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kvalitet og omfang av opplæring og fagutvikling som tilbys for helsepersonell.
Målet med denne planen, som bygger på Kompetanseplanen fra 2011 er å bidra til å styrke kompetansen og gi mulighet for et ensartet
opplærings- og fagutviklingstilbud ved LV-sentralene I Norge. Leger må i likhet med sykepleiere få opplæring og mulighet for faglig
utvikling ved LV-sentralen og legevakten.
Prosjektet er utført i samarbeid med Interkommunal legevakt i Bardu, Hardanger og Voss legevaktdistrikt og Nasjonalt
kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning……………………………………………………………………………………………..………….

2

Organisering av LV-sentral og legevakt………………………………………………………….....

2

Personell på LV-sentral/ legevakt………………………………………………………………........
Samarbeid mellom helsepersonell………………………………………………………………..

3
5

Rekruttering av personell til LV-sentralen………………………………………………………....
Kartlegging………………………………………………………………………………………….….......
Opplæring av nyansatte i LV-sentralen………………………………………………….........

6
6
7

Fagutviklingsløp…………………………………………………………………………………………………

8

Forslag til opplæringsplan for opplæring av nyansatte………………………………..…….
Forslag til opplæringsplan…………………………………………………………………….........
Evaluering under og etter opplæringsperioden…………………………………….........

9
10
13

Videreutvikling og vedlikehold av kompetanse…………………………………………………

13

Forslag til Sjekklister LV-sentral……………………………………………………………………….…
Sjekkliste for egenevaluering………………………………………………………………….….…
Finnsnes interkommunale legevakt. Skjema for opplæring/ oppdatering…….
Sjekkliste for innfasing / kompetansekartlegging fra AMK Sørlandet……………

14
14
20
26

Kvalitetssikring ved hjelp av lydlogg…………………………………………………………………..

28

Opplæring av nye leger ved legevakt…………………………………………………………………

37

Sammendrag og anbefalinger………………………………………………………………………….…

43

Litteratur og kildehenvisning……………………………………………………………………………..

44


Innledning
«Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger med moduler for
både AMK og LV-sentraler » ble utarbeidet ved KoKom i 2011. Planen er utarbeidet som en veileder
som legger til rette for enhetlig opplæring og kompetanseutvikling ved sentralene. Det beskrives
metoder for rekruttering, opplæring, fagutvikling og kvalitetssikring av personell. Modulene ligger
som vedlegg i egne hefter.
Interkommunal legevakt i Bardu hadde behov for en mer praktisk rettet plan for opplæring og
kompetanseutvikling ved LV-sentralen i tillegg til det som ble vist i kompetanseplanen. De ba KoKom
om faglig støtte til å utarbeide en slik plan. Denne rapporten «Plan for faglig utvikling ved LVsentraler» er et resultat av samarbeidet mellom Interkommunal legevakt i Bardu, Hardanger og Voss
interkommunale legevaktdistrikt, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og KoKom.
Plan for faglig utvikling bygger videre på KoKoms tidligere rapporter, blant annet:
 2002 «Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører»
 2005 «Samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner – utenfor sykehus»
 2011 «Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger og
Moduler for opplæring ved LV-sentraler».

Organisering av LV-sentral og legevakt
Legevaktsentral (LV-sentral) defineres som en fagsentral betjent av helsepersonell normalt for
mottak, prioritering og formidling av henvendelse til legevakt eller oppdrag til hjemmesykepleier og
jordmor, rådgiving til innringer og varsling av leger ved behov for medisinsk nødhjelp
(Helsedirektoratet definisjonskatalog 2012).
Kommunal legevaktordning defineres som organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal
vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig
(Forskrift om krav til akutt medisinske tjenester utenfor sykehus 2005).
Det er store variasjoner i hvordan legevaktene og LV-sentralene er organisert i de ulike kommuner,
og hvilket innhold de har. iRapport nr. 6-2012 Nklm Legevaktorganisering i Norge Rapport fra nasjonalt
legevaktregister 2012. Ved enkelte legevakter kan pasientene møte opp direkte, andre steder må det
avtales tid for fremmøte.. Noen kommuner har egne legevakter, mens andre samarbeider
interkommunalt om felles legevakter og legevaktsentraler (LV-sentraler).
Det er ikke forskriftsfestet hvilken kompetanse de som arbeider ved en legevakt eller legevaktsentral
skal ha. Det eneste som er lovfestet er at det er et kommunalt ansvar og at det skal være
helsepersonell som betjener legevaktstelefonen. (Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus, § 8).

Sykepleiere ved LV-sentraler har en viktig rolle ved beslutninger om pasientprioritering og
medisinsk rådgivning.
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Sykepleiere skal kartlegge pasientens situasjon. Det betyr å innhente relevant og viktig informasjon
for å kunne vurdere å prioritere hastegrad. De skal også iverksette tiltak som for eksempel, henvise
til legekonsultasjon, sykebesøk ved lege, eller gi medisinske råd på telefonen der situasjonen ikke
haster.
En av studiene til forsker Elisabeth Holm-Hansen ved Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin (Nklm) har vist at kvaliteten på beslutninger av hastegrad var høy, og at sykepleiers
kompetanse ved hastegradsfastsetting var sikker for pasientene. Det ble gjort færre undertriageringer og over-triageringer enn man har funnet i utenlandske studier.
Sykepleiere ved legevaktsentraler håndterer cirka 24 prosent av alle kontakter alene.
Flere studier Holm Hansens har gjort viser at hvilke tiltak som iverksettes fra LV-sentralen får
betydning for hva som skjer inne på legevakten (legevaktlokalet).ii Sykepleien Forskning nr. 3, 2010;5: 220-226
«Kvaliteten på sykepleierens håndtering av telefonhenvendelser til legevakt»

Studiene viser at dersom pasienter møter opp direkte på legevakten ender 91 prosent av pasientene
i en legekonsultasjon, mens 55 prosent ender opp i en legekonsultasjon dersom de tar kontakt med
legevaktsentralen først. .iii Kilde: Sett en standard Norsk Sykepleieforbund http://www.sykepleien.no/nyhet/1015643/--sett-en-standard
Variasjoner på organisering ved legevakter og LV-sentraler i Norge tilsier at det også varierer på
kvalitet og omfang av opplæring og fagutvikling som tilbys for helsepersonell.
Målet med denne planen for faglig utvikling ved LV - sentraler er å bidra til å styrke kompetansen og
gi mulighet for et ensartet opplærings- og fagutviklingstilbud ved LV-sentralene I Norge.

Personell på LV-sentral/legevakt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) foreslår i sitt forslag til Nasjonal
handlingsplan for legevakt (…. er hjelpa nærmast! Rapport 3 2009) foreslått følgende krav til
personell som skal arbeide på legevaktsentral:
”For arbeid i legevaktsentralen er det følgjande minimumskrav til kompetanse:
a. Helsefagleg utdanning på minst bachelornivå
b.Praksis i form av minst 2 års klinisk praksis før tilsetting, før aleinevakt i legevaktsentral
minst 3 mnd praksis frå legevakt.
c.Gjennomgått opplærinsprogram etter nærmere reglar.»
Handlingsplanen foreslår videre at:
«Det skal utarbeidast rundskriv med heimel i forskrift om nærmare krav til opplæringsprogram for
helsepersonell i legevaktsentralen og deretter ein rettleiar med eksempel på detalsjert innhald (ikke
uttømmende) skal vektleggast i opplæringa:
a)Medisinsk fagkunnskap, herunder hastegradsvurdering (triage), prioritering, bruk av
beslutningsstøtteverktøy, medisinsk rådgjeving, fagterminologi, journalkrav og helsejus.
b)Operativ kompetanse, herunder bruk av kommunikasjonsutstyr, geografisk lokalkunnskap,
kjennskap til lokale prehospitale tenester, kommunal beredskapsplan, kontakt med og koordinering
av andre ressursar, og samarbeid med vaktlege, AMK, heimesjukepleie og andre kommunale etater,
samt andre relevante samarbeidspartar.
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c)Kommunikasjon og konsultasjonteknikk, herunder evne til beslutningar under stress,
situasjonanalyse, språk og etikk.
d)Praktisk trening under rettleieing, i form av til dømes simuleringsøvingar, medlytt på telefon,
tilbakemelding og diskusjon rundt opptak av lydlogg.»
Det stilles krav til leger på legevakt om norsk autorisasjon. Kommunene kan i tillegg stille egne krav.
Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm) har i sitt forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt
(…. er hjelpa nærmast! Rapport 3 2009) foreslått at
”det skal utformast rundskriv med minimumskrav til opplæringsplan for legar. Startopplæring må
ha et omfang på minst to dagar og kan haldast to ganger i året samordna med oppstart for nye
turnuslegar. Opplæringsplanen må legge vekt på lokale rutinar, internkontrollsystem, bruk av
helseradio, lokal geografi og samhandling. Vedlikehold av kompetanse skal skje kontinuerleg
gjennom kurs, trening, samhandlingsøvingar og ved hjelp av sjekklister”..
I lov og forskrifter stilles det krav til arbeidstaker og arbeidsgiver:
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
§ 4 Forsvarlighet: ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig
forsvarlighet og omsorgfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner,
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig”.
Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus,
§ 8 sier ”AMK-sentraler og LV-sentraler skal bemannes med helsepersonell”.
§ 12: Ved henvendelse fra publikum skal lege med vaktberedskap yte medisinsk hjelp, råd og
veiledning.
Krav til arbeidsgiver er beskrevet i
Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.(helse- og
omsorgstjenesteloven)
I lovens § 3 beskrives kommunens overordnede ansvar for helse og omsorgstjenestene. Landets
kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i
kommunen.
Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under stat
eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med kommunen.
§3-2 beskriver kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester hvor det i punkt 3 omtales
kommunens ansvar for hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Her er også legevakt omtalt.
§ 3-5 omtaler kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. Likeledes skal kommunens sørge for tilbud
om døgnopphold for helse – og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for
øyeblikkelig hjelp ( 1.januar 2016).
Loven pålegger også å inngå samarbeidsavtale med helseforetaket blant annet skal avtalen
inneholde samarbeid om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede
(§§ 3-4,6-1 og 6-2).
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Helsepersonelloven § 16 beskriver arbeidsgivers/leders ansvar- systemansvar:
«Arbeidsgiver og leder har ansvar for å legge til rette forholdene slik at det er mulig å utøve
forsvarlig virksomhet. Det innebærer blant annet sikring av rutiner, dokumentasjon og tilstrekkelig
faglig bemanning.»
Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten§ 4
”Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle
fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,
d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
d) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av
virksomheten.”
I tillegg til helsepersonellets individuelle ansvar og leders systemansvar, har helsepersonell en
særskilt meldeplikt til helsetilsynet i fylket om forhold i virksomheten som kan sette pasientens
sikkerhet i fare (Helsepersonelloven § 17).
I forskriften for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus står det som tidligere nevnt i § 8 at
legevaktsentraler skal bemannes med helsepersonell.

Samarbeid mellom helsepersonell
Helsepersonell har ulike oppgaver i legevaktsammenheng.
KoKom har i «Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner 2009»
beskrevet ansvars og oppgavefordeling mellom legevaktslege og operatør på legevaktsentral.
Legevaktlegen:
 Vurderer, gir råd og veileder
 Diagnostiserer akutte medisinske tilstander
 Behandler akutte medisinske tilstander
 Henviser til spesialisthelsetjeneste ved behov
 Er tilgjengelig over helseradionettet
Sykepleier på LV-sentral:
 Mottar henvendelser, identifiserer hendelsessted (adresse og telefonnummer) hvor, hvem
tlf.nr. hva er problemet
 Fastsetter hastegrad iht Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.
 Dersom hastegrad akutt:
o Sender lege ambulansealarm (Helseradionettet) / utalmering (Nødnett), sikrer at
lokale ressurser har mottatt alarm.1
o Kobler opp AMK
o Supplerer med lokal informasjon
o Holder kontakt med innringer hvis ikke AMK-operatøren gjør det
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Mottar meldinger om pasienter som skal til legevakt fra t.eks AMK/Ambulanse mm
 Avtale frammøtetidspunkt med pasienter
For effektiv og smidig samhandling mellom helsepersonell i legevakt må følgende forutsetninger
oppfylles:
Tydelig avklaring av oppgaver og ansvar
- felles kommunikasjonsverktøy – radio /direkte samtale
- felles rolleforståelse
- gjensidig respekt
- ferdigheter og kunnskaper om bruk/funksjon av radio
- god folkeskikk

Rekruttering av personell til LV-sentralen
Sykepleier ved LV-sentral må rekrutteres både utfra faglig bakgrunn, erfaring, personlig egnethet og evne
til å takle henvendelser som til tider har elementer i seg som kan være vanskelig å håndtere. Eksempel kan
være komplekse problemstillinger som etisk utfordrende situasjoner, innringere med stor grad av angst
eller henvendelser som inneholder provokasjoner, trusler eller sjikane.
Sykepleier i LV-sentralene skal håndtere situasjonen, beholde pasient/ innringer i fokus, ta raske og rette
avgjørelser, gi råd og samtidig håndtere teknologisk verktøy.

Kartlegging
For å kunne rekruttere rett personell til legevakt/LV-sentral må man kartlegge personlige egenskaper og
kvalifikasjoner. KoKom har i kompetanseplanen for personell som mottar og håndterer medisinske
nødmeldinger (2011) beskrevet disse som følger:














Omsorgsfull. Lovkrav i Helsepersonelloven § 4 Forsvarlighet.
Motivasjon for arbeid.
Fordomsfri.
Lederegenskaper.
Beslutningsevne.
Impulskontroll, kunne kontrollere egen reaksjon på en hendelse eller en opplevd provokasjon.
Evne til rask identifisering av essensen i et budskap.
Evne til konstruktiv utnyttelse av positiv og negativ kritikk.
Klar og behagelig stemme med tydelig tale.
Beherske norsk muntlig og skriftlig.
Må kunne snakke og forstå engelsk.
Grunnleggende datakunnskap.
God hørsel.


3ODQIRUIDJOLJXWYLNOLQJYHG/9VHQWUDOHU

Det vil være behov for å kartlegge den ansatte både før man ansetter, samt etter opplæringen er over.
Kartlegningen vil være en del av den videre fagutviklingen, som kan gjøres ved hjelp av sjekklister og
godkjenningsrutiner.

Opplæring av nyansatte i LV-sentralen
KoKom har i kompetanseplanen utarbeidet en egen plan (moduler) til bruk for opplæring av personell i
legevaktsentraler:
Modul 1: Lover og regler
Denne modulen omhandler de viktigste lover, forskrifter og rundskriv som regulerer helsetjenesten
Modul 2: Ansvar og oppgaver
Denne modulen omhandler oppgaver, ansvar og faglige retningslinjer i den medisinske nødmeldetjeneste.
I tillegg beskrives samhandling mellom aktørene i den akuttmedisinske kjeden og beredskapstjenesten.
En henvendelse om medisinsk nød skal håndteres etter fagmedisinske vurderinger og prioriteringer.
Tidsfaktor, faglig kompetanse hos personell og samhandling mellom aktørene er viktig og avgjørende. For å
nå disse mål er det viktig å kjenne sitt ansvar og sine oppgaver.
Modul 3: Kommunikasjon med innringer
God kommunikasjon med innringer forutsetter operatører som opptrer med gjensidig respekt, som har
ydmykhet over for oppgavene, lojalitet til samarbeidsrutinene og en disiplinert kommunikasjon.
For å oppnå en rasjonell samhandling må operatøren kjenne til hvordan man oppnår optimal ressursbruk.
Dette innebærer behov for kunnskap om intern kommunikasjon i sentralen og med samarbeidspartnere,
og de viktigste prinsippene for samhandling.
Modul 4: IKT i sentralene
Modulen omhandler oppdragshåndteringssystemer, geografisk beslutningsverktøy,
kommunikasjonsverktøy (VHF-Helseradionettet/nødnett) og andre aktuelle IKT-systemer dataapplikasjoner. Helsedirektoratet har i prosjekt Nødnett Helse utarbeidet en kompetanseplan for alle
brukere av Nødnett i helse. Planen inneholder tre hoveddeler, kompetanseplan, opplæringsplan og
gjennomføringsplan.
I de sentraler som bruker Nødnett utgår undervisningen om VHF helseradionettet.
Modul 5: Etikk og kultur
Etikk og kultur må kontinuerlig være på dagsorden ved mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger.
Det bør være samsvar mellom det etiske grunnlaget og den rådende kulturen. For at personell skal kunne
opparbeide etisk kompetanse må det være kultur for speiling. Det innebærer at personellet evner å
forholde seg rasjonelt og konstruktivt til tilbakemeldinger på egen adferd.
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Sykepleier må kunne ta opp etiske problemstillinger med:
 Leder
 Kolleger i sentralen
 Andre samarbeidspartnere i akuttmedisinsk kjede
På denne måten vil man oppnå en god kultur for etisk normbygging i sentralen.
Møte med innringer vil i noen tilfeller ha utfordrende grenseoppganger i relasjon til blant annet
taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.

Fagutviklingsløp
Faglig vekst forutsetter at det er utviklet metoder for evaluering av tjenestene i avdelingen.
Har personell evner til å anvende den kunnskap som er formidlet under kurs, lært seg de nødvendige
ferdigheter, har han/ hun den rette holdning for utøvelse av oppgavene?
Hvordan kan vi måle ferdigheter / kvalitet i arbeidet hos den enkelte?
Læring forutsetter vilje og evne til å ta i mot tilbakemeldinger. Kunnskap må læres og de nødvendige
ferdigheter må trenes.
Beste praksis (standardiserte prosessforløp) må defineres, handlingsmønster og prosesser må være klart
beskrevet.
Avvik må systematisk rapporteres og er en viktig kilde til kvalitetsutvikling og forbedring.
Sentralen må ha et system for avviksregistrering og behandling (se til Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731
om internkontroll i sosial- og helsetjenesten).
Den operative læresituasjonen er personellets eneste mulighet for videreutvikling, justere ervervede
kunnskaper og ferdigheter i håndtering av henvendelser.
Manglende eller uteblitt veiledning kan resultere i at personell ikke får den kompetanse som er nødvendig.
Den enkelte sentral må avklare hvilke metoder som skal nyttes for veiledning og oppfølging av den enkelte.
I de sentraler hvor det er dedikerte fagutviklere bør dennes ansvar og oppgaver beskrives og skilles fra de
oppgaver ledere i avdelingen har for fagutvikling.
Evaluering av personell
Kompetansekartlegging og kompetanse styring er definert som analysering av forholdet mellom den
ansattes fagkompetanse og enhetens behov. Metoden vil bidra til å kvalitetssikre om personell har evne til
å tilegne seg rette ferdigheter, kunnskaper og holdninger for utførelse av oppgaver. Kartlegging kan bidra
til at veiledningen blir systematisk og oversiktlig.
Personellet blir veiledet på alle komponentene. Kompetansekomponentene sees som likeverdige, dette
bør også vektlegges under veiledningen. Det blir for eksempel like naturlig å bli ”speilet” på holdninger som
på ferdigheter, og man skal være over norm innen alle fire kompetansekomponentene.
For at en lettere skal kunne nå dette målet bør det utarbeides enkle og lett anvendelige verktøy og
skjemaer i tråd med kompetansekomponentene.
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Opplæring og fagutvikling er en kontinuerlig prosess. Figuren under illustrerer de ulike ledd.

)DJXWYLNOLQJVO¡S
%DVLVNUDY
+HOVHIDJ
(JQHWKHW

*UXQQ
RSSO ULQJ
2SSWDN

8WVMHNN
.XQQVNDS
)HUGLJKHWHU
+ROGQLQJHU
(YQHU

PHGLVLQ
WHNQLNN
RUJDQLVDMRQ
WUHQLQJ

*RGNMHQQLQJ

6LPXODWRU

.RQWLQXHUOLJHYDOXHULQJRJIDJXWYLNOLQJ

.RPSHWDQVHNDUWOHJJLQJ
REVHUYDVMRQ
GRNXPHQWDVMRQ
O\GORJJ
VHOYHYDOXHULQJ

,QGLYLGXHOONRPSHWDQVH
XWYLNOLQJ
.XQQVNDS
)HUGLJKHWHU
+ROGQLQJHU
(YQHU

.RPSHWDQVHKHYLQJVDPOHW
RJHOOHULJUXSSHU
)DJGDJHU
(UIDULQJVXWYHNVOLQJ
,QWHUQRSSO ULQJ

6LPXODWRU

6LPXODWRU

Forslag til opplæringsplan for opplæring av nyansatte
Kompetanseplanen og modulene er konkretisert i en praktisk opplæring (se forslag til opplæringsplan side
11). Opplæring av personell forankres i ledelsen. Ved den praktiske undervisningen bør den nyansatte hvis
mulig ha de samme personene å forholde seg til og bli veiledet av. Det er viktig at den som har den
praktiske opplæringen sikrer at opplæringsplanen følges. Opplæringen må tilpasses oppgavene ved den
enkelte legevaktsentral. Som tidligere nevnt er det ulik organisering med ulike oppgaver ved landets
legevakter/ LV-sentraler. Denne planen kan ved behov endres med lokale tilpasninger.
Opplæringsplanen har ivaretatt oppgaver som gjelder både LV-sentral og legevakt og bygger på
Interkommunal legevakt i Bardu sin opplæringsplan.
Vi foreslår 7 dager med praktisk og teoretisk opplæring. Ved den praktiske opplæring (med veiledning) bør
noe av opplæringen skje på ettermiddag/kveldstid.
Vi har utarbeidet en matrise med tema for dagene, emner for undervisning med henvisning til faglige
retningslinjer med mer. Det er referanse til modulene i KoKoms kompetanseplan.
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Forslag til opplæringsplan
DAG 1
Tema

Teori/
undervisning

Velkommen

Lovverk

Bli kjent i avdelingen

Etikk / taushetsplikt.
Profesjonalitet/
”journalkikking”.
Dokumentasjon
Informasjon om
legevaktdistriktet og
samarbeidspartnere

Praktiske
ferdigheter

Annet

REF moduler

Prosedyre perm/
system

Omvisning
Utdeling av sjekkliste
for opplæring
Klær/Garderobe
Hygiene

Modul 1 Lover og
regler
Modul 2 Oppgaver
og ansvar
Modul 4 IKT i LVsentralen
Modul 5 Etikk og
kultur

Data, journal og
prosedyrer
Norsk indeks for
Medisinsk nødhjelp
Kort innføring samt
få utlevert liten
utgave. Hastegrader.
Anbefalt respons i h t
norsk indeks.

Brannvern

DAG 2
Tema
System og
samarbeidspartnere

Teori/
Praktiske
undervisning
ferdigheter
Hjelpeverktøy:
Praktisk undervisning
Medisinsk Indeks
Ny gjennomgang
og evet spørsmål
Helsebiblioteket
Telefonråd
Legevakts-håndbok
Norsk legemiddel
håndbok
Felleskatalogen
Giftinformasjonen
Nel (Norsk elekHandling/
tronisk legehåndbok) samhandling2
Informasjon om
samarbeidspartnere
Lege
PLO (pleie- og
Akuttmedisinske
omsorgstjenestene)
tilstander for
eksempel:
/Jordmor
Luftveier
KOLS
AMK
AmbulanseAnafylaksi
bestilling. Helikopter Bevisstløs person
Ambulanse
Nakkekrage
Sykehus
Politi
Brann
Prøvetaking
Prosedyrer i legevakt

Annet

REF moduler

Bli kjent i avdeling,
lære hvor du finner
utstyret
Ikke gå alene – vær
med pleier i medlytt
og ii pasientkontakt

Modul 2 Oppgaver
og ansvar
Modul 4 IKT i LVsentralen
Modul 5 Etikk og
kultur

Skriv ned hva du
lurer på!
Personal-reglement
(klær, ringer, klokke,
røyk, snus)
Egenevaluering /
sjekkliste
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DAG 3
Tema
Kommunikasjon med
innringer/ pasient på
legevakt

Teori/
undervisning

Praktiske
ferdigheter

Annet

Ref. moduler

Kommunikasjonsprosedyrer:
Opplæring i
telefonsystem
Sambandsprosedyrer:
Radiokommunikasjon
– radiodisiplin
Nødnett (eget
opplæringsprogram)
Medlytt i telefonen
Praktisk bruk av
norsk index
Kasuistikker

Kommunikasjon med
innringer

Fortsette å bli kjent i
avdelingen

Modul 3
Kommunikasjon med
innringer
Modul 4 IKT i LVsentralen

Vær med pleier i
medlytt / i
pasientkontakt
Egenevaluering/
Sjekkliste

Sikkerhetsprosedyrer

Dag 4
Tema
Kommunikasjon med
innringer/ pasient på
legevakt

Prosedyrer i legevakt
for eksempel:

Akuttmedisinske
tilstander f eks:
Infarkt med
trombolyse
DHLR og LP12 - EKG
Hjerneslag

Teori /
undervisning

Praktiske
ferdigheter

Annet

Ref. moduler

Repetere
telefonsystem og
radio-kommunikasjon

Data, journalskriving,
akuttjournal

Arbeide selvstendig
med veileder tilstede
Egenevaluering/
sjekkliste

Modul 1 Lover og regler
Modul 2 Oppgaver og
ansvar
Modul 3
Kommunikasjon med
innringer
Modul 4 IKT I LVsentralen
Modul 5 Etikk og kultur

Medlytt i telefon
Bruk norsk medisinsk
indeks i medlytt samt
Telefonråd
Praktisk trening på å
svare telefon

Være kjent med plan og
varslingsrutiner

Kommunal
kriseberedskapsplan

Akuttmedisinske
prosedyrer for eksempel:
Sepsis
Intravenøs behandling/
venekanyle
Blødning
Syke barn

Prosedyrer i legevakt
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Dag 5
Tema
Kommunikasjon med
innringer/ pasient på
legevakt

Teori/
undervisning

Praktiske
ferdigheter

Bruk medisinsk
Besvare telefon
indeks og telefonråd.
Skrive journal
Fremmedspråk / tolk

Annet

Ref. moduler

Repetisjon etter
ønske
Pasientkontakt
alene

Modul 2 Oppgaver og
ansvar
Modul 3
Kommunikasjon med
innringer
Modul 4 IKT i LVsentralen
Modul 5 Etikk og
kultur

Lege: Undervisning
om de mest vanlige
problemstillingene
på legevakt,

Prosedyrer i legevakt

Øyeskylling
Katerisering
Forgiftninger Kontroll
av prøvetaknings
apparater

Dag 6
Tema
Kommunikasjon med
innringer.
Prosedyrer

Prøvetaking alene
Være med lege
under konsultasjon
for å se hvordan
legen jobber
Egenevaluering/
sjekkliste

Teori/
undervisning

Praktiske
ferdigheter

Annet

Ref. moduler

Besvare
legevaktstelefonen
med
veileder/instruktør
på medlytt
Bruk medisinsk
indeks og telefonråd
Journalføring

Besvare telefon

Pasientkontakt/

Modul 1Lover og
regler
Modul 2 Oppgaver og
ansvar
Modul 3
Kommunikasjon med
innringer
Modul 4 IKT I LVsentralen
Modul 5 Etikk og
kultur

Egenevaluering/
sjekkliste

Regelverk/prosedyrer Pasientbetaling –
kontant, kort, giro,
knyttet til økonomi.
kommunale
regningskort,
betalings-automat.
Drosje rekvisisjon,

Prosedyrer for
kommunale
øyeblikkelig hjelp
senger
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Dag 7
Tema

Teori/
undervisning

Oppsummering
av opplæringsperioden.

HMS
Eventuell
praktisk/teoretisk
tester

Praktiske
ferdigheter

Annet

Avvikshåndtering ved
legevaktsentral/
Legevakt
Trusselsituasjoner

Repetisjon etter
behov (jf. sjekklister)

Ref. moduler

Evaluering under og etter opplæringsperioden
Etter hver opplæringsdag anbefales egenevaluering i h t sjekkliste (se side 16).
På bakgrunn av denne daglige evalueringen kartlegges behovet for ytterligere opplæring/ trening i emnet.

Bruk utarbeidede skjema for kartlegging og selvevaluering under den praktiske opplæringsperioden.

Videreutvikling og vedlikehold av kompetanse
Arbeidsgiver har ansvar for å ha et system for vedlikehold av ferdigheter og kunnskaper for den ansatte og
bør gi tilbud om videreutvikling av kompetanse. De ansatte har et selvstendig ansvar for å være faglig
oppdatert.
Det bør jevnlig (min 4 ganger årlig) gjennomføres kartlegging ved hjelp av sjekklister (se vedlagte forslag.)
Medarbeidersamtaler bør også legges til grunn for evaluering av kunnskap og ferdigheter.
For å beholde og rekruttere ansatte bør arbeidsgiver tilrettelegge for fagutvikling. Dette kan skje ved:
1. Internundervisning
Ukentlig eller månedlig undervisning som er lagt inn i turnus
Ulike metoder for gjennomføring
 Erfaringsutveksling/ Kollegastøtte / trening med kollega i det daglige
Bruk av interne ferdigheter/kunnskap.
 Gjennomgang av avvik
 Bruk av lydlogg
 Referat fra eksterne kurs/konferanser
2. Fagdager/ bør legges inn i turnus minimum 2 pr år pr ansatt
3. Kurs
4. Øvelser
 Bordøvelser
 Fullskalaøvelser
 Trening i simulator
 Kasuistikker
 Medlytt i telefon
5. Hospitering
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6.
7.
8.
9.

Videreutdanning
Etterutdanning
Prosjektarbeid
Forskning

Forslag til Sjekklister LV-sentral
Det er på flere sentraler utarbeidet sjekklister både for selv-evaluering og for evaluering av sykepleiere av
leder eller fagutvikler. Vedlagt er forslag til 3 ulike lister som fritt kan benyttes og tilpasses den enkelte LVsentral.

Sjekkliste for egenevaluering
Sjekklisten er laget med utgangspunkt i modulene fra Kompetanseplan for personell som mottar og
håndterer medisinske nødmeldinger. Denne er tenkt som utgangspunkt for lokale tilpasninger.
Ytterligere utdypning av de enkelte punktene kan man finne i kompetanseplanen, men sjekklisten
skal være et hjelpemiddel for den som skal opplæres og dennes veileder.,
Kunnskap: Emner som skal inngå i den teoretiske undervisningen/ opplæringen
Ferdigheter: Ferdigheter som skal læres under den praktiske opplæringen
Holdninger: Holdninger som må observeres under opplæring og utvikling
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NAVN

Dato

Modul 1 Lover og regler

Kunnskap

Dato for
evaluering

Trenger
oppdatering

Dato for
evaluering

Trenger
trening

Behersker

Lover og forskrifter
Aktuelle rundskriv
Andre veiledende dokumenter

Ferdigheter

Holdninger

Utføre arbeid i tråd
med gjeldende regelverk
Vilje til kontinuerlig
Kvalitetssikring av arbeidsrutiner i tråd med
regelverk

Modul 2 Ansvar og oppgaver

Kunnskap

Behersker

Norsk Medisinsk Indeks, oppbygging,
forståelse og hastegrader
Arbeidsverktøy (Journalsystem)
Prosedyrer og planverk
Kommunenes beredskapsplan
Prosedyresystem
Dokumentasjonsplikt
Kjenne til aktuelle samarbeidspartnere
AMK
Pleie og omsorg
Ambulanse
Legekontor
Brann
Politi

Felles begrepsforståelse intern og ved
eksterne samarbeidspartnere
Krav til avviksregistrering
Metodebok/ Prosedyrehåndbok
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Telefonråd
Giftinformasjonen
NEL Rekvireringsrutiner: ambulanse, fly,
helikopter, drosje
Ferdigheter

Bruk av Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp:
- I daglig drift kunne bruke startkort
- Finne fram til rett oppslag
. Finne fram til rett hastegrad og respons
- Varsle rett ressurs/ lege
- Gi relevante råd og instruksjon
- Aksjonsovervåkning
Korrekt bruk av radio-prosedyrer og
arbeidsverktøy (se modul 4 IKT i sentralen)
Ta i bruk gjeldende prosedyrer og planverk
Dokumentasjon i henhold til lovverk
Kunne ta beslutninger og styre hendelser
Kunne delegere oppgaver
Samarbeider og kommuniserer internt og
eksternt
Registrere avvik

Holdninger

Vilje til å:
-Respektere innringer, kollegaer og
samarbeidsparter
- Bruke Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
- Bruke radioprosedyrer, planverk, lover og
forskrifter
- Dokumentere i henhold til lov og forskrift
- Samarbeide og kommunisere internt og
eksternt
- Være løsningsorientert

Bruke avvikssystem på en konstruktiv måte
Bruke nødvendige ressurser for å styre
pasienten til beste effektive
omsorgsnivå

Arbeide selvstendig
Gi og ta imot konstruktiv kritikk
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Vise lojalitet overfor gjeldende
samarbeidsrutiner og overordnede
målsettinger

Dato for
evaluering

Modul 3 –
Kommunikasjon med innringer
Kunnskap

Trenger
trening

Behersker

Operatør må kunne teori knyttet til
kommunikasjon
Operatøren må kjenne til overordnede
målsettinger

Ferdigheter

Relasjonell kompetanse (lytte,
kommunisere verbalt, veilede og lede
samtalen, sette seg inn i innringers
situasjon)
Kunne kontrollere egen reaksjon på en
hendelse eller en opplevd provokasjon
(impulskontroll)
Kunne ta beslutninger og styre samtalen
Kunne samtidig: Lytte, dokumentere,
bruke beslutningsverktøy, kommunisere
internt og eksternt
Kunne utvikle en kommunikativ strategi

Holdninger

Vilje til å sette seg inn i innringers
perspektiv og forståelse av
problemet/hendelsen
En ydmyk, ansvarsbevisst og
løsningsorientert holdning overfor
arbeidsoppgavene
Respekt for innringer
Lojalitet over for gjeldende
samarbeidsrutiner og overordnede
målsettinger

Dato for
Trenger
evaluering trening

Modul 4- IKT i LV-sentralen

Kunnskap

Behersker

IKT-kunnskap
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Elektronisk pasientjournal ved LVsentralen
Oppdragshåndteringssystem
Geografisk beslutningsstøttesystem
IKT-reglement
Helseradionett/ Nødnett

Ferdigheter

Praktiske øvelser i bruk av IKT-systemer

Journalsystem

Telefonsentralen

Helseradionettet/ Nødnett

Praktisk bruk av støttesystemer

Holdninger

Personellets plikt og ansvar for
dokumentasjon
Personellets lojalitet mot IKT-reglement

Dato for
evaluering

Modul 5- Etikk og kultur

Kunnskap

Trenger
trening

Behersker

Operatør må få kunnskap om
gjeldende etiske retningslinjer i
helseforetaket/kommunen
Operatør må få kunnskap om de
etiske utfordringer man kan møte
vedrørende:
- Fremmed språk/kultur
- Rus
- Psykiatri
- Pasienter i krise
- Taushetsplikt/ opplysningsplikt
- Samtykkekompetanse
- Utfordrende kommunikasjon med
innringer
- Kunnskap om holdningsslitasje
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Ferdigheter

Kunne anvende yrkesetiske
retningslinjer
Handlingskompetanse i etisk
utfordrende situasjoner
Kunne identifisere etiske dilemmaer
Kommunikative evner som
identifiserer relevante
faktaopplysninger ved etiske
dilemmaer
Kjenne metoder for hurtig
tilnærming til etiske dilemmaer i
akuttmedisinsk arbeid
Kunne vurdere pasientens
samtykkekompetanse og sikre
nødvendig samtykke i tråd med
regelverk og etiske retningslinjer
Kunne gi konstruktive
tilbakemeldinger til
medarbeider/leder
Være løsningsorientert
Kunne kontrollere egne følelser,
temperament

Holdninger

Møte innringer med respekt og
høflighet
Vilje til å se en problemstilling ut fra
pasientens perspektiv
Vilje til å lytte uten å bli forutinntatt
Profesjonell avstand og samtidig
yte god hjelp
Serviceinnstilling
Fokus på egne nonverbale uttrykk
og hvordan disse kan påvirke
samtalen
Respekt for taushetsplikten
Kultur for etiske diskusjoner og vilje
til å danne etiske normer
Vilje til å ta etiske utfordringer på
alvor


3ODQIRUIDJOLJXWYLNOLQJYHG/9VHQWUDOHU

Finnsnes interkommunale legevakt. Skjema for opplæring/ oppdatering 
Finnsnes interkommunale legevakt har utviklet et skjema for evaluering på legevakten/ LV-sentralen. Dette
er vedlagt med tillatelse fra Finnsnes interkommunale legevakt til inspirasjon for utvikling av eget egnet
skjema.

FINNSNES INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Berg

Dyrøy

Lenvik

Sørreisa

Torsken

Dato:

Tranøy

Navn:

OPPLÆRING/OPPDATERING
Opplæring Behersker

Trenger Må ha ny
trening opplæring

LEGEVAKT TELEFON: 778 71400
Ta i mot tlf. henv. På fast og bær bar tlf
Sette over tlf. samtale til AMK
Kunne ekspirere ”hot linje telefon” nr. 481 12856
Kommunikasjon på legevakt telefonen:
 Presentasjon: Finnsnes interkommunale
legevakt du snakker med sykepleier + navn
 Lytte, stille relevante spørsmål, veiledning og
råd.
 Fakta informasjon: navn, f.dato, sted.
Problemstillingens omfang og varighet
Index:
 Kjenne til prosedyrer ved respons:
Akutt, Haster og vanlig.
 Praktisk bruk av Norsk indeks for medisinsk
nødhjelp ved akutte sykdommer og skader
 Kriterie nr.:
Elektronisk ”telefon råd”
Rekvirere Ambulanse : AMK, (113)
 Sykepleier og ambulanse koordinator
Akutt: 77669001
Haster, vanlig: 776 28 201/202
Meldings rutiner:
 navn f.dato/person nr. adresse
 Symptomer/problemstilling
 Index: kriterie nr.
GEOGRAFI: Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og
Dyrøy
 Kjenne til kart, største stedsnavn og avstander
inn til legevakt.
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 Kjenne til plassering av legekontorer og
ambulanser
HELSERADIO:

Opplæring Behersker

Trenger Må ha
trening opplæring

Ta imot anrop til på helseradio
Sende ut anrop til ambulanse i : Lenvik , Berg,
Torsken, Tranøy , Sørreisa og Dyrøy
Sende lege og ambulansealarm: Aksjons samband
Sende ut anrop til AMK
Kjenne til Direkte tlf. linje til AMK, Politi og Brann
Sende ut anrop i andre baser via ”fritt knapp
Foreta ”re-start” ved SB apparatet
Gjøre en innstilling av win-med:
Statusmelding og kalender/klokke
Person søker

Legevaktsentralen
Kjenne til og utføre daglige rutiner for daglegevakt:
Rydde legevakt sentral/legevaktkontor
Kontroll kortautomat
Påfyll medisin trall
Sjekke innboks prøvesvar
Sjekk innboks epikrise
Overføre epikrise(journal notat) til fastlege
Bruke prosedyrebøker på LV-sentralen daglig rutine
bok(dagbok), administrative rutiner, faglige rutiner
Praktisk veiledning/råd for Kommunikasjon på
legevakt telefon
Pasienter med hjertestans
Pasienter med brystsmerte
Pasienter med mistanke om apoplexi
Beredskap perm/katastrofe alarm: Lenvik, Tranøy,
Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy
Bestilling av tolk
Bruk av psykososialt kriseteam
Bruke kortautomat:
Rutiner for salg av medikamenter/utstyr
Bestilling av ledsagere ved transport av psykisk syke til
sykehus
BRANNVERN: Opplæring av brannvern leder Vegar
Hansen DMS
 Rutiner for varsling
 Rutiner for håndtering ved brann
 Årlige brannøvelser


3ODQIRUIDJOLJXWYLNOLQJYHG/9VHQWUDOHU

Data program:
Opplæring

Behersker

Trenger Må ha ny
trening opplæring

Opplæring

Behersker

Trenger Må ha ny
trening opplæring

Dokumentasjons program i journal (F8)
Dokumentere i journal
Sette pasient i time bok
Lage regningskort, fylle ut medisin og utstyr i
regnskap
Rekvirere takst for EKG, sårskift
Kjenne til prisliste for prosedyrer, utstyr og
medisiner
Lage giro og velge regningsgruppe
Skrive ut transport rekvisisjon
Bruke kort automat

Laboratorium:
Rekvirere blodprøver på data
Skrive inn prøvesvar
Lese prøvesvar
Slette feilskrevne prøvesvar
Dokumentere bruk av CRP, STREPT, HCG før kl.
23.00
Opplæring å ta kappelær og veneprøver
CRP
HB
Glucose
STPT
HCG
Urin stix
Urin micro
Uricult
Blodkultur
Promilleprøve: Husk å skrive regning til politiet
Blodgass
Celleteller
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SKADESTUE: utstyr, oppgaver, rutiner
Opplærings
dato

Behersker

Trenger Må ha ny
trening Opplæring

Daglige og ukentlige kvalitetskontroller
Opplæring i Elektromedisinsk utstyr og rutiner for
opplæring, kvalitetssikring, vedlikehold og melding
ved feil.:
Auto klave, spirometri, EKG, Dekontaminator,
Gibssag, Zoll, Heartstarter (katastrofelager),
Otroskop, sug, Lamper, Varmeskap, Monitorer,
Forstøver,
Medikamenter
 Rutiner for medikament håndtering for
hjelpepersonell:
 Kjenne til indikasjon, virkning, bivirkning av
medikamenter som legevakten
administrerer.
 Kunne administrer medikamenter etter
kompetanse: tbl, infusjon, injeksjon
 Kjenne til rutiner for delegering ved
administrasjon av medikamenter
 Medikament plassering: medisinsk skap,
kjøleskap, akutt tralle, salg tralle.
 Prisliste for medikamenter
 Sentralt vene kateter: valg av utstyr og vene
 Infusjon: Væske/medikamenter
 Injeksjon: SC,IM
Medisinsk forbruk utstyr:
 Plassering i skap og skuffer
 Kjenne til bruksanvisning
 Prisliste
Zoll: Prosedyre
 Ekg: plassering av 12 avl. EKG
 Overføre EKG
 Bruke overvåkingsmodul: BT, pusl, 02 metning
 Bruke halv automatisk defibrillering (AHLR)
Passering av pads
 Daglige kontroll rutiner
Tombolyse:
Rutiner, prosedyre, utstyr for trombolyse
behandling uten for sykehus
Vold og voldtekt
 Rutiner for dokumentasjon/foto ved vold
 Melding om seksuelle overgrep
Vaske, pakke, merke og sterilisere:
 Sutursett
 Skiftesett
 Spinalsett
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Hygieniske prinsipper:
 Personelige hygiene: med klær, hår, negler,
håndvask og hansker.
Langt hår skal være samlet i klinisk arbeid med
pasienter. Klokke, ringer, smykker skal ikke
brukes i klinisk arbeid.
 Sterile/aseptiske medisinske prosedyrer:
fjerning av føflekk, suturering av sår
 Håndtering av oppkast, avføring, slim, blod og
åpne sår
 Smitte avfalls håndtering
 Arbeidsklær med smitte avfall
 Rengjørings prosedyre på skadestue 1 og 2
 Kjenne til rutiner ved MRSA (Se faglig prosedyre
på lv-Sentralen)
Vite hvor du finner og bruker følgende utstyr:
Diverse kirurgisk utstyr
Dekrordinator
Autoklave
Spirometri
Data EKG
Sug
Pari apparat
Infusjons varmer
Nelcon automatiske overvåking monitor
Oksygen:
 Kjenne til plassering av oksygen utstyr
 Åpne/stenge hovedkrane/regulator
 Regulere oksygen mengde
 Bestille oksygen fra vaktmester: tlf. 1325
 Indikasjon og bruk av:
 Brille kateter inntil 6/l
 maske, maske /resuar, maske bag brukes
ved oksyen over 6 liter.
Vake
 Praktisk bruk av Vake monitor
 Rutiner for bestilling av vakte
 Bestilling av vake kommunikasjon via AMK
Opplæring

Behersker

Trening

Akutt tralle: utstyr og medikamenter
HLR: Baby, barn og voksne
AHLR: voksne
Ventilering maske/bag
Sette inn svelg tube/ laryngs maske
Oksygen behandling: brille kat, nesekat, maske og
maske/bag.
Sette venekanyle
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Praktisk bruk av: Pari apparat, sug, ventikkel
skylling. Ta sår bactus
Normal verdier av vitale livsfunksjoner hos
Voksne, barn, baby
Praktisk undersøkelser/tiltak av ALLE akutt
syke/skadet pasienter på skadestua før
undersøkelse av lege.
 BT
 Puls
 Respirasjon frekvens/dybde
 Oksygen metning
 GCS
 Relevante observasjoner: Smerte,
helvelser, farge, feilstillinger,
Relevante undersøkelser:
Primær og sekundær undersøkelse
 Måle BT, puls
 Oksygenmetning
 Vurdere Bevissthet
 Vurdere sirkulasjon i sentralt/perifert i
huden.
 EKG
 Temperatur
 Urin prøve
 Blodprøver etter avtale med lege
Relevante tiltak:
 Gi oksygen
 Venekanyle
 Medikamenter etter avtale med lege
 MONA behandling ved brystsmerter
Observasjon av pasienter ved akutte
sykdoms/skade tilstander:
Bevissthet: GCS
Respirasjon: frekvens, dybde
Sirkulasjon: BT, puls frekvens/fylde, huden

Dokumentasjon/observasjon i akutt journal
Akutt/observasjons skjema:
 Indikasjon for bruk
 Praktisk utfylling
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Sjekkliste for innfasing / kompetansekartlegging fra AMK Sørlandet
Dette er skjema som brukes ved AMK-Sørlandet. Skjema er vel etablert for bruk til å evaluere og
kartlegge kompetanse av operatører i AMK. Ved en kartlegging av kompetanse er det lettere å få
kjennskap til hvor den enkelte operatør trenger «påfyll». Se også til Kompetanseplan for personell
som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger og moduler for AMK. Dette kan bearbeides til
bruk i LV-sentral med lokale tilpasninger.
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Kvalitetssikring ved hjelp av lydlogg
Bruk av lydlogg som ledd i kvalitetssikring er i system ved flere av landets AMK-sentraler. Vi anbefaler
at dette også gjøres ved de LV-sentraler som har system for logging av samtaler.
For de LV-sentraler som har system for logging av samtaler er dette i tillegg til å sikre dokumentasjon
av samtaler et viktig verktøy for kvalitetssikring.
Etablerte gode gjennomførbare rutiner for bruk av lydlogg for erfaringsutveksling og kvalitetssikring
vil sikre:
a) bedret kommunikasjon mellom innringer og sykepleier
b) god prosess for opplevelse av eget mønster i håndtering av henvendelser (innsikt i hvordan en
framstår i telefonen)
Vi vil beskrive 2 metoder som kan brukes.
1. Metode for kvalitetssikring som utøves av sykepleier sammen med leder eller fagutvikler.
Beskrivelse:
Sykepleier velger 2 henvendelser (en god og en ”mindre bra”) som han/hun har mottatt i løpet av de
siste månedene.
Disse blir ført over fra lydlogg til egen lagringsenhet etter gjeldende lokal prosedyre.
Samling av lydfiler vil gjennomgås av ledelsen/ fagutvikler ved LV-sentralen legevakt med respektive
sykepleier.
Framgangsmåte:
De utvalgte henvendelsene vil så bli gjennomgått av sykepleier som har håndtert henvendelsen og
leder/ fagutvikler. Til bruk for evaluering brukes vedlagt skjema. Det lyttes til samtalen og skjema
fylles ut etter hvert som samtalen forløper. Som hjelpemiddel kan AMIS samt lommeformat av Norsk
indeks for medisinsk nødhjelp nyttes.
Det er særs viktig med tid og rom for erfaringsutveksling mellom deltagerne.
Vurderinger vil bli gjort på ulike informasjonselementer, samt en totalvurdering. Elementene i
vedlagt skjema vil ”scores” i tre nivå;
1.
Komplett
2.
OK
3.
Kan bli bedre.
Dersom en hendelse bedømmes til ”Kan bli bedre” må vurderingen bli begrunnet.
Vurderingene blir gjort på bakgrunn av følgende kriterier:
Innringer
1.
Kvalitet på samtalen
a.
Språkvansker
b.
Teknisk kvalitet
c.
Oppførsel fra innringer
d.
Oppførsel fra sykepleier
Pasient
a.
Personalia
b.
Ingen personopplysninger registrert

Hastegrad / Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
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Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3.utgave legges til grunn for alle vurderinger. Registrering av
kriterie fra ”medisinsk indeks” kreves på alle akutt- og hastehendelser. Sykepleier skal finne:
1.
Rett hastegrad
2.
Rett indeks gruppe (evt. mer presis gruppe finnes)
3.
Rett indeks kriterie (evt. mer presist kriterie finnes)
Respons / Tiltakstype
1.
Responsvalg
2.
Varslingsmåte
3.
Tiltakstype
Rådgiving
Rådgiving skal dokumenteres. Sykepleier skal gi råd fra Norsk medisinsk indeks. De skal
dokumenteres i felt for tiltak, ”Rådgiving indeks” og så råd nr. Råd gitt og skrevet i fritekst vil bli
godtatt. Råd som er gitt men ikke dokumentert vil bli godtatt men med mangler.
Kommentarer
Her føres generelle kommentarer og om aktuelt kommentarer til sykepleiers ”serviceinnstilling”
(hvordan intervju gjennomføres), innringers tilstand, spesielle forhold som påvirker samtale eller
beslutninger etc.
Vurdering / Konsekvenser ved mangler eller feil:
Feil og mangler som avdekkes behandles i samtale med ledelsen.
Vedlagt er skjema til bruk under gjennomgang av lydfilen.
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Skjema for kvalitet og erfaringsutveksling ved LV-sentraler
Utarbeidet på basis av AMK-Bergens ”Randomisert kvalitetskontroll” 2010

AMIS# __________ Dato: ____________ Klokken: __________

Sykepleier: ___________

Hovedproblem: _____________________________________________________________
Kommunenr.: __________ Gateadresse:
Innringer: Pasient:

Gnr/bnr:

Kun forklaring:

Person hos pasient:

3-hånds opplysninger Samarbeider: Ja
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Opplæring av nye leger ved legevakt
Det er tidligere i «Plan for faglig utvikling ved LV-sentraler» fokusert mest på sykepleiere ved LV-sentralen
og legevakten. Landets legevakter har stadig nye leger i staben som har liten erfaring med legevaktsarbeid.
For å styrke samarbeidet mellom helsepersonellet er det viktig at alle kjenner til egne, men også de andres
ansvarsområder og oppgaver i de ulike situasjoner.
Vi har vedlagt et skjema til bruk for opplæring av nye leger som er utarbeidet ved Finnsnes
interkommunale legevakt. (med tillatelse fra Finnsnes interkommunale legevakt). Denne kan omarbeides
til lokale forhold.

OPPLÆRING AV NYE LEGER Finnsnes interkommunale legevakt

Lege……………….

ORGANISERING
Notater:

OPPL.
ANSVARLIG

Ledelse ansvar og roller:

KVALITETS PERMER – Faglige
prosedyrer/rutiner – Adm
prosedyrer/rutiner
Organisering av kommunal legevakt:
Kommunene har egen legevakt på dagtid
Legevakt distrikt: 19500 innbyggere
(Se kart)

På legevaktsentralen

mandag-fredag kl 15.30-0800
Lørdag/søndag og helligdager hele døgnet
Berg, Tranøy, Torsken, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy

Interkommunal Legevaktsentrale: Hele
døgnet
 Hjelpepersonell oppgaver og roller
 Vakt liste
 Rutiner for bytting av vakter
 Rutiner for melding om fravær
 Rutiner for å gi fra seg vakter
 Rutiner for å melde om ønske om flere
vakter.
 Arbeidstid: møte presis
 Hverdager: 15.30-08.00
 Helg/høytid: 08.00-08.00
 Bakvakt: Fredag 15.30-23.00
 Helg/høytid: kl 12.00-22.00

Finnsnes Interkommunale legevakt: tlf 778 71400
Hot linje for ambulanse, leger og AMK: 4811 2856

Timelister: skrives for alle vakter
Daglegevakt: kommunal til 15.30
Legevakt: Privat fram til kl 23.00
Kommunal alle netter 23.00-08.00
Innleverings frist 18 pr mnd.
Utbetaling av lønn 12. Pr
mnd/skattekort/bank konto nr.

Beredskaps tilegg
Timesatser vakt: Mand-fred : 82,45
Lørd-sønd: 115,40
Helgedag – høytid: 133,40
Timelønn mellom 23.00-08.00: kr 369,Det gis kr 58,- i tillegg pr time ved vakt natt til lørdag,
søndag, helg og høytidsdag
Ekstra timesats om vakten tas på kort varsel
Lenvik: 4 (5) Dyrøy 1 Berg 1 Torsken 1,
Tranøy 1
Skriftlig henvisning sendes med alle pasienter som blir
lagt inn i sykehus samme dag.: Ved alle
sykehusinnleggelse Melding pasienten som skal legges

Organisering av Ambulansetjenesten
Organisering/henvisninger innleggelse til
sykehus:
 Unn, tlf 07766
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inn skal meldes til vakthavende kirurg, medisiner eller
psykiater.
AMK (113) event 776 28201/202
 Sykepleier
 Koordinator
Luftambulansen, overgrepsmottak






Overgrepsmottaket for Troms fylke er i Tromsø

Hjemmetjenesten
Sykehjem/omsorgsenteret
Korttids avdeling
Fødeavdeling

Rutiner ved psykiatrisk innleggelse på
legevakt:
 Frivillig
 Tvang: Rådfør med vakthavende
psykiater

Transport: politi, ambulanse,
ledsager tjeneste
Bruk av beredskapsliste/plan
Rutiner ved hånteringa av vold og
overgrepsaker:
 Overgrepsmottak i Tromsø
 Undersøkelse og dokumentasjon
har et medisinsk og et juridisk
perspektiv
 Foto dokumentasjon
Rutiner ved trulser/vold på legevakt.

DATA PROGRAM WINMED
Notater

OPPLÆRINGS
ANSVARLIG

På og avloggings rutiner
Endring av passord
Velg alltid regnigs grupper:
 Privat
 LV-23-08
 Kom.spl
 Komm.DLV
Skrive/lese i journal
Timebok
Rekvirere blodprøver:
Utskrift fra celleteller og blodgass leveres til lege etter
 gjøres av vaktlege elektronisk;
ferdig analysering i tillegg til svar på datajournal
beskjed til hjelpepersonell
 Hjelpepersonell skriver prøve svar
inn i Win Med
Sykemeldinger
Skrive henvisninger
Skrive regnings kort:
 Trygderefusjon
 Alt på samme regningskort
 Egenandel

Unntaksvis
Sendes som papir ved akuttinnleggelser, henvisninger
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Medikamenter (salg hos sykepleier)
Utstyr
Tilleggs honorar
Skrive ut giro:
1 på egenandel v.privat gruppe
1 på utstyr/medikamenter
1 giro samlet ved de kommuanle grupper
Lese elektronisk post

Alle journalnotat sendes av vaktlege til
fastlege:
 Elektronisk epikrise til fastlege
 Papir notat kan sendes, da skal
vaktlege notere det i journalen
Fastlegetariffen - taksthefte

Taks 15 a,b *4 ved alle interkommunale legevakter

KORTAUTOMAT
Notater

OPPLÆRINGSAN
SVARLIG

Bruker veiledning
Skjema og kvittering
Underskrift
Oppgjør 1. Pr. mnd av sekretær

Rød perm lvkontor
Må fylles ut riktig, ”detektivarbeid” fra adm. sekretær
gjøres ikke

Trekk av div. blodprøver etc

LEGEVAKT KONTOR










Timelister
Ark til Kortautomat
Liste og priser over medikamenter
Priser for forbruksmateriell
Rutine for sending av epikriser til
fastleger
Rutiner for regnskap oppgjør til
Helfo: OPPLÆRING av fagleder ved
første oppgjør.
Oppgjør privat sendes direkte til
oppgjørskontoret_
De kommunale oppgjør gjøres av
fagleder

Rekv. taxitransport pasienter

Notater

Obs – dekkes av UNN, kjørektr. Taxi kun der det er
avtalt og med.grunn for dette. Ved ak. Innleggelser,
ikke anledning for taxi-retur for ledsager. Ikke taxi
”for å komme seg hjem” for pas som ikke har annen
skyss.

Medikament tralle: (gyn.rom mellom lege1
og lege2-ktr)
 Startpakker m/pakningsvedlegg
 A og B medikamenter finner du i
medisinskap på skadestue
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Dokumentasjons plikt på A og B
medikamenter.
Kasse LV på sentral eller avlastningskasse
med.tralle
Her legger du kontant betaling for
 Medikamenter/forbruksmateriell
 Egenandel de kommunale grupper
 Adm. av spl
SKADESTUENE
OPPLÆRINGS DATO

OPPLÆRINGS
ANSVARLIG

 Liste for utstyr plassering
 Utstyr til kir.etc
 Bandasjeutstyr
Medisinrom
Medisinliste: Vedlegg
 Narkotika regnskap
 B-prep regnskap
 Håndtering av smitte avfall
 Akutt tralle
 VAKE
Zoll
 Overvåking
 EKG
 Overføring av EKG
 Heartstarter funksjon
Automatisk/manuell
 Monitor
 Prosedyre/utstyr for trombolyse
 Prisliste for medisiner/medisinsk
forbruk materiell: vedlegg+ oppslag på

Opplæring gies
av
ambulansetjenes
ten

LABORATORIUM
Notater
Aktuelle blodprøver på legevakt:
 CRP
 Celleteller – diff etc
 Hb
 Blodgass
 Blodsukker
 Blodkultur
 Promille prøver
 HCG
 Urins stix, micro, uricult
Elektronisk rekvirering av blodprøver
 Rutiner ved blodprøver/undersøkelse
fra politi
 Betaling av div. blodprøver

UTRYKNING MED AMBULANSE

OPPLÆRINGS
ANSVARLIG

.

Blodprøver begjært av politi tas av sykepleier dersom det
ikke er behov for klinisk vurdering

Notater
Katastrofe lager:
Klær og utstyr
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Akuttsekk
Rutiner for AHLR
Legerollen ved tverrfaglig samarbeid:
(Opplæringen gies av Ambulanse tjenesten)
 Ved akutt sykdom utefor legevakt
 Ved ulykker og skadestedarbeid
 Rollen som Fagleder Helse (opplæring
hos ambulansetjenesten)

FØDESTUA: jordmor styrt
Ca 100- 130 fødsler pr/år
Ved akutte hendelser blir legevakt lege
kontakter for å bistå
Før første vakt skal vaktlege besøke
fødestua og gjennomgå akutte rutiner for
fødestuen.
2 ganger pr år skal vaktleger gjennomgå
praktisk trening på nyfødte.

OPPLÆRING SOM GIES AV AMBULANSETJENESTEN FØR FØRSTE LEGEVAKT I ALLE KOMMUNER
Notater

OPPLÆRINGS
ANSVARLIG

Organisering av ambulanse tjenesten:
 Rolle og funksjon i pre-hospitalt
 Rolle og funksjon på legevakt
Helseradio:
På/av
 Ta i mot/sende ut anrop/lege og
ambulanse alarm
 Valg av baser
 Bytting av batteri
 Sikkerhets knapp
 Personsøker
Zoll sin funksjon:
 Overvåking funsjon
 12 avlednings EKG
 Overføring av EKG
 Defibrillering
Halvautomatisk
Manuell
Rutiner ved brystsmerter:
 Rutiner for bruk av trombolyse prehospital. Amulansetjenestens
rutiner og legevaktens
rutine/oppgave
AHLR: Teori
Voksen,barn, nyfødte
 Halvautomatisk
 Manuell modem
Skadestedarbeid:
 Tverrfaglig samarbeid:
Ambulanse, lege, Politi og brann
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Fagleder Helse: oppgave og rolle

FØRSTEVAKT
Notater

VEILEDER/
BAKVAKT

Første legevakt skal det være en kjent lege
tilgjengelig for veiledning og assistanse
Turnusleger har vaktdeling og trygghetsvakt

ANNET:
Krav til årlig Re-sertifisering av praktiske
akuttmedisinske prosedyrer

Akuttmedisinsk trening x2 pr/år
 AHLR: Voksne, Barn, nyfødte.
 Gjennom gang av akuttmedisinsk
utstyr/prosedyre
 Skadesteds arbeid

2 drøftingsmøter pr/år med leger som går
legevakt.
Alle vaktleger kan pålegges inntil 15 t/pr år
med undervisning/trening/møter
Kjøre utgifter t/r legevakt sendes
hjemkommunen.
Fagleder:
Adresse:
Finnsnes Interkommunale legevakt
DMS
Helsesenter veien 32
9306 FINNSNES

Finnsnes Interkommunale legevakt
Marit Storli
Fagleder
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Sammendrag og anbefalinger
Mottak og håndtering av henvendelser om akutt sykdom er en medisinskfaglig oppgave som krever
helsefaglig utdanning og et spesifisert opplæring- og fagutviklingsprogram.
Sykepleiere ved LV-sentraler har en viktig rolle ved beslutninger om pasientprioritering og medisinsk
rådgivning.
Sykepleiere skal kartlegge pasientens situasjon. Det betyr å innhente relevant og viktig informasjon
for å kunne vurdere og prioritere hastegrad. De må dokumentere, bruke beslutningsstøttesystem og
annet relevant prosedyreverk. Sykepleierne skal også iverksette tiltak som bl a å henvise til
legekonsultasjon, sykebesøk ved lege eller gi medisinske råd på telefonen der situasjonen ikke haster.
For å sikre kvalitet på mottak og håndtering av denne type henvendelser er det nødvendig med
kontinuerlig kompetanseutvikling. Kontinuerlig evaluering av personell bidrar til å øke den enkeltes
trygghet på egne arbeidsoppgaver og sikrer sentralen en felles faglig kvalitet.
For å styrke samarbeidet mellom helsepersonellet er det viktig at alle kjenner til egne, men også de
andres ansvarsområder og oppgaver i de ulike situasjoner.
Leger må i likhet med sykepleiere få opplæring og mulighet for faglig utvikling ved LV-sentralen og
legevakten.
Vi anbefaler at:
1. Personell ved legevakt rekrutteres både utfra faglig bakgrunn, erfaring, personlig egnethet og
evne til å takle henvendelser som til tider har elementer i seg som kan være vanskelig å håndtere.
2. Kartlegging/ evaluering etter opplæringen. Kartlegningen vil være en del av den videre
fagutviklingen, som kan gjøres ved hjelp av sjekklister og godkjenningsrutiner.
3. Opplæring av personell forankres i ledelsen.
4. Arbeidsgiver bør gi tilbud om videreutvikling av kompetanse i h t sitt ansvar for å ha et system for
vedlikehold av ferdigheter og kunnskaper for den ansatte.
5. De LV-sentraler som har system for logging av samtaler bør ta i bruk lydloggen som del av
kvalitetssikring av håndtering av samtaler.
6. Fagdager arrangeres for legevakten og med samarbeidspartnere for å gi rom for faglig påfyll og
erfaringsutveksling.
7. Samhandlingskompetanse utvikles ved å øke kunnskap om hva andre yrkesgrupper gjør, og ved å
sørge for møteplasser, felles kunnskapsgrunnlag og felles læringsarenaer.
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KVA ER KOKOM?
KoKom er eit akronym for "Nasjonalt
kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap". Senterets
hovudoppgåve er å monitorere og
vidareutvikle medisinsk nødmeldeteneste i
Norge.
FORMÅL
KoKom skal bidra til at medisinsk
nødmeldeteneste fungerer optimalt som ein
del av helsetenesta. Medisinsk
nødmeldeteneste er eit landsdekkande system
som skal handtere melding, varsling og vidare
oppfølging i akuttmedisinske situasjonar og
elles når befolkninga har behov for kontakt
med helsetenesta i vakt.
HOVUDOPPGÅVER

KoKom
Møllendalsbakken 9
5009 Bergen
www.kokom.no
firmapost@kokom.no
Telefon: 55 97 72 60
Faks: 55 97 72 61

Vere pådrivar for helsefagleg,
administrativ og teknisk utvikling av
medisinsk nødmeldeteneste og av
kommunikasjonsberedskapen i
helsetenesta.
Sørge for utvikling og vedlikehald
av nasjonale krav til medisinsk
nødmeldeteneste i samråd med
statlege myndigheiter.
Vere katalysator for prosjekt som
gjeld utvikling av medisinsk
nødmeldeteneste gjennom eigen
innsats, eller gjennom å framskaffe
kompetanse frå anna hald.
Medverke til rett bruk av medisinsk
nødmeldeteneste.
BAKGRUNN
KoKom blei etablert av det dåverande Sosialog helsedepartementet i 1997, som eit
resultat av det arbeidet som vart utført for å
oppnå eit nasjonalt einheitleg system for
medisinsk nødmeldeteneste. Senteret er også
eit kompetansesenter for kommunikasjon i
den akuttmedisinske kjeda.
DAGLEG DRIFT
Sentrale arbeidsoppgåver knytt til medisinsk
nødmeldeteneste:
Kompetanseoppbygging
Rådgjeving
Aktiv deltaking i utvikling av
systemkrav og einheitlege
prosedyrar
Ansvar for medisinsk nødmeldeteneste er lagt
til kommunar og helseføretak, noko som fører
til at den medisinske nødmeldetenesta blir
utvikla gjennom ein betydeleg lokal innsats.
KoKom si oppgåve i dette er å bidra til ei aktiv
og føremålstenleg erfaringsutveksling mellom
dei ulike aktørane.

