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Pasienter som bør prioriteres for rask behandling innenfor akutt- og mottaksmedisin 

 

Innledning 

Spesialister i Akutt- og mottaksmedisin jobber hovedsakelig i akuttmottak og på 

observasjonsposter. Hovedtyngden av pasienter er usortert øyeblikkelig hjelp. Pasientene 

kommer med symptomer på potensielt alvorlige tilstander, der utsettelse av utredning og 

behandling kan medføre prognosetap. Det er generelt vanskelig å avgjøre dette før 

pasientene er vurdert på sykehus. Mesteparten av øyeblikkelig hjelp bør derfor gå som 

tidligere.  

 

Vi vil understreke behovet for godt samarbeid mellom sykehus og førstelinjetjeneste. Både 

for pasienter, kommunehelsetjeneste og sykehus vil det være viktig at pasientene behandles 

på rett sted til rett tid. Retningslinjer og lokaler rutiner endres for tiden svært raskt. 

 

For å avlaste akuttmottakene i tiden som kommer, mener vi at det vil være gunstig at de 

sykehusene som i dag bruker akuttmottakene for initialvurdering av pasienter med kjente 

tilstander og der det ikke er fare for prognosetap ved mindre forsinkelser, så langt det er 

mulig forsøker å ta imot pasientene direkte på sengepost. 

 

 

Anbefaler følgende prioritering: 

 

1. Kritisk syke pasienter som i dag tas imot, eller vurderes tatt imot med team, tas imot 

i akuttmottak som tidligere.  

 

2. Pasienter med symptomer på potensielt tidskritiske tilstander, der utsikt til bedring 

reduseres betydelig ved også mindre forsinkelser i behandling, tas imot i akuttmottak 

som tidligere. Dette gjelder også pasienter med uavklarte og sammensatte 

sykdomsbilder som har oppstått raskt. Eksempler på dette er brystsmerter, tungpust, 

akutte magesmerter, akutte lammelser, akutt funksjonssvikt eller spørsmål om 

alvorlige infeksjoner. 

 

3. Stabile pasienter med tilstander som ikke er tidskritiske kan tas imot direkte på 

sengepost. Dette gjelder for eksempel pasienter som legges inn via poliklinikk eller 

pasienter med kroniske tilstander som kommer hjemmefra med kjent 

problemstilling. Nærmere kategorisering av pasientgrupper må gjøres i samarbeid 

med andre spesialiteter. 
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4. For pasienter der prehospitale tjenester eller primærhelsetjeneste er i tvil om behov 

for akuttinnleggelse er det ønskelig med samhandling for å finne riktig løp for 

pasienten, om det så er akutt innleggelse, rask poliklinisk time eller behandling 

utenfor sykehus.  

 

 

På vegne av styret, 

 

Anders B. Martinsen 

Leder interimsstyre fagmedisinsk forening innen Akutt- og mottaksmedisin 
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