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FORORD 
 
Utfordringen med å ta fatt på innhold, system, bemanning, samhandling og faglige prosedyrer 
for øyeblikkelig hjelp døgnsenger i legevakten vår begynte med kommunestyresaker i alle 
kommunestyrer for vel to år siden. Så fortsatte arbeidet opp mot sykehuset Haraldsplass. Vi 
har hele tiden hatt mye godt samarbeid med fagfolk innenfor regionen og med sykehuset. Vi 
benytter anledningen til en stor takk! 
I dokumentet her ligger mye av det vi har kommet frem til på en så kortfattet og god måte 
som vi klarte på dette tidspunkt. Det har vært et stort arbeid utført av egne krefter i alle 
kommuner og andre involverte utenfor kommunegrensene.  
Vi har noen vi vil takke spesielt når vi nå legger ut versjon 1 av faglige styringsprosedyrer. 
Alle de ansatte ved Nordhordland legevakt har ventet tålmodig på noe som ikke fremsto helt 
klart for alle. Vi er veldig glade for at dere alle har bidradd, og hatt troen på dette nye 
helsetjenestetilbudet. Så vil vi takke kommunene i regionen for at de har hatt tillit til oss om at 
dette skal vi få til. Lindås kommune med sine støttefunksjoner som har stilt sine ressurser til 
disposisjon får en ekstra takk. Haraldsplass Diakonale Sykehus har støttet oss på en god måte 
og de har på et vis vært i samme båt som oss, i forhold til utfordringen hva dette nye skulle 
inneholde, hvordan skulle det se ut inni en ny legevakt og hvordan skulle ansvar og oppgaver 
plasseres og fordeles? 
Til slutt vil vi takke alle ansatte som har tatt utfordringen med ØH-sengeavdelingen, tatt 
ansvaret for pasientene og gitt god behandling og omsorg. Det er pasientene som skal nyte 
godt av dette tilbudet som skal være like godt eller bedre enn en sykehusinnleggelse. Våre 
avdelingsoverleger har arbeidet på en måte som har vært kompetansehevende og åpen. Vi 
skylder dem stor takk. Vi ser alle frem til fortsettelsen! 
 
 
Grethe Fosse 
legevaktsjef 
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Bakgrunn for tilbudet 
Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å sikre bedre pasientforløp og gi tjenester nærmere 
der pasienten bor. Et av tiltakene er å opprette døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (ØH) i 
kommunen. Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
 
Pasienter med forverring av kjente tilstander, eller med annen avklart diagnose, som har 
behov for observasjon og behandling i institusjon, kan være aktuelle for innleggelse i 
kommunalt ØH døgnopphold. Pasienten må kunne diagnostiseres med allmennmedisinske 
metoder og hjelpemidler, og pasientens tilstand må tilsi at det er liten risiko for akutt 
livstruende forverring. 
 
Følgende pasientgrupper er aktuelle for kommunalt ØH-D: 

• Nedsatt mobilitet – som stabile brudd og kontusjoner (bløtdelsskade og hevelser) som 
skal smertelindres og mobiliseres. 

• Hud- og sårproblemer – som erysipelas (rosen) og infiserte leggsår. Pasienter som 
trenger noe mer oppfølging og behandling enn det hjemmesykepleien klarer å etablere. 

• Urinveier – øvre og nedre urinveisinfeksjoner. 

• Gastro (mage-tarm) – obstipasjon ved kjent og ofte kronisk årsak. Pasienter med 
gastroenteritt (betennelse/infeksjon) med behov for rehydrering (oppvæsking), og som 
ikke har alvorlige elektrolyttforstyrrelser. 

• Funksjonssvikt – med kjent årsak, og som er avklart i spesialisthelsetjenesten. 

• Luftveier og infeksjon – KOLS og lungebetennelser som trenger medisinsk 
behandling men ikke mekanisk respirasjonsstøtte. 

Pasientgrupper som ikke er aktuelle for kommunalt ØH døgnopphold er pasienter med akutt 
forverring av kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad, komorbiditet og 
funksjonssvikt tilsier innleggelse i sykehus. Dette vil også gjelde akutt funksjonssvikt hos 
eldre med kroniske sykdommer, hvor det kan være vanskelig å finne årsaksforhold og hvor 
det er fare for rask forverring. Traumer med uavklart alvorlighetsgrad og pasienter med 
definerte pasientforløp, som for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt, skal legges inn i 
sykehus. 
 
Organisering og bemanning 
Kommunal ØH døgnopphold inngår i Nordhordland legevakt som et interkommunalt 
helsetjenestetilbud. Det er organisert etter vertskommunemodell samarbeid for kommunene 
Lindås, Meland, Osterøy, Radøy, Fedje, Modalen, Austrheim, Masfjorden og Gulen med 
Lindås som vertskommune. Det foreligger samarbeidsavtale (Særavtale NLV/ØH-D) med 
Haraldsplass Diakonale Sykehus for det kommunale helsetjenestetilbudet. Administrativ 
nemd er rådgivende for rådmann i vertskommunen, og rådmannen er øverste leder for tilbudet 
(nytt organisasjonskart under arbeid). Det er det etablert en driftsgruppe for ØH-D der 
sykehuset er representert (medlemmer i driftsgruppen). Disse har møte hver 6. uke. Ledelsen 
ved legevakten der alle funksjoner er representert møtes månedlig. Legevaktsjefen er 
overordnet faglig ansvarlig og har driftsstøttefunksjoner med delegert ansvar innenfor 
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økonomi, lønn og personal.  Disse delegasjonene er under revisjon ifbm utarbeiding av nytt 
organisasjonskart. 
Avdelingen ØH-D i Nordhordland legevakt i Knarvik og har 6 sengeplasser med to enerom.  
Det er tilknyttet to overleger i 60 % stilling på dagtid hverdager mellom kl. 08-16. Disse to 
har fagansvar og systemansvar: Spes. i allmennmedisin Kristian Simonsen (mandag, tirsdag 
og torsdag) og spes. i indremedisin Sigfrid Reisegg (tirsdag, torsdag og fredag). Overlegene 
har bakvaktsordning til kl. 21 hverdager og kl. 12-20 helg og helligdager. Turnusplan for 
overlegene er tilgjengelig.  
Det er til enhver tid 1 sykepleier på sengeposten med mulighet til oppbemanning av 
sykepleier fra legevakten. Til enhver tid er det totalt 3-4 sykepleiere på vakt i legevakten 
inkludert ØH-D. 
Fra kl. 16-08 hverdager inkludert natt er det egen legeturnus for vakthavende avdelingslege 
tilknyttet ØH døgnavdeling. Det er hele tiden to fastlønnete leger (med arbeidsavtaler) på vakt 
i legevakten inkludert ØH-D og 3-4 sykepleiere. Legene som går i denne turnus er 
allmennleger, sykehusleger (LIS), spesialister i allmennmedisin og andre leger med 
hovedstilling tilknyttet sykehus eller sykehjem. For daglige rutiner, visittgang, innkomst, 
utskrivelse etc. vises til egne prosedyrer i perm på avdelingens vaktrom og i 
legevaktsentralen.  
 
Kompetanse og opplæring 
Det er avgjørende for dette nye helsetjenestetilbudet at vi har tilgang på kompetent personale. 
Særlig legestillinger må gjøres meritterende innenfor dette tilbudet innenfor både 
allmennmedisin, indremedisin, mottaksmedisin og kan hende geriatri. Vi har inne en 
henvendelse til Helsedirektoratet i forbindelse med den nye utdanningsmeldingen. 
Det er utviklet og videreutvikles egen kompetanseplan for legevakten og ØH-D. 
Det er fast undervisning hver tirsdag 08.15 - 08.45. 
Ledelsen møtes månedlig, og har et særlig ansvar å følge kompetanseutviklingen. 
Det er obligatoriske møter for faggruppene 2 ganger hvert halvår. 
Hospitering blir gjennomført etter avtale med DSH. 
Faglige tema undervises etter oppsatt plan ukentlig. 
Større fagmøter interkommunalt finner sted 3 ganger pr halvår etter oppsatt plan. 
 
 
Rutiner ved innleggelse 
Fastlege, legevakt eller sykehjemslege kan legge pasienter direkte inn på Nordhordland 
legevakt ØH-D etter å ha konferert med vakthavende lege ved avdelingen på  
telefon 56 35 77 64. 
 
Ved innleggelse medbringes legenotat, sjekkliste, medikamentliste og CAVE. 
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Identifikasjonskode: 
 

 
Godkjent av (m/tittel): 
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  Simonsen/Reisegg 
(avd. overleger) 
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Utarbeidd av (m/tittel): 
 
 

 
 
Formål 
Dette dokumentet regulerer medisinsk-faglige retningslinjer og prosedyrer for Nordhordland 
legevakt ØH-D.   
 
Bruksområde 
Nordhordland legevakt ØH-D 
 
Behandlingsforløp: 
Luftveier: 
KOLS 
Astma 
Infeksjoner: 
Pneumoni 
Erysipelas 
Urinveisinfeksjoner 
Muskel-skjelett: 
Akutte ryggsmerter 
Bløtdelsskader og brudd 
Cholecysitt og gallestensanfall 
Mage-tarm: 
Akutt diarésykdom 
Obstipasjon 
Hjerte-kar: 
Hjertesvikt 

Hypertensjon 
Atrieflimmer 
Forhøyet INR 
Hjerteinfarkt 
Ortostatisk blodtrykksfall 
DVT 
Anafylaksi 
Endokrinologi 
Diabetes 
Hypoglykemi 
Elektrolyttforstyrrelser 
Nevrologi 
Commotio  
 
 
Prosedyrer:  
Blodgass

 
 
 
Ansvar 
Legevaktsjef Grethe Fosse etter fullmakt fra Rådmann i Lindås. 
 
Definisjoner 
Med Internkontroll forstår vi at alle de aktiviteter og oppgaver som utføres på Nordhordland 
legevakt ØH-D skal være i samsvar med lovgivningen innenfor helse- og omsorgstjenester.  
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Referanser 
Helse-omsorgsloven 
Lov om helsepersonell 
Pasient og brukerrettighetsloven 
Samarbeidsavtale inn-ut-skriving 
Særavtale ØH-D 
Smittevernloven 
Legemiddelloven 
Helseberedskapsloven 
Forskrift om legemidler 
Journalforskriften 
Forskrift om journal i formalisert arbeidsfellesskap 
Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell 
Forskrift om kommunal helse-omsorgsinstituasjon 
Forskrift om helse-omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket 
Forskrift om verdig eldreomsorg 
For eldre forskrifter vises til 
http://lovdata.no/register/forskrifter?ministry=HD&offset=80 
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KOLS 
Bakgrunn 
Som regel mangeårig røyker med hoste, ekspektorat og piping i brystet. Progredierende 
anstrengelsesdyspné. Akutt forverring av KOLS kjennetegnes ved ett eller flere av følgende: 
økt dyspné, økt hoste, økende (purulent) ekspektorat. 
Eventuelt feber og redusert allmenntilstand. Eventuelt tretthet, søvnløshet og forvirring. 
 
Formål 
Avklare om funksjonsnivået til pasienten bedres tilstrekkelig med standardbehandling til å 
unngå sykehusinnleggelse.   
 
Egnet 
Pasienter med kjent eller mistenkt KOLS av lett til moderat alvorlighetsgrad.  
 
Uegnet 
Pasienter som har behov for respirasjonsstøtte.  
Pasienter med alvorlig KOLS (GOLD grad IV). 
 
Faktorer som taler for innleggelse på sykehus er: 
1. Manglende effekt av initial behandling. 
2. Nytilkommet SpO2 under 90 % eller cyanose. 
3. Tidligere alvorlige kolsforverringer med behov for mekanisk ventilasjonsstøtte og 
langvarige sykehusopphold. 
4. Sliten pasient, nytilkommet takykardi eller perifere ødemer 
5. Kompliserende komorbiditet. 
  
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 
Anamnese + klinisk undersøkelse 
Vurdering av bevissthetsgrad, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur, auskultasjonsfunn 
av thorax, inkludert hjerte- og respirasjonsfrekvens, cyanosevurdering  
Pulsoksymetri 
Temperatur 
BT/P  
Blodgass  
Lab: Innkomstprøver 
EKG  
 
Sykepleier:  
Veneflon  
Klargjøre innkomstpapirer  
Innhente medikamentliste fra PLOMS/pårørende hvor dette mangler  
 
 
 
Forløp og behandling 
Oksygenbehandling: 1 liter/ minutt på nesekateter dersom SpO2 < 92 % 
Ventoline inhalasjonsvæske 5 mg hver 4. time (max. 8/døgn) 
Atrovent inhalasjonsvæske 0,5 mg inntil hver 4. time 
Prednisolon tabletter 30-40 mg i 7-10 dager 
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Antibiotika? Ved minst 2 av 3 kriterier (økt hoste, økt dyspné, økt purulens) og/eller 
feber/forhøyet CRP.  
Nasjonal antibiotikaveileder: Amoxicillin tabletter 500 mg x 3, i 10 dager. Andrevalg (og ved 
penicillinallergi) er Doksycyklin (Doxylin®) 100 mg daglig i 7-10 dager (dobbel dose første 
døgn).  
Ved behov for i.v. AB-behandling: Penicillin G 2 mill. x 4.   
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
Pasienter med mistenkt KOLS uten kjent diagnose bør har spirometri etter utskrivelse.  
Samtale om røykeslutt 
Rtg. Thorax hvor indisert 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
Bestille time til fastlege for oppfølging/kontroll 
 
 
Astma 
 
Bakgrunn 
Kjennetegnes ved anfallsvis reversibel obstruktivitet av luftstrømmen i luftveiene. Skyldes 
spasmer av bronkienes glatte muskulatur, slimhinneødem og bronkiale sekresjoner. Et typisk 
anfall hos voksne kjennetegnes ved dyspné/takypné, pipelyder, tetthet i brystet og hoste. 
Forlenget expirium og pipelyder ved stetoskopi. 
 
Hos barn: Hoste. Varierende grader av dyspné og tetthetsfølelse. Piping fra brystet. Forlenget 
ekspirium og ekspiratoriske pipelyder. Eventuelt andre atopiske symptomer. Ved akutt 
astmaanfall hos barn sees ofte: Engstelig og urolig pasient. Uttalt dyspné. Rask og overfladisk 
respirasjon. Takykardi. Bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur. Eventuelt vanskelig for å 
snakke. Eventuelt cyanose. Svekket respirasjonslyd er alvorlig tegn. 
 
Formål 
Behandle akutt luftveisobstruksjon og hypoksemi så snart som mulig og deretter å forebygge 
tilbakefall.  
 
Egnet 
Pasienten som responderer på inititalbehandlingen og som har SpO2>92 % etter behandling 
med Ventoline/Atrovent. 
 
Uegnet 
Pasienter med alvorlig astma som tidligere har hatt behov for respiratorbehandling.  
Pasienter som ikke responderer på initialbehandling med beta2-agonist.  
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Innkomstundersøkelser ØH-D 
• Anamnese + klinisk undersøkelse 
• Vurdering av bevissthetsgrad, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur, 

auskultasjonsfunn av Thorax, inkludert hjerte- og respirasjonsfrekvens, cyanosevurdering  
• Pulsoksymetri 
• Blodgass 
• PEF-måling 
• Lab: Innkomstprøver 

 
Forløp og behandling 
Stabilisering av pasient (akuttbehandling) skal prioriteres først.  
Akuttbehandling: 

• Gi straks oksygen 5-6 liter/min 
• Inhalasjon av beta2-agonist på forstøverapparat: Salbutamol (Ventoline®) inh.væske 5 

mg. Gjenta inhalasjon inntil hver 2 time. 
• Ipratropiumbromid (Atrovent®) inh.væske 0,5 mg, max 6/døgn.  
• Glukokortikoider: Prednisolon tablett 40 mg per os eller hydrokortison (Solu-

Cortef®), 200 mg intravenøst over minst 30 sekunder. 
Ved manglende effekt av akuttbehandlingen, må pasienten straks transporteres med 
ambulanse til sykehus med følge av lege! 
 
Akutt astmaanfall hos barn: 

• Salbutamol (Ventoline®) spray 0,1 mg/dose gitt med maske og kolbe: Doseres 1 
puff/10 kg - kan gjentas liberalt. 

• Salbutamol (Ventoline®) inhalasjonsvæske: Ferdige ampuller (2,5 ml) med 
konsentrasjon 0,5 mg/ml, 1 mg/ml eller 2 mg/ml. Dosering: < 2 år: 1,25 mg, 2-5 år 2,5 
mg, 5-12 år 2,5-5 mg, 

• Oksygentilførsel: Tilstreb SpO2 > 92-95 % 
• Ipratropiumbromid (Atrovent®) 0,25 mg/ml. En endosebeholder (1 ml) blandes med 2 

ml NaCl 9 mg/ml. Gi inntil 4-6 doser/døgn eller Adrenalin 1 mg/ml (1-2 ml) blandes i 
2 ml NaCl 9 mg/ml og inhaleres inntil hver 1-2 time 

• Glukokortikoider: Betametason (Betapred®) tbl a 0,5 mg i dosering; < 10 kg: 4 mg (8 
tbl.) > 10 kg: 6 mg (12 tbl.). 

 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
Eventuelt avtale kontrolltime hos fastlege 
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Pneumoni 
 
Bakgrunn 
Varierende alvorlighetsgrad. Klassisk bilde: Feber, hoste (m/ekspektorat), påvirket 
allmenntilstand. Andre symptomer: Konfusjon (eldre). Dyspné, takypné, hypotensjon. Sepsis. 
Hyppigste agens er pneumokokker, haemophilus infl., mycoplasma, Chlamydia pneumoniae 
og klebsiella.  
 
Formål 
Igangsette antibiotikabehandling med mål om utskrivelse til hjemmet innen 3 døgn med 
peroral antibiotika. 
 
Vurdering av alvorlighetsgrad 
Alvorlighetsgraden vurderes ved CRB65-Score (1 poeng for hver faktor): 

• Konfusjon 
• Respirasjonsfrekvens ≥30 
• Systolisk BT <90 eller diastolisk ≤60 
• Alder ≥65 år 

 
Egnet 
Score: 0-1: Ikke-alvorlig pneumoni.  
Score 2: Moderat alvorlig pneumoni.  
NB! CRB65-score er kun retningsgivende, og må tolkes med varsomhet, spesielt hos yngre 
pasienter.  
 
Uegnet 
CRB-score 3-4; alvorlig pneumoni, innleggelse i sykehus er oftest påkrevd  
Svær hypoxi (Sp02<90%) uten samtidig kronisk lungesykdom. 
Uttalt forvirringstilstand/delir som er vanskelig å håndtere på avdelingen.  
Mistanke om legionella pneumoni 
  
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse  
• Vurdering av bevissthetsgrad, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur, 

auskultasjonsfunn av thorax, inkludert hjerte- og respirasjonsfrekvens, cyanosevurdering  
• Pulsoksymetri 
• Temperatur 
• BT/P  
• Blodgass  
• Lab: Innkomstprøver 
• Nasofarynks/hals-prøve til PCR er aktuell ved mistanke om atypisk pneumoni, 

influensa eller pertussis.  
• U-stix. (Urin-pneumokokkantigen) 

 
 
Sykepleier:  
Veneflon.  
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Klargjøre innkomstpapirer.  
 
 
Forløp og behandling 
Penicillin G 2 mill. IE x 4 i.v, overgang til fenoksymetylpenicillin (Apocillin®) 1 g x 4.  
Ved mistanke om atypisk pneumoni eller ved penicillin-allergi: Erytromycin 500 mg x 4 i.v, 
med overgang til erytromycin (Ery-Max®) 250-500 mg x 4 peroralt 
Total behandlingstid CRB 1-2: 5-7 dager 
Total behandlingstid CRB 3-4 / atypisk pneumoni: 7-10 dager 
Vurder i.v. væskebehandling, spesielt ved feber eller tegn til dehydrering.  
  
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
Rtg. Thorax hvor indisert 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
Erysipelas 
 
Bakgrunn 
Overflatisk hudinfeksjon nesten alltid forårsaket av betahemolytiske streptokokker. Som regel 
velavgrenset, varmt, hevet erythem i hud med klar grense til tilstøtende frisk hud. Feber, ofte 
redusert allmenntilstand. Forhøyet CRP. Viktigste differensialdiagnose er cellulitt, som gir 
dypere og ofte mer diffust avgrenset infeksjon, og som regel skyldes streptokokker eller gule 
stafylokokker.  
 
Formål 
Sanere infeksjonen. 
 
Egnet 
Pasienter med avgrenset erysipelas/cellulitt uten sepsis.  
 
Uegnet 
Dypere infeksjon og raskt forløp – obs nekrotiserende fasciitt (sterke smerter, rask progresjon, 
betydelig systemisk påvirkning)  
Barn med ansiktserysipelas 
Kliniske tegn til sepsis 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse 
• Temperatur 
• BT/P/respirasjonsfrekvens  
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• Nøyaktig beskrivelse av erythem (omrisset med pen/tusj), grad av palpasjonsømhet og 
resistens  

• Lab: Innkomstprøver 
• Bactus av sårsekret/hudsår, abscesser eller inngangsporter anbefales 

 
Forløp og behandling 
Overvåke BT, P, Resp. og Temp  
Elevasjon av ekstremitet, ro og immobilisering  
Ved erysipelas: 
Penicillin G 2  mill. IE x 4 i.v. i 3 døgn, deretter fenoksymetylpenicillin (Apocillin®) 1-1.3 g 
x 4.  
Ved cellulitt: 
Cloxacillin 1-2 g x 4 i.v i 3 døgn, deretter Dikloksacillin (Diclocil®) 500 mg x 4 po 
Ved penicillin-allergi: Klindamycin 300 mg x 4 i.v. med overgang til peroral klindamycin 
(Dalacin®) 150-300 mg x 4 ved utskrivelse.  
Totalt behandlingstid: 7-10 (14) døgn 
Vurder væskebehandling intravenøst ved feber.  
Tromboseprofylakse ved ansiktserysipelas: Lavmolekylært heparin. 40 mg Enoksaparin 
(Klexane®) s.c. x1 dgl. (20 mg til eldre, ved nyresvikt og vekt<45kg) 
  
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
Øvre og nedre urinveisinfeksjoner 
 
Bakgrunn 
Ukompliserte urinveisinfeksjoner er vanligvis forårsaket av E.coli, evt. staphylococcus 
saprophyticus. Såkalte sekundærpatogene (enterobacter, klebsiella, proteus, enterkokker, 
pseudomonas) er oftere relatert til pasienter i sykehus og sykehjem, eller hos pasienter med 
predisponerende faktorer (fremmedlegemer, urinretensjon, anatomiske anomalier etc.).  
Symptomer er hyppig og sviende vannlatning, smerter over blære. Ved pyelonefritt 
flankesmerter, feber og frostanfall, redusert allmenntilstand. 
Hos eldre kan det eneste symptomet være forvirring. 
 
Formål 
Starte empirisk behandling for UVI, identifisere mikrobe. Korrigere behandling dersom det er 
resistens for den behandling som er startet. 
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Egnet 
Klinisk tegn til øvre UVI uten sepsis 
   
Uegnet 
Mistanke om avløpshinder 
Kliniske tegn til urosepsis 
 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse 
• BT/puls/temperatur/respirasjonsfrekvens 
• Bankeømhet over nyrelosjer? Patologisk blæredempning? Subumbilical ømhet? 
• Urinstix, uringlass til baktus 
• Lab: Innkomstprøver 

 
Sykepleier: Sikre steril urinprøve til bakteriologisk sendeprøve før oppstart av antibiotika. 
Lab-remisse må merkes med klinisk mistanke og symptomer.  
 
Forløp og behandling 
Før oppstart må en avgjøre om det dreier seg om en pyelonefritt (feber, bankeøm over 
nyrelosjen) Behandling bør da som hovedregel være i.v. 
Ved feber bør pasienten få i.v. væske. 
 
Medikamentell behandling 
Cystitt hos kvinner (førstegangsinfeksjon): Mecillinam 200-400 mg x 3 i 3-5 dager (eldre 
kvinner 7 dager) 
Ved penicillinallergi: nitrofurantoin 50 mg x 3-4, trimetoprim 160 x 2 eller 300 mg x1 
Cystitt hos menn: Trimetorpim-sulfa 80/400 2 tbl x 2 7-10 dager. Mecillinam 400 mg x 3, 
ciprofloksacin 250-500 mg x 2 
Behandlingslengde: 7-10 dager 
Pyelonefritt: 
Peroral behandling: 
Mecillinam 400 mg x 3, alternativt, trimetoprim/sulfa 80 mg/400 mg 2 tbl x 2,   
ciprofloksacin 250-500 mg x 2 
I.v. behandling: 
Selexid 400 mg x 3, alternativ er ciprofloksacin 400 mg x 2 (brukes dersom pasienten ikke 
kan ta tabletter, eller hvis en mistenker dårlig opptak fra tarm) 
Total behandlingslengde: Som regel 10-14 dager. 7 dagers behandling kan vurderes ved 
ukomplisert forløp og fravær av predisponerende årsaker 
 
   
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Akutte ryggsmerter 

 
Bakgrunn 
Akutte ryggsmerter er blant de vanligste kontaktårsakene i allmennpraksis, 80-90% er 
uspesifikke, lave korsryggsmerter. Enkelte pasienter trenger hjelp til mobilisering og adekvat 
smertelindring. OBS! Alarmsymptomer (røde flagg): rektum- eller blæreparese, 
muskelpareser eller ridebukseutfall. Økende sterke smerter, hvilesmerter. Alder<20 år eller 
>55 år. Uttalt morgenstivhet og forhøyet CRP/SR. Allmennsymptomer (feber, vekttap), kjent 
kreftsykdom.  
 
Formål 
Kartlegge pasientens ryggsmerter grundig gjennom klinisk ryggundersøkelse og avgjøre om 
pasienten trenger akutt behandling i spesialisthelsetjenesten (nevrokirurg). Gi adekvat 
smertelindring og starte mobilisering. 
 
 
Egnet 
Pasienten uten røde flagg med ryggsmerter som har behov for mobilisering og smertelindring. 
 
Uegnet 
Pasienter med uavklarte ryggsmerter eller pareser. Røde flagg. Kreftsykdom. Sterke smerter 
med stort opioidbehov (A-prep.).  
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse 
• Kartlegge tidligere ryggplager, psykososial belastning og utløsende årsaker, 

medikamentbruk, arbeidsevne. 
• Grundig funksjonsundersøkelse  
• Nevrologisk undersøkelse (reflekser, kraft, sensibilitet, Laseques, smerteutstråling, 

blære- og rektumfunksjon). 
• Lab: Innkomstprøver + u-stix 

 
Forløp og behandling 
Medikamentvalg: 

• Paracetamol 0,5-1 gram inntil x 4 
• Nsaids: Diclofenac (Voltaren®) tbl. 50 mg x 3 (ikke ved hjertesykdom) eller 

Ketorolac (Toradol®) injeksjon (i.v. eller i.m.) 10-30 mg inntil 4 ganger pr døgn. Eller 
Diclofenac (Voltaren®) inj 75 mg i.m. 

• Tramadol (Nobligan®) kapsel 50 mg x 3 (max dose 100 mg x 4) eller Codein-
paracetamol (Paralgin forte®) tbl. 1-2 tbl inntil x 4 (ikke samtidig med Paracetamol) 

• Levomepromazin (Nozinan®) tbl. 5 mg x 2 
• Ved nevropatisk smerte: Sarotex tbl. 10-30 inntil x 4 eller bare til kvelden ved store 

bivirkninger (tretthet, munntørrhet).  
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
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Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
Bløtdelsskader og brudd 
 
Bakgrunn 
Fall eller traume mot hofter eller bekkenregionen medfører som regel betydelig med smerter 
og funksjonssvikt. Traume i seg selv kan gi frakturer i hofte eller bekken som krever 
ortopedisk behandling. Stabile frakturer eller frakturer som behandles konservativt i under- og 
overekstremiteter (f.eks. humerusfraktur, radiusfraktur eller tibiafraktur) kan gi utfordringer i 
egenomsorg og behov for akutt hjelp og innleggelse i påvente av at hjelp i hjemmet er på 
plass (hjemmesykepleie).  
 
Formål 
Smertelindring og mobilisering av pasienter med traume (kontusjoner) mot bekken, rygg, 
hofteregionen eller ved stabile ekstremitetsfrakturer som er primærbehandlet ved 
bruddpoliklinikk.  
 
Egnet 

• Pasienten som har hatt traume (fall) mot hofte, rygg eller bekken som er avklart med 
røntgen (Bergen legevakt rtg.avd) og som trenger smertelindring, mobilisering eller 
tilrettelegging i hjemmet.  

• Stabil bekkenfraktur som er mobiliserbar  
• Stabile kompresjonsfrakturer i rygg  
• Costafrakturer med behov for smertelindring 
• Frakturer i ekstremitetene som pga. fall i funksjonsnivå trenger hjelp til organisering 

og tilrettelegging av hjemmesykepleie, fysioterapi eller lignende.  
 
Uegnet 

• Pasienter med mistenkt/påvist fraktur i hofte, ustabil bekkenfraktur eller ustabil 
ryggfraktur (se kapittel om ryggsmerter – røde flagg) 

• Pasienter med uavklart ortopedisk tilstand som kan kreve sykehusinnleggelse 
• Ved stort pleiebehov (pleiefaktor>1) 

. 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse 
• Grundig vurdering av funksjonsnivå og orienterende nevrologisk undersøkelse.   
• Svar fra aktuell røntgenundersøkelse må foreligge ved innleggelse 
• Kontakt med PLOMS, fysioterapi og pårørende tidlig i forløpet slik at nødvendige 

tiltak er på plass ved utskrivelsen.  
• Lab: Innkomstprøver 
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Forløp og behandling 
Smertelindring og mobilisering. Se kapittel om Ryggsmerter.   
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
Bestille time til fastlege for oppfølging/kontroll 
 
 
 
Cholecystitt og gallestensanfall 
 
Bakgrunn 
Betennelse i galleblæren forårsaket av sten og obstruksjon av ductus cysticus. Innledes gjerne 
med anfallsvis gallekolikk (smerter under høyre costalbue og smerter i høyre skulder). Kan 
utvikle seg til akutt cholecystitt med feber, lokal peritonitt og forhøyede infeksjonsparametre. 
Kvalme og oppkast er ofte tilstede. Forhøyede leverfunksjonsprøver pga 
gallegangsobstruksjon. E. coli, ev. i kombinasjon med andre tarmbakterier, er vanligste 
infeksiøse agens.  
 
Formål 
Pasienter med gallekolikk uten samtidig akutt cholecystitt trenger ofte smertelindring som 
krever særskilt observasjon og kan derfor være aktuelt for behandling og observasjon ved 
ØH-D avdeling. Som regel går anfallet over innen 6-12 timer.  
 
 
Egnet 
Ukomplisert gallestensanfall 
Antibiotikabehandling av ukomplisert cholecystitt 
 
Uegnet 
Pasienter med mistanke om akutt cholecystitt (feber, redusert allmenntilstand, forhøyet 
CRP/Lpk) skal innlegges ØH i sykehus.  
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 
Anamnese + klinisk undersøkelse 
Blodprøver: Innkomstprøver + bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, GT, lipase/amylase, 
elektrolytter 
 
Forløp og behandling 
Anfallet går som regel over med adekvat smertelindring og eventuelt kvalmestillende 
(Afipran®, Zofran®). 
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Sykepleier: Pasienter som får sterke smertestillende må overvåkes særskilt pga. fare for 
respirasjonshemming.  
Medikamentvalg: 
Nsaids: Ketorolac (Toradol®) (i.v. eller i.m.) 10-30 mg inntil 4 ganger pr døgn eller 
Diclofenac (Voltaren®) inj 75 mg i.m. (ikke ved hjertesykdom) eller Diclofenac (Voltaren®) 
supp 100 mg. 
Petidin 50 mg i.m eller s.c. (gjentatte doser hvis indisert) 
Gi antibiotika ved feber og forhøyet infeksjonsprøver, særlig ved pasienter>70 år: 
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2 + Metronidazol (Flagyl®) tbl. 400 mg x 3 
 
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
Henvisning til ultralyd galleveier ved førstegang anfall 
Henvisning til kirurg ved indikasjon for elektiv cholecystektomi 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
 
Akutt diarésykdom 
 
Bakgrunn 
Gastroenteritter forårsaket av tarmpatogene bakterier (salmonella, shigella, E.coli, 
campylobacter, yersinia) eller virus-enteritt (hyppigst norovirus). Tenk også på muligheten for 
parasitter som f.eks giardia, og clostridium difficile-infeksjon.  
Bakteriell gastroenteritt og parasittsykdom er vanligere ved turistdiare.   
Diaré, oppkast, kvalme og magesmerter og feber er vanlige symptomer. Kan medføre moderat 
til alvorlig dehydrering, elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi) og nyresvikt.  
 
Formål 
Korrigere dehydrering og elektrolyttforstyrrelser.    
 
Egnet 
Akutt diarésykdom med lett til moderat dehydrering som har behov for i.v. væskebehandling.   
 
Uegnet 
Svært medtatt pasient, vurder innleggelse 
Pasienter med diaré og kliniske tegn til sepsis 
Pasienter med sterke magesmerter og betydelig abdominal palpasjonsømhet 
 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese (utenlandsreise, lokalt utbrudd?)  
• Klinisk undersøkelse; abdominal ømhet, kliniske tegn til lokal/generell peritonitt? 
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• Vurdere grad av dehydrering (respirasjon, hudturgor, slimhinner, capillærfylning, 
bevissthetsnivå, diurese), avføringsmønster, kvalme, oppkast, blod i avføring? 

• Temperatur 
• BT/P/respirasjonsfrekvens 
• Venøs blodgass (Na, K, BE, pH)  
• Lab: Innkomstprøver 
• Avføringsundersøkelser: tarmpatogene, evt. egg og cyster i avføring, norovirus PCR 

og clostridium toxin.  
 
Sykepleier:  

• Veneflon  
• Klargjøre innkomstpapirer  
• Innhente medikamentliste fra PLOMS/pårørende hvor dette mangler  

 
 
Forløp og behandling 

• Overvåke temp, BT/P, elektrolytter (Na, K) og nyrefunksjon (kreatinin, diurese 0,5-
1ml/kg/t) daglig 

• Væskebehandling i.v.: NaCl 0,9% eller Ringer 3-5 liter første døgn kan være 
nødvendig.  

• Vurder tilskudd av KCl (maks. 20 mmol kalium/t) ved hypokalemi 
• Pasienter med diaré må isoleres på enerom (rom nr 1).  
• Kontaktsmitteregime ved diaré og dråpesmitteregime hvis oppkast 
• Som regel skal antibiotika IKKE gis. Se ellers nasjonal antibiotikaveileder eller 

konferer med infeksjonsmedisiner for behandlingsråd. 
   
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Obstipasjon 
 
Bakgrunn 
Obstipasjon er sen eller ufullstendig tømming av tarm av fast eller hard avføring. Tilstopping 
av rektum kan gi forstoppelse av paradoksal diare.  
Tilstanden karakteriseres av sjelden defekasjon. Følelse av utilstrekkelig tarmtømming. 
Abdominalt ubehag eller smerter, særlig i nedre venstre kvadrant. Eventuelt utspilt abdomen. 
Colon descendens og sigmoideum kan palperes fekalfylt på venstre side, og ampulla recti er 
ofte fylt med hard feces. 
 
Formål 
Starte behandling for obstipasjon og eventuelt finne utløsende årsak. Henvise til 
spesialisthelsetjenesten ved mistanke om malignitet. 
 
Egnet 
Alle som ikke har en tilstand som krever kirurgisk intervensjon 
 
Uegnet 
Mistanke om ileus eller annen tilstand som krever kirurgisk intervensjon. 
Pasienter som er pleietrengende kan oftest ikke håndteres her pga. lav sykepleierbemanning 
 
Innkomstundersøkelser 

• Legevaktslegens vaktnotat (inkludert medikamentliste, CAVE og tidligere 
sykdommer) 

• Sjekkliste ved innkomst 
• Innkomstprøver 

 
Forløp og behandling ved ØH-D 
Pasienter som innlegges har hatt obstipasjonsplager over flere dager og har som regel prøvd 
kostråd. 
 
Medikamentell behandling 
Hydrering per oralt, unngå søtmelk 
Kostråd (svisker, loppefrø etc) dersom ikke prøvd 
Laktulose 
Natriumpikosulfat

15mlx2 
 (Laxoberaldråper

Bisakodyl
®) 10 dråper kveld 

 (Toilax
Makrogol

®) 5mg, 2 tabletter kveld 
 (Movicol®): 1 pose blandes i minst 125 ml valgfri væske, for eksempel eplesaft. I 

starten kan 2–4 poser (max 1,5g/kg/dag, ~13 gram per pose) tas i 3 døgn. 
Vedlikeholdsbehandling: 1–2 poser daglig. 
Klyx:

 

 Ved mindre plager av kortere varighet kan et miniklyster prøves først. Gi for eksempel 
Microlax® (tuber, 5 ml). Ved mer uttalte plager, gi klyster, for eksempel olje-glyserol-klyster 
120 ml x 2 i 3 døgn. Klysterbehandlingen kan gjentas ved behov. 

Utskrivelse 
Epikrise til fastlege  
Skriftlig pasientinformasjon 
Resepter 
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Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
Hjertesvikt 
 
Bakgrunn 
Hjertesvikt oppstår når hjertets pumpekapasitet (minuttvolum) ikke er tilstrekkelig for å 
opprettholde nødvendig vevsperfusjon og kroppsbehov. Forverring av kronisk hjertesvikt 
(anemi, infeksjon, AF, ↓medikamentcomplience) er aktuelt å behandle ved ØH-D avdeling.  

Alvorlighetsgraden av hjertesvikt inndeles i fire klasser (NYHA-klassifikasjon)

• NYHA I: Asymptomatisk hjertesvikt. 

: 

• NYHA II: Lett hjertesvikt. Dyspné og tretthet ved moderat til høy grad av fysisk 
aktivitet (for eksempel gange i oppoverbakke, trappegange tre etasjer, tyngre 
husarbeid, snømåking). 

• NYHA III: Moderat hjertesvikt. Dyspné og tretthet ved lett fysisk aktivitet som 
gange på flat vei.  

• NYHA IV: Alvorlig hjertesvikt. Dyspné og tretthet i hvile. Økende symptomer ved 
små anstrengelser, som for eksempel av- og påkledning. Pasientene er ofte 
sengeliggende. 

 
 
Formål 
Behandle/korrigere forverring av hjertesvikt hos pasienter med lett til moderat grad av 
hjertesvikt. Særlig aktuelt ved akutt forverring av kronisk svikt. Behandlingen skal rettes mot 
primærårsaken til sviktforverring, f.eks lungeinfeksjon.  
 
Egnet 
NYHA-klasse II-III.  
 
Uegnet 
Pasienter med manifest eller truende lungeødem.  
Nyoppstått hjertesvikt hos unge voksne og barn.  
Svært ødematøse som trenger avvæsking >3 døgn 
 
 
Innkomstundersøkelse ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse  
• Vurdering av bevissthetsgrad, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur, 

auskultasjonsfunn av Thorax, inkludert hjerte- og respirasjonsfrekvens, cyanosevurdering, 
perifere ødemer. 

• Vurdering av NYHA-klasse 
• Pulsoksymetri 
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• Temperatur 
• BT/P  
• Lab: Innkomstprøver + proBNP, troponiner 
• EKG 
• Vekt, inntekt og diurese. 

 
Sykepleier:  
Veneflon.  
Klargjøre innkomstpapirer.  
 
 
Forløp og behandling 

• Hjertesvikt behandles med ACE- hemmer, betablokker og diuretika i kombinasjon. 
Hvis pasienten allerede bruker diuretika, vil en doseøkning gir raskest effekt på 
ødemer og tungpust.  

• Slynge-diuretika: Furosemid tbl. eller injeksjon og bumetanid (Burinex®) tbl. eller 
injeksjon.   

• Doseringsforslag: Furosemid iv 20-40 mg x 3-4 dgl (obs. elektrolytter) 
• Oksygen på nesekateter. Tilstrebe oksygenmetning > 92%.  

 
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
Avtale time hos fastlege for kontroll av hjertesvikt 
Pasienter med nyoppstått hjertesvikt bør ha henvisning til kardiolog for ecco u.s. 
 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Hypertensjon 
 
Bakgrunn 
Inndeles i primær og sekundær hypertensjon. Primær (essensiell) hypertensjon (90 %) er 
høyt blodtrykk uten entydig definerbar årsak.  Sekundær hypertensjon (10 %) ses blant annet 
ved nyresykdom, endokrin sykdom og ved bruk av enkelte medikamenter (for eksempel 
Nsaids, glukokortikoider og p-piller). Hypertensjon er forbundet med økt risiko for prematur 
død på grunn av hjertesykdom, hjerneslag og nyresvikt.  
Def.: Forhøyet blodtrykk målt ved 2 anledninger etter det ble oppdaget at det er forhøyet. 
Optimalt blodtrykk: 120/80 
Normalt: <120-129/80-84 
Normalt høyt: 130-139/ 85-89 
Grad 1 hypertensjon: 140-159/90-99 
Grad 2 hypertensjon: 160-179/100-109 
Grad 3 hypertensjon:≥180/≥110 
Isolert hypertensjon:≥140/<90 
 
Hypertensjon av mild til moderat art, gir ofte ikke symptomer, men pasienten kan ha 
hodepine. 
 
 
Formål 
Diagnostisere og/eller optimalisere en allerede diagnostisert hypertensjon.    
 
Egnet 
Pasienter som må innlegges for optimalisering av blodtrykk, men som ikke har alvorlige 
symptomer.   
 
Uegnet 

• Mistanke om malign hypertensjon (hodepine, synsforstyrrelser, omtåket, koma, 
kramper, retinablødninger, hjertesvikt)  

• Obs! Hypertensjon kan være symptom ved hjerneslag. I dette tilfellet skal blodtrykket 
ikke senkes til <200mmHg de første 1-2 døgn. 

• Brystsmerter 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Gjentatte BT/P-målinger 
• EKG 
• Nevrologisk undersøkelse og god anamnese i forhold til nevrologiske symptomer. 
• Blodprøver: Innkomstprøver + Na, Cl, K, kreatinin 

 
 
Forløp og behandling 
Akuttbehandling:  
Nifedipin (Adalat®) 10 - (20) mg, inntil x 4. 
Labetalol (Trandate®) 100 mg inntil x 8, kan gis hver time 
Målet første 4-6 timet er å redusere blodtrykket til 170/100, viktig at blodtrykket ikke 
normaliseres. 
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Dersom pasienten er tachycard er Trandate førstevalget. 
Det er sannsynlig at pasienten trenger flere enn ett medikament. 
Førstevalget er gjerne en ACE-hemmer, men behandlingen bør gis i forhold til komorbiditet 
og symptomer. (f.eks, diabetes, nyresykdom, tidligere hjerteinfarkt) 
Dersom det er mistanke om sekundær hypertensjon: Renin, aldosteron, normetanefrin, 
metanefrin, cortisol, evt henvis til MR nyrearteriestenose 
 
Anbefalte medikamenter ved følgende komorbiditet: 
Diabetes: ACE hemmer, A2-blokker 
Mikroalbuminuri: ACE hemmer, A2-blokker 
Angina pectoris: Betablokker, calsiumblokker  
Tidligere hjerteinfarkt: Betablokker, ACE hemmer, A2-blokker 
Hjertesvikt: Diuretika, betablokker, ACE hemmer, A2-blokker, spironlactone 
Atriflimmer: betablokker, ikke-dihyrdopyridine calsium blokker  
 
Indikasjoner for behandling: 
Ønskelig at systolisk blodtrykk <140 både hos pasienter uten risiko og hos diabetikere 
Eldre <80 år. Behandle ved systolisk BT≥160, mål mellom 140-150 
Hos spreke eldre bør en vurdere å sneke systolisk BT <140mmHg  
Pasienter >80 år med BT≥ 160 bør BT senkes til 140-150mmHg dersom pasienten er i god 
fysisk og mental funksjon 
Diastolisk BT: Ønskelig hos alle<90mmHg. Diabetikere <85   
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Atrieflimmer 
 
Bakgrunn 
Arytmi kjennetegnet ved uregelmessige atriekontraksjoner, uregelmessig AV-overledning og 
uregelmessig ventrikkelfrekvens mellom 40 og 200/minutt. Hyppig forekommende hos eldre. 
Inndeling: 

Paroksystisk atrieflimmer: Atrieflimmer som går over av seg selv, som regel i løpet av 1 til 2 
døgn (maksimalt 7 døgn). 

Persisterende atrieflimmer: Atrieflimmer som ikke går over av seg selv, men som kan 
konverteres til sinusrytme. 

Permanent atrieflimmer: Atrieflimmer som ikke lar seg konvertere til sinusrytme. 

Paroksystisk atrieflimmer forekommer ofte uten at det ligger en organisk hjertesykdom til 
grunn. Kronisk atrieflimmer skyldes oftest en tilgrunnleggende tilstand i hjertet, lungene eller 
stoffskiftet. Årsaken kan være koronar iskemi, hypertensjon, klaffefeil, hjertesvikt, 
hypertyreose, KOLS og lungeinfeksjoner. I drøyt 10 % av tilfellene finnes ingen bestemt 
årsak. 

Atrieflimmer om har vedvart kortere enn 2 døgn kan konverteres enten medikamentelt eller 
ved elektrokonvertering. Pasienten legges da inn i sykehus. 
CHA2DS2-VASc skåre: 
Pasientene gis poeng etter enkle kliniske variabler: 
 
Alder <65  0 poeng 
Alder 65-74 1 poeng 
Alder ≥ 75 2 poeng 
Hjertesvikt 1 poeng 
Hypertensjon 1 poeng  
Hjerneslag/TIA/Tromboembolisme 2 poeng 
Valvulær sykdom (tidl. hjerteinfarkt, 
perifer art sykdom, aortisk plakk) 

1 poeng  

Diabetes Mellitus 1 poeng 
Kvinne 1 poeng  
 
Ved en CHADS2-skår på 0 poeng ingen behandling, ved >1 poeng nye antikoagulanter. Ved 
valvulær sykdom (inkludert mekanisk aortaventil og valvulær atriflimmer) skal alltid 
Warfarin (Marevan®) gis. Obs kontraindikasjoner! 
 
Formål 
Oppstart med betablokker og warfarin etter CHA2DS2-skåre. 
 
Egnet 
Pasient som er klinisk kjekk 
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Uegnet 
• Pasienter hvor en ikke klarer å få ned frekvensen.  
• Brystsmerter 
• Ustabil pasient 

 
Innkomstundersøkelser 

• Legevaktslegens vaktnotat (inkludert medikamentliste, CAVE og tidligere 
sykdommer) 

• Sjekkliste ved innkomst 
• Innkomstprøver + TSH og FT4. 
• EKG 

 
Forløp og behandling ved ØH-D 
Ved nyoppstått/nyerkjent atrieflimmer, samt en kronisk normofrekvent atrieflimmer som nå er 
rask, tas thyroideastatus. 
 
 
Medikamentell behandling 
Metoprolol mylan (=seloken) 25mg inntil x 4, obs blodtrykk 
Overgang til metoprolol sandoz (= Selo-zok) dagen etter. Da summeres dosen metoprolol 
myalan som er gitt dagen før, for eksempel 25mg+25mg, start da med metoprolol sandoz 
50mg. 
Warfarin (Marevan®) 2,5mg, dose 1 dag: 4 tabl, 2 dag 3 tabletter. Dose dag 3 baserer seg på 
INR målt dag 3. 
Rivaroksaban (Xarelto®) 20mgx1, kun ved GFR>50 Obs kontraindikasjoner! 
 
Utskrivelse 
Epikrise til fastlege  
Skriftlig pasientinformasjon 
Resepter 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Høy INR  
 
Høy INR kan ha mange årsaker. Ofte er det infeksjon som er utløsende faktor eller oppstart av 
nytt medikament. Redusert complience. Svært ofte er det ikke mulig å identifisere årsaken. 
 
Egnet:  
Ingen blødning 
Lett neseblødning, hematom 
 
Uegnet: 
Intrakraniell blødning 
Kraftig blødning fra urinveier eller tarm. 
Ustabile pasienter 
Svært hypertensive pasienter 
Ved lette blødninger, men med INR>5, vurder innleggelse i sykehus 
Alle pasienter med mekanisk hjerteklaff 
 
Utredning: 
Inspeksjon av hud for hematomer 
Urinstix 
INR ved innkomst og 6 timer etter konakion er gitt 
Standard innkomstprøver 
 
Høy INR, ingen blødning: 
INR <5: Senk eller seponer en enkelt Marevandose 
INR 5-8: Seponer Marevan i 2 dager. Ingen ytterligere tiltak 
INR>8: Seponer Marevan 
 Konakion 1mg iv eller konakion 3-5mg p.o 
 
Lett blødning: 
INR>3: Konakion 1-5mg iv. (obs ikke p.o.) 
INR 2-3: Utsett neste Marevandose 
 
Ved seponering av marevan vil INR falle med 0,5-1,0 i løpet av 24 timer 
Konakion 1 mg iv: INR faller med 1-2 enheter, halvert i løpet av 18 timer 
 
Pasienten kan utskrives når INR er <5. Hos eldre som er ustø, vurder om det er 
hensiktsmessig at INR er lavere. 
Marevan skal doseres på INR kort ved utreise og pasienten skal informeres om når han/hun 
skal måle neste INR. 
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Hjerteinfarkt 
 
Bakgrunn 
Hjerteinfarkt er forårsaket av forsnevring i kransårene som forsyner hjertet. Som regel er 
årsaken atherosklerose, men i sjeldne tilfeller kan spasme i arteriene være årsaken.  
Symptomene på hjerteinfarkt er pressende brystsmerter bak brystbeinet. Ofte er det utstråling 
til hals/kjeve eller venstre arm. Noen ganger utstråling til rygg. Smertene kan være ledsaget 
av kvalme/oppkast og dyspnø. 
EKG kan vise ST-elevasjon, ST-depresjon, eller være normalt/uendret. 
Husk at diabetikere, spesielt de med en del komplikasjoner, kan ha hyperglykemi som er 
vanskelig å behandle, som eneste symptom! 
 
Formål 
Pasienter med mistanke om hjerteinfarkt skal aldri innlegges i ØH-D, men brystsmerter kan 
oppstå under innleggelse hos pasienter som er innlagt for andre tilstander. 
 
Behandling i påvente av ambulanse: 
Morfin 
O2 
Nitroglycerin 
Acetylcystein 300mg (Aspirin®) OBS allergi 
Ticagrelor (Brilique®) 180mg (alternativ Klopidogrel (Plavix®) 300mg ved blødning/hos 
svært gamle) 
Ved ST-elevasjonsinfarkt: Ticagrelor 180mg (Brilique®) /klopidogrel (Plavix 600mg®) 
Dersom ikke ticagrelor er tilgjengelig, gis klopidogrel til alle. 
 
Ved kvalme: Metoclopramid (Afipran®) Kan være lurt å gi før/samtidig med morfin fordi 
mange blir kvalme av morfin. 
Hvis mulig bør pvk legges inn. 
Når pasienten er stabilisert, tas EKG.  
 
Ved mistanke om ST elevasjon, sendes det raskt EKG til MIO, slik at invasiv kardiolog kan 
kalles inn og det blir kortere tid fra symptomdebut til angiografi og evt PCI.  
 
Ved nedreveggsinnfarkt (ST elevasjon i II, III, AVF) trenger pasienten mye væske! 
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Ortostatisk blodtrykksfall 
 
Lavt blodtrykk utløst av blodtrykksfall kan føre til forbigående global cerebral hypofunksjon. 
Dette kan gi svimmelhet og eventuelt bevissthetstap. Blodtrykk er et resultat av samspill 
mellom tilgjengelig blodvolum og tilgjengelig karvolum. 
Ortostatiske synkoper er betinget av kombinasjon av oppreist stilling og forstyrrelser i 
blodvolumet eller regulering av karvolumet som blødning eller dehydrering, sykdom i 
afferent og/eller autonome nerver eller legemiddelforstyrret autonom nervefunksjon. 
 
En får mistanke om ortostatisk blodtrykksfall når pasienten blir svimmel eller synkoperer i 
forbindelse med at han/hun reiser seg opp. 
 
Blodtrykket måles på følgende måte:  
 
 Blodtrykk Puls Evt. symptomer 

Liggende BT    

Stående BT    

Stående etter 1 min    

Stående etter 3 min    

Stående etter 5 min    

Stående etter 7 min    

 
Tolkning: Dersom systolisk blodtrykk faller med > 20mmHg er testen positiv 
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Dyp venetrombose 
 
Bakgrunn 
Oftest i underekstremiteten, men kan også forekomme i overekstremiteten og sentrale vener. 
Symptomene er smerte, hevelse, rubor, økt hudtemperatur. Palpasjonsømhet og økt 
konsistens. Positiv Homanns test. 
 
Pasienten trenger vanligvis ikke være inneliggende pga. DVT.  Dersom de gjør det pga. 
komorbiditet eller lang reisevei, bør pasienten innlegges i ØH-D avdeling heller enn i 
sykehus. 
 

DVT - Klinisk skåringssystem (Wells score) 

Aktiv kreft, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd +1 

Paralyse/parese underekstremitet, ev. nylig gipset underekstremitet +1 

Nylig sengeleie > 3 dager, ev. større kirurgisk inngrep siste 3 mnd +1 

Lokal ømhet langs området til dype venesystem +1 

Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) +1 

Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (måles 10 cm 
under tuberositas tibiae) +1 

Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet +1 

Dilatasjon av overflatiske vener i aktuelle underekstremitet (ikke varikøse) +1 

Alternativ diagnose mer sannsynlig enn DVT -2 

 

Tolkning av Wells skår 

Skår DVT sannsynlighet DVT sannsynlighet Andel av pasientene 

≥ 3 Høy ca. 75% ca. 20% 

1-2 Middels ca. 20% ca. 35% 

≤ 0 Lav ca. 3% ca. 45% 

 
 
Formål 
Innlegges for oppstart med lavmolekulært heparin, og forsøk på finne ut utløsende årsak. 
    
 
Egnet 
Alle som ikke er i gruppen uegnet kan innlegges.  
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Dersom pasienten er i stand til det, kan hjemreise vurderes etter at enoxaparin har blitt gitt. 
   
 
Uegnet 
Pasienter som en mistenker lungeemboli som er hypoksiske med SaO2<90%, er takykard eller 
hypotensiv. 
Bekkenvenetrombose, kan eventuelt være inneliggende her etter det er konferert med bakvakt 
HDS evt. hematolog HUS. 
 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 

• Anamnese + klinisk undersøkelse 
• Wells score 
• Lab: Innkomstprøver 
• Liberal indikasjon for blodgass. 
• Trombofiliprøver for pasienter<50 år (antitrombin, protein C, protein S, APC-ratio, 

Lupus antikoagulant/cardiolipin antistoff) Må tas før oppstart med antikoagulant. 
 
 
Forløp og behandling 
Enoxaparin (Klexane®) 1,5mg/kg x1 sc,  
Ved alvorlig trombose og blødningsrisiko bør det gis 1mg/kgx2. Maks dose: konferer med 
spesialist på sykehus.  
Pasienten henvises til Haraldsplass for ultralyd av dype vener neste dag og skrives hjem med 
aktuell behandling derfra. Ring medisinsk poliklinikk Haraldsplass sykehus for timeavtale! 
 
Utskrivelse 
Epikrise 
Henvisning til Haraldsplass, se punkt over. 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Anafylaksi 
 
Bakgrunn 
Anafylaksi er en alvorlig livstruende, generalisert eller systemisk hypersensitivitetsreaksjon.  
De vanligste utløsende årsaker er legemidler, inkludert vaksiner, kontrast, insektsstikk eller 
fødemidler. 
De alvorligste symptomene skyldes sirkulasjonssvikt med hypotensjon, plasmalekkasje 
og/eller svikt i hjertepumpens funksjon. Respirasjonsbesvær med larynksødem og bronkial 
obstruksjon. 
Tilstanden er karakterisert av: 

• Kutane (ca 90%): rødme, eksantemer, urticaria ødem  
• Respiratoriske (ca 70%) nyseanfall, hoste, stridor, astma, dyspnø, cyanose og 

respirasjonsstans. 
• Gastrointestinale (ca 40%): Kvalme/brekninger, kolikksmerter, diare 
• Kardiovaskulære (ca 35%): varmefølelse, svimmelhet, palpitasjoner, blekhet, 

kaldsvett, hypotensjon, redusert bevissthet/bevisstløshet, kollaps, hjertestans 
 
 
Formål 
Innleggelse for stabiliserende behandling. God anamnese for å finne utløsende årsak. 
    
 
Egnet 
Alle som er ved bevissthet og uten respiratorisk påvirkning. 
   
 
Uegnet 
Redusert bevissthet 
Behov for ventilasjonsstøtte 
SpO2<90% 
Barn 
 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 
Vurdering av respirasjon og sirkulasjon (BT/P, pulsoksymetri) 
 
Forløp og behandling 
For å kunne innlegges i ØH-D avdeling bør pasienten være stabil, kun ha lette respiratorisk 
symptomer, og ha hovedsakelig kutane symptomer. 
Behandlingen består hovedsakelig av observasjon og forsøk på å kartlegge utløsende årsak. 
Ved vedvarende hypotensjon, ødemer (spesielt sentralt), vedvarende respirasjonsbesvær 
må pasienten innlegges i sykehus. 
 
Medikamentell behandling 
Behandlingen gis vanligvis i ambulanse eller av innleggende lege (på legevakten). 
Adrenalin 1mg/ml (Gis hver 5-20min): 
Voksne 0,5mg im eller dypt subcutant i øvre kroppshalvdel 
Barn 0,1mg per 10 kg kroppsvekt (dvs 10ug/kg) 
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Antihistamin: 
H1 reseptor: Desklorfeniramin 5mg/ml, 10mg til voksne, 5mg til barn, im eller langsom iv, 
men da fortynnet 
H2 reseptor: Ranitidin fortynnet ad 2,5mg/ml, 20ml (=50mg) langsomt iv (over 2min) til 
voksne. 
Hydrocortison (Solu-cortef®): 100-200mg im/iv, ingen umiddelbar effekt. Kan gjentas etter 
2-6 timer. Til voksne og store barn. Hos mindre barn 10mg/kg kroppsvekt. 
 
Utskrivelse 
Lege:  
Resepter (prednisolon, cetirizin) Epi-penn? 
Dersom det er usikkert hva som forårsaket det anafylaktiske sjokket, bør pasienten henvises 
til yrkesmedisinsk avdeling. 
Ved stikk fra bie/veps, vurder henvisning til hyposensibilisering (kan nevnes i epikrisen) 
Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
 
Diabetes mellitus 
 
Bakgrunn 
En gruppe metabolske sykdommer karakterisert av høyt blodsukker, forårsaket av mangelfull 
insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller begge deler. Kronisk hyperglykemi ved diabetes 
fører til organskade.  
Kriterier for diagnosen diabetes: 
HbA1c ≥ 6.5mmol/L 
Fastende blodsukker ≥ 7.0mmol/L 
Tilfeldig målt blodsukker ≥11.1mmol/L 
 
Symptomer er økt tørste, poliuri og vekttap. 
 
 
Formål 
Optimaliserer glykemisk kontroll. Vurdere antidiabetisk behandling. Utrede tilstedeværelse av 
organskade. Gi kostråd. 
    
 
Egnet 
Nyoppdaget diabetes, antatt å være type 2. 
Hyperglykemi hvor det er aktuelt å starte insulinbehandling. 
Ved kjent type 1 som tilleggsdiagnose til f.eks infeksjon 
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Uegnet 
Ketoacidose 
Nyoppdaget diabetes, antatt å være type 1. 
Redusert bevissthet 
Gravide 
 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 
Innkomst blodprøver + HBA1c, antistoff hos nyoppdagete. Ikke hos eldre overvektige så 
lenge blodsukkeret er <30. 
Blodgass (type 1) 
U-stix 
BT/puls/respirasjon 
Temperatur 
EKG for pasienter >50 år 
 
Sykepleier: Glukosemåling hver er 2.-4. time. 
 
 
Forløp og behandling 
Døgnprofil hvor glukose måles før måltid og 2 timer etter, skrives ned på eget skjema. 
Opplæring i blodsukkermåling og eventuelt administrering av insulin. Kolesterol, HDL, LDL, 
triglycerider (fastende) 
 
 
Medikamentell behandling 
Ved høy s-glukose eller pasient som kaster opp/har diare, eller dårlig matinntak, bør en henge 
opp glukose-insulindrypp. 50 IE hurtigvirkende insulin blandes i 500 ml glukose 5%. Før 
infusjonen starter, lar man 50 ml av løsningen renne gjennom for å mette slangen (dosering 
etter skjema). 

1) Metforminhydroklorid (metformin, glukophage®) (250)500mgx1, økes (obs nyresvikt 
og forhøyete leverprøver) hos alle med type 2, 

2) Sulfonylurea 1mg daglig, økes ved behov. Maksdose 6mg. 
3) Insulin (doseres etter blodsukker), start med 1 dose kveld 

 
Utskrivelse 
Lege:  
Ved nyoppdaget type 2 diabetes henvises det til øyelege ved utskrivelse. Informasjon til 
pasienten om hypoglykemi (hvor aktuelt), kjøreforbud (hvor aktuelt) 
Resepter, epikrise til fastlege 
Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
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Hypoglykemi 
 
Bakgrunn 
Hypoglykemi er vanlig hos pasienter som behandles med insulin og forekommer også hos 
pasienter som bruker perorale antidiabetika. 
Hypoglykemi av andre årsaker, underernæring, tenk også på binyrebaktsvikt, sjeldent 
myxødem. 
Fysiske symptomer kan forekomme ved blodsukker <3mmol/L, kognitiv svekkelse ved 
blodsukker <2.8. Store individuelle forskjeller. 
 
Symptomer er svette, hjertebank, tremor, aggresjon, personlighetsforandringer, bisarr 
oppførsel, forvirring, bevisstløshet/koma. 
 
 
Formål 
Korrigere hypoglykemi og identifisere årsaken. 
Obs! Pasienter hvor hypoglykemi er forårsaket av perorale antidiabetika må observeres i 
minst 1-2 døgn. 
    
 
Egnet 
Pasienten som bruker antidiabetika 
   
 
Uegnet 
Bevisstløs/redusert bevissthet. 
Bruker ikke antidiabetika 
 
 
Innkomstundersøkelser ØH-D 
Glukose 
 
Forløp og behandling 
Hvis pasienten er i stand til å spise/drikke, gis søt saft, etterfulgt av brødmåltid. 
Blodsukkeret bør måles hver 15 minutt i begynnelsen til en ser at glukosenivået er stabilt 
deretter hver halvtime, observasjon mht symptomer.  
 
Glukose intravenøst hvis pasienten ikke er i stand til å drikke/spise, eller en ikke oppnår 
tilfredsstillende resultat ved mat alene. 
Perorale antidiabetika nulles ut, evnt. seponeres. Dersom pasienten skrives ut med 
medikamentet må dosen reduseres. 
God anamnese om hvorfor hypoglykemi har inntruffet, hyppighet. 
   
 
Utskrivelse 
Lege:  
Lege: Melding til fylkeslegen dersom pasienten har vært bevisstløs før innkomst. 
Resepter, epikrise til fastlege 
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Skriftlig pasientorientering 
 
Sykepleier:  
Kontakte PLOMS 
Informere pårørende 
 
 
 
Elektrolyttforstyrrelser 
 
 
Elektrolyttforstyrrelser oppdages som oftest tilfeldig hos pasienter som oppsøker lege av 
andre grunner. Det finnes egne retningslinjer for hvordan disse behandles. 
 
Natrium: (ref 137-145) 
Na<120, innlegges alltid 
Na>120-159 uten symptomer (uklar, kramper, forvirring, nedsatt bevissthet) 
Na 120-129 og 155-160 vurder å konsultere spesialisthelsetjenesten 
Pasienter med både hyponatremi og hypernatremi og symptomer skal alltid innlegges  
 
Klor (ref 90-106 mmol/L) 
 
Kalium: (Ref 3,5-5,0) 
K<2,5 Innlegges alltid 
K>2,5-6.5 Kan være i ØH-D, husk EKG! Ved EKG forandringer, diskuter innleggelse 
K>6,5 legg inn i sykehus, konsulter nefrolog på dagtid før innleggelse 
 
Magnesium (ref, 0,71-0,94) Påvirkes av lav albumin 
Mg<0,5 Alltid innleggelse 
Mg 0,5-0,65 Konferer på dagtid 
Mg 0,5-4,9 ØH-D 
Mg>5 alltid innleggelse 
 
Fosfat: Ref kvinner 0,85-1,50mmol/L, menn <50 år 0,75-1,65, menn>50 år 0,75-1,35 
<0,3 Innlegges alltid 
0,3-0,64 Konsulter spesialisthelsetjenesten 
1,65-2 Konsulter spesialisthelsetjenesten 
>2 innlegges alltid 
 
Kalsium: (ref 2,20-2,5) 
Ca: <1,75 eller >3,2 (Ca-ioniset <0,8 eller >1,71) Innlegges 
Ca 2,81-3.19 (ionisert Ca 1,51-1,70) eller 1,75-1,9 (0,8-1,0) konsulter spesialisthelsetjenesten 
Husk EKG! 
Husk å korrigere for albumin: Korrigert Ca= målt Ca +(40-målt albumin)x0,02 
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Commotio cerebri 
 
Def: Pasienter med traume mot hodet etterfulgt av forbigående bevissthetstap eller 
desorientering. Ofte retrograd amnesi og forbigående lette nevrologiske fenomener.  
 
Retningslinjene gjelder så lenge det ikke foreligger spesielle risikofaktorer: 

• Behandling med antikoagulantia eller kjent blødningsforstyrrelse 
• Skallbrudd påvist ved røntgen 
• Kliniske tegn som gir mistanke om impresjonsbrudd eller skallebasisbrudd 
• Posttraumatisk epilepsianfall 
• Shuntbehandlet hydrocephalus 
• Multitraumatisert pasient 

 
Minimal: 
GCS 15 
Intet bevissthetstap 
 
Lett: 
GCS 14-15 og/eller 
Bevissthetstap<5 minutter og ingen fokalnevrologisk utfall 
CT anbefalt 
 
Egnet: 
GCS 15 
Pasient ved normal bevissthet 
 
Uegnet: 
Redusert bevissthet 
Mistanke om hodeskade 
Pasienter som er ruset (alkohol/narkotika) hvor det er vanskelig å si hva som er rus og hva 
som er hodeskade. 
 
 
Observasjoner: 
Pasienten skal vekkes og snakkes med 15. minutt de første to timer, da sjekkes også pupillene. 
Deretter hver halve til hele time, ettersom situasjonen blir avklart.  

• Bevissthet – pasienten vekkes og snakkes med 
• Pupillestørrelse og reaksjon 
• Nevrologisk: Utvikling av pareser 
• Sirkulasjon: Måling av puls og BT 

 
Observasjonstid: Minimum 12 timer.  
Ved utreise skal pasientene informeres om symptomer og tegn på intrakraniell blødning, 
særlig epiduralt hematom (trykksymptomer og fokale utfall) 
Informasjon om kvalme, hodepine, svimmelhet og depresjon som varer dager til uker etter 
skaden. 
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Blodgass 
 
Bakgrunn 
En blodgassanalyse gir svar på blodets pH, pCO2, HCO3-, BE, pO2. I tillegg gir maskinen 
også ut svar på elektrolytter, glukose, lactat, Hb, HbCO. 
Dersom man ikke har erfaring med å ta arteriell prøve eller ikke får det til, kan venøs prøve 
tas istedenfor. Hvis det er nødvendig med mange prøver, er venøs prøve mer skånsomt for 
pasienten. 
 
Formål 
Blodgassanalyse er nyttig hos pasienter med respirasjonsproblemer (KOLS, astma, pneumoni 
og lungeemboli) 
Hos diabetikere mht. ketoacidose 
Nyresviktpasienter 
 
 
En bør prøve å gjøre seg opp en mening om det dreier seg om en respiratorisk acidose, 
metabolsk acidose, respiratorisk alkalose eller metabolsk alkalose. 
 
Normalverdier: Arterieblod Veneblod 
pH 7.35-7-45 7,36 
pCO2 4,7-6,0 5,8 
HCO3- 22-26 25 
BE -2-+2 -2-+2 
pO2 10,7-13,3 5,3 
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Referanser 
 
Lovverk: 
Forvaltningsloven 
Offenlighetsloven 
Lov om Pasientrettigheter 
Lov om Helse- og omsorgstjenester 
Lov om helsepersonell 
Forskrifter: 
Forskrift om internkontroll 
Forskrift om legemidler 
Forskrift om medisinsk utstyr  
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
Forskrift om verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 
 
 

1. Metodebok – akutt indremedisin 2012. Haukeland universitetssykehus 
2. Legevakthåndboken 4. utgave. URL: www.lvh.no 
3. Norsk elektronisk legehåndbok. URL: www.legehandboka.no 
4. Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og 

oppfølging. Helsedirektoratet, Nov. 2012.  
5. Felleskatalogen. URL: www.felleskatalogen.no 
6. Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus. Helse Vest RHF. 
7. UpToDate. URL: www.uptodate.com 
8. Helsebiblioteket.no 
9. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. 

Helsedirektoratet, 2013. 
10. Akuttveileder i Pediatri, 3. utgave 2013 
11. Nasjonal kliniske retningslinjer: Diabetes. Helsedirektoratet 
12. 2013 ESH/ESC Guidelines for management of arterial hypertension. The Task Force 

for the managing of arterial hypertension of the European Society of Hypertension 
(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) 

13. Veileder i bruk av antibiotika. Helse vest.  http://antibiotika.ihelse.net/ 
14. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. 

Helsedirektoratet 
15.  Særavtale ØH-D’2013 

 
       16.Vertskommuneavtale for NLV/ØH-D regionen Nordhordlandmed delegasjonsvedtak 

http://antibiotika.ihelse.net/�
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Vedlegg 
 
Innkomstblodprøver ØH-D 
 
Følgende venøse blodprøver skal tas av alle pasienter som legges inn i Nordhordland ØH-D: 

• Hemoglobin 
• Leukocytter 
• Trombocytter 
• Glukose 
• Na  
• K 
• Kreatinin 
• CRP 
• ALAT 
• Albumin 

 
 

Innkomstjournal og Epikrise 
 
Innkomstjournal:  
 
- Tentativ diagnose 
- Innlagt dato 
- Innleggende lege og instans (fastlege, legevakt) 
- Fastlege  
- Årsak til innleggelse 
- Relevante Symptomer + funn (status presens) 
- Tidligere sykdommer 
- Faste og behovsmedisiner 
- CAVE 
- Plan for oppholdet 
 
Epikrise: 
 
- Innlagt dato/Utskrevet dato 
- Innleggende lege og instans (fastlege, legevakt) 
- Fastlege 
- Forløp/behandling inkludert tilleggsundersøkelser 
- Videre oppfølging 
- Evnt endringer i medisiner og resepter ved utskrivelse 
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MELDING OM UHELDIG HENDELSE 
 
 

Fylles ut snarest mulig av den som oppdager den uheldige hendelsen. Sendes 
samme dag avdelingsoverlege eller legevaktsjef. 

 
 

 
• Tidspunkt for den uheldige hendelsen 

 
 

 
 
 
 

• Hvem oppdaget den uheldige hendelsen 
 
 
 
 
 
 

• Hva skjedde 
 
 
 
 
 
 

• Forslag til forbedring 
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• Dato og underskrift 
 
 
 
 
 
Viser til IK-forskriften for sosial-og helsetjenesten s. 21,22,23     
     

NLV 01.06.2006 Legevaktsjef Grethe Fose 

Avviksprosedyre for NLV/ØH-D 
 
Dokument:.  Tema:  

    Avviksmelding 
Side: 1/2 
 
 

 
Utgåve/dato:  
     

Erstattar utgåve/dato: 
 

Identifikasjonskode: 
 

 
Godkjent av (m/tittel): 
Avdelings                   

Utarbeidd av 
(m/tittel): 
  

Godkjent av (m/tittel): 
Avd. 

Utarbeidd av (m/tittel): 
 
 

 
 
FORMÅL  
Sikre at avvik som gjelder pasientbehandlingen eller påvirker pasientene og pasientforløpene 
blir registrert, meldt og fulgt opp. 
 
BRUKSOMRÅDE 
NLV/ØH-D 
 
ANSVAR 
Alle som arbeider på NLV/ØH-D 
 
DEFINISJONAR 
Avvik defineres som avvik fra lov eller forskrift eller interne prosedyrer og rutiner. Som avvik 
regnes også uheldige hendelser eller nesten-uhell og situasjoner der helsepersonellet føler seg 
usikker eller ikke er enig i eller forstår de beslutninger som er tatt i forhold til 
pasientbehandlingen eller pasientforløpet. 
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REFERANSAR 
Internkontrollforskriften helse-omsorg. Interne prosedyrer og rutiner 
 
HANDLING 

 
FYLLE UT SKJEMA, OVENFOR OG LEVERE TIL NÆRMESTE LEDER 

 
Handsaming av avvik 
Meldes til ansvarlig lege eller sykepleier på vakt. Legges i hylle til avdelingsoverlege eller 
legevaktsjef. 
 
Distribusjon 
 
Iks. perm på vaktrom 
Iks. perm i sentral 
Hylle legevaktsjef 
Brukerundersøkelse ved ØH-D 
Undersøkelser om pasienters erfaring fra sykehusopphold (PASOP) er vedtatt i driftsgruppen 
som en mal for vår brukerundersøkelse. Vi har tatt ut de spørsmål som gjelder ØH-D og på 
den måten fått et spørreskjema som er validert og kunnskapsbasert og som kan gjøres 
forskning på. Vi vil søke om kompetent veileder og samarbeid med universitetet slik at 
undersøkelsen får en status og kan sees i sammenheng med PASOP som er velkjent fra 
sykehus. Ena av avdelingsoverlegene som holder på med doktorgrad vil følge dette opp i en 
eventuell postdoc-periode. Vi prioriterer ressurser til dette i form av legevaktsjefens som har 
permisjon fra sin kommuneoverlegestilling og vil gjøre en pilot. 
 
 
Medlemmer i driftsgruppen for ØH-D 
Avdelingsoverleger, sykepleier og drift samt legevaktsjef fra NLV/ØH-D. Kvalitetssjef, 
avdelingsoverlege fra DSH. Leder av administrativ nemd for legevakten er sekretær for å 
sikre samhandling med legevakten. Legevaktsjef er leder for gruppen. 
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