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Legevakthåndboken



Ca. 6500 har tatt 
nettkurset 



Ca. 3000 har tatt 
nettkurset



Brukerundersøkelse

• Elektronisk

• Utprøving 
• Bergen legevakt 
• Legevaktpiloten

• Ta kontakt til høsten



Akuttmedisin for eldre

hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag

hvordan eldre og deres pårørende bedre kan fange opp akutt sykdom 
tidlig og varsle rett instans

hvordan tjenestene bedre kan fange opp akutt syke og skadde eldre og 
sikre rett prioritering og behandling av disse



Hvor kommer alle ØH-pasientene fra?



NORCE
Nasjonalt kompetansesenter
for legevaktmedisin

Nasjonalt legevaktregister 2018

Merete Allertsen, sykepleier/prosjektleder
www.legevaktmedisin.no

Lederkonferanse for  legevakt, Sola Strand Hotel 6. – 7. mars 2019



Spørreundersøkelsen 2018
- noen foreløpige resultater

Nytt for 2018:

• Samarbeidsprosjekt med NAKOS - Nasjonalt kompetansesenter for 
prehospital akuttmedisin. 

Resultatene kommer som rapport før sommeren!



Spørreundersøkelsen 2018

Prosjektgruppen består av 

Merete AllertsenSigne M. ZachariassenLine R. SolbergTone Morken



Tusen takk til alle som svarte

Spørreundersøkelsen 2018



NORCE
Nasjonalt kompetansesenter
for legevaktmedisin

Telefonråd

19.  MARS 2019 VED S IRI - L INN SCHMIDT  FOT LAND



Legevaktsentralen sin rolle

99 legevaktsentraler

Ca. 2.8 millioner henvendelser hvert år (hentet fra 116117 statistikk for 2018)

Nesten 650 000 av disse legger på.

Ca. 80% av alle kontakter til legevakten går via legevaktsentralen



Effekt av telefonkontakt



Effekt av telefonkontakt



Hva påvirker pasientsikkerhet i 
legevaktsentral?

God kvalitet på samtalen gir høyere andel riktige beslutninger.

Positiv korrelasjon mellom kvalitet på kommunikasjonen og lengden av 
samtalen

Kvaliteten på konsultasjonen var lavere for kontakter med høy hastegrad

Ikke forskjell på antall spørsmål stilt for riktig og feil estimert hastegrad, 
men forskjell på hvilke spørsmål som ble stilt i sammenheng.

Ikke funnet forskjell i riktig klassifisering opp mot legevakt, 
stillingsprosent, profesjon eller erfaring

….men muligens gir høyere stillingsprosent en jevnere vurdering.



Relasjonen mellom operatør og innringer kan 
også true pasientsikkerheten! 



Telefonråd.no



Telefonråd.no



Revidering av medarbeiderråd

Vi vet en god del om kontaktårsak til                                                        
legevakt:



Revidering av medarbeiderråd

Vi vet en god del om hva vi avslutter med råd:



Revidering av medarbeiderråd

Vi kan følge med på bruken av telefonråd:



Revidering av medarbeiderråd

Vi vet hvilke søkeord som blir brukt:



Revidering av medarbeiderråd

Vi vet hvem det er som ringer til legevakt:
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Revidering av telefonråd



Revidering av medarbeiderråd

Rødt henvises til norsk indeks:

Hva ønsker vi svar på?



Revidering av medarbeiderråd

Når skal pasienten til legevakten:

Hva er spesielt for barn og eldre?

Typiske gule diagnoser trukket frem:



Revidering av medarbeiderråd

Fokus på råd og veiledning:





Antall trykk:
a2T15E11E12E3f1E1T395E1T2dE1E2T1dE1Tn2,5E1E12na111E

Slik ser rapporten ut:

Alder: 15 mnd.

Gir god kontakt

Rask pust

Ikke forverret allmenntilstand

Feber: 39,5 C. Brukt febernedsettende for 1 dag siden med effekt. Nurofenmikstur 2,5 ml.

Andre symptom: nei

Utslett: nei

Nakkestivhet: nei

Spiser og drikker som normalt: nei

Våte bleier: ja



Forske?

prosjekt

Alle relevante tema (administrativt, organisasjon, klinikk etc)

Alle relevante yrkesgrupper ved legevaktene

NKLM

Råd og hjelp

Veiledere for små og store prosjekt

Prosjektstøtte

jesper.blinkenberg@norceresearch.no

legevaktmedisin@norceresearch.no

mailto:jesper.blinkenberg@norceresearch.no


Nyheter fra NKLM


