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Historie MTS 

• 1994 Lokalt problem i Manchester 

• 1994 Lokal gruppe 

• 1996 Lokal løsning  

• 1997 Publikasjon 

• 1998 Nasjonal løsning i Storbritannia 

• 1999 Internasjonal løsning 

• 2010 Norwegian Manchester Triage Group 

    (NMTG) etablert 
 

 

 

 

 



 
Hovedtrekk  

 

 

• Klinisk verktøy for risikostyring 

• Utviklet av klinikere 

• Flytskjema baserer seg i hovedsak på kontaktårsak eller 

symptomer (ikke diagnoser)  

• 53 flytskjemaer  

• Reduktivt (ABCDE) 

• Smerte er sentralt i vurderingen 

• Høy grad av kvalitetssikring (audit utført i England) 

 

 



 
Noen forkortelser 

 

 

• MTG        Manchester Triage Group 

• MTS        Manchester Triage System  

• IMTG        International Manchester Triage Group 

• NMTG        Norwegian Manchester Triage Group  

• TTA               Telephone Triage and Advice 

 



  
• 1998 - Lokal bruk  av MTS på telefon i 

Manchester 

• Ble etter hvert utviklet et system for 
håndtering i ambulansetjenesten og 
videreutvikling av telefontriage med 
rådgivning.  

• 2012 i bruk i store deler av 
Storbritannia 

• 2013 internasjonal bruk 

• 2014/2015 oversetting og oppstart i 
NMTG (Oslo og Asker og Bærum 
legevakt) 

• 2018: TTA i bruk ved 15 LVS i Norge 

 

Fra MTS til TTA 
  



 

 

  

 

 

 

 

  Hastegrader i Telefontriage 

Gul Rød 

Grønn Blå 



  Oversiktsbilde 







 
Erfaringer fra Oslo legevakt 

 

Oppstart/pilot fra jan. 2015 

 Jobbet med utvikling i starten – mye tilbakemeldinger fra LVS-
operatørene første måneder 

Spørreundersøkelse blant operatørene før og etter innføring TTA 
økt fornøydhet etter innføring 

TTA gir god hjelp til å bestemme hastegrad og sette tiltak 

TTA gir mindre hjelp til rådgivning, en del oppgir å bruke andre  verktøy 
innimellom ifht rådgivning av pasienter 

Økt bruk av hastegradene Rød og Gul, ikke medført tilsvarende 
økning i henvendelser som settes over til AMK 

 Forenklet opplæring da systemet MTS kjent fra arbeidet i mottak 

 



Fordeler 

• Likt system brukes i mottak og 
på telefon på legevakt  

 trygghet, forenklet 
 opplæring, synergier på 
 sikt? 

• Felles språk/terminologi lokalt 

• Mulighet for lokale tilpasninger 
og legge inn lokale 
prosedyrer/samle alt et sted 

• Hastegradene passer godt for 
legevakt 

• Internasjonalt fagmiljø for 
oppdatering/gjennomgang 

 

 

 

Ulemper 

• Krever en del opplæring  

• Bærer fremdeles noe preg av å 
være oversatt 

• Ulikt systemet som brukes i 
AMK – kan gi ulik hastegrad 

• Litt tynn på rådgivning 

 



 
Veien videre 

 

• Jobbes med integrasjon mot journalsystem – elektronisk 
versjon 

• Økt fokus på kvalitetssikring i Norge.  

• Kvalitetsstudie/forskning? 

• Ønske om forbedret/utvidet rådgivningsdel  

 

 

• Drømmen: et felles språk i akuttkjeden? 



Takk for meg! 

Spørsmål: 

ida.natas@hel.oslo.kommune.no 

triage@nmtg.no 
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