. For å undersøke 

dette burde det vært hentet ut tall fra AMIS på antall turer som kjøres av de ulike 

hastegradene før og etter nytt system. På den måten kunne man undersøkt om systemet 

virkelig har ført til en endring i prioriteringene av pasienter – uavhengig om den endrede 

prioriteringen er korrekt eller ikke. 

Om systemet gjør at flere pasienter får en lavere hastegrad og dermed må vente lenger, kan 

man også anta at enkelte andre pasienter må vente kortere enn før. Hvis det nye systemet 

f.eks. fører til at flere turer blir grønne istedenfor gule, så kan man tenke seg at ventetiden på 

grønn kanskje blir lenger, men at det er flere ambulanser tilgjengelig til å kjøre raskt på de 

høyere prioriterte, men da også færre, gule turene. Det burde derfor også verdt stilt mer 

utdypende spørsmål til de ansatte ved legevaktene om de opplever at alle pasienter må vente 

lenger enn før eller kun enkelte hastegrader.   

Man kunne også med fordel forsøkt å utrede om de ansatte ved legevaktene opplever at 

feilprioriteringer gjør at dårlige pasienter må vente lenger enn før eller om de generelt synes 

ventetiden er for lang.  
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Treffsikkerhet 
De ansatte ved AMK er mer enige i systemets valg av hastegrad enn de ansatte ved legevakt. 

Flertallet av legevaktansatte opplever at enkelte pasienter ikke får riktig prioritering av AMK.  

En mulig forklaring på at færre ansatte ved legevaktene som regel er enig i systemets valg av 

hastegrad er at de ansatte ved legevakt synes bruken av vitalia var mindre effektiv til å 

formidle pasientens tilstand enn det de ansatte ved AMK synes. Det kan tyde på at de AMK-

ansatte mener at de ved bruk av systemet har fått den oversikten de trenger til å vite 

pasientens tilstand, mens legevaktansatte mener informasjon mangler og dermed også er mer 

uenige i hastegraden. Denne undersøkelsen undersøker ikke objektiv hvorvidt systemet setter 

riktig hastegrad eller ikke. 

Et viktig spørsmål å stille er om systemet undertriagerer pasienter.. For å si dette sikkert må 

det gjennomføres en studie som undersøker dette nærmere, f.eks. ved å se hva 

ambulansearbeiderne opplever når reiser ut på ulike turer og finne data på hvor ofte turens 

hastegrad endres etter at ambulansearbeiderne har sett pasienten. Dataen som er tilgjengelig 

viser at det ved uenighet er >80% av de ansatte ved legevakten som synes hastegraden burde 

vært høyere. På tross av dette er halvparten av dem som regel enig i systemets valg av 

hastegrad. Det kan tyde på at selv om et høyt antall mener hastegraden burde være høyere ved 

uenighet, er det unntaksvis at de er uenige.  

Et annet spørsmål man kan stille er om de ansatte ved legevaktene er uenige i hastegradens 

farge eller om man synes ventetiden generelt er for lang. For selv hvis man ikke mener 

pasienten burde få komme først/høyere på prioriteringslista (altså få en høyere hastegrad), så 

kan ventetiden på f.eks. en grønn tur oppleves som alt for lenge. Det handler jo om den 

generelle ressurssituasjonen i AMK Oslos nedslagsfelt, ikke om prioriteringslisten er korrekt.   

Det er sjeldent AMKs operatører triagerer ned og de ansatte ved legevaktene mener tilnærmet 

aldri at hastegraden skulle vært lavere. Dermed kan vi anta at systemet ikke overtriagerer 

pasienters behov for hastegrad. Dersom AMK-operatørene setter ned hastegraden er er 

hovedårsaken at pasientens habituelle tilstand utløser en mer dramatisk NEWS-score enn 

klinikken tilsier. Både legevakt- og AMK-operatører oppgir at de er gode til å kommunisere 

med hverandre slik at nedtriageringen foregår i samråd med behandlende lege.  

Det burde tas med i betraktning at man ved en travel legevakt sjelden vil være misfornøyd 

med at ambulansen kommer raskere enn forventet. Slik spørsmålene er formulert, får man 

ikke virkelig kartlagt hvorvidt noen pasienter triageres for høyt, da man kan anta at 
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legevaktene i de fleste situasjoner vil være fornøyde med rask transport av sine pasienter. 

Dette kan igjen skille AMK og legevakt fordi AMK som sagt må se på alle transporter som en 

del av det store bildet og ivareta områdets beredskap.   

Både ansatte i AMK og ved legevaktene som opplever at enkelte pasienter får en lavere 

hastegrad enn de burde. Pasientgruppene som ikke fanges godt nok opp av systemet er 

komorbide, kompenserende pasienter med risiko for utvikling av sepsis, nevrologiske utfall, 

delir-, demens- og psykiatripasienter som krever mye ressurser å ha på avdelingen, pågående 

brystsmerter med normalt EKG, traume og kompliserte sykdomsbilder. Ansatte ved 

legevaktene opplever at systemet ikke gir rom for det kliniske skjønnet. 

Man kan også diskutere hvorvidt det trenger å være et mål at systemet skal lages slik at 

verken AMK- eller legevaktansatte aldri skal være uenige i hastegrad. For det første er det et 

spørsmål om det kunne vært mulig. For det andre er det et spørsmål om hvor mye informasjon 

dette skjemaet eventuelt ville kreve. For å gjøre selve bestillingen så kort og konsis som 

mulig, inkludert innhenting av målinger for bestiller, vil det være viktig å gjøre en 

prioritering. Hvilken informasjon er mest nyttig for flest pasientsituasjoner? Skjemaene skal 

fylles ut av helsepersonell og det er de samme fagpersonene som mottar hele 

bestillingssamtalen, som også har ansvar for vurderingen. Man må huske at ønsket med det 

nye systemet er å effektivisere, ikke nødvendigvis automatisere/digitalisere.  

TILSTANDER SYSTEMET IKKE ER SENSITIVT NOK FOR 
Spørreskjemaene til AMK og legevaktene ikke er identiske og det er derfor ikke alle 

alternativer som kan settes opp mot hverandre. Kun legevakt fikk alternativet «det er en 

psykiatrisk problemstilling» og kun AMK fikk alternativene «ønske fra innringer» og 

«ressurssituasjonen».  

Både ansatte i AMK og ved legevaktene som opplever at enkelte pasienter får en lavere 

hastegrad enn de burde. Pasientgruppene som ikke fanges godt nok opp av systemet er 

komorbide, kompenserende pasienter med risiko for utvikling av sepsis, nevrologiske utfall, 

delir-, demens- og psykiatripasienter som krever mye ressurser å ha på avdelingen, pågående 

brystsmerter med normalt EKG, traume og kompliserte sykdomsbilder. Ansatte ved 

legevaktene opplever at systemet ikke gir rom for det kliniske skjønnet. 

At systemet ikke fanger opp alt, vil kunne løses ved god kommunikasjon instansene i mellom. 

Et system som skal fanger opp alt vil dessuten kreve mye informasjon og det vil sannsynligvis 

ikke være hensiktsmessig.  
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Det er en tendens til at AMK er mer utrygge på systemet ved traumer enn de legevaktansatte. 

Dette kan skyldes at det er vanskeligere å bedømme et traume over telefonen enn når man ser 

den selv. 

Geografiske ulikheter: 

Når man sammenlikner de ulike geografiske gruppene, ser man at mange flere ansatte i 

Østfold enn ellers opplever at systemet ikke er sensitivt nok for psykiatriske problemstillinger. 

Hva dette skyldes er det vanskelig å si noe sikkert om. Om prevalensen av psykiatriske 

problemstillinger er høyere i Østfold, eller om legevaktenes kompetanse er annerledes enn i 

de andre områdene, finnes det ikke belegg for å hevde. Kanskje er systemet i 

spesialisthelsetjenesten for konferering og innleggelse annerledes på Sykehuset Østfold enn i 

de andre områdene, og dette kan eventuelt spille inn, men det er bare spekulasjoner og noen 

sikker forklaring på funnet er vanskelig å gi. 

Oslo har langt flere ansatte som oppgir traume som en diagnose systemet ikke er sensitivt nok 

for. Dette kan antakeligvis forklares av at en av to legevakter i Oslo er en skadelegevakt. 

Deres pasienter er traumepasienter, så hver gang man opplever å få lavere hastegrad enn det 

man synes pasienten trenger, vil man ha traume som årsak. 

 

Generelt / Til slutt 
Generelt er AMK er mer fornøyd enn legevaktene. Dette kan vi se jevnt gjennom hele 

skjemaet at en høyere andel av AMK-operatørene er fornøyd med systemets påvirkning på 

kommunikasjon og tidsbruk og med systemets treffsikkerhet. (p-verdi<0,001)  

Geografiske forskjeller: Legevaktene i Østfold hadde flest ansatte opplevde å ha fått 

tilstrekkelige informasjon om systemet, men på tross av dette er de mest misfornøyd. De 

opplevde minst rom for diskusjon om hastegrad og over halvparten av de ansatte opplevde 

ikke at systemet bidro til å forenkle formidlingen av pasientens tilstand.  

Et ikke-målbart forhold som kan forklare skillet mellom de ulike områdene er erfaringer fra 

ulike AMK. AMK Oslo overtok for AMK Østfold i 2015. AMK Oslo angivelig (personlig 

meddelt fra legegruppen i AMK Oslo) også før nytt system i 2018 hatt andre rutiner rundt 

bestilling enn AMK Østfold, hvor de har stilt høyere krav til informasjon om pasient. Om 

dette stemmer har legevaktene i Oslo dermed erfaring med at AMK er delaktig i avgjørelsen, i 

motsetning til ansatte ved legevaktene i Østfold med erfaring fra før 2015, som i større grad 
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har fått avgjøre hastegraden alene. Selv med noen år under AMK Oslo før nytt system, vil de 

ulike erfaringene kunne farge hvordan man opplever at AMK nå har hovedansvaret for 

hastegradsetting.  Dette vil jo påvirke både kommunikasjon, tidsbruk og generell tilfredshet. 

AMK er også mer enig enn legevaktene at det er verdt å bruke den tiden systemet krever (p-

verdi = 0,001). Men de ansatte fra legevaktene er mer enig i at det er verdt å bruke tiden 

systemet krever, enn de er fornøyd. Dette kan tyde på at man ikke synes 

ambulansebestillingen fungerer optimalt, men at systemet har en verdi å bruke. 

Geografi: Hvis man ser på de geografiske forskjellene er Oslo og Akershus/Innlandet mer 

fornøyde enn Østfold. Sett i sammenheng med de andre besvarelsene er dette også naturlig.  

 

Metodebegrensinger  
Et kort spørreskjema som forsøker å kvantifisere subjektive opplevelser klarer ikke å gå i 

dybden på alle temaer. Undersøkelsen kan kartlegge tendenser i begge grupper, men det er 

mangler mer informasjon for å konkludere med sikkerhet hvorfor de kartlagte tendensene er 

som de er.  

Undersøkelsen er frivillig og anonym. Dette gjør at man ikke kan følge opp om mottakerne 

har svart og man risikerer lav oppslutning eller at kun de med svært sterke meninger svarer.. 

Alt dette kan gi et bilde som ikke representerer hele ansattgruppas meninger. Dessuten er det 

en del leger som arbeider sjelden ved legevaktene og man kan ikke utelukke at de ikke har sett 

invitasjonen til å delta på sin jobbmail innen fristen gikk ut. Det kan gjøre at deres meninger 

ikke er godt nok representert i undersøkelsen. 

Svarprosenten kan ikke regnes ut helt nøyaktig, da enkelte av legevaktslederne ikke har 

oppgitt hvor mange ansatte undersøkelsen er sendt til, og andre ikke har hatt mulighet til å 

gjennomgå hvilke ansatte som gjennomfører ambulansebestillinger og istedenfor har sendt til 

et høyere antall personell.  

Legevaktene som er valgt ut, har svært ulike størrelser. Siden man ikke ser på hver enkelt 

legevakt hver for seg, vil meningene til en liten legevakt bli mindre synlige i mengden.   

Tall fra AMIS er ikke gjennomgått manuelt, så de kan inneholde enkelte feilregistreringer. 

Alle tall er gjennomsnitt fra hele måneder, og det er derfor vurdert at eventuelle 

feilregistreringer ikke burde gi signifikante funn. 
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De dataene fra skjemaene som er gjennomgått manuelt, vil kunne ha feilregistreringer – men 

de er dobbeltsjekket og totalprosentene stemmer når alt legges sammen.  

COVID-19:  
Covid-pandemien ankom Norge for fullt i mars 2020. Det har ført til helt spesielle 

restriksjoner på samfunnet og gjør at data hentet inn fra 2020 etter mars ikke er helt 

sammenliknbare med tidligere år. Dette skaper en stor begrensning når responstid for 2018 og 

2020 sammenliknes (26Figur 20). Deltakerne svarte på undersøkelsen høsten 2020 og deres 

opplevelser kan være farget av pandemiens omstendigheter. 

FORFATTERS FORUTINNTATTHET / INTERESSEKONFLIKTER 
Veileder Emil Iversen har vært en del av legegruppen som har vært med å utvikle skjemaet 

for ambulansebestillinger ved AMK Oslo. Han har AMKs perspektiv og er generelt positivt 

innstilt til systemet. Han har fra starten vært åpen om at han tror at systemet bidrar til mer 

korrekte graderinger av ambulansebestillinger. Dette har nok vært med å forme mine 

inntrykk, slik at jeg også forventer å finne ut at systemet er en god løsning.  

For å få med andre perspektiver og korrigere for eventuelle forutinntattheter har jeg hospitert 

ved Allmenlegevakten i Oslo. Her har jeg fulgt skiftleder gjennom dagen, sett hvordan 

ambulansebestillingen ser ut fra deres perspektiv og hatt samtaler med legene på vakt om hva 

de mener er ulemper og utfordringer med ambulansebestillinger.  

Fra juni 2020 har jeg vært deltidsansatt som operatør ved Nedre Romerike legevakt, en av 

legevaktene som er deltakende i undersøkelsen. Jeg har ingenting med ambulansebestillinger 

å gjøre og har ikke diskutert skjemaet på jobb.  

 

Veien videre 
Veien videre for å optimalisere ambulansebestillingene i AMK Oslos nedslagsfelt innebærer 

flere studier, hvor man kan gå mer i dybden på treffsikkerheten til systemet og om det har 

påvirket antall turer av de ulike hastegradene.  

Denne undersøkelsen har ikke kartlagt objektiv om pasienter blir liggende for lenge med 

påfølgende negativ helseeffekt. Dette hadde vært meget relevant å gjøre for å videre evaluere 

systemet (og ambulansetransport, beredskap og ressurssituasjon i AMK Oslos nedslagsfelt 

generelt). 
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For å si noe mer konkret om systemet treffer godt nok på det faglige burde man f.eks. 

kartlegge helt konkret hvor mange bestillinger som får en annen hastegrad enn systemet 

anbefaler og hva ambulansearbeidere opplever når de kommer til pasienten.  

Utover dette, har jeg laget en punktliste med tiltak som kan gjøres eller ting som burde ses 

videre på: 

• En kvalitativ undersøkelse med intervjuer hos ansatte både ved AMK og legevakt 

om systemet med fokus på treffsikkerhet og kommunikasjon.  

• Mer opplæring hos AMK og tydeligere kommunisering på hvor de kan henvende 

seg for hjelp  

• En evaluering hos AMK Oslo om det er noe man kan legge til i skjemaene for å 

fange opp tilstandene de ansatte nevner – eller om man er fornøyd med at disse 

tilstandene skal fanges opp av operatøren selv 

• En studie av ventetidens forsvarlighet hvor man objektivt undersøker om 

pasientenes ventetid på ambulanse setter dem i risiko for negative helseeffekter. 

Videre må man undersøke hvilke pasientgrupper som eventuelt ligger for lenge, 

f.eks. om røde turer er raske nok, men grønne turer ikke er det.   

• Gjøre en ny studie hvor man sammenlikner om det er forskjell på om det er leger 

eller sykepleiere som bestiller? Ved Nedre Romerike legevakt og Oslo 

Allmennlegevakt er det legene selv som gjennomfører bestillingen. Det har vært 

vanskelig å se på forskjellene mellom legenes opplevelse mot sykepleiernes da 

gruppestørrelsen av besvarelser ble svært ulik. Det burde f.eks. gjøres 

intervjurunder hvor man vet at man får med mange nok fra hver yrkesgruppe, for 

så å kartlegge om det påvirker flyten og opplevelsen av ambulansebestilling om 

det er behandlende lege som foretar kommunikasjonen eller om oppgaven 

delegeres til sykepleierne.  

• Det burde hentes ut tall fra AMIS på antall turer som kjøres som rød, gul og grønn.  

Det burde ses på om man f.eks. har fått ned antall gule turer og opp antall grønne 

turer. Altså om systemet har vært med å påvirke hvordan man prioriterer pasienter 

og setter hastegrader.  
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KONKLUSJON / AVSLUTNING  
I denne oppgaven har man ønsket å finne ut av om og i så fall hvordan 

ambulansebestillingssystemet AMK Oslo innførte i desember 2018 påvirker kommunikasjon, 

tidsbruk og treffsikkerheten ved ambulansebestillinger sett fra både AMKs og legevaktenes 

perspektiv. 

Det nye systemet er en god støtte for AMK-operatørene i valg av hastegrad og de er godt 

fornøyde med systemet. Legevaktene har mer delte meninger om systemet.    

Både ansatte i AMK og ved legevaktene som opplever at enkelte pasienter får en lavere 

hastegrad enn de burde og ansatte ved legevaktene opplever at systemet ikke gir rom for det 

kliniske skjønnet. At systemet ikke fanger opp alt, vil kunne løses ved god kommunikasjon 

instansene i mellom. Et system som skal fanger opp alt vil dessuten kreve mye informasjon og 

det vil sannsynligvis ikke være hensiktsmessig.  

Samtaletiden på bestillinger har økt etter innføringen av systemet, men det er ikke mulig å 

konkludere med at systemet står for denne økningen alene. Grunnet covid19 og data for en for 

kort periode er det ikke mulig å si om systemet har endret responstiden. 

En av hovedutfordringene i evalueringen av systemet er å skille mellom de som er 

misfornøyde med systemet/skjemaet og med dem som generelt er misfornøyd med 

situasjonen. Systemet er et forsøk på å effektivisere og optimalisere dagens ressurssituasjon. 

Ved dagens legevakter er det høyt press og mye å gjøre, så en misnøye med tilgjengelige 

ressurser er absolutt å forvente. Undersøkelsen har dermed ikke klart å kartlegge tydelig om 

systemet prioriterer godt mellom hva som burde være en gul eller en grønn tur, opp mot hva 

som bare er generelt for lite ressurser tilgjengelig.  
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VEDLEGG 
Vedlagt er to tabeller med skjermbilder av spørreskjemaene til legevakt og AMK. Til slutt 

ligger bildetekstlister med oversikt over tabeller og figurer i oppgaven. 
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Tabell 2: Vedlegg 1 - skjermbilde av spørreskjemaet tilsendt AMK 
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Tabell 3: Vedlegg 2 - skjermbilde av skjemaet tilsendt legevakt  
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