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Formål 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har primo 2013 satt fokus på kvaliteten i 
somatiske akuttmottak. Dette etter at Statens Helsetilsyn uttalte at det har skjedd lite i 
arbeidet med å bedre kvalitet og pasientsikkerhet siden tilsynet i 2007.  Hovedtyngden 
av kritikken som har fremkommet er hvorvidt legekompetansen i akuttmottakene er 
tilfredsstillende.  De regionale helseforetakene har i møte med helseministeren 15. april 
2013 orientert om status og planer. 
 
Statens Helsetilsyn gjennomførte et landsomfattende tilsyn i 2007 – Forsvarlighet og 
kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus. Tilsynet avdekket ett avvik i 
Nordlandssykehuset Lofoten og ett i Helse Finnmark Hammerfest.  Begge disse ble 
ifølge tilsynsrapportene lukket umiddelbart.  Tilsynsmyndigheten skal også påpeke 
forhold og forbedringsområder. I sum ble det for alle helseforetakene gitt 11 
merknader. 
 
HODs oppdragsdokument i 2009 har krav om at det regionale helseforetaket må sikre 
at ledelsen ved helseforetakene setter i verk systematiske tiltak for å bedre styring og 
ledelse av akuttmottakene. Helse Nord RHF videreførte dette krevet til helseforetakene 
i regionen. Adm. direktør ønsker å orientere styret om kvalitetsutvikling og status ved 
våre somatiske akuttmottak.   
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Det er viktig for kvaliteten at akuttmottak har god ledelse, styring og drift. Videre er 
tilgjengelighet til kompetanse, gode systemer for diagnostisering, prioritering og 
oppfølging sentralt for å sikre en god tjeneste. 
 
Alle helseforetakene har fulgt opp eierkrav i Oppdragsdokumentet 2009 og har arbeidet 
med kvalitetsutvikling av akuttmottakene.  
• Alle akuttmottakene/traumemottak har innført Bedre & Systematisk teamtrening 

(stiftelsen BEST).   
• Alle akuttmottakene med traumemottak har kvalifisert og trenet traumeteam i vakt. 
• Akuttmottakene i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og i 

Nordlandssykehuset Bodø har tatt i bruk Rapid Emergency Triage and Treatmens 
System (RETTS).  RETTS er også under innføring ved akuttmottaket i 
Helgelandssykehuset Mo i Rana.  Dette triageringsverktøyet1

                                                        
1 Triage = sortering, en prosess med å bestemme prioritering av behandling til pasient basert på hvor 
alvorlig den medisinske tilstanden er. 

 planlegges også innført 
ved andre akuttmottak i Helse Nord. Verktøyet er en viktig satsing for å forbedre 
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kvaliteten i pasientbehandlingen bl.a. ved å bedre kunne fange opp pasienter med 
uklare og potensielt alvorlige problemstillinger og sikre disse pasientene 
tilstrekkelig prioritet. 

 
Generelt har Helse Nord kommet langt i arbeidet med traume2

 

 system, og det arbeides 
kontinuerlig med system- og kompetanseutvikling.  Det etableres nå en regional 
database for traumeregistrering i Helse Nord.  Dette registret legges også til grunn for 
det kommende nasjonale registeret. 

I akuttmottaket utgjør medisinske pasienter ca 70 % (UNN) av akuttinnleggelsene.  
Pasientvolumet i akuttmottakene er størst (UNN) i tidsrommet kl. 11.00 til kl. 18.00 
(pasienter inn) og kl. 13.00 til kl. 23.00 (pasienter ut). 
 
Legekompetanse i akuttmottakene 
I Helse Nord (som i resten av landet) er turnuslegene en sentral ressurs for drift av 
akuttmottakene. Akuttmottakene er en viktig læringsarena.  I alle våre akuttmottak har 
turnusleger aktiv tilstedevakt hele døgnet med LIS3

 

 eller overlege i bakvakt. Bakvakten 
er enten til stede i akuttmottaket, i sykehuset eller i hjemmevakt deler av døgnet.  
Hvordan dette blir løst, er nedfelt i vaktplaner og rutiner.   

Det er nyanser mellom akuttmottakene avhengig av størrelse og aktivitet. 
Hovedtyngden av pasienter til akuttmottaket er medisinske pasienter. Derfor legges i 
hovedsak kompetanse/beredskap for medisinsk område til grunn ved bemanning.  Se 
vedlagte oppsummering pr. helseforetak. 
 
De største akuttmottakene i Helse Nord (UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø) 
har LIS tilstede i akuttmottaket døgnet rundt.  Overleger har tilstedevakt i sykehuset 
hele døgnet i UNN Tromsø.  I Bodø har overlege hjemmevakt fra kl 23.00 til kl. 08.00. 
 
Ved lokalsykehusene bemannes akuttmottakene kveld/natt med turnusleger. Tilgang til 
økt kompetanse skjer ved konsultasjon eller tilkalling av LIS og i noen grad også 
overlege.  Det kan være en risiko knyttet til at turnuslege i akuttmottak gjør 
beslutninger ut over egen kompetanse eller feilvurderer. For å motvirke dette og sikre 
forsvarlighet stilles det krav til gode rutiner.  Sykehusene har derfor etablert følgende 
prosedyrer: 
- ved forhåndsmelding om dårlig pasient kontaktes LIS for å være til stede sammen 

med turnuslegen, når pasienten ankommer. 
- plikt til å konferere med bakvakt vedrørende alle pasienter som legges inn.  
- plikt til å konferere med bakvakt, før en pasient kan sendes hjem. 
 
Det er et generelt inntrykk at det er en lav terskel for turnuslegene og andre ansatte i 
akuttmottaket å kontakte bakvakt ved behov. 
 
En endret organisering der LIS bemanner akuttmottakene i lokalsykehusene døgnet 
rundt i form av tilstedevakt vil være svært ressurskrevende.  Det vil også være et 

                                                        
2 Traume = skade på kroppen som følge av ytre påvirkning 
3 LIS = lege i spesialisering (tidligere assistentlege) 
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spørsmål om det er tilstrekkelig aktivitet i sykehuset for et meningsfylt 
utdanningstilbud til flere LIS stillinger. En eventuell endring (LIS-leger i tilstedevakt 
døgnkontinuerlig) kan medføre behov for strukturendringer. 
 
Etter oppdrag fra HOD er Helsedirektoratet i ferd med å organisere et prosjekt for å 
utarbeide tiltak som på kort og lang sikt kan understøtte arbeidet med å sikre 
velfungerende akuttmottak. Frist for å etablere kompetansearena og utarbeiding av 
scenarioer for akuttmottakene er 28. juni 2013, mens frist for utarbeidelse av en 
veileder er satt til 1. mars 2014. 
 
Konklusjon 
Helsetilsynets landsdekkende tilsyn av akuttmottakene i 2007 viste at akuttmottakene i 
Helse Nord, både store og små, fungerte tilfredsstillende.  I etterkant, og i henhold til 
oppdragsdokument 2009 har helseforetakene hatt fokus på kvalitetsutvikling, både i 
forhold til systemer og kompetanse i mottaket.   
 
Helseforetakene har gjort et godt prosedyrearbeid for å sikre kvaliteten i tjenesten. 
Arbeidet med utvikling av akuttmottakene og fortløpende vurdering av 
tiltak/prosedyrer som sikrer god kvalitet for pasientene må fortsette. Eventuelle 
endrede krav med LIS-leger i kontinuerlig tilstedevakt på sykehus kan gi behov for 
organisatoriske strukturendringer. Helse Nord vil delta i Helsedirektoratets prosjekt 
Kvalitet i akuttmottakene. 
 
 
 
Vedlegg: Oppsummert status bemanning/kompetanse  
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VEDLEGG 
 
Oppsummert status bemanning/kompetanse i akuttmottakene 
 
Helse Finnmark HF 
I Kirkenes

 

 har turnuslege aktiv vakt, tar imot pasientene og avgjør om LIS eller overlege 
skal innkalles i hht. Foretakets prosedyrer i DocMap.  LIS har aktiv vakt til kl 20:00, 
deretter hjemmevakt. Tilkallingstid ved hjemmevakt 20 minutter. Helseforetaket 
vurderer nå vaktordningen for LIS vedrørende evt. formell tilstedevakt. 

I Hammerfest

 

 tar turnuslege fra medisin og kirurgen i mot pasienter i akuttmottaket og 
tilkaller LIS når de mener å ha behov.  LIS har aktiv vakt til kl. 22:00 hver dag, deretter 
hjemmevakt med 20 minutters responstid. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
I UNN Tromsø

 

 er turnuslegene aldri alene på vakt, det er tilstedevakt døgnet rundt i 
sykehuset for mange spesialiteter. Minst en LIS oppholder seg i akuttmottaket store 
deler av døgnet. For ca 2 år siden ble det innført en ordning med spesialist i 
indremedisin som vaktteamleder i akuttmottaket (tilstedevakt 08:00 – 16:00).  
Helseforetaket ser behov for å utvide denne funksjonen slik at vaktteamleder er til 
stede til sent på kveld alle dager. 

I UNN Harstad

 

 har LIS tilstedevakt frem til kl 21:30, deretter hjemmevakt med 20 
minutters responstid.  Overlegene har tilstedevakt i sykehuset til kl 17:30, deretter 
hjemmevakt med 20 min. responstid. 

I UNN Narvik

 

 har LIS aktiv vakt til kl 20:30, deretter hjemmevakt med 20 minutters 
responstid. Hvert 4. døgn vil det være overlege som har bakvakt med 30 minutters 
responstid på hjemmevakt. Fagmiljøet signaliserer at dagens organisering i Narvik ikke 
er tilfredsstillende. 

Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset Bodø

 

 har turnusleger i aktiv vakt hele døgnet i akuttmottaket. LIS 
er til stede i akuttmottaket hele døgnet. Overlege er tilgjengelig i aktiv vakt frem til kl 
23:00, deretter i hjemmevakt med 20 minutters responstid. Antall observasjonssenger i 
relasjon til akuttmottaket er øket fra 4 til 13.  Dette har medført at medisinsk avdeling 
har styrket kompetansen i akuttmottaket.  Fagmiljøet ønsker å styrke overlege-
bemanningen i observasjonsposten ytterligere med 1 – 2 hjemler.  Helseforetaket 
vurderer også å styrke den kirurgiske kompetansen i akuttmottaket ved å øke 
tilstedeværelsen/tilgjengeligheten av LIS. 

Nordlandssykehuset Lofoten

 

 har turnuslege i aktiv vakt hele døgnet og fast til stede i 
akuttmottaket i tidsrommet 08:00 – 18:00 (minst 2 turnusleger i perioden 15:00 – 
18:00). Sporadisk også LIS til stede i akuttmottaket. LIS og overleger har aktiv vakt frem 
til kl 16:00, deretter hjemmevakt med responstid 15 – 30 minutter.  Det planlegges 
ingen endringer i vakttjenesten. 
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Nordlandssykehuset Vesterålen har LIS tilstedevakt i sykehuset til kl 20:00, deretter 
hjemmevakt med maksimalt 15 minutters responstid.  Overlege har tilstedevakt til kl 
16:00, deretter hjemmevakt.  I forbindelse med nytt sykehusbygg planlegges det 
opprettet observasjonssenger og utreder muligheten for FAM4

 

 med interkommunal 
legevakt.  Dette kan medføre behov for en ny vurdering av vakttjenesten.   

Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset Mosjøen

 

 har LIS i aktiv vakt frem til kl 20:00, deretter 
hjemmevakt.  Overlege har aktiv vakt til kl 16:00, deretter hjemmevakt.  Responstid ved 
hjemmevakt er 30 minutter (i praksis gjennomsnittlig 15 minutter). 

Helgelandssykehuset Rana

 

 har LIS i aktiv vakt frem til kl 21:00, deretter hjemmevakt. 
Overlege har aktiv vakt til kl 19:00, deretter hjemmevakt.  Responstid ved hjemmevakt 
er 30 minutter (i praksis gjennomsnittlig 15 minutter). 

Akuttmottaket i Helgelandssykehuset Sandnessjøen

 

 ble etablert i 2009.  Her går LIS i 
aktiv vakt frem til kl 22:00, deretter hjemmevakt. Overlege har aktiv vakt til kl 16:00, 
deretter hjemmevakt. Responstid ved hjemmevakt er 30 minutter (i praksis 
gjennomsnittlig 15 minutter). 

Akuttmottak  - krav om registrering av skader 
I hht. forskrift av 2007 (Norsk pasientregister) skal alle akuttmottak ved somatiske 
sykehus og legevakter knyttet til sykehus melde inn opplysninger om ulykker og skader.  
Dette er i varierende grad oppfylt, både på landsbasis og i Helse Nord.  HOD og 
Helsedirektoratet har nå økt oppmerksomhet på oppfyllelse av forskriften.  En egen 
modul er etablert i DIPS og leveranse fra akuttmottakene/helseforetakene bør være 
komplette i løpet av året. 
 
 

                                                        
4 FAM = Felles akuttmottak (sykehus og kommune) 
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