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Bakgrunn
Et felles evalueringsskjema for AMK- sentralene
Hva er eReg?
eReg er et verktøy som er utviklet og eies av Oslo Universitetssykehus Helseforetak
(OUS-HF). Det er en digital løsning for opprettelse og drift av lokale, regionale og
nasjonale registre.
eReg består av en lokal løsning ute i helseforetakene som brukes i det daglige
arbeidet, men som i tillegg kan sende informasjon til en nasjonal instans av
registeret.
eReg er et kvalitetsregister som tilbyr en løsning hvor man trygt og lovlig (etter
søknad personvernombud) kan registrere data lokalt ved den enkelte AMK- sentral.
Ved at AMK- sentralene registrerer data på en felles plattform får man anledning til å
samle inn de samme datapunktene i samme format og dette kan om ønskelig
sammenlignes nasjonalt og brukes til å bedre kvaliteten i AMK-sentralene.

Hvorfor bruke evalueringsskjemaet i eReg?
Evalueringsskjemaet for lydloggjennomgang er et resultat av et omfattende arbeid
utført av Vibeke Kristensen Realfsen, hvor det er tatt det beste fra ulike
evalueringsskjemaer brukt i flere AMK-sentraler.
Alle evalueringsskjemaene er samlet på ett sted, i samme format og lagres i eReg
etter godkjenning fra lokalt personvernombud. Ved lydloggjennomgang kan det
søkes etter tidligere evalueringsskjemaer og vurdere om forbedringsområder og mål
er oppnådd. Det er mulig å søke per brukernavn på ansatt for raskt å få oversikt over
tidligere lydloggjennomgang.
eReg er enkelt å bruke og relativt selvforklarende når man kommer i gang.
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Øke overlevelsen og redusere funksjonstap
Etter initiativ fra Helsedirektoratet ble det våren 2017 startet en nasjonal dugnad
“Sammen redder vi liv”. Målet med dugnaden er å øke overlevelsen og redusere
varige og alvorlige funksjonstap ved tidskritiske akuttmedisinske hendelser. Et av
tiltakene er å optimalisere samhandlingen mellom innringer og 113 gjennom
«Delprosjekt 113». Med tidskritisk menes her at tiden fra symptomdebut til det blir
iverksatt livreddende førstehjelpstiltak og medisinsk behandling vil være avgjørende
for utfallet.

Bedre kvaliteten i AMK-sentralene
Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens Kommunikasjonsberedskap
(KoKom) fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å legge til rette for arbeidet som
omhandler 113 slik at det blir mest mulig effektivt og strømlinjeformet. Et av
fokusområdene for KoKom er gjennomgang av 113-lydlogger for å bedre kvaliteten
på arbeidet i AMK-sentralene, både på individ- og sentralnivå.

Lokalt bidrag i et viktig kvalitetsarbeid
KoKom tilrettelegger for at AMK- sentralene kan ta i bruk skjemaet i eReg, samt
andre tiltak i arbeidet med «Sammen redder vi liv- Delprosjekt 113». Det er
utarbeidet et felles standardisert evalueringsskjema som er basert på innhentede
skjemaer fra mange av landets AMK- sentraler. Skjemaet kan brukes til systematisk
registrering og evaluering av lydlogger av tidskritiske hendelser, å gi
tilbakemeldinger til operatøren på en tilfeldig lydlogg eller ved
sertifisering/resertifisering.
De tidskritiske medisinske tilstandene er definert av Helsedirektoratet som
hjertestans, hjerneslag, brystsmerter og alvorlige traumer.
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Tidskritiske medisinske tilstander
Hjertestans
Hvert år registreres om lag 3.000 plutselig, uventede hjertestans utenfor sykehus i
Norge. Bare om lag 14 % av disse overlever. Viktige faktorer som påvirker
overlevelsen og funksjonstapet er


tid til gjenkjenning av hjertestans,



tid til oppstart av T-HLR,



tid til defibrillering (ved sjokkbar rytme) og



tid til avansert HLR.

Jevnlig og systematisk gjennomgang av lydlogger vil kunne bidra til
kvalitetsforbedring gjennom raskere gjenkjenning av hjertestans og økt kvalitet på
telefon-HLR.

Hjerneslag
Hvert år får om lag 12.000 pasienter hjerneslag og det dør omtrent 2.500 personer
årlig som følge av dette. Den totale samfunnskostnaden årlig er 7-8 milliarder kroner.
De registrerte dataene i eReg kan brukes til å videreutvikle spørsmål i Norsk Indeks
for medisinsk nødhjelp for en raskere identifisering av pasienter med hjerneslag.113
gjenkjenner kun 58 % av hjerneslagtilfellene.

Akutt hjerteinfarkt
Akutt hjerteinfarkt rammer 12-13.000 personer i Norge hvert år. Effektiv behandling
av hjerteinfarkt forutsetter rask gjenkjenning, diagnostikk og tiltak. Ubehandlet eller
forsinket behandling av hjerteinfarkt innebærer fare for hjertestans og/eller alvorlig
og varig hjertesvikt.

Alvorlige traumer
Ulykker forårsaker mange dødsfall og varig funksjonstap årlig, også blant yngre. I
AMK-sentralene bør fokus, i tillegg til rask gjenkjenning av alvorlige traumer, være
på sikring av skadested, frie luftveier, blødningskontroll og varmetap.
Lydloggjennomgang med bruk av eReg og innhenting av erfaringsdata blir et
virkemiddel for å øke kvaliteten på AMK-operatørenes håndtering av slike hendelser.
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Skjemaets oppbygging
Oppbyggingen er basert på strukturen i Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).
Evalueringsskjemaet er delt inn i seksjoner:


Søkekriterier – Data til bruk for søk/oppslag



Nasjonale registre - registrering av tidskritisk hendelse.



Startkort- evaluering av operatørens bruk av startkort.



Oppslag og utspørring NIMN- evaluering av operatørens bruk av NIMN



Instruksjon/rådgivning- evaluering av operatørens instruksjoner og
rådgivning



Respons- evaluering av operatørens valg av respons/tiltak



Kommunikasjon- evaluering av operatørens kommunikasjon

Når man skal evaluere og registrere samtalen i eReg vil man i hver av disse
seksjonene få hjelp til å vurdere operatørens håndtering av samtalen og i hvilken
grad kriteriet er innfridd, målt opp mot NIMN og veiledningen i hjelpeteksten.
Hjelpeteksten er angitt som et ikon

bak hvert datapunkt. Ved å trykke på ikonet

vises en tekstboks øverst i høyre hjørne. I hjelpeteksten gis veiledning og det er
oppgitt hvor mange poeng hvert svaralternativ gir.
Det kan oppnås maksimalt 100 poeng for en lydloggjennomgang. For hver av
seksjonene startkort, oppslag og utspørring NIMN, instruksjon/rådgivning og respons
gis det delsummer, som til slutt summeres automatisk i en totalsum.
Hvilken score som aksepteres/kreves ved den enkelte AMK- sentral for
resertifisering, sertifisering, vil være regulert i lokale prosedyrer.
Med begrepet «avklart», menes det at det er spurt om eller på annen måte tatt
sikkert rede på det aktuelle spørsmålet.
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Seksjoner - AMK evalueringsskjema lydlogg
Søkekriterier
AMIS-nummer
Her føres AMIS-nummeret inn.

Dato for lydloggjennomgang
Her registreres dato, måned og år for lydloggjennomgangen.

Alder
Legg inn pasientens alder. På barn under ett år må vi skrive 0 år.
Bruk AMIS hendelsen for å finne alder.

Kjønn
Registrer pasientens kjønn: kryss av for mann eller kvinne.
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Nasjonale registre
Her står de fire tidskritiske tilstandene hjertestans, hjerneslag, brystsmerter og
alvorlige traumer. Det markeres for den tilstanden som er aktuell for lydlogggjennomgangen. Om det gjøres evaluering av andre hendelser utelater man
avkrysning under «Nasjonale registre».

Hjertestans
Dato for hjertestans om det er kjent, oppgis i dato:mnd:år.
Klokkeslett for gjenkjent hjertestans, oppgis i time:minutter:sekunder.
Klokkeslett for oppstart T- HLR, oppgis i time:minutter:sekunder
Tidsmålingen starter fra det tidspunktet samtalen ble besvart av medisinsk operatør.

Hjerneslag
Dato for hjerneslag om det er kjent, oppgis i dato:mnd:år
Klokkeslett for debut hjerneslag om det er kjent, oppgis i time:minutter.
Nedtrekksliste angir kvartersintervaller, men dette kan endres med manuell
innskriving av klokkeslett.

Brystsmerter
Dato for debut av brystsmerter oppgis i dato:mnd:år
Klokkeslett for debut av brystsmerter oppgis i time:minutter

Traumer
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Startkortet

Her krysses det av for avklart «Adresse», bekreftet «Adresse»,
«Spurt/bekreftet:telefonnummer», «Hva er problemet», «Sagt: jeg skal hjelpe deg»,
«Spurt: er pasienten våken» og «Puster pasienten normalt».
I hjelpeteksten gis veiledning, og hvor mange poeng hvert alternativ gir, samt
maksimal oppnåelige delsum.
På noen av punktene er det angitt “tidsfrist” for avklaring. Eks det oppnås maksimal
score om pusten avklares innen 60 sek, men gis delvis uttelling om pusten avklares
etter 60 sekunder.
Når alle datapunktene i startkortet er krysset av, ses poengsummen i rubrikken
“Delsum startkort”.
I kommentarfeltet kan man for eksempel notere forbedringsområder som gjelder
bruk av «Startkortet».
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Oppslag og utspørring NIMN

Her registreres «Valgte oppslag», alle feltene i «Akuttkriterier» og «Hastekriterier»
må krysses av, «Riktig oppslag, «Riktig hastegrad», «Riktig kriterienummer», «Sagt:
ambulanse/hjelp er på vei», «Passende tilleggsspørsmål», «Innhentet ID» og
«Kommentarer».
Ved hvert røde kriterium som ikke er avklart markeres ruten «-4 poeng» og for hvert
gule kriterium som ikke er avklart markeres ruten «-2 poeng.» På avklarte kriterier
markeres ruten 0 poeng. Dette gjøres fortløpende under lydloggjennomgangen med
samtidig bruk av NIMN.

Det er et krav at ALLE røde kriterier skal avklares, selv etter man har fått det første
treffet. Avklaring av alle kriterier kan avdekke kritisk informasjon og utløse viktig
rådgivning.
Ved første treff på gult kriterium kan utspørringen avsluttes, om dette er i henhold til
lokal prosedyre. Manglende avklaring av øvrige gule kriterier gir ingen trekk i
poenggivning.
I feltet “Kommentarer” kan man legge inn mål og forbedringsområder som gjelder
«Oppslag og utspørring», som kan brukes ved neste lydloggjennomgang.
Når alle datapunkter er krysset av legges poengene fra hvert punkt automatisk
sammen og fremkommer i punktet “Delsum Oppslag og Utspørring NIMN”.
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Instruksjon og rådgivning
Her registreres «Instruksjon og/eller råd gitt hvis mulig», «Alle aktuelle instruksjoner
eller råd gitt», «Råd gitt i riktig rekkefølge» og «Sagt: ring tilbake ved forverring».

Når alle datapunkter er krysset av legges poengene fra hvert punkt automatisk
sammen og fremkommer i punktet “Delsum Instruksjoner/rådgivning”.

12

Brukermanual
Respons
Her registreres «Iverksatt trippel-/tverr-/SAR- varsling», «Riktige tiltak for hendelsen
og hastegraden», «LA vurdert og ev. varslet», «Vurdert transport privatbil/alternativ
transport», «Rød kjernejournal sjekket», «Vurdert behov for muntlig oppdatering i
talegruppe» og «Lokale prosedyrer og retningslinjer fulgt».

Når alle datapunkter er krysset av legges poengene fra hvert punkt automatisk
sammen og fremkommer i punktet “Delsum Respons”.

Når alle datapunktene i seksjonene «Startkort,» “Oppslag og utspørring NIMN”,
“Instruksjon/rådgivning ” og “Respons ” er markert, summeres alle delsummene
(automatisk ) og fremkommer i «Totalsum».

13

Brukermanual
Kommunikasjon
Disse punktene gir ingen poeng. Men kan brukes til refleksjoner og fokusområder for
den enkelte operatør.

Telefonteknikk
Her registreres «Strukturert informasjonsinnhenting», «Ber om å snakke med
pasienten», «Styring av samtale», «Tilpasset stemmevolum», «Tempo på tale»,
«Unngår bruk av fagterminologi», «Unngår unødige pauser», «Fornuftig
tidsbruk/prioriteringer i samtalen», «Bruker closed loop kommunikasjon»,
«Kommunikasjon med teamet/kollegaer» og eventuelt «Kommentarer».

Holdninger
Her registreres «Høflig og omsorgsfull», «Stiller åpne spørsmål», «Bruker
beroligende teknikker», «Tilstede i samtalen» og eventuelt «Kommentarer».
PÅKREVET: Det er et krav at hjelpen skal være omsorgsfull. Er ikke hjelpen
«omsorgsfull», anses evaluering av samtalen til å være «ikke bestått», uavhengig
av den totale poengsummen.
Helsepersonelloven (Hpl) § 4, 1.ledd “Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar
med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig”.
Den enkelte AMK- sentral må her følge interne rutiner for oppfølging i situasjoner
hvor Hpl § 4 1.ledd ikke er overholdt.

Dokumentasjon/bruk av IKT
Her registreres «AMIS- dokumentasjon relevant og forståelig», «Instruksjon eller
rådgivning dokumentert», «Korrekt bruk av IKT- verktøy» og eventuelt
«Kommentarer».
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Hvordan ta i bruk eReg

Innlogging

Start opp internett (IE11browser eller nyere).
Web-adressen er: https://sds-erwebou-01.ad.ous-hf.no/eregweb
Nå kommer du til forsiden i eReg, se bilde under.
Logg inn med brukernavn og passord som er det samme som du benytter ellers i
sykehusnettet.
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Mine prosjektdatabaser

Du får nå opp en side med registrene du har tilgang til i «Mine prosjektdatabaser»

Åpne program
Trykk på knappen ”Åpne program”. Du kommer nå inn i «pasientlisten» for registeret.
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Ny pasient

Trykk så på knappen «Ny Pasient».
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Ny pasient- skjermbilde

Når du har trykket «Ny pasient», kommer du til skjermbildet under.
Skriv inn fødselsnummer, og trykk deretter på «Hent fra Folkereg» eller «Hent fra
DIPS» øverst. Personalia settes da inn i de gule feltene.
Legg inn operatør-ID (brukernavn) for den som har mottatt 113-samtalen i feltet
«Egendefinert ID»
Deretter trykker du «Lagre og lukk», dette feltet finner du øverst og til venstre i
skjermbildet.
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Skjemaer

Trykk nå på feltet «Skjemaer», feltet ligger helt til høyre i skjermbildet.
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Velg skjema fra listen

Når du har trykket på feltet «Skjemaer» kommer dette bildet opp. Trykk på
nedtrekksmenyen «Velg skjema fra listen»
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AMK Evaluering lydlogg

Velg «AMK Evaluering lydlogg» (velg nyeste versjon) fra nedtrekksmenyen.
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Oppstartsvinduet AMK evaluering lydlogg

Nå er du inne i selve evalueringsskjemaet i eReg..
Av praktiske årsaker viser skjermbildet kun øverste del av evalueringsskjemaet.
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Datapunkter – Lydloggjennomgang 113

Søkekriterier
AMIS-nummer

Her føres AMIS-nummeret inn.

Dato
Her registreres dato, måned og år for lydloggjennomgangen.

Alder
Legg inn pasientens alder. (På barn under ett år skrives 0 år.)
Bruk AMIS for å finne alder.

Kjønn
Registrer pasientens kjønn: kryss av for mann eller kvinne.
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Nasjonale registre

Oversiktsbilde
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Hjertestans/mistenkt hjertestans

Hjertestans/mistenkt hjertestans (startet T-HLR)

Kryss av om dette er det aktuelle for lydloggjennomgangen
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Gjenkjent hjertestans dato

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Definisjon fra «Prehospital definisjonskatalog» Hjertestansregisteret:
Dato og tid hjertestans ble gjenkjent av AMK- operatøren. Tidspunkt registreres når
AMK-operatør sier «Du må starte gjenoppliving», eventuelt sier at man skal starte
HLR, brystkompresjoner eller innblåsinger/ventilasjoner (det som kommer først),
eller tidspunkt der innringer sier at pasienten har hjertestans, eller at det utføres
HLR, brystkompresjoner eller innblåsinger/ventilasjoner.
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Gjenkjent hjertestans klokkeslett

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Definisjon fra «Prehospital definisjonskatalog» Hjertestansregisteret:
Dato og tid hjertestans ble gjenkjent av AMK- operatøren. Tidspunkt registreres når
113-operatør sier «Du må starte gjenoppliving», eventuelt sier at man skal starte
HLR, brystkompresjoner eller innblåsinger/ventilasjoner (det som kommer først),
eller tidspunkt der innringer sier at pasienten har hjertestans, eller at det utføres
HLR, brystkompresjoner eller innblåsinger/ventilasjoner.
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Oppstart T-HLR klokkeslett

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Definisjon fra «Prehospital definisjonskatalog» Hjertestansregisteret:
Dato og tid AMK- operatøren oppfatter at første kompresjon ble gitt. Dette er
tidspunkt der man hører innringer/noen på stedet gir første brystkompresjon eller der
innringer teller høyt (ev. sammen med operatør).
Dersom innringer ikke teller høyt, setter man tidspunkt der innringer enten sier at
han/hun gjennomfører brystkompresjoner, eller at man tydelig kan høre på lydloggen
at brystkompresjoner gjennomføres. Dersom det er tvil om man hører HLR, skal
dette tidspunktet ikke registreres.

Måles ikke hvis instruksjonen starter med innblåsinger i stedet for brystkompresjoner
hos for eksempel barn, drukninger eller kvelninger, eller når hjertestans oppstår etter
ankomst ambulanse- eller helsepersonell.
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Målet med evaluering av lydlogger av hjertestans fra «Sammen redder vi liv»:



Redusere tiden fra mottak av nødsamtale på 113 til AMK-operatøren har
identifisert hjertestans (75 % identifiseres innen ett minutt).



Redusere tiden fra mottak av nødsamtale til første kompresjon til 2 minutter.



Øke andelen identifiserte hjertestans før ankomst ambulanse til over 95 %.



Øke andelen hjertestans som gis instruksjoner i telefon-HLR til 90 %.



Øke kvaliteten på telefon-HLR.



Undersøke om ulike befolkningsgrupper (f.eks. barn, eldre og minoriteter)
bruker ulike uttrykk for å beskrive hjertestanspasienter.



Øke bruken av Hjertestarterregisteret



Målet er å redde 200 flere liv pr år.
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Hjerneslag
Mistenkt hjerneslag

Kryss av om dette er det aktuelle for lydloggjennomgangen
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Registrer dato, måned og år for debut hjerneslag

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Registrer timer og minutter for debut hjerneslag

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Brystsmerter

Kryss av om dette er det aktuelle for lydloggjennomgangen
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Registrer dato, måned og år for debut brystsmerter.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Registrer time og minutter for debut brystsmerter.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Traume

Kryss av om dette er det aktuelle for lydloggjennomgangen

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Startkort

Oversiktsbilde

35
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Adresse spurt/avklart

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Adresse bekreftet

Kryss av for aktuelt alternativ

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Telefonnummer spurt eller bekreftet fra opprinnelsesmarkering

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Spurt/avklart: Hva har skjedd/hva er problemet?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Sagt: Jeg skal hjelpe deg

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Spurt: er pasienten våken/bevissthet avklart?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

TIPS: Bruk tidslinjen som vises under lydloggjennomgangen eller egen stoppeklokke
som startes idet henvendelsen besvares.
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Spurt: puster pasienten normalt/respirasjon avklart?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Kommentarer

I kommentarfeltet kan veileder og operatør sammen for eksempel bestemme
forbedringsområder.

Delsum Startkort:
Når alle datapunktene under “Startkortet” er fylt ut vises delsummen her.
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Oppslag og utspørring NIMN
Oversiktsbilde

44
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Valgt oppslag

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Akuttkriterier og hastekriterier

Kryss av for aktuelt alternativ.

Det er lagt inn totalt 11 ruter for avkrysning av kriterier i evalueringsskjemaet (dette
skyldes praktiske årsaker). Alle uavklarte kriterier gjennomgås med medisinsk
operatør.
TIPS: Under lydlogg- gjennomgangen brukes NIMN og en rute markeres for hvert
kriterium som ikke er avklart og resterende som er avklart markeres i rutene hvor det
står «0».

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Riktig oppslag

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Riktig hastegrad

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

TIPS: Ved nytilkomne opplysninger i samtalen som gir endring av hastegrad, brukes
lydlogg og endringslogg i AMIS for å kontrollere om hastegrad er oppdatert
umiddelbart.

48

Brukermanual
Riktig kriterienummer
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

TIPS: Endringsloggen i AMIS brukes for å se når (klokkeslett) kriteriet er registrert.
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Sagt ambulanse/hjelp er på vei

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning
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Passende tilleggsspørsmål

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Innhentet ID
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Delsum Oppslag og utspørring NIMN

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Andre relevante oppslag

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Instruksjon og rådgivning

Oversiktsbilde
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Instruksjon og/eller råd gitt hvis mulig
Kryss av for aktuelt alternativ:

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Alle aktuelle instruksjoner eller råd gitt
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Råd gitt i riktig rekkefølge

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Sagt: «Ring tilbake ved forverring»?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Her følger den enkelte sentral lokale prosedyrer. Men overordnet gjelder hpl § 4, det
må vurderes om det er “forsvarlig og omsorgsfullt” å avslutte samtalen før
helseressurs eller andre førstehjelpere er fremme.
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Delsum Instruksjon/rådgivning

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Respons

Oversiktsbilde
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Iverksatt trippel-/tverr-/SAR-varsling?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Riktig tiltak for hendelsen og hastegrad?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning
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LA vurdert og ev. varslet?
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Vurdert transport i privatbil/alternativ transport?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Rød kjernejournal sjekket?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

65

Brukermanual
Vurdert behov for muntlig oppdatering i talegruppe?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Lokale prosedyrer og retningslinjer fulgt?

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Delsum Respons:

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Kommunikasjon
Oversiktsbilde:
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Kommunikasjon

Strukturert informasjonsinnhenting

Kryss av for aktuelt alternativ

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Ber om å få snakke med pasient, hvis relevant

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Styring av samtalen

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Tilpasset stemmevolum

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Tempo på tale

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Unngår bruk av fagterminologi

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Unngår unødige pauser

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Fornuftig tidsbruk/prioriteringer i samtalen

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Bruker closed loop-kommunikasjon

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Kommunikasjon med teamet/kolleger

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Kommentarer
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Holdninger

Høflig og omsorgsfull
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Stiller åpne spørsmål

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Bruker beroligende teknikker/ros

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Tilstede i samtalen

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.

Kommentarer

I kommentarfeltet kan veileder og operatør sammen for eksempel bestemme
forbedringsområder.
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Dokumentasjon/bruk av IKT

AMIS-dokumentasjon relevant og forståelig
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Instruksjon eller rådgivning dokumentert
Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Korrekt bruk av IKT-verktøy

Kryss av for aktuelt alternativ.

Trykk på hjelpeteksten

for veiledning.
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Sluttevaluering:
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Spørsmål og svar (Q&A)
Q: Hvordan slette en hendelse?
A: Trykk på «Slett» og deretter «Ok» for å slette registreringen.

Q: Hvordan lagre hendelsen?
A: Trykk på «Lagre kladd» for å lagre registreringen.

NB! Lagre hyppig underveis under lydloggjennomgang for å unngå at data går tapt.

Q: Kan jeg kun bruke evalueringsskjemaet ved de tidskritiske hendelsene hjertestans,
hjerneslag, brystsmerter og traumer?
A: Nei. Du kan bruke evalueringsskjemaet ved alle typer hendelser. Du bare utelater å
markere punktene under «Nasjonale registre».
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Feltnavn

AMK evaluering lydlogg
Søkekriterier
Amis nummer
Dato for lydloggjennomgang
Pasientens alder
Pasientens kjønn
Nasjonale registre
Hjertestans/mistenkt hjertestans
Hjertestans gjenkjent dato
Hjertestans gjenkjent klokkeslett
Oppstart T-HLR
Mistenkt hjerneslag
Hjerneslag debut dato
Hjerneslag debut klokkeslett
Brystsmerter
Brystsmerter debut dato
Brystsmerter debut klokkeslett
Traume
Startkort
Adresse spurt/avklart
Adresse bekreftet
Tlf nr spurt eller bekreftet fra opprinnelsesmarkering
Spurt/avklart: Hva har skjedd/Hva er problemet?
Sagt. Jeg skal hjelpe deg
Spurt: Er pasienten våken/bevissthet avklart
Spurt: Puster pasienten normalt/respirasjon avklart?
Delsum Startkort
Kommentarer
Oppslag og utspørring NIMN
Valgt oppslag
Fulgt NIMN: kryss av for hvert kriterium..
Akuttkriterier og hastekriterier
Riktig oppslag?
Riktig hastegrad?
Riktig kriterienummer?
Sagt. Amb el hjelp er på vei
Passende tilleggsspørsmål?
Sikkerhetsråd, sykdommer, barn på stedet
Innhentet Id
Delsum Oppslag og utspørring
Andre relevante oppslag
Kommentarer

Seksjoner

AMK Evaluering Lydlogg
Søkekriterier
Søkekriterier
Søkekriterier
Søkekriterier
Søkekriterier
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Nasjonale registre
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Startkort
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN
Oppslag og utspørring NIMN

EAMK
EAMK_SearchCrit
EAMK_Amis
EAMK_Date
EAMK_Age
EAMK_Ge
NR
EAMK_NR_Ca
EAMK_NR_Ca_RecDate
EAMK_NR_Ca_RecTime
EAMK_NR_T_CPR
EAMK_NR_Stroke
EAMK_NR_StrokeDate
EAMK_NR_StrokeTime
EAMK_NR_NRCP
EAMK_NR_CPDate
EAMK_NR_CPTime
EAMK_NR_PhTr
EAMK_NR_Sk
EAMK_NR_Sk_AdrRec
EAMK_NR_Sk_AdrConf
EAMK_NR_Sk_PhConf
EAMK_NR_Sk_ProbId
EAMK_NR_Sk_HelpOff
EAMK_NR_Sk_CoConf
EAMK_NR_Sk_RespConf
EAMK_NR_Sk_Delsum
EAMK_NR_Sk_Notes
EAMK_NR_Lu
EAMK_NR_Lu_Se
EAMK_NR_Lu_CritId
EAMK_NR_Lu_AcUrCrit
EAMK_NR_Lu_Ind
EAMK_NR_Lu_IndEsc
EAMK_NR_Lu_IndCrit
EAMK_NR_Lu_NoReDep
EAMK_NR_Lu_ExMap
EAMK_NR_Lu_ExMapSDC
EAMK_NR_Lu_ID
EAMK_NR_Lu_Delsum
EAMK_NR_Lu_IndOther
EAMK_NR_Lu_Notes

Navn i kode
Evaluation AMK
Search Criteria
Amis
Date
Age
Gender
National Register
Cardiac Arrest
Cardiac Arrest Date
Cardiac Arrest Time
Telephone Assisted CPR
Stroke
Stroke Date
StrokeTime
National register Chest Pain
Chest Pain Date
Chest Pain Time
National register Physical Trauma
Startkort
Adress Recognised
Adress Confirmed
Phone Confirmed
Problem Identified
Help Offered
Consciousness Confirmed
Respiration Confirmed
Delsum Startkort
Startkort Notes
Lookup
Lookup Selected
Lookup Criteria Identified
Lookup Acute and Urgent Criteria
Lookup Index
Lookup Index Escalation
Lookup Index Criteria
Lookup Notified Resources Deployment
Lookup Extra Mapping
Lookup Extra Mapping Safety Disease Children
Lookup Identity
Delsum Lookup
Lookup Index Other
Lookup Notes

Beskrivelse

Brukermanual

Tabell: Variabelnavn (side 1 av 2)
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Feltnavn
Instruksjon/rådgivning
Instruksjon og/eller råd gitt hvis mulig?
Alle aktuelle instruksjon eller råd gitt?
Råd gitt i riktig rekkefølge?
Sagt: Ring tilbake ved forverring
Delsum Instruksjon/rådgivning
Respons
Iverksatt trippel, tverr eller SAR varsling?
Riktig tiltak for hendelsen og hastegraden?
LA vurdert og evt varslet?
Vurdert transport i privatbil/alternativ transport?
Rød kjernejournal sjekket?
Vurdert behov for muntlig oppdatering i talegruppe?
Lokale prosedyrer og retningslinjer fulgt?
Delsum Respons
Kommentarer
Startkort, Oppslag/utsp, Instruksjon, Respons
Telefonteknikk, holdninger, dokumentasjon
Telefonteknikk
Strukturert informasjonsinnhenting
Ber om å få snakke med pasienten hvis relevant
Styring av samtale
Tilpasset stemmevolum
Tempo på tale
Unngår bruk av fagterminologi
Unngår unødige pauser
Fornuftig tidsbruk/prioriteringer i samtalen
Bruker closed-loop kommunikasjon
Kommunikasjon med teamet/kollegaer
Kommentarer
Holdninger
Høflig og omsorgsfull. Empati
Stiller åpne spørsmål
Bruker beroligende teknikker og ros
Tilstede i samtalen
Dokumentasjon
Amis dokumentasjon relevant og forståelig
Instruksjon eller råd dokumentert om aktuelt
Korrekt bruk av IKT verktøy
Kommentarer
Evaluering
Refleksjon og evauering
Forbedringspotensial
Konkrete handlingsforslag

Seksjoner

Instruksjon/rådgivning
Instruksjon/rådgivning
Instruksjon/rådgivning
Instruksjon/rådgivning
Intruksjon/rådgivning
Instruksjon/rådgivning
Respons
Respons
Respons
Respons
Respons
Respons
Respons
Respons
Respons
Respons
Totalsum
Kommunikasjon
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon-Tlf teknikk
Kommunikasjon- Tlf teknikk
Kommunikasjon-Holdninger
Kommunikasjon-Holdninger
Kommunikasjon-Holdninger
Kommunikasjon-Holdninger
Kommunikasjon- Holdninger
Kommunikasjon- Dokumentasjon
Kommunikasjon- Dokumentasjon
Kommunikasjon- Dokumentasjon
Kommunikasjon- Dokumentasjon
Kommunikasjon- Dokumentasjon
Evaluering
Evaluering
Evaluering
Evaluering

EAMK_NR_Gu
EAMK_NR_Gu_Off
EAMK_NR_Gu_AllOff
EAMK_NR_Gu_Sequence
EAMK_NR_Gu_CallBackEsc
EAMK_NR_Gu_Delsum
EAMK_NR_Re
EAMK_NR_Re_ExRe
EAMK_NR_Re_CorRe
EAMK_NR_Re_AirAmb
EAMK_NR_Re_AltTransport
EAMK_NR_Re_KJInfo
EAMK_NR_Re_RadioUpdate
EAMK_NR_Re_Pros
EAMK_NR_Re_Delsum
EAMK_NR_Re_Notes
EAMK_NR_Sk_Lu_Gu_Re_Totalsum
Com
EAMK_Com_Ph
EAMK_Com_Ph_Info
EAMK_Com_Ph_Pat
EAMK_Com_Ph_Contr
EAMK_Com_Ph_Vol
EAMK_Com_Ph_Speed
EAMK_Com_Ph_Words
EAMK_Com_Ph_Silence
EAMK_Com_Ph_Pri
EAMK_Com_Ph_CL
EAMK_Com_Ph_Team
EAMK_Com_Ph_Notes
EAMK_Com_Att
EAMK_Com_Att_Care
EAMK_Com_Att_Q
EAMK_Com_Att_CalmEnc
EAMK_Com_Att_Presence
EAMK_Com-Doc
EAMK_Com_Doc_Rel
EAMK_Com_Doc_Gu
EAMK_Com-Doc_ICT
EAMK_Com_Doc_Notes
EAMK_Eva
EAMK_Eva_Ref
EAMK_Eva_Imp
EAMK_Eva_Action

Navn i kode
Guidance
Guidance Offered
Guidance All Offered
Guidance Sequence
Guidance Call Back Escalation
Delsum Guidance
Response
Response External Resources
Response Correct Response
Response Air Ambulance
Response Alternative Transport
Response Kjernejournal Information
Response Radio Update
Response Prosedures
Delsum Response
Response Notes
Startkort, Lookup, Guidance, Ressponse Totalsum
Communication
Communication Phone
Communication Phone Information
Communication Patient
Communication Control
Communication Volume
Communication Speed
Communication Words
Communication Silence
Communication Priority
Communication Closed Loop
Communication Team
Communication Phone Notes
Communication Attitude
Communication Care
Communication Questions
Communication Calm Encourage
Communication Presence
Communication Documentation
Communication Documentation Relevance
Communication Documentation Guidance
Communication Information Communication Technology
Communication Documentation Notes
Evaluation
Reflection and evaluation
Evaluation Improvements
Evaluation actions

Beskrivelse
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Tabell: Variabelnavn (side 2 av 2)
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Vedtekter for internt kvalitetsregister for lydloggjennomgang i AMK
(eksempel)
Organisering og formål
§1 Registerets navn
Internt kvalitetsregister for AMK er opprettet ved ved Sykehus XXX HF med hjemmel i
helsepersonellovens § 26 etter godkjenning fra personvernombudet dd.mm.åååå.
§2 Databehandlingsansvarlig
Administrerende direktør ved Sykehus XXX HF er databehandlingsansvarlig for registeret.
Dette omfatter formelt drifts- og forvaltningsansvar for registeret, inkludert at det drives i
henhold til gjeldende lovverk og gitte godkjenninger.
§ 3 Registerets formål
Formålet med registeret er å monitorere kvalitet på helsehjelpen til personer som kontakter
113 i en medisinsk nødsituasjon. Opplysninger i registeret skal benyttes til
kvalitetsforbedring. Registeret skal brukes til utvikling, styring og planlegging av
helsetjenesten ved AMK Oslo.
Registeret har også som mål at opplysningene skal kunne bidra til forebyggende arbeid på
AMK XXX. Dette omfatter:
1. Beskrive forekomsten av forskjellige oppdrag, herunder de fire tilstandene som er
beskrevet som satsningsområder i Sammen redder vi liv – Delprosjekt 113
(hjertestans, hjerneslag, brystsmerter og ulykker), alle deler av behandlingen og
resultatet av behandlingen ved foretaket.
2. Kvalitetssikre og forbedre dokumentasjonen av tiltakene ved å gi tilbakemelding til
alle involverte personellgrupper og fagmiljøer.
3. Bidra med data og kompetanse for å sikre optimal dimensjonering av opplæring og
beredskap.
4. Kontinuerlig utvikle registeret i henhold til internasjonale faglige standarder og bidra
til utvikling av slike standarder nasjonalt og internasjonalt.
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5. Bidra med data og kompetanse til nasjonale og internasjonale registre som har
tilsvarende formål.
§4 Behandlingsgrunnlag for registeret
Behandlingsgrunnlaget for registeret er tilrådning fra personvernombudet ved foretaket
(nummer på tilrådningen). Registeret skal hvert tredje år sende ny melding til
personvernombudet.
§ 5 Innholdet i registeret
Registeret inneholder datavariabler som samsvarer med nasjonale og internasjonale
definisjoner og konsensusdokumenter der det foreligger slike.
§ 6 Prinsipper for styring, forvaltning og organisering av registeret
Det etableres en faglig referansegruppe, bestående av fagutviklerne ved AMK XXX, samt
avd.overlege/medisinskfaglig ansvarlig ved avdelingen.
Den faglige referansegruppen utgjør registerets fagansvarlige og foretar valg og beslutninger
knyttet til registerets drift, med unntak av beslutninger som forplikter foretaket utover
ressursmessige forutsetninger, eller som utfordrer databehandlingsansvaret. I disse
tilfellene må beslutningene forankres hos henholdsvis viseadministrerende direktør for
medisin, helsefag og kvalitet og personvernombudet.
Den faglige referansegruppen gjør beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
avgjør stemmen fra avd.overlegen.
§ 7 Rapportering
Registeret rapporterer årlig til foretaket i henhold til formålet. Det vil i tillegg genereres
kvartalsrapporter til bruk i kvalitetssikring og forbedring av behandlingen som gis denne
pasientgruppen. Sammenstilte data fra registeret vil bli oversendt Kokom for sammenligning
med tall fra andre AMK-sentraler, i hht formålet med Sammen redder vi liv-dugnaden.

Utlevering av data
§ 8 Retningslinjer for tilgang og bruk av data fra registeret
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Det er et mål at data i registeret brukes til kvalitetsarbeid og registrerte data skal derfor
prinsipielt være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem til slike formål og som kan
fremlegge gyldig godkjenning for forespurt bruk.
Fagrådet har faglig ansvar for vurdering og beslutning om utlevering. Beslutninger om
utlevering må følge de til enhver tid gjeldende styrende dokumenter ved
databehandlingsansvarlig og må være i samsvar med konsesjonsbetingelser,
registervedtekter, samtykker og gjeldende lovverk.
Data kan overføres til godkjente nasjonale kvalitetsregistere.
§ 9 Utlevering av data til ikke-vitenskapelige formål
På grunnlag av skriftlig eller muntlig henvendelse til registerets leder kan enklere data
utleveres dersom følgende forutsetninger er oppfylt:
6. Informasjonen skal kun bestå av aggregerte data om større grupper av pasienter
7. Informasjonen skal ikke kunne knyttes opp mot identifiserbare størrelser som
eksempelvis én pasient, én ambulansestasjon, ett enkelt sykehus eller ett
behandlende helsepersonell.
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