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Bakgrunn og mål

I denne rapporten oppsummeres hovedresultatene fra prosjektet «Tjenestedesign 
storbylegevakten».

Formålet med tjenestedesignprosjektet har vært å identifisere og beskrive en 
hensiktsmessig pasientflyt for de ulike brukerreisene i ny storbylegevakt. Vi har 
sett både på pasientreisene overordnet fra mottaksfunksjonene og frem til de ulike 
tjenesteområdene, og på pasientreisene innen og mellom de enkelte tjenesteområdene. 
Resultatene skal fungere som et underlagsmateriale for å konkretisere arealbehov i ny 
Storbylegevakt frem mot skisse og forprosjekteringsarbeidet som igangsettes primo 
2017.
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Prosess

Prosjektet er løst gjennom en tre-stegs 
tjenestedesignprosess. De tre stegene i 
prosessen har bygd på hverandre, og har hatt 
til dels ulikt fokus. Formålet med prosjektets 
første steg var å definere hvilke funksjoner 
og pasientgrupper en skulle beskrive, samt å 
sikre at prosjektet ble forankret hos relevante 
interessenter. 

I andre steg jobbet vi med å kartlegge 
nåstituasjonen for pasientreiser ved funksjonene 
som skal inngå i ny Storbylegevakt, samt 
å identifisere mulighetsrom for fremtidens 
pasientreiser. 

I prosjektets siste steg har fokuset vært 
på å oversette innsiktene til overordnede 
arbeidsprinsipper, samt visualisere hvordan 
effektive fremtidige pasientreiser kan løses. 

STEG 1
Definere

Aktiviteter
• Intervjuer med ledere for 

skade og allmenn
• Innledende observasjoner i 

Storgata 40.
• Referansegruppemøte
• Arbeidsgruppemøter

Aktiviteter
• Intervjuer med fagpersoner 

(tannlegeklinikk, radiologi, 
skade og SAA)  

• Observasjoner og intervjuer 
ved Aker legevakt.

• Innsiktsworkshoper  med 
arbeidsgruppe

• “Survey” til aktuelle 
fagledere: Kartlegging av 
dagens reiser og fremtidige 
muligheter

• Referansegruppemøte 

Aktiviteter
• Workshop styringsgruppe: 

Designprinsipper
• Workshop referansegruppe.
• Tilpasning av konsepter i 

tråd med workshopfunn 
• Analyse og visualisering 

av pasientvolum og flyt, 
samt pasientscenario for et 
fremtidig pasientforløp. 

STEG 2
Hente innsikt

STEG 3
Oversette, verifisere  

og visualisere
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Primærmålgruppen for brukerinvolvering i dette 
prosjektet har vært faglige ledere ved funksjonene 
som til sammen vil utgjøre den nye storbylegevakten.

Sekundærmålgruppen for prosjektet har vært 
pasientene. Dette betyr ikke at denne målgruppen 
sine behov er nedprioritert i utformingen av 
pasientreisene. Pasientbehov har vært hovedfokuset 
i  både observasjoner ved legevakten og de ulike 
intervjuene og workshoper med ansatte. Vi har 
imidlertid ikke direkte involvert denne gruppen i 
utviklingen av pasientreisene i fasen av prosjektet.

Målgrupper
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Rapporten inneholder 3 deler

1. Arbeidsprinsipper for 
en ny storbylegevakt

2. Pasientreiser i en ny 
storbylegevakt

3. Fremtidsmuligheter for  
en ny storbylegevakt

Leserveiledning 

1. I første del beskriver vi hvilke overordnede virksomhetsprinsipper og pasientprinsipper 
Storbylegevakten skal baseres på. Disse prinsippene kan leses som overordnede 
arbeidsprinsipper de fremtidige løsninger bør følge. Prinsippene er utviklet i 
samarbeid sammen med arbeidgruppen og referansegruppen i prosjektet. 

2. Deretter kommer vi inn på hvilke typiske typer pasienter storbylegevakten vil ha. I 
denne delen introduserer vi et sett av pasientreiser, som hver for seg oppsummerer 
ulike pasientbehov og fremtidige muligheter for den nye storbylegevakten legevakt.   
 
 

3. I siste del, visualiserer og eksemplifiserer vi bruk av prinsippene i form av et scenario 
som viser forslag til hvordan den nye legevakten kan bli mer pasientrettet.   
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ARBEIDSPRINSIPPER
Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for 
utformingen av en ny Storbylegevakt?
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Del 1: Prinsipper for utvikling av  
den nye Storbylegevakten
Utviklingen av den Storbylegevakten dreier seg ikke bare om utforme et nytt bygg. 
Det organisatoriske formatet vil også endre seg. Flere funksjoner og virksomheter skal 
samordne sine tjenester enn tidligere. En viktig del av arbeidet med å utvikle effektive 
pasientreiser har derfor vært å identifisere hvilke overordnede arbeidsprinsipper de ulike 
virksomhetene enes om. Prinsippene skal være førende i arbeidet med å organisere den 
nye legevakten og i utviklingen av bygg og tjenester.

Det er i prosjektet utviklet totalt 15 prinsipper sammen med arbeidsgruppen og 
referansegruppen. Samlet beskriver de hvordan legevakten skal møte pasientenes 
behov. Over de neste sidene gjengir vi prinsippene og gir eksempler på hvilke 
konsekvenser de kan ha for utformingen av fremtidens pasientreiser. 
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Før oppmøte
1. Vi skal styre trafikken for å utnytte kapasiteten i legevakten så godt 

som mulig
2. Vi skal tilrettelegge for at flere av pasientene velger fastlegene
3. Vi skal tilrettelegge for at flest mulig av pasientene registrerer seg 

selv 
 
Ankomst / mottak

4. Vi skal ha “en dør” inn til akuttjenestene
5. Pasientene skal få prioritet ut fra hastegrad og behov for hjelp. 

Personalet skal sikre at de som trenger hjelp får det
6. Vi skal legge til rette for forenklede forløp for pasienter som krever 

få stopp og kort innsats i tid
7. Vi skal legge til rette for at pasienten kan forholde seg til få 

kontaktpunkter på legevakten 
 
Venting

8. Vi skal ha venteområder tilpasset pasientgruppene og behov for 
effektiv behandling

9. Vi skal ha god oversikt over ventende pasienter, og sørge for at 
pasientene opplever trygghet mens de venter

10. Vi skal gi pasientene tilgang til informasjon som er relevant for 
deres situasjon mens de venter 

Under
11. Vi skal ha arealer som kan utvides, reduseres og stenges ved 

behov
12. Vi skal etterstrebe tett tverrfaglig samarbeid når det kommer 

pasienten til gode
13. Vi skal etterstrebe behandlingsrom som er standardiserte, og som 

kan tilpasses endrede behov 
 
Etter

14. Vi skal øke kvaliteten på behandlingen gjennom å se på helheten i 
pasientforløpet

15. Vi skal være en lærende organisasjon som forbedres som følge av 
de tilbakemeldinger vi får fra brukerne

15 arbeidsprinsipper: 
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Storbylegevakten skal 
tilby nødvendig helsehjelp 
og sosialfaglig bistand til 
personer som har et akutt 

hjelpebehov

Stegene i pasientreisen!

FØR

MOTTAK

VENTING

UNDER

ETTER

HOVEDPRINSIPP
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• I digitale flater gir vi informasjon om hva 
legevakten kan hjelpe med og når du bør 
oppsøke den.  

• Det gjennomføres informasjonskampanjer 
for å realitetsorientere publikum om hvem 
legevakten er for og hvem det ikke er for.  

• Digitale løsninger som gir publikum estimat 
på forventet ventetid og alternative 
hjelpeinstanser.  

• Relevante samarbeidsinstanser får 
opplæring i når de skal anbefale brukere å 
oppsøke legevakten  

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal styre trafikken for 
å utnytte kapasiteten i 

legevakten så godt som 
mulig

Eksempel på bruk av prinsippet1

LEGEVAKTEN



14

• Legevakten kan ha dedikert personell/
ressurser som viderefører besøkende til 
en time hos fastlege. På denne måten gir 
vi besøkende et alternativ.

• Egen fastlegefunksjon tilknyttet legevakten 
for de som ikke har fastlege

• På våre digitale flater kan vi gi folk mulighet 
til å bestille time direkte hos egen 
fastlege.  

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal tilrettelegge for at 
flere av pasientene velger 

fastlegene

2 Eksempel på bruk av prinsippet

LEGEVAKTENFASTLEGE
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• Ved å tilrettelegge for forhånds-
registrering vil en kunne få informasjon 
om pasienten og et overordnet bilde 
av problemstillingen, ved ankomst. 
Registreringssystemer kan også kobles opp 
mot fastlegenes systemer.  

• Registreringsautomater: Ved ankomst kan 
en legge inn navn, fødselsdato/-nummer, og 
årsak til besøk i en automat. Dette kan 
lenkes direkte opp mot legevakten sitt 
system, slik at de som sorterer har oversikt 
over de som er i rommet.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal tilrettelegge for at 
flest mulig av pasientene 

registrerer seg selv

3 Eksempel på bruk av prinsippet

DU ER REGISTRERT 
HOS LEGEVAKTEN.
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• Gjennom ett tydelig inngangsområde vil 
de som har akuttbehov slippe å orientere 
seg i legevaktens organisering. Fra 
inngangsområdet blir pasienter raskt sortert 
etter behov.

• Elektive pasienter/timeavtaler møter 
direkte til avtalt sted. 

• Infeksjonspasienter møter direkte til avtalt 
sted.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal ha “en dør” inn til 
akuttjenestene

4 Eksempel på bruk av prinsippet



17

• Gjennom å gi publikum mulighet for 
egenvurdering (eksempelvis gjennom 
digitale løsninger) kan vi både redusere 
oppmøte, samt gjøre det lettere å dirigere 
folk til riktig område ved oppmøte.  

• Ett-stegs hastegradsvurdering og 
registrering.

• Høy kompetanse i front for å gi en 
kompetent hastegradsvurdering så tidlig 
som mulig. Hastegradvurderingen blir gjort 
stående for å effektivisere prosessen.

• Tilpassede soner for fremskutt 
hastegradsvurdering må ivareta 
konfidensialitet.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Pasientene skal få prioritet 
ut fra hastegrad og behov for 
hjelp. Personalet skal sikre at 
de som trenger hjelp får det

5 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Gjennom å behandle de enkleste 
pasientene så nært inngangen som mulig, 
får en minst mulig sammenblanding av 
pasientgrupper.

• Forenklede forløp for pasienter med enkle 
problemstillinger. Disse pasientgruppene 
blir behandlet i mindre behandlingsarealer 
med et dedikert personell tilknyttet disse 
arealene. 

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal legge til rette for 
forenklede forløp for 

pasienter som krever få 
stopp og kort innsats i tid

6 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Vi unngår at personer må starte egen 
historie og tillitsbygging på nytt flere 
ganger.

• Vi har dedikert personell for å følge opp de 
mest krevende/sårbare gruppene gjennom 
forløpet

• Vi tilrettelegger for at flest mulig av 
oppgavene knytt til legekonsultasjonen blir 
gjort på legens kontor

• Vi henter informasjon om pasientens 
situasjon før vi gir informasjon og svar. 

• Det kan være hensiktsmessig at en pasient 
blir “digitalt merket” med oppmøte, slik 
at alle videre avdelinger kan få oppdatert 
informasjon. 

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal legge til rette for 
at pasienten kan forholde 

seg til få kontaktpunkter på 
legevakten

7 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Vi deler opp venteområdene i ulike 
soner. Både for å ha mer effektive forløp, 
ivareta sikkerhet og å skape en bedre 
venteopplevelse for pasientene.

• Vi tilrettelegger for venteområder som virker 
konfliktdempende. Pasientene skal i størst 
mulig grad vente sammen med likesinnede.

• Vi har et eget transitt-venteområde for 
å skille ut de som er ferdige, og venter på 
ambulanse, buss eller annen transport.

• Vi tilrettelegger for venting (servering, gode 
stoler, toaletter, lesestoff, mobillading) alle 
plasser hvor folk venter, ikke bare i hoved-
venteområdet.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal ha venteområder 
tilpasset pasientgruppene og 
behov for effektiv behandling

8 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Vi har helsepersonell som er tilgjengelig 
i venteområde. De overvåker, gjør 
fortløpende faglige prioriteringer og skaper 
trygghet. 

• Det tilrettelegges for egne 
informasjonspunkter (både digitale og 
bemannede).

• Vi sender ut automatiserte SMS’er til de 
ventende om at de ikke er glemt etter en gitt 
ventetid.

• Vi bruker enkel tilkallingsteknologi for å gi 
folk mer frihet i venteområdet.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal ha god oversikt over 
ventende pasienter, og sørge 

for at pasientene opplever 
trygghet mens de venter

9 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Pasienten kan bruke ventetiden til å fylle 
ut relevant informasjon. Eksempelvis  
hendelsesforløpet i forkant av skade.

• Vi unngår å bruke tid på unødvendige 
spørsmål gjennom å la pasienten sette 
seg inn i eget sykdomsbilde og 
behandlingsforløp mens de venter. 
Eksempelvis kan en føres direkte til en “Ofte 
stilte spørsmål”-side ved nett-pålogging.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal gi pasientene tilgang 
til informasjon som er 

relevant for deres situasjon 
mens de venter

10 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Det opprettes foreklede forløp som kan 
åpnes og lukkes ved behov.

• Mindre differensiering mellom 
pasientgrupper i perioder med lite folk.

• Dedikerte rom blir fellesrom i perioder med 
lite folk.

• Vi standardiserer rom for å få større 
fleksibilitet.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal ha arealer som 
kan utvides, reduseres og 

stenges ved behov

11 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Vi forbereder pasientene på hva som skal 
skje hos neste instans.

• Gjennom å dele faglige og sosiale rom der 
det er hensiktsmessig øker vi integrasjonen 
mellom funksjonene.

• Vi sørger for at vi formidler samme 
informasjon på tvers av enheter.

• Vi har rutiner for overleveringspunkter 
(eksempelvis: ambulanse til legevakt 
/ mellom avdelinger / mellom legevakt 
og tannklinikk / fra legevakt til sykehus 
/ fra legevakt til fastlege og andre 
hjelpeinstanser).

• Vi etterstreber felles datasystemer som 
gir bedre informasjonsflyt og samordning 
mellom avdelinger. 

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal etterstrebe tett 
tverrfaglig samarbeid når det 

kommer pasienten til gode

12 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Vi lager fleksible rom som gir mulighet for å 
improvisere i pressede situasjoner.

• Vi tar høyde for at medisinsk og digitalt 
utstyr vil reduseres i størrelse i årene 
fremover

• Økt bruk av standardiserte sengeområder 
for å få kortere gangavstander og bedre 
pasientoversikt, samtidig som en tilknytter 
støtterom som gir ansatte faglige og sosiale 
arenaer.

• Vi prototyper standardrom for å teste de 
grunnleggende antakelsene og redusere 
risiko.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal etterstrebe 
behandlingsrom som er 

standardiserte, og som kan 
tilpasses endrede behov

13 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Selv om vi ferdigstiller pasienter så langt 
som mulig må vi unngå å se på legevakten 
som en isolert silo. 

• Vi bruker digitale løsninger for å aktivt følge 
opp pasienter. Eksempelvis kan en sende 
epost eller SMS om medisiner som må taes 
eller øvelser som bør gjøres.  

• På digitale flater kan vi gi folk råd om hvor 
de kan få oppfølgingshjelp.

• Ved avslutning av besøk gir vi informasjon 
om andre relevante aktører og hva de 
kan hjelpe med. For sårbare brukere kan 
vi også sette de i direkte kontakt med andre 
instanser som kan hjelpe dem videre.

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal øke kvaliteten på 
behandlingen gjennom å se 
på helheten i pasientforløpet

14 Eksempel på bruk av prinsippet
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• Vi brukertester tjenester og løsninger før vi 
implementerer dem (brukere viser til både 
ansatte og pasienter)

• Vi gir pasienter mulighet til å gi feedback 
om egen opplevelse. Dette brukes aktivt for 
å forbedre organisasjonen

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Vi skal være en lærende 
organisasjon som 

forbedres som følge av de 
tilbakemeldinger vi får fra 

brukerne

15 Eksempel på bruk av prinsippet

LEGEVAKTEN



Vi skal styre trafikken for 
å utnytte kapasiteten i 

legevakten så godt som 
mulig

LEGEVAKTEN

1

Vi skal tilrettelegge for at 
flest mulig av pasientene 

registrerer seg selv

DU ER REGISTRERT 
HOS LEGEVAKTEN.

3

Vi skal ha “en dør” inn til 
akuttjenestene

4

Pasientene skal få prioritet 
ut fra hastegrad og behov for 
hjelp. Personalet skal sikre at 
de som trenger hjelp får det

5

Vi skal tilrettelegge for at 
flere av pasientene velger 

fastlegene

LEGEVAKTENFASTLEGE

2

Vi skal legge til rette for 
forenklede forløp for 

pasienter som krever få 
stopp og kort innsats i tid

6 1

Vi skal legge til rette for 
at pasienten kan forholde 

seg til få kontaktpunkter på 
legevakten

7

Vi skal ha venteområder 
tilpasset pasientgruppene og 
behov for effektiv behandling

8

Vi skal ha god oversikt over 
ventende pasienter, og sørge 

for at pasientene opplever 
trygghet mens de venter

9

Vi skal gi pasientene tilgang 
til informasjon som er 

relevant for deres situasjon 
mens de venter

10

Vi skal ha arealer som 
kan utvides, reduseres og 

stenges ved behov

11

Vi skal etterstrebe 
behandlingsrom som er 

standardiserte, og som kan 
tilpasses endrede behov

13

Vi skal øke kvaliteten på 
behandlingen gjennom å se 
på helheten i pasientforløpet

14

Vi skal være en lærende 
organisasjon som 

forbedres som følge av de 
tilbakemeldinger vi får fra 

brukerne

LEGEVAKTEN

15

Vi skal etterstrebe tett 
tverrfaglig samarbeid når det 

kommer pasienten til gode

12
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PASIENTREISER
Hvem er brukerne av legevakten 
og hvilke pasientforløp har de?
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I denne delen presenterer vi et utvalg typiske pasientforløp for legevakten. 
Pasientforløpene strekker seg fra pasienten kommer inn på legevakten til behandlingen 
er fullført. De viser hvilke steg pasientene går gjennom ved et typisk besøk, hvilke 
utfordringer som ligger i dagens pasientforløp og forslag til hvordan den fremtidige 
pasientreisen kan forbedres. I tillegg er det gitt et anslag på tidsbruken på forløpet. 

Pasientforløpene er presentert i form av fiktive personer som representerer typiske 
pasienter på legevakten. Denne formen er valgt for at de skal være enklere å forstå og 
bruke, og at det skal bli lettere å identifisere seg med brukernes behov. 

Vi har beskrevet 11 ulike pasientforløp. Som vist på neste side har vi forsøkt å fange opp 
de viktigste funksjonene som pasientene vil kunne komme i kontakt med på den nye 
Storbylegevakten. Det er likevel ikke en uttømmende beskrivelse av pasientforløp. Derfor 
har vi lagt ved et åpent pasientforløps-skjema til slutt i rapporten. På den måten kan en 
videreføre denne arbeids- og presentasjonsformen i det videre arbeidet med bygg og 
tjenester.*

Vi har fått innspill fra referansegruppen og arbeidsgruppen i valg av pasientforløp.
Innholdet i pasientreisene er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ansatte 
på henholdsvis allmennlegevakten, SAA, Skadelegevakten og tannhelsetjenesten. 
De fikk tilsendt en digitalt skjema for å fylle ut de ulike stegene som er presentert. 
Detaljeringsgraden i tilbakemeldingene var noe ulikt for de ulike forløpene, noe som 
også gjenspeiles i beskrivelsene. I tillegg til de digitale skjemaene har tilbakemeldinger 
fra arbeidsgruppen, samt representanter fra radiologisk avdeling, tannlegevakten og 
psykiatrisk legevakt, blitt inkorporert i beskrivelsene. 

*De følgende beskrivelsene av pasientforløp er tilrettelagt for et a3-format. 
Leservennligheten er derfor best om de blir printet i denne størrelsen. 

Del 2: Pasientreiser i en ny  
storbylegevakt
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Ambulanse/ politi
Høy hastegrad / major
Lav hastegrad / minor
Allmennlege
SAA
Overgrepsmottak
Observasjonspost
Smitte
Psykiatrisk legevakt
Brudd
Sår
Kontroll
Vekter
Røntgen 
Operasjon / Ortopedi
Sendes til sykehus
Tannlege
Ambulanse ut fra  
legevakten

Barn: 
20 000

Antall  
(estimat 2035)

Almenn 
Major:  
45 000

Allmenn 
Minor:  
45 000

Psyk./all-
menn:
7000

SAA:
15 800

Overgrep:
800

Infeksjon: 
n/n

Akutt sår: 
43 250 /  

Dagkirurgi: 
6400

Akutt brudd:  
63 000 

Kontroll:  
32 400 

Akutt brudd:  
63 000 

Elektiv tann-
behandling: 

30 000

Bana Kaja Rolf Mia Øyvind Kine Odd Benedicte Jan Tor Heidi



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
utfordrings- 

områder

Behov

Muligheter for 
fremtidens  

pasientreise
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Lavt

Høyt

• 3 år gammel jente fra Syria
• Har hatt feber og hoste siste tre døgn
• Allmenntilstanden synes god
• Hun kommer sammen med mor og far, og to søsken 
• Foreldre snakker ikke norsk og nesten ikke engelsk

BANA

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om hastegrad
• Går til nytt venteområde
• Venter på å bli undersøkt av lege

• Tar offentlig transport til 
legevakten

• Blir kalt inn til lege
• Legeundersøkelse med 

tolk på skjerm
• Gjør undersøkelse og 

tester
• Venter på testresultater

• Blir kalt inn igjen til legen 
• Lege forklarer situasjon 

i eget rom, ved bruk av 
telefontolk

• Får papirer og resepter

• Betaler
• Forlater legevakt
• Venter på transport hjem

• Enkelte pasientgrupper vil 
ha manglende forståelse av 
helsesystemet. Kan føre til at folk 
ikke er realitetsorienterte mtp. 
hva som er legevaktens funksjon.  

• Utfordringer med å bli forstått og 
forstå informasjon. 

• Trenger skjerming av barn i mottak og andre venteområder
• Køsystemet kan være vanskelig å forstå. Begrenser 

bevegelsesfrihet for foreldre og barn.
• Omgivelser og undersøkelser gjør barn urolige.

• Om det er lang ventetid 
for offentlig transport, vil 
det være naturlig å vente 
i mottaksområdet. Legger 
press på området og gir en 
sammenblanding av folk på vei 
inn og ut. 

• Enkel og intuitv ”wayfinding” og visualisering av kompleks 
informasjon vil redusere språkbarrierer.

• Rask sortering til ventesone for barnemottak.
• Egne ventearealer som skjermer de fra andre 

grupper og visa versa. Bør særlig ligge skjermet for 
ambulansemottaket, rus, sosialtjenester og psykiatri. 

• Kompakt, kort og effektiv behandlingssløyfe.

• Personalet har god oversikt over ventende pasienter. Kan 
ha informasjonsbås hvor foreldre kan henvende seg.

• Går selv til konsultasjonsrom ved signal, fremfor at lege 
henter dem.

• Muligheter for å ta inn familiegrupper og tolk på 
undersøkelsesrom.

• Eget skjermet område for oppsummeringssamtale med 
lege.

• Transittområde: Tilpasset ventesone utenfor 
mottaksområdet for pasienter som er ferdige og venter på 
buss/sykebil etc.



Grovsortering

1 min 5 min 15 min 5 min 100 min 30 min 20 min 15 min 10 min

Triage med  
sykepleier

Legeundersøkelse  
og prøver

Venter på  
resultater

Betaler og  
går

Venting  
på legeVentingRegistrering

Mottaksområde MottaksområdeTriage- 
rom

Venterom  
allmenn

Venterom  
allmennLegekontor Legekontor

Lege  
avslutter

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Bana



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
utfordrings- 

områder

Behov

Muligheter for 
fremtidens  

pasientreise
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Lavt

Høyt

• 20 år gammel
• Er plaget med urinveisinfeksjon, og  merker at det er i  

ferd med å komme igjen
• Tidligere hyppige antibiotikakurer pga dette problemet
• Har ikke urinprøve med
• Ønsker antibiotika helst uten forutgående urinprøve

KAJA

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om hastegrad
• Finner veien til nytt venteområde
• Venter på å bli undersøkt av lege

• Går til legevakten selv • Blir kalt inn til lege
• Samtale og undersøkelse 

med lege
• Gjennomfører tester
• Venter på testresultater

• Blir kalt inn igjen til legen 
• Avsluttende samtale med 

lege
• Får papirer og eventuelle 

resepter

• Betaler
• Forlater legevakt

• Opplever lang ventetid ved lav legekapasitet
• Lang ventetid kan føre til at pasienter som skrives inn for 

legekonsultasjon går før de blir tilsett. 
• Selv om hun har en enkel problemstilling, venter hun 

sammen med mer kompliserte problemstillinger. Dette gir 
uforusigbar ventetid. Skaper frustrasjon når folk stadig blir 
prioritert fremfor henne 

• Går gjennom mange steg for en 
relativt enkel oppgave.

• Kaja representerer en gruppe 
som er utfordrende for flyten 
på legevakten, da hun egentlig 
kunne ha oppsøkt allmennlege.

• Pasienter har lav villighet for å 
vente på betaling når de allerede 
har ventet lenge

• Pasienter har få muligheter 
til å gi tilbakemeldinger om 
opplevelsen

• Utsiling på forhånd: Tilrettelagte løsninger for å sile 
ut flere i denne gruppen. Eksempelvis gjennom 
selvvurderingsløsninger eller informasjonskampanjer.

• Hurtigtriage: Grovsortering gjennom et stående triage i 
mottak gir en mer effektiv prosess og gjør det enklere å 
sile ut Kaja til et ”fast-track” behandlingsrom.

• Hurtigsløyfe: Får hurtigkonsultasjon på eget område eller 
”behandlingskiosker” i ventearealet. På denne måten skjer 
informasjonsinnhenting, diagnostikk , konsultasjon og 
behandling mest mulig samtidig.

• Standardiserte konsulasjonsrom: Tilrettelagt for at legen 
har mulighet til å gjøre mest mulig av tester og analyser 
på eget kontor.

• Pasientkoordinator: Rom for en ressurs som viderefører 
pasienter til riktig plass. Eksempelvis bestiller  time hos 
sin fastlege direkte på legevakten. På den måten får 
pasienten et tydelig handlingsalternativ ved oppmøte.



Grovsortering

1 min 5 min 20 min 5 min 150 min 30 min 20 min 15 min 10 min

Triage med  
sykepleier

Legeundersøkelse  
og prøver

Venter på  
resultater

Betaler og  
går

Venting  
på legeVentingRegistrering

Mottaksområde MottaksområdeTriage- 
rom

Venterom  
allmenn

Venterom  
allmennLegekontor Legekontor

Lege  
avslutter

Kaja

Omtrentlig tidsbruk i dag:



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
utfordrings- 

områder

Behov

Muligheter for 
fremtidens  

pasientreise
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Lavt

Høyt

• 53 år gammel 
• Klemmende smerter midt i brystet av 1 times varighet
• Blir kjørt til legevakten av sin kone

ROLF

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om hastegrad
• Blir prioritert 
• Venter på å bli undersøkt av lege

• Kone ringer på forhånd, og får 
beskjed om  å ta turen innom

• Reiser til legevakten med bil

• Blir stabilisert 
• Får en rask legevurdering

• Venter på avgjørelse fra 
lege

• Blir informert om om 
avgjørelse og har samtale 
med lege

• Plasseres på obs.post
• Situasjonen forverrer seg. 

Får beskjed om at han skal 
til sykehuset

• Sendes til sykehus
• Kona blir igjen, og forlater 

legevakten kort etter

• Uoversiktelig venterom. Blir 
kanskje ikke ”oppdaget” om han 
blir dårligere. 

• Kan være utfordrende å sette 
hastegrad

• Ventetiden på lege blir for lang
• Overføring av informasjon mellom mottak og inn til 

behandlende instans. 
• Manglende plass og tilrettelegging for pårørende
• Overvåking krever mye vandring for personell

• Forhåndsregistrering: Kan registrere pasient over 
telefonen. Gir mulighet for å ha klargjort behandlingsløp 
ved ankomst.  

• Eget venteområde: Venter adskillt fra de mindre alvorlige 
problemstillingene. Gir ansatte bedre oversikt, samt mer 
forutsigbar venting for pasienter. 

• Sengetun: Sengetun for observasjonspasienter reduserer 
vandring for personell. Desentraliserte arbeidssstasjoner 
for ansatte gir bedre oversikt over pasienten. Lab i 
tilknyttning til observasjonspost vil gi raskere avklaring. 

• Tilpasset venting for pårørende i/ved observasjonspost.
• Transitt venteområde: Et eget venteområde for 

pasienter som skal hentes av ambulanse for å frigjøre 
behandlingsrom.



Grovsortering

1 min 5 min 15 min 5 min 10 min 30 min 20 min 15 min 10 min

Triage med  
sykepleier

Blir stabilisert og  
undersøkt av lege 

Venter under  
observasjon

Venter på  
ambulanse Kjørt til sykehusVenting på  

lege (prioritert)VentingRegistrering

Mottaksområde Triage- 
rom

Venterom  
allmenn

Observasjons- 
postLegekontor

Konsultasjon  
med lege

Rolf

Omtrentlig tidsbruk i dag:



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
utfordrings- 

områder

Behov

Muligheter for 
fremtidens  

pasientreise
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Lavt

Høyt

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om videre prosess
• Venter på konsultasjon.

• Vuderer besøk lenge
• Går til legevakten

• Får konsultasjon med 
ansatt SAA-ansatt i 
samtalerom.

• Blir overført til psykiatrisk 
legevakt/allmenn for 
risikovurdering av 
selvmordsfare

• Blir hentet inn til lege/ 
psykiater og for samtale

• Lege/ psykiater 
oppsummerer og gir 
handlingsalternativ (avtaler 
oppfølgingssamtaler, 
henvisning til psykolog, 
resepter etc.)

• Forlater legevakten

• 27 år gammel
• Har vært plaget med uro og søvnvansker over lang tid
• Problemene kom etter et samlivsbrudd 
• Har vært plaget med selvmordstanker de siste dagene
• Oppsøker legevakten selv 

MIA

• Kan være vanskelig å forklare 
problemer ved grovsortering 
(og ved registrering). Behov for 
skjerming

• Kan oppleve lang ventetid.

• Forflyttes mellom flere instanser. Må gjennta den samme 
samtalen med flere personer

• Kan bli ventende lenge etter triagering
• Mangel på tilgjengelige rom kan skape konflikter mellom 

funksjoner på legevakten (”mitt rom vs. ditt rom”)

• Ett-stegs avklaring: Grovsortering, triangering og 
overføring til SAA/psyk skjer i et steg. Mulighet for å koble 
på andre aktører (feks. mental helse) tidlig i løpet. 

• Få involverte: Viktig å forholder seg til så få mennesker 
som mulig i løpet av forløpet. Dette gir trygghet, og de 
må ikke ”restarte” (sykdomshistorie og tillitsbygging) hver 
gang.

• Tettere integrasjon av funksjoner: Eksempelvis kan 
SAA bli endel av allmennlegevakten, og få et eget løp 
inn under denne funksjonen. På den måten kuttes 
kontaktpunkter. Gjennom å samlokalisere SAA og 
psykiatrisk legevakt, kan en også få et større tverrfaglig 
samarbeid og sambruk av samtalerom. Naturlig å anta 
at når samarbeidet mellom ulike instanser fungerer godt, 
fører dette også til god pasientbehandling.

• To typer lokaler: For personer med akutte psykiske 
lidelser og kriser, bør det være arealer tilpasset for dem 
som er utagerende og urolige, og en annen for dem som 
trenger ro og privat skjerming.



Grovsortering

1 min 5 min 15 min 5 min 40 min 20 min 10 min 45 min

Triage med  
sykepleier

Samtale  
med SAA

Venter på  
konsultasjon VentingVentingRegistrering

Mottaksområde Triage- 
rom

Venterom  
allmenn

Venterom  
allmennSamtalerom Samtalerom/ 

legekontor

Konsultasjon med  
lege (dagtid)  

eller psykiater 

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Mia*

10 min

Forlater 
legevakten

Mottaksområde

Overføring

* Mia representerer en pasientgruppe som kan involvere både 
allmennlegevakten, psykriatisk legevakt og SAA. Psykiatrisk legevakt 
håndterer vanligvis pasienter i akutte psykisk kriser. I praksis gjør 
tjenesten mange innleggelsesvurderinger og selvmordsrisiko-
vurderinger. Samtidig er psykiatrisk legevakt den eneste tjenesten ved 
dagens legevakt som ikke har døgnåpen tjeneste men er tilstede på 
ettermiddag og kveld alle dager. Derfor behandles personer i livskrise 
også av allmennlegevakten og SAA.



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
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Lavt

Høyt

• 46 år gammel 
• Kommer til legevakten i ambulanse 
• Er ustelt og vanskelig å undersøke.
• Mangelfull anamnese
• Urolig/truende
• Man mistenker psykotisk tilstand

• Aktuelle instanser: Skade, allmenn, SAA, 
psykiatri

• Volum: Lavt
• Kompleksitet: Høy

Øyvind

• Blir undersøkt av 
ambulansepersonell (triage)

• Blir kjørt til akuttmottaket
• Helsepersonell ser etter 

informasjon som kan identifisere 
han, og annen informasjon som 
er viktig å vite før behandling

• Flyttes til eget rom 
for observasjon (evt. 
avrusning) med jevnlig 
tilsyn 

• Hentes til eget samtalerom

• Blir møtt av sykepleier i 
ambulanseinngang.

• Vektere blir tilkalt
• Hygeniske tiltak er nødvendig for 

å  gjøre triagering/vurdering
• Får rask medisinsk avklaring og 

behandling
• Venter. Kan være behov for 

vakthold

• Har samtale psykiater/
sosionom. Her avklares 
ytterlige hjelpebehov og en 
kartlegger livssituasjonen 

• Avtaler eventuell 
oppfølging

• Forlater legevakten

• Ankomstområdet for ambulansen 
gir sikkerhetsutfordringer og 
dårlig oversikt.  

• Utagerende pasienter er ikke 
tilstrekkelig skjermet fra andre.

• Vekterne får fort et 
kapasitetsproblem om leger ved 
allmenn ikke kommer raskt nok 
til for å vurdere pasienter som 
trenger vakthold.

• Store enerom fører til at pasientgruppen tar uforholdsvis 
mye arealer over tid. Når mange med rusproblematikk 
overvåkes samtidig blir det mye vandring for personell.

• Løse gjenstander og ”cul de sac” øker risikoen for skading 
av seg selv og andre.

• I mangel på egne rom blir pasientsamtaler gjort på 
russtuer med andre pasienter til stede. Vanskelig å gjøre 
tilstrekkelig skjermet samtale.

• Lite skjerming for andre aktører ved inngang og utgang. 
Kan være ubehagelig for alle parter.

• Mange i pasientgruppen har 
tilhørighet til institusjoner. Dette 
krever at legevakten kartlegger 
ansvarlig for videre oppfølging. 
Dette kan ofte kreve mye 
samhandling med ulike aktører.

• Mange med rusmiddelforgiftning 
kommer tilbake med samme 
problemstilling i løpet av kort tid.

• Ett-stegs avklaring: Ved å ha høy medisinsk komptanse 
i front ved ambulanseinngangen kan en gjøre rask 
vurdering av hjelpe- og skjermingsbehov. Får sluset de 
raskt til tilrettelagt område/sykehus.

• Forenklede forløp for SAA: I dag avvikles mange av 
konsultasjonene for personer som trenger sosialhjelp, 
ute i mottaksområdet. Dette kan videreføres i form av 
tilrettelegging for forenklede forløp nært inngangen. 

• Rom for torgløsninger: Gir oversikt og mindre vandring 
for personell.

• Vaktbase: Eget område nær ambulanseinngang som er 
tilrettelagt vakttjenesten.

• Hygiene: Dusj for enkel rengjøring på vei inn i lokalene.  
• Unge under 24 år blir prioritert og plassert på eget rom.

• Forholdsmessig mange i gruppen kommer via ambulanse. 
Derfor vil det være hensiktsmessig med nærhet mellom 
ambulanseinngang og tilbudet mot denne gruppen

• Flere blir henvist fra legevakten til oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten.

• Generelt behov for gode systemer for overleveringen 
mellom legevaktens tjeneste og ulike oppfølgingstjenester. 
Kan være en prosess som starter ved ankomst. 



Overføring fra  
ambulanse  
til legevakt

5 min 5 min10 min 15 min 30 min Inntil 4 
timer

45 min

Undersøkelse av  
lege evt. psykiater 

/sosionom

Samtale  
med  

psykososialt team

Avrusning 
under 

observasjon

Venting  
på undersøkelse

Triagering og  
vurdering av  

vakthold

Rusobservasjonsrom Samtalerom

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Øyvind

Forlater  
legevakten

Mottaksområde
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Lavt

Høyt

• 22 år gammel 
• Har vært utsatt for et voldelig seksuelt overgrep av ekskjæreste 
• Kommer til legevakten selv
• Har sår i hodet og merker i ansiktet
• Vanskelig for å kommunisere
• Kommer tilbake til medisinsk kontroll 3 uker etter overgrepet og 

får blodprøvesvar. Har også oppfølgingssamtaler med SAA. 

KINE

• Kommer til mottak
• Sykepleier registrerer personlige 

data
• Venter i mottak venterom
• Blir hentet av sykepleier og ført 

inn til skadelegevakten

• Venter på lege for å gjøre 
undersøkelse

• Kartlegger og behandler 
fysisk skade (eventuell 
røntgen/CT)

• Venter
• Blir ført inn på samtalerom
• Møter sosialarbeider 

for akutt kartlegging og 
emosjonellt førstehjelp

• Venter på medisinsk 
undersøkelse

• Sykepleier startet medisinsk 
undersøkelse

• Lege kommer noe senere og 
fullfører undersøkelsen

• Blir ført til observasjonspost
• Ivaretakelse på obspost med 

jevnlig sjekk av tilstand fra 
lege eller sykepleier

• Oppsummerende samtale med 
lege

• Tilbake til legevakten to ganger 
for avtalte timer: 
- Grovsortering 
- Trekker kølapp 
- Venting 
- Registrering 
- Går til aktuell avdeling og venter

• Kan måtte vente sammen med 
andre. Manglende skjerming

• Lite skjerming i transport mellom funksjoner
• Kan bli lang venting på SO-sykepleier og lege i forbindelse 

med vaktskifter
• Samtidsproblematikk når pasienter kommer tett
• Andre personer på observasjonsrom kan oppleves 

truende. 

• Ubehagelig å opplyse om 
grunn for besøk ved kontroll/
oppfølgingssamtale

• En trygg ”los”: En koordineringsansvarlig møter 
pasienten så tidlig som mulig, og følger pasienten 
gjennom hele forløpet. Dette gir trygghet, og pasient 
slipper å  ”restarte” (sykdomshistorie og tillitsbygging) 
flere ganger. Personen vil også kunne gi informasjon om 
prosesser, saksgang og fremgangsmåter underveis. 

• Prioriterte rom: Klare rutiner når samtidsproblematikk 
oppstår. 

• Prioritering av sporsikring: Bør prioritere å ta delvis 
sporsikring slik at pasienten kan spise og drikke i påvente 
av undersøkelse.

• Forenkle samtaler: Enkle samtaleverktøy for å 
gjennomføre kartleggingssamtaler i en svært krevende 
situasjon.

• Overføring av pasienter: Gode rutiner for å 
kommunisere med andre instanser med misstanke om 
vold/overgrep (politi, barnevern etc.)

• Planlagte besøk: Alle pasienter som skal til oppfølgende 
besøk kan komme direkte til riktig sted uten å gå gjennom 
registrering/venting.

• Tett samarbeid med tannklinikk: For Kine vil det gjerne 
være hensiktsmessig å involvere en tannlege.



*Avklaring av  
fysisk skade

*Ved oppmøte blir hun sendt direkte fra  
grovsortering til skadeavdeling. 

60 min 60 min

Samtale  
med SAA

5-15 min

Venting  
(kartlegging)

Skadestue Mottak MottakUtenfor  
samtalerom

Venterom  
allmennSamtalerom Undersøkelses 

-rom
Venterom / 

 samtalerom
Undersøkelses- 
rom (obs.post)

Obs.post  
sengeavdelingSamtalerom

10 min 180 min

Venting  
(med. unders.)

20 min

Ivaretagelse  
obs.post

Oppsummering 
 og avsluttning

Inntill  
1 døgn 

Med. 
unders.

15 min 15 min

Grovsortering /  
registrering

Grovsortering /  
registreringVenting VentingSamtale  

SAA
Medisinsk 

undersøkelse

5 min 5 min60 min 45 min

R
etur (oppfølgingssam

tale)

R
etur (m

edisinsk undersøkelse)

TID:

Kine

Oppfølging: Ved overgrep skal oppfølging gis innen 1 uke. SAA bistår praktisk med å skaffe 
bistandsadvokat, hjelper med anmeldelse hvis de ønsker det. Mobilisere støtte i hverdagen, 
mobilisere pårørende og nettverk. Hjelp til å få tilbake kontroll. Aldersspennet er 14 – 90 år. 
Oppfølgingsløp på inntil 3 mnd. Henviser til DPS etter 3 mnd hvis det fortsatt er behov for oppfølging. 
Blir stort sett ferdig behandlet hos SAA innen 3 mnd. 

Overføring Overføring 



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
utfordrings- 

områder

Behov

Muligheter for 
fremtidens  

pasientreise
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Lavt

Høyt

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om smitteproblem 
• Hentes inn til smitteområde
• Venter på å bli undersøkt

• Sykepleier (med 
verneutstyr) gjennomfører 
forberedende 
undersøkelser

• Venter på ledig lege
• Lege (med verneutstyr) 

undersøker pasienten
• Sykepleier gjennomfører 

MRSA-screening 

• Lege vurderer videre 
behandling

• Sykepleier bandasjerer og 
gjør annet sårstell

• Venter
• Avsluttende samtale med 

henvisning og beskjed om 
at hudlege må sørge for å 
få MRSA-svar

• Venter for å betale
• Betaler

• Etterstrebe at alle på smittestue har timebestilling og 
møter direkte til egnet område med egen dør.  

• For selvhenvendere må det være mulighet for rask 
screening for å fange opp personer som kan ha vært 
eksponert for smittsomme sykdomer (før eller under 
triagering). Rask kanalisering til eget område.

• Utforming av rom: Tydelige skiller mellom ”skitne” og 
”rene” områder og tilstrekkelig med ventilasjon, så luft fra 
smitteområder ikke flyter mot øvrige områder. 

• Tilrettelegge for dusjmulighet slik at pasienter utsatt 
for giftige eller smittsomme stoffer kan rengjøres på vei 
inn i lokalene og dermed få behandling uten at lokalene 
kontamineres. Forheng i dusjer blir frarådet av ansatte 
pga. vansker med renhold.

• Selvrensende rom / enkle flater å desinfisere.
• MRSA-screening av pasienter fra skadelegevakten 

som skal innlegges i sykehus uavhengig av sektor. 
I tillegg screenes noen henviste pasienter som skal 
opereres på Ullevål

• Ofte mangel på tilgjengelig 
smitteutstyr

• Vanskelig å ha konfedensiell 
samtale i triageområde. 

• Ansatte er usikre rundt 
isoleringsgrad. Krevende å få silt 
ut infeksjonsproblematikk tidlig 

• Venting på lege kan ta lang tid
• Pasient har lite bevegelsesfrihet
• Vanskelig å gi en god pasientopplevelse i dagens 

smitteavdeling (komfortabel venting, tilgang toaletter etc.)

• Svært tidkrevende å smittevaske 
i etterkant 

• 73 år gammel mann
• Nettopp kommet hjem fra tannlegebehanding i Ungarn
• Oppblussing av psoriasis med smertefulle, væskende sår- det 

vurderes som nødvendig med henvisning til elektiv vurdering v. 
hudavdeling etter primærbehandling v. legevakten. 

• Helsepersonell mistenker etterhvert MRSA-smitte

ODD



Grovsortering

1 min 5 min 15 min 5 min Inntil  
3 timer

10 min 60 min 35 min 60 min 15 min

Triage med  
sykepleier

Forberedende  
undersøkelser

Venter  
på lege

Venter på ledig  
infeksjonsromVentingRegistrering

Mottaksområde Triage- 
rom

Gang utenfor  
infeksjonsrom Infeksjonsrom

Lege- 
undersøkelse  
og screening

Bandasjering  
og ferdigstilling

Avslutende  
konsultasjon 

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Odd

10 min

Betaler og  
går

Mottaksområde



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger
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Dagens  
utfordrings- 
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Behov
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fremtidens  
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Lavt

Høyt

• Får et ledig rom, sykepleier 
følger inn og gjør henne 
klar for legeundersøkelse

• Venter på legen
• Legen undersøker og 

bestiller røntgen
• Venter på å ta røntgen

• Hentes av radiograf og tar 
røntgen

• Venter på at legen skal se 
på bilder og avgjøre videre 
behandling

• Konsultasjon med lege. 
Får beskjed om at hun må 
opereres, syr igjen kuttet, 
sykepleier bandasjerer.

• Kommer til personlig mottak
• Blir fulgt direkte inn på 

skadeavdelingen
• Venter på ledig rom (på en stol 

inne i avdelingen)

• Kjører direkte til legevakten etter 
skade oppstår

• Får time for operasjon
• Venter på å betale
• Betaler
• Forlater legevakten

• 42 år gammel
• Kuttskade over håndryggen med sannsynlig/åpenbar  

overskjæring av strekkesene(r)
• Blir kjørt av mannen
• Har surret et håndkle rundt sårene for å stoppe blødning

BENEDICTE

• Vanskelig å vite hvor hun skal 
vente hvis hun ikke blir ”fanget 
opp” av mottaksassistent.

• Tar tid for ansatte å lede skadede 
pasienter rundt til de ulike 
rommen - beveger seg sakte. 

• Stor frustrasjon de gangene det ikke er ledig rom, særlig hvis 
pasienten blør mye/har store smerter/er redd.

• Skadestuene er for ”rause”. Dette skaper mye vandring for 
ansatte.

• Noen ganger er ikke nødvendig utstyr på plass på rommet. 
Utstyr kan også stå i veien og skape problemer.

• Skadestuen kan være opptatt når pasienten er ferdig på 
røntgen. Blir ventende lenge på ledig stue.

• Hurtigtriage: Grovsortering gjennom et stående triage i 
mottak gir en mer effektiv prosess og gjør det enklere å 
sile ut Benedicte til skadeavdeling. 

• Forflyttning: En må ha mulighet til å flytte pasienter 
som er skadet eller dårlig til beins hurtig rundt mellom 
ulike behandlingssteder og ventesteder. Eksempelvis 
gjennom mobile stoler/bårer som både gir sitte-, ligge- og 
behandlingsmuligheter

• Venting på skadeavdeling: Tilpassede og skjermede 
ventearealer for barn på skade.

• Observasjonsstue med båreplasseri tilknytning til 
akuttrommet for uavklarte traumepasienter, pasienter som 
har fått sederende medikamenter og pasienter med behov 
for forsterket tilsyn før og etter røntgendiagnostikk

• Operasjon plasseres nær ortopedisk poliklinikk og 
kontroller.



Grovsortering

1 min 1 min 30 min 5 min 30 min 15 min 10 min 15 min 30 min

Klargjøring for  
undersøkelse Venting RøntgenLege- 

undersøkelseVentingBlir fulgt direkte  
til skadeavdeling

Mottaksområde SkadestueVentesone  
såravdeling RøntgenlabVentesone  

røntgen
Ventesone  

røntgen Skadestue

Venting ”Ferdigstilling”  
(sy/bandasjere)

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Benedicte

10 min

Får time  
for operasjon.  
Betaler og går.

Mottaksområde

R
etur (kirurgisk behandling)



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensiale for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger
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Før Mottak Under Etter
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fremtidens  
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Lavt

Høyt

• Han er 21 år gammel. 
• Kommer selv til legevakten på en søndagsettermiddag.
• Har en vond ankel, fordi han har skadet seg i en fotballkamp
• Foten har hevelse pga. blod- og væskeansamling
• Blir kjørt til legevakten av en kamerat

TOR

• Undersøker åpningstider og 
andre handlingsalternativer

• Blir kjørt til legevakten av en 
venn

• Lege undersøker og 
bestiller røntgen

• Venter på å ta røntgen
• Hentes av radiograf og tar 

røntgen

• Selv om behovet for røntgen kan være tydelig ved triagering, 
må pasienten gjennom flere steg før dette kan rekvireres

• Høyt volum som skal til røntgen skaper en flaskehals 
• Om det er mange ”Tor” setter en i dag opp en egen 

”grønnsløyfe”, med mulighet for gjennomlysning. Selv om det 
er effektivt  gir det ikke rom for dobbeltkontroll, og de som 
jobber der blir for isolert fra øvrige kollegaer.

• Selvregistrering: Pasienten vil registrere seg selv 
hjemmeifra eller ved ankomst. 

• Selvvurdering: Et mulighetsrom er å la pasientene gjøre 
en vurdering av eget skadeomfang (digitalt). Dette vil 
kunne sile ut mange ”unødvendige” pasienter.   

• Trafikkflyt: redusere konfliktpunkter mellom trafikkgrupper 
gjennom skille mellom parkering og avslipp/påstigning

• Felles sortering- og vurderingssone: Grovsortering, 
registrering, og triagering skjer samtidig

• Adskilte ventearealer: Å etterstrebe at pasienter venter 
med mest mulig likesinnede grupper gir  oversikt og 
kontroll, samt en bedre pasientopplevelse. 

• Aktiv venting: Pasientene kan få tilpasset informasjon 
om eget forløp og behandling /restitusjon mens de venter

• Progresjon: Får oppdatert informasjon om forventet 
ventetid

• Enkle betalingsløsninger: Automat/digitale løsninger
• Feedback: Et mulighetsrom er egne systemer for å hente 

inn og lære av tilbakemeldinger fra pasienter

• Venter på at legen skal se 
på bilder og avgjøre videre 
behandling

• Konsultasjon med lege. 
Får beskjed om at det ikke 
er nødvendig med videre 
behandling

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om hastegrad
• Hentes inn til bruddavdeling
• Venter på å bli undersøkt av lege

• Venter for å betale
• Betaler
• Går innom apotek for å få 

smertestillende
• Blir hentet utenfor legevakten

• Representerer en stor 
gruppe som ikke har et akutt 
hjelpebehov. 

• Vanskelig for pasient å vurdere 
om de bør søke alternative 
steder (fastlege/private aktører)

• Pasienter har lav villighet for å 
vente på betaling når de allerede 
har ventet lenge

• Pasienter har få muligheter 
for å gi tilbakemeldinger om 
opplevelsen

• I dag er antall pasienter i 
ventearealer en indikator på 
ventetid. Manglende separasjon 
mellom pasientgrupper skaper 
frustrasjon og mindre effektive løp. 

• Registrering tar tid og gir mange 
feilkilder



Grovsortering

1 min 5 min 15 min 5 min 30 min 5 min 15 min 15 min10 min 10 min

Triage med  
sykepleier

Lege- 
undersøkelse Venting VentingVentingVentingRegistrering

Mottaksområde Triage- 
rom

Venterom  
brudd

Ventesone  
røntgenBruddavdeling Røntgen

lab.
Ventesone  

røntgen Bruddavdeling

Røntgen Legevurdering og  
”ferdigstilling”

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Tor

10 min

Betaler og  
går

Mottaksområde



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
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Behov
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fremtidens  
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Lavt

Høyt

• Venter utenfor gipsing
• Blir hentet inn til gipsing
• Blir gipset
• Avsluttende konsultasjon, 

får time for kontroll

• 69 år
• Har falt på isen.
• Mistanke om håndleddsbrudd
• Han kommer i en drosje uten pårørende med. Blir fulgt inn av 

sjåfør
• Er forvirret og har vansker med å forklare hva som har skjedd

JAN

• Blir funnet på gaten. Blir kjørt til 
legevakten av en drosje

• Lege undersøker og 
bestiller røntgen

• Venter på å ta røntgen
• Hentes av radiograf og tar 

røntgen

• Røntgenpasienter må vente på et område som er lite 
tilrettelagt (vonde stoler, mat og drikke er ikke tilgjengelig). 
Kan ikke gå tilbake til mer tilrettelagt ventesone.

• Pasienten kan ”miste motet” når de kommer på røntgen-
venterommet om det sitter mange der - ettersom det ikke er 
skille mellom hvem som skal på og har vært på røntgen.

• Kompetanse er styrende for effektivitet. Tidsbruken på forløp 
blir personavhengig.

• Personlig mottak (grovsortering)
• Mottaksassistent hjelper til med 

registrering
• Blir hentet til triagering
• Samtale med sykepleier
• Sykepleier følger han inn til 

bruddavdelingen
• Venter på å bli undersøkt av lege

• Venter for å betale
• Betaler
• Forlater legevakten

• Dedikert personell som har oversikt over venterommet. 
Kan også begynne avklaring av pasientene med målinger 
som ikke har blitt gjort i triage, ta imot urinprøver og 
lignende, og gi smertestillende og observere effekt.

• Røntgensoner: Har mindre ”kluster” av røntgen. På den 
måten kan en redusere bemanningen (2 personer på 3 
labber)

• Elektivt direkteoppmøte: Ortopedisk poliklinikk og 
kontroller er et område med mange dagpasienter. Ved 
kontroll kan pasienten møte direkte til avtalt avdeling/rom. 
Unngår ny registrering og reduserer samenblanding av 
pasientgrupper i mottaks-/venteområdet. 

• Tilbake til legevakten for kontroll: 
- Grovsortering 
- Trekker kølapp 
- Venting 
- Registrering 
- Går til aktuell avdeling og venter

• Avhengig av at mottaksassistent 
oppdager pasienten. Generelt 
er det problematisk at mange 
usorterte pasienter sitter og 
venter. Dette gir et kritisk punkt 
mellom trekking av kølapp og 
kontakt med helsepersonell. 



Grovsortering  
(følges direkte  

til triage)

1 min 5 min 20 min 5 min 15 min 10 min 15 min 15 min15 min 10 min 5 min

Venting RøntgenLege- 
undersøkelseVentingTriagering

Mottaksområde BruddavdelingVenterom  
brudd RøntgenlabVentesone  

røntgen
Ventesone  

røntgen Gipserom Mottaksområde

Venting VentingVurdering 
 av lege 

Gipsing og  
avsluttende  

samtale

Får time  
for kontroll.  

Betaler og går.

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Jan

R
etur (kontroll)



Ligge (høyt) / sitte / 
stå (lavt) Skjerming Tilrettelagt 

venting
Tilrettelegging for 

pårørende
Behov for 

 observasjon 
Potensial for 
hurtigsløyfe

Behov for spesial- 
utstyr/kompetanse

Samhandling 
mellom avdelinger

Handlinger

Før Mottak Under Etter

Dagens  
utfordrings- 

områder

Behov

Muligheter for 
fremtidens  

pasientreise
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Lavt

Høyt

• Blir heist opp i stol
• Blir lagt i narkose
• Gjennomfører 

undersøkelse/behandling
• Tar oversikts- røntgen

• Føres til eget rom for 
oppvåkning

• Kommer til tannlegen i følge med 
foreldre, verger, sosialarbeidere

• Venter på å bli kalt inn.
• Tannlege roper inn pasient

• Får innkalling via SMS. (går til 
tjenestested / pårørende / verge)

• Påminnelse en dag før på SMS

• Føres ut til mottak etter at hun er 
våken

• Setter opp ny avtale
• Betaler

• 59 år
• Har en psykisk utviklingshemming og bor på institusjon
• Skal på behandling på tannlegevakten.
• Har stort bistandsbehov og kommer til tannlegeklinikken med to 

ansatte fra boligen.
• Risiko for utagerende atferd

HEIDI

• Datasystemet ”snakker” ikke 
med legens datasystem. Har ikke 
mulighet for å se hva som er gjort 
av tidligere. 

• Pårørende/hjelpere legger press 
på venteområde.

• Blanding av pasienter (barn, 
utagerende, psykriatri etc.) i 
samme venteområde

• 10% dukker ikke opp til time • Mange pasientgrupper krever tilrettelagte rom, 
eksempelvis heis og rømningsveier. 

• Når pårørende etc. blir med inn skaper det problemer 
(plass, rengjøring/desinfisering)

• Oppvåkning av sederte pasienter tar tid og er en 
flaskehals i prosessen.

• Elektivt direkteoppmøte: Elektive pasienter til 
tannklinikken vil kunne møte direkte til avtalt avdeling/rom. 
Reduserer antall pasienter i mottaks-/venteområdet, samt 
at det gir mindre samenblanding av pasientgrupper. Dette 
krever da egen resepsjon og venterom. På kveldstid/
helg vil klinikken fungere som tannlegevakt, da må det 
være mulig at besøkende benytter hovedinngang og 
fellesresepsjon. Både pga. sikkerhetsaspektet og for å gi 
en effektiv drift.

• Universelt utformede rom, som gir mulighet til å 
behandle alle pasientgrupper

• Tilpassede oppvåksningsrom - kan også brukes av 
andre avdelinger

• Sentralt steriliseringsrom. Tydelige skiller mellom skitne 
og rene soner.

• Selvbetjeningsløsninger for betaling. 



Venting   
(registreringskø)

5 min 5 min 10 min 60 min 15 min 30 min 5 min

Røntgen Hvile etter  
behandling

Undersøkelse 
og behandlingVentingRegistrering

Resepsjon TannlegekontorVenterom HvileromRøntgenrom Resepsjon

Får ny time.  
Forlater  

tannlegeklinikk

Omtrentlig tidsbruk i dag:

Heidi*

* ”Heidi” representerer en mindre gruppe av de besøkende på 
tannlegeklinikken. Dette er gjort for å illustrere viktige utfordringer for 
tannlegevakten (feks. sikkerhet, forflyttning, sedasjon og at pasienten 
kommer med følge). Den største gruppen som besøker tannlegevakten 
er barn/unge på planlagt besøk.



Høyt volum

Lavt volum

M
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• Mange er ikke realitetsorienter om hva legevakten er og hvilken 
rolle den har i forhold til fastlege og andre helsetjenester. 

• Vanskelig å ta en beslutning på om det er hensiktsmessig å 
gjennomføre pasientreisen før en kommer til legevakten.

• Lang og uforutsigbar ventetid. At de ikke ser personer som 
kommer med ambulanse og politi forsterker opplevelsen av 
manglende progresjon.

• Ventetiden kan føre til at pasienter skrives inn med går før de blir 
tilsett. 

• Går gjennom mange steg for en relativt enkel behandling. 
• Registrering er heftet med feilkilder. 

• Ressurskrevende pasienter som krever mye tilsyn av sykepleierne. 
Kan føre til at observasjon av- og informasjonsflyt til venterommet 
nedprioriteres.  

• Ansatte bruker tid på å følge pasienter som med begrenset 
mobilitet. 

• Ventesoner for personer som er under behandling. 
• Usorterte og ferdige pasienter venter i mottaksområdet. Dette 

gir et kritisk punkt mellom trekking av kølapp og kontakt med 
helsepersonell.  

• Pasienter som er sederte eller venter på transport tar opp rom. 

• Pasienter må forholde seg til mange personer gjennom sitt forløp. 
• Mange i gruppen har oppfølgende besøk. Her må de gjennom 

grovsortering, registrering og til dels venting på nytt. 
• Utfordringer med skjerming og konfidensialitet. 
• Ankomstområdet for ambulansen gir utfordringer med oversikt og 

sikkerhet. 
• Legger press på sikkerhetsfunksjoner.
• Krever tverrfaglig samarbeid og sambruk av rom.

• Mange av de samme utfordringene som ”høyt volum/enklere 
forløp”

• Særlig behov for skjerming, trygghet og ivaretagelse. 

Høyt volum / enkle forløp Høyt volum / komplekse forløp

Lavt volum / komplekse forløpLavt volum / enkle forløp

Oppsummering - utfordringer 
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• Potensial for å kanalisere flere til fastlegene (2)
• Potensial for å effektivisere og forenkle forløp (6) 
• Mange bør kunne komme ferdig registrert til legevakten (3)
• Muligheter for selvtriagering/vurdering hjemme (1)
• Har lang ventetid og bør få informasjon som er relevant for deres 

situasjon mens de venter (9)
• Gir tilbakemeldinger om sin opplevelse (15)

• Må bli raskt oppdaget og ledet inn i skjermede lokaler nærmere 
spesialkompetanse og særskilt utstyr (4, 5)

• Potensial for tilrettelegg for enkel forflytning og økt bruk av større 
sengeområder (13)

• Tilrettelagt for at de ikke skal behøve å gi samme informasjonen 
flere ganger (7,12)

• De forholder seg til så få helsepersonell som mulig (7)
• Trenger behandlingsrom som er standardiserte og som kan 

håndtere et bredt spekter av medisinske problem (13)
• Blir fulgt tetter opp etter besøket på legevakten (14)
• Akuttbehandlingen blir koblet tetter sammen med resten av 

forløpet (oppvåkning, hvile, samtale, etc.) (14) 

• Mange av de samme mulighetene som ”høyt volum/enklere forløp” 
• Trenger tilrettelagte ventesoner for pasienter og pårørende (8)
• Behov for god oversikt og kontroll over ventesoner, slik at 

pasientene opplever trygghet når de venter (9)

Høyt volum / enkle forløp Høyt volum / komplekse forløp

Lavt volum / komplekse forløpLavt volum / enkle forløp

Oppsummering - muligheter

*Tall i parantes viser til relevant arbeidsprinsipp



Lokalene må tilpasses en logistikk styrt av 
pasientenes hastegrad. Her blir inngangspartiet 
det sentrale sorteringspunktet i bygningen. De 
foreliggende pasientreisene kan fungere som et 
utgangspunkt for å vurdere hvordan dette området 
bør legges opp. Figuren illustrerer hvordan en kan 
tenke en horisontal og vertikal organisering av 
dette området.  

Horisontalt er hastegrad det primære 
sorteringsprinsippet. Målet er at pasienter med lav 
hastegrad og enkle problemstillinger håndteres 
nær inngangspartiet, mens kritiske syke ledes inn 
i skjermede lokaler nærmere spesialkompetanse. 
Pasienter som Kaja (og til dels Tor) kan håndteres 
i forenklede forløp nær inngangen, mens mer 
alvorlige problemstillinger ledes raskt lenger inn i 
bygget.  

Vertikalt blir skjermingsbehov og prinsippet 
om at pasienter bør i størst mulig grad vente 
sammen med likesinnede, viktigere. Dette 
gir bedre oversikt og gir bedre sikkerhet for 
pasienter og ansatte. Eksempelvis bør en ha 
et tydelig skille mellom ventende til allmenn, og 
da særlig barneavdelingen, og funksjoner som 
rus, sosialtjenester og psykiatri. I illustrasjonen 
er ambulanseinngangen avskjermet fra de 
oppegående selvhenvenderne, men samtidig i 
nærheten av de mest alvorlige skadetilfellene. 
Tanken er at helsepersonell vil kunne ha oversikt 
over begge områder, og bidra der behovet er 
størst til enhver tid.

Pasientflyt - sorteringspunkt
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Illustrasjonen på neste side viser dagens 
pasientforløp og hvilke avdelinger og funksjoner 
de enkelte pasientene går gjennom. Illustrasjonen 
viser noe av utfordringsbildet med forflytning 
mellom funksjoner og avdelinger, samt involvert 
helsepersonell gjennom et pasientforløp. Ved å 
sette opp pasientforløpene sekvensielt som vist på 
neste side, er det viktig å ikke forholde seg til bygg 
og romlig forståelse, men se på avdelingene og 
funksjonene pasientene er innom, samt volumene 
de representerer. Illustrasjonen indikerer også 
et mulighetsrom for forenklede forløp, basert på 
kompleksitet og hastegrad.

Volumene til avdelinger og funksjoner 
er relasjonelle og er basert på estimater 
for 2035 hentet fra det foreliggende 
Hovedfunksjonsprogrammet (13 Mai 2016). Vi 
har i tillegg fått utfyllende tall fra Knut Melhuus 
(Skade). Skade er derfor presentert med to 
undergrupper og tallgrunnlaget er hentet fra to 
mandager i Oktober 2016, og er således ikke 
direkte overførbare til 2035. Det samme er 
gjeldende for estimatene for psykiatrisk legevakt, 
som er basert på tjenestens årsrapport for 2015.

Pasientflyt - volum

Utvidet figur på neste side.
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FREMTIDS-
MULIGHETER

Et scenario for en pasientvennlig 
storbylegevakt
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Før

• Jeg vet hvor travel 
legevakten er og 
hvorvidt jeg bør gå der 
nå eller senere (om 
mulig)

• Jeg kjenner til alternative 
muligheter jeg kan bruke

• Jeg vet hvordan jeg 
skal komme meg til 
legvakten, hvor jeg 
går av og hvordan jeg 
parkerer

• Jeg finner raskt frem på 
stedet

• Jeg er tatt i mot, 
anerkjent og beroliget

• Jeg har forstått hvor 
jeg skal og hva jeg skal 
gjøre

• Jeg forstår den 
overordnede prosessen 
og tjenesten på 
legevakten, jeg forstår 
stegene og hva jeg kan 
forvente 

• Jeg vet hvem jeg 
snakker med

• Jeg opplever at jeg er 
trygg og ivaretatt

• Jeg forstår hvorfor jeg 
venter og hva jeg venter 
på

• Jeg har estimat på hvor 
lenge jeg skal vente

• Jeg kan vente på en 
måte som passer 
meg (ikke føler meg 
begrenset/tvunget)

• Jeg vet jeg ikke er glemt

• Jeg vet hvor jeg kan 
finne ut mer om jeg har 
spørsmål

dledle ldå dåepåd epåd: I vuderingen av hvilke  pasienteksemplene har vi tatt forsøkt å inkludere alle de 
viktigste funksjonene i fremtidens legevakt.Eturit fugia que idunt. De suscim et, nesto quunt enimperiam, 
tendeli cabore volori dolum volorpore volorest ut laborro que con plaut volorat apel eatur?

Qui quam seque est inulpa vere volut dic to eturiat dollor andaera simus quam sum dolessunt, sequae no-
bis non cus modi ut labo. Ut pro cus.

Pasientbehov

Etter

• Jeg vet hvor travel 
legevakten er og 
hvorvidt jeg bør gå der 
nå eller senere (om 
mulig)

• Jeg kjenner til alternative 
muligheter jeg kan bruke

• Jeg vet hvordan jeg 
skal komme meg til 
legvakten, hvor jeg 
går av og hvordan jeg 
parkerer

• Jeg finner raskt frem på 
stedet

• Jeg er tatt i mot, 
anerkjent og beroliget

• Jeg har forstått hvor 
jeg skal og hva jeg skal 
gjøre

• Jeg forstår den 
overordnede prosessen 
og tjenesten på 
legevakten, jeg forstår 
stegene og hva jeg kan 
forvente 

• Jeg vet hvem jeg 
snakker med

• Jeg opplever at jeg er 
trygg og ivaretatt

• Jeg forstår hvorfor jeg 
venter og hva jeg venter 
på

• Jeg har estimat på hvor 
lenge jeg skal vente

• Jeg kan vente på en 
måte som passer 
meg (ikke føler meg 
begrenset/tvunget)

• Jeg vet jeg ikke er glemt

• Jeg vet hvor jeg kan 
finne ut mer om jeg har 
spørsmål

• Jeg forstår min 
behandling og hva som 
skal skje

• Jeg vet hvor lenge 
(estimat) det vil ta før jeg 
vil få behandling

• Jeg blir ivaretatt

• Jeg vet hvorfor jeg 
venter

• Jeg vet at jeg ikke har 
blitt glemt

dledle ldå dåepåd epåd: I vuderingen av hvilke  pasienteksemplene har vi tatt forsøkt å inkludere alle de 
viktigste funksjonene i fremtidens legevakt.Eturit fugia que idunt. De suscim et, nesto quunt enimperiam, 
tendeli cabore volori dolum volorpore volorest ut laborro que con plaut volorat apel eatur?

Qui quam seque est inulpa vere volut dic to eturiat dollor andaera simus quam sum dolessunt, sequae no-
bis non cus modi ut labo. Ut pro cus.

PasientbehovEt av hovedmålene med dette prosjektet har vært å utvikle et 
underlagsmateriale som kan benyttes til å konkretisere arealbehov for 
den nye legevakten. Delene vi har presentert så langt har alle pekt på 
viktig aspekter som må ivaretas i den videre designprosessen, både 
med tanke på planlegging av bygg og virksomhet.

I denne delen beskriver vi et scenario for en overordnet pasientreise 
gjennom den nye Storbylegevakten. Her trekker vi frem enkelte 
elementer som vil ha betydning for å skape en mer ”pasientvennlig” 
storbylegevakt. Beskrivelsen er basert på prinsippene legevakten skal 
bygge på og mulighetsrommene som ble identifisert i beskrivelsen av 
de ulike pasientreisene i forrige del av rapporten. 

• Jeg vet hvor travel 
legevakten er og 
hvorvidt jeg bør gå der 
nå eller senere (om 
mulig)

• Jeg kjenner til 
alternative muligheter 
jeg kan bruke

• Jeg vet hvordan jeg 
skal komme meg til 
legvakten, hvor jeg 
går av og hvordan jeg 
parkerer

• Jeg finner raskt frem på 
stedet

• Jeg forstår hvorfor jeg 
venter og hva jeg venter 
på

• Jeg har estimat på hvor 
lenge jeg skal vente

• Jeg kan vente på en 
måte som passer 
meg (ikke føler meg 
begrenset/tvunget)

• Jeg vet jeg ikke er glemt

• Jeg vet hvor jeg kan 
finne ut mer om jeg har 
spørsmål

• Jeg er tatt i mot, 
anerkjent og beroliget

• Jeg har forstått hvor 
jeg skal og hva jeg skal 
gjøre

• Jeg forstår den 
overordnede prosessen 
på legevakten, jeg 
forstår stegene og hva 
jeg kan forvente 

• Jeg vet hvem jeg 
snakker med

• Jeg opplever at jeg er 
trygg og ivaretatt

• Jeg forstår min 
behandling og hva som 
skal skje

• Jeg vet hvor lenge 
(estimat) det vil ta før 
jeg vil få behandling

• Jeg blir ivaretatt

• Jeg vet hvorfor jeg 
venter

• Jeg vet at jeg ikke har 
blitt glemt

• Jeg forstår min diagnose 
og behandlingen jeg har 
fått

• Jeg forstår hva som er 
neste steg i prosessen 
(hva jeg skal gjøre, hva 
som blir gjort videre av 
legevakten) 

• Jeg vet hva som er 
neste instans, hvorfor 
jeg skal her, og hvordan 
jeg kommer meg der

• Jeg er trygg

Før Ankomst/mottak UnderVenting Etter

En pasientfokusert storbylegevakt

Pasientbehov gjennom pasientreisen
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LegevaktLegevakt AMBULANSEINNGANG

drop off

parkering

I det følgende beskrives et pasientscenario som 
eksemplifiserer hvordan den nye Storbylegevakten 
oppleves for pasienter. Det viser muligheter for 
enkelte sentrale kontaktpunkter i forløpet pasientene 
vil gå gjennom. Scenarioet tar utgangspunkt i en 
person (Lise) som kommer til legevakten med en 
skade, sammen med en pårørende (Lars). 

I beskrivelsene har vi pekt på hvilke av 
arbeidsprinsippene som er gjeldende for de ulike 
stegene, samt inkludert eksempler for inspirasjon og 
diskusjon. 

Fremtidsscenario

LegevaktLegevakt AMBULANSEINNGANG

drop off

parkering
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Digitale løsninger kan bistå pasienter 
med forventningsavklaring, informasjon 
og holde pasienten oppdatert gjennom 
hele pasientforløpet. Samt tilrettelegge 
for egenvurdering av sykdomsbildet og 
hastegrad.

University Hospitals of North Midlands i 
Storbritania tilbyr en digital tjeneste for 
å gi publikum sanntidsoppdateringer om 
legevaktens ventetid, og informasjon 
om alternative behandlingssteder.

RAND Institute of Health utviklet 
selvtriageringsskjema (Strategy 
for Off-Site Rapid Triage ) for 
publikum i forbindelse med et større 
influensautbrudd i New York i 2009. 
Selv om det ikke ble implementert 
i større skala viser det muligheten 
for å løse oppgaver i andre faser av 
pasientforløpet enn i dag.
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1. Forventningsstyring før oppmøte

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal styre trafikken for å utnytte kapasiteten i legevakten så godt 

som mulig. 
• Vi skal tilrettelegge for at flere av pasientene blir kanalisert til 

fastlegene. 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg vet hvor travelt det er på legevakten og hvorvidt jeg bør gå dit nå 

eller senere (om mulig)” 
• “Jeg kjenner til alternative muligheter jeg kan benytte” 
• “Jeg trenger å vite hvor jeg skal og hva jeg kan gjøre før jeg 

ankommer legevakten”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Lise skader seg, men de er usikre på hvor akutt det er. De undersøker 
legevakten sine digitale tjenester. Her får de informasjon om forventet 
ventetid på legevakten, andre behandlingstilbud i nærheten og muligheter 
til å bestille time hos sin egen fastlege. De får også gjort en overordnet 
vurdering av skaden. De bestemmer seg for å reise til legevakten. 

Bilderef.

http://www.uhnm.nhs.uk/news/Pages/Trust-launches-A-and-E-waiting-times-app.aspx
http://www.rand.org/pubs/external_publications/EP20100098.html
https://goo.gl/images/Wi4WCi
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Tydelige fjernsignal, byggmarkører og tydelig merking av 
innganger er særlig viktig for legevakten. Akutte pasienter vil ofte 
være i en tilstand hvor en har lavere forutsetning for å orientere 
seg og følge informasjon. 

Om elektive pasienter/timeavtaler møter direkte til avtalt sted må 
henvisningsskilt og andre markører være tydelig atskilt.  

LegevaktLegevakt

2. En tydelig inngang

Selv om området de kommer til på Aker gir et overveldende 
førsteinntrykk, er det lett å finne legevakten. De finner en parkeringsplass 
og lokaliserer raskt den riktige inngangen. 

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal ha “en dør” inn til akuttjenestene 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg vet hvordan jeg skal komme meg til legevakten, hvor jeg går av 

og hvor jeg parkerer” 
• “Jeg finner raskt frem på stedet”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Bilderef.

Bilderef.

https://goo.gl/images/oiV1am
https://goo.gl/images/8PdJyN
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3. En navigert pasient 

Når de kommer inn i bygningen er det lett å orientere seg. De skjønner 
hvor de skal henvende seg først, og det er tydelig hvor de ulike veiene 
fører.  

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Pasientene skal få prioritet ut fra hastegrad og behov for hjelp. 

Personalet skal sikre at de som trenger hjelp får det. 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg har forstått hvor jeg skal og hva jeg skal gjøre” 
• “Jeg vet hvem jeg snakker med”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Sykehus og legevakter er ofte ensformig og sterile 
bygningskomplekser som kan gjøre det vanskelig for pasienter 
å manuvrere etter spesielle kjennetegn eller forstå romlige 
sekvenser. Gjennom romlige virkemidler og elementer kan 
en gjøre det mer logisk og intuitivt å finne frem, uten bruk av 
skriftlige markører. 

OrIenterbarhet og informasjon ved hjelp av forskjellige 
virkemidler tilpasset brukerne: Henvisningsskilt må være 
plassert på orienteringspunkter, og virke bekreftende underveis i 
pasientforløpet. Samtidig bør viktig informasjon være samlet i et 
sentralt (bemannet) info-punkt.

Bilderef.Bilderef.

Bilderef. Bilderef. Bilderef.

https://goo.gl/images/CpCBSX
https://goo.gl/images/1xFxny
https://goo.gl/images/nhD4Xx
https://goo.gl/images/p7sPkN
https://goo.gl/images/vaoVUu
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4. En rask vurdering og sortering

De blir møtt av helsepersonell som gjør en “hurtigtriagering” av Lise. 
På den måten får de informasjon om hvor de skal og hva de skal. 
Området er nok skjermet til at de andre pasientene som venter ikke kan 
overhøre samtalen. Her registrerer de seg også elektronisk, noe som gir 
legevakten tilgang til personalia og helsedata som kan være relevant for 
behandlingen. 

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Pasientene skal få prioritet ut fra hastegrad og behov for hjelp. 

Personalet skal sikre at de som trenger hjelp får det
• Vi skal tilrettelegge for at flest mulig av pasientene kommer ferdig 

registrert til legevakten 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg er tatt i mot, anerkjent og beroliget” 
• “Jeg opplever at jeg er trygg og ivaretatt”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Det første møtepunktet må være lett tilgjengelig og 
imøtekommende. Gjennom å gi publikum mulighet for 
egenvurdering (eksempelvis gjennom digitale løsninger) kan vi 
både redusere oppmøte, samt gjøre det lettere å dirigere folk til 
riktig område ved oppmøte.

Registrering bør kunne gjøres både før- og ved ankomst. 
Løsninger for selvregistrering kan redusere feilkilder og gi 
helsepersonellet som overvåker venterommet, bedre oversikt 
over hvem som er i rommet, og hva de trenger.

Bilderef.

Bilderef.

https://goo.gl/images/TwjdQJ
https://goo.gl/images/b9JCUF
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5. Et forenklet forløp

Fra det første vurderingspunktet blir pasienter med enklere 
problemstillinger sendt direkte til “fast-track” behandlingsrom. Dette gir et 
mer effektivt forløp for alle pasienter, og gir mindre sammenblanding av 
pasientgrupper i ventearealene. 

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal legge til rette for forenklede forløp for pasienter som krever få 

stopp og kort innsats i tid 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg forstår den overordnede prosessen og tjenesten på legevakten, 

jeg forstår stegene og hva jeg skal forvente”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Marion Emergency Care Center i Texas har et egen “super-track-
område” for rask behandling av mindre akutte pasienter. Den 
er tilknyttet hovedinngangen og består av to triagerom og åtte 
behandlingsstasjoner. 

Den nye legevakten i Bergen har egne rom for “hurtigbehandling” 
av mindre alvorlige pasienter.  

https://www.texashealth.org/fortworth/pages/services/emergency-services.aspx
https://www.texashealth.org/fortworth/pages/services/emergency-services.aspx
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6. Venting med likesinnede

Etter at de er registrert og vurdert venter de på behandling. De venter 
sammen med pasienter i samme situasjon, og det er helsepersonell i 
venteområdet som kan svare på spørsmål. Det er tilgjengelig mat og 
drikke og rommets utforming skaper ro og trygghet. Det er også en 
skjermløsning som viser anonymt hvor de ulike pasientene i bygget 
befinner seg, slik at de forstår hva som skjer “backstage” og hvorfor 
ventetiden kan endre seg.  

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal ha venteområder tilpasset pasientgruppene 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg kan vente på en måte som passer meg (ikke føler meg 

begrenset/tvunget)”
• “Jeg opplever at jeg er trygg og ivaretatt”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Venteområdene kan bli delt opp i 
ulike soner for ulike pasientgrupper 
uten å bruke fysiske skiller. Dette 
kan ivareta sikkerhet og å skape en 
bedre venteopplevelse for pasientene. 
Venteområdene bør ha en form for 
fleksibilitet for pasientene som muliggjør 
flere former for venting, samtidig som 
oversikt og informasjonsflyt er ivaretatt.

Ventesonene for barn bør adskilles fra 
de andre ventesonene og tilrettelegge 
for trygge omgivelser for barn og 
foresatte.

På skadestuen ved Sydvestjysk 
sygehus i Esbjerg kan pasienter 
som venter følge med på flyten på 
skadestuen. En skjerm i venterommet 
viser pasientene på avdelingen i form 
av “bobler” med pasientens initialer. 
Formålet er å gi de ventende større 
forståelse og aksept for hvorfor de 
venter. 

Bilderef.

Bilderef.

http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm371909
http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm371909
https://goo.gl/images/rZS6uA
https://goo.gl/images/fBWsk8
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På samme måte som flyselskap sender 
ut tekstmeldinger om endringer i flytider 
kan legevakten gi folk informasjon 
og forklaringer om større endringer 
i ventetid. En kan også gi pasienter 
tilgang til informasjon om sitt eget 
problem mens de venter.  

Å ha egne ressurser på legevakten for 
å sette opp time hos fastlegen, kan 
være en måte å ta hånd om besøkende 
som ikke har et akutt behov og derfor 
vil ha svært lang ventetid. Nettjenester 
som MeeDoc representerer også en 
mulighet for pasienter med lang ventetid 
og lav alvorlighetsgrad. Tjenesten gir 
folk nettbasert legekonsultasjoner ved 
bruk av meldinger/bilder og videokon-
sultasjon. 
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7. Kommunikasjon mens du venter

Mens de venter får de tekstmelding om at de ikke er glemt, noe som de 
opplever som betryggende. I samme melding får de også informasjon om 
skaden til Lise og hvordan den vanligvis behandles. 

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal ha god oversikt over ventende pasienter, og sørge for at 

pasientene opplever trygghet mens de venter. 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg forstår hvorfor jeg venter og hva jeg venter på” 
• “Jeg har et estimat på hvor lenge jeg skal vente”
• “Jeg vet jeg ikke er glemt” 
• “Jeg vet hvor jeg kan finne ut mer om jeg har spørsmål”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Bilderef.

https://goo.gl/images/V5Y6Vz
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8. Standardisert fleksibilitet

Lise er innom rom for både behandling og observasjon. Rommene er 
gruppert i klynger med tilhørende arbeidsstasjoner, slik at avstanden blir 
kortere og tilgjengeligheten bedre. Det er også mulighet for å slå rom 
sammen ved kapasitetsøkning. 

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal etterstrebe behandlingsrom som er standardiserte, og som 

kan tilpasses endrede behov
• Vi skal legge til rette for at pasienten kan forholde seg til få 

kontaktpunkter på legevakten 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg forstår min behandling og hva som skal skje” 
• “Jeg forholder meg til få personer” 
• “Jeg opplever godt samarbeid mellom de ansatte og jeg er ivaretatt”
• “Jeg vet at jeg ikke blir glemt”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Normal Krisesituasjon Natt

Gjennkjennbar fleksibilitet for å ivareta rutiner og effektivitet kan 
sikres ved å ha samme utgangspunkt på rom som deles av ulike 
avdelinger/instanser. 

Gjennom mer standardiserte rom som kan håndtere et 
bredt spekter av medisinske problem, får en mer fleksible 
behandlingspunkter. Det åpner også for å utvide og redusere 
arealer i større grad. 

Avdeling 1

Avdeling 2

Av

Av

deling 1

deling 2

Avdeling 1

Avdeling 2Av

Bilderef.

https://goo.gl/images/vPSu9Z
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9. Tilrettelagt venting og forflytning

Bygget er tilrettelagt for effektiv transport både av stående, sittende og 
liggende pasienter. Det er også tilrettelagt for komfortabel venting i de 
ulike sonene Lise venter i mellom behandlingspunkter (eksempelvis før/
etter røntgen og gipsing).

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• I Pasientene skal få prioritet ut fra hastegrad og behov for hjelp. 

Personalet skal sikre at de som trenger hjelp får det
• Vi skal ha venteområder tilpasset pasientgruppene 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg vet hva som er neste instans, hvorfor jeg skal her, og hvordan 

jeg kommer meg der”
• “Jeg blir ivaretatt”
• “Jeg vet at jeg ikke har blitt glemt”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Forflytning av pasienter på legevakten skaper flaskehalser og 
trengsel. Det er kostbart og kan skape farlige situasjoner. Mobile 
enheter som kan brukes til både under forflytning og behandling 
kan forbedre pasientflyten på legevakten.

For mange pasientene vil det også være venting på ulike steg 
etter at behandlingsløpet er startet. Dette krever ventefasiliteter 
tilpasset kortere opphold. Her kan flerfunksjonelle ganger og 
“mellomrom”, adskilt fra transportsoner, gi et behagelig opphold 
for pasienter og pårørende. 

Bilderef.

Bilderef.

https://goo.gl/images/7ukbVq
https://goo.gl/images/e58zGz
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10. En tydelig avslutning

Bygget har et utgangsområde som er tydelig adskilt fra inngangen, 
og som markerer at prosessen er avsluttet. Dette er også et transitt-
venteområde for personer som er ferdig behandlet. 

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal øke kvaliteten på behandlingen gjennom å se på helheten i 

pasientforløpet. (Før - Under - Etter) 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg forstår min diagnose og behandlingen jeg har fått” 
• “Jeg forstår hva som er neste steg i prosessen (hva jeg skal gjøre, 

hva som blir gjort videre av legevakten)” 

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Inngang Utgang

Inngang Utgang

UtgangUtgang

Utgang

Inngang
Utgang

En dør inn betyr ikke nødvendigvis en dør ut. Plassering 
av utganger med vurderes ut fra logistikk, organisering av 
funksjoner, sikkerhet og flyten av mennesker både i og utenfor 
bygget. Det må tilrettelegges for en effektiv transport fra de 
enkelte funksjoner og utgangen(e).
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11. Systemer for betaling og tilbakemeldinger

Ved utgangen betaler de elektronisk for behandlingen. Her får de også 
mulighet til å gi en enkel tilbakemelding på hvordan de opplevde besøket. 
Dette blir brukt aktivt av legevakten for å forbedre pasientopplevelsen.    

Arbeidsprinsipp vi jobber etter: 
• Vi skal være en lærende organisasjon som forbedres som følge av de 

tilbakemeldinger vi får fra brukerne 

Pasientbehov vi må svare på: 
• “Jeg forstår hva som er neste steg i prosessen (hva jeg skal gjøre, 

hva som blir gjort videre av legevakten)“
• “Jeg er trygg”

FØR MOTTAK VENTING UNDER ETTER

Enkle tilbakemeldingssystemer kan tydeliggjøre når og hvorfor 
pasientopplevelsen varierer. 

Det er nærliggende at selvbetjeningsløsninger og 
mobilbetalingsløsninger vil dominere når legevakten står 
klart. Disse bør brukertestes for å tilpasses mangfoldet av 
brukergrupper som besøker legevakten.

Bilderef.

Bilderef.

https://goo.gl/images/z7GKB5
https://goo.gl/images/HgqATJ
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Vedlegg 1: Mal for pasientforløp

Skjemaet for pasientforløpet til å kartlegge, planlegge, definere og detaljere pasientreiser 
for den nye storbylegevakten. 

I beskrivelsen av pasientene/personasene bør man vurdere: 
• Hvem er det?
• Hvilke utfordringer står han/hun ovenfor? 
• Hvordan utfordrer han/hun bygget og tjenestene? 

I arbeidet med å beskrive mulighetene for fremtidens pasientreise bør man vurdere: 
• Kan noe gjøres i en annen rekkefølge? 
• Finnes det unødvendige oppgaver som kan fjernes? 
• Bør noe legges til i forløpet? 
• Bør noen oppgaver flyttes fra en funksjon/aktør til en annen?
• Kan noe kommuniseres annerledes? 
• Bør en bruke andre hjelpemiddler (fysiske og digitale)?
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Vedlegg 2: Nye pasientreiser brukt i workshop

I arbeidet med å definere hvilke pasientreiser det nye bygget må tilrettelegges for, har 
det blitt gjennomført tre runder med workshoper i medvirkningsforumet: Workshop 1 
handlet om dagens utfordringer og pasientbehov. Workshop 2 fokuserte på å skape 
løsninger for forbedring, mens workshop 3 definerte nærheter og pasientflyt mellom ulike 
funksjonsområder i bygget.  

I disse workshopene ble pasientreisene som er presentert i denne rapporten brukt som et 
verktøy. For å dekke hele spennet av utfordringer og pasientbehov de ulike avdelingene 
møter, ble det laget tre nye (forenklede) pasientreiser. Disse er vedlagt på de neste 
sidene. 
• ”Børre”: Brukt i arbeidet med obs.posten
• ”Håvard”: Brukt i arbeidet med operasjon/pre- og postop.
• ”Nils”: Brukt i arbeidet med telefontjenesten. 
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• 54 år
• Har kjent ubehagelige smerter i brystet i noen timer. 
• Han googler litt rundt, men synes det er vanskelig å finne et 

klart svar på hva det er.    
• Kona frykter at det kan være hjerteinfart og overtaler han til å 

reise på legevakten.

Børre

• Personlig mottak (grovsortering)
• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter på å bli ropt opp
• Blir ropt opp og går til triagering
• Forklarer seg til sykepleier og får 

informasjon om hastegrad
• Venter
• Blir hentet av sykepleier

• Googler symtomene
• Kjører til legevakten selv.
• Finner parkeringsplass og går 

inn.  

• Avsluttende samtale med lege på 
eget kontor

• Skrives ut
• Betaler i kassen
• Reiser hjem

• Blir lagt inn på et rom og 
gir personopplysninger

• Leverer inn verdisaker
• Blir liggende i 5 timer til 

overvåking.
• Får jevnlig tilsyn og det blir 

tatt blodprøver og ekg.
• Får matservering

• Lege kommer innom en 
gang i løpet av oppholdet 
for å snakke med han

• Allmenn og skade har to ulike 
journalsystemer, må skrive inn 
journal fra skaden i profdoc

• Prøvesvar til allmennpasienter bør  sendes direkte til 
allmenn og ikke gå via obspost

• Tidkrevende matservering. Ønskelig med mer self-service
• Enkelte kunne trengt assistanse ved utskrivelse / bestille 

transport
• Tar tid å følge pasienten ut

• Tar tid med sengevask og 
sengereing. (klargjøring av rom 
20 min. Smitterom 60 min)

• Ofte vanskelig med kontakt med 
hjemmebaserte tjenester.



Tatt i mot og  
vurdert

60 min 30 min 5 min 20 min 10 min 15 min

Opphold på obspost varierer fra 5 til 24 timer

10 min 60 min 30 min

Gir person- 
opplysninger.  

Leverer verdisaker
Vurdering  
av lege Utskrivelse Betaler og går

Blir vurdert  
ca. hver 2. time  

(inkl. tester)
Får mat Blir hentet  

til pasientrom
Venter på å  
bli hentet  

Poliklinikk Pasientrom  
(klysterrom/tv-stue) Legekontor Mottak

Venter på  
utskrivning

Børre

Omtrentlig tidsbruk i dag:
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Lavt

Høyt

• 31 år
• Skadet korsbåndet på innebandy-trening
• Møter opp til avtalt operasjon på legevakten
• Har aldri operert før og er veldig nervøs
• Har tatt med seg kjæresten for å få støtte

Håvard

• Registreringskø
• Gir registreringsinformasjon
• Venter i eget venteområde
• Blir ropt opp

• Blir kjørt til legevakten av 
kjæresten

• Parkerer og går inn

• utskriving - samtale med operatør
• Ringer til kjæreste for å bli hentet 
• Venter på å bli plukket opp
• Reiser hjem 

• Skifter til operasjonstøy 
• Ttilses av kirurg
• Få antibiotika 
• Til blokaderom 
• Får blokade 
• Hentes ned til operasjon
• Forberedelse på 

operasjonsstue 

• Anestesi 
• Gjennomfører operasjon
• Våkner opp 
• Avslutning på stue 
• Kjøres til postop 
• Oberveres på postop 

• Om kirurg er forsinket kan det bli 
lang venting

• Manglende beskjed om type antibiotika
• Anestesilege opptatt annet sted, kø (annen pas får 

blokade først)
• Heisen står
• Utstyr mangler
• Anestesilege forsinket/opptatt annet sted
• Henting av utstyr underveis i operasjonen
• Kirurg opptatt f.eks på operasjon

• Vondt og kjedelig opptrening. Lett 
å sluntre unna.



Nils er 46 år, har kjent insulinkrevende diabetes og 
angstplager, bruker noe sentralstimulerende rusmidler. 
Han går til behandling på DPS og har kontakt med sin 
fastlege.

Fredag kl 17: Naboen ringer LVS fordi Nils lager uro 
i naboleiligheten og skriker om at han vil hoppe ut av 
vinduet for å ta livet sitt.

Det settes rød hastegrad i telefontriage. LVS vurderer 
sykebesøkslege, men legen er for langt unna.

LVS setter over til AMK, som sender ambulanse umiddel-
bart og stabiliserer situasjonen.

Nils sin søster har kommet til stedet, og man enes om at 
hun kan kjøre ham til legevakten i egen bil.

1

3

2

4

5

Ved ankomst kommer han tynnkledd i sandaler og det er 
10 minusgrader ute.

Han henvender seg i mottak, der han virker noe desorien-
tert. Triageres som gul til Allmenn for somatisk og psykisk 
vurdering.

Vekter tilkalles for å holde ham under oppsyn i ventetiden.

Etter 45 minutter sjekker lege på allmenn blodsukker og 
somatisk status, det er ok.

Psykiater fra psykiatrisk legevakt gjør en vurdering av 
selvmordsfare. Pasienten er nå rolig og PL vurderer at 
han ikke trenger innleggelse. Han kan følges opp på DPS 
der han har en behandler.

6
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”Nils”



Psykiater ber SAA om å sikre oppfølging gjennom helgen 
og å overlevere opplysninger til DPS der han har avtale 
kommende torsdag.

SAA kjører hjem, og ringer ham både lørdag og søndag 
for å høre at det går greit.

Mandag ringer SAA til DPS og oppdaterer dem på hen-
delsesforløpet.

11

12

13

”Nils”: Pasientreise for telefontjenesten (forts.)






