
Kurs D, oppgave 1.

Kvalitetsarbeid og 
forbedringsprosesser

Gruppe 5: Presentasjon av egne erfaringer med 
forbedringsarbeid. Innføring av et nytt 

behandlingstilbud: Etablering av 
luftveislegevakt.



Modell for kvalitetsforbedring
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring


1. Forberede

• Felles erkjennelse av behovet for forbedring: 
• Interkommunal luftveislegevakt etablert i nabokommunen 17.mars
• Nedlagt etter 3 mnd., og kommunene måtte selv ivareta sine pasienter med 

mistenkt smitte.
• 3 legekontor som ikke var godt tilrettelagt
• Behov for en kommunal luftveislegevakt 

• Forankre og organisere forbedringsarbeidet: Forankret i ALU og LSU mai 
og juni 2020.
• Klargjøre kunnskapsgrunnlaget: Veileder Helsedirektoratet og FHI. 

Legeforeningens veileder for etablering av luftveisklinikker. Kunnskap og 
erfaringer fra interkommunal luftveislegevakt.



2. Planlegge

• Kartlegge behov og dagens praksis: Relativt nytt behov. Fortsatt behov for 
sortering av pasienter med mistenkt smitte etter interkommunal 
luftveislegevakt nedlegges. Statistikk fra luftveislegevakt. 
• Sette mål: 

• Opprettholde et godt legevaktstilbud for alle, både pasienter med og uten mistenkt 
smitte. 

• Organisere et legevaktstilbud som begrenser spredning av koronavirus
• Opprettholde kontinuitet i helsetjenesten (unngå personell i karantene og 

sykemeldinger)
• Velge måleverktøy: Egen statistikk og sykdomspulsen( antall 

konsultasjoner, antall smittet, antall i karantene, antall sykemeldinger) 
• Finne/utvikle forbedringsforslag: Ide-dugnad i ALU. Fremkom ulike forslag 

til modeller for kommunal luftveislegevakt.



3.Utføre

• Prøve ut og tilrettelegge ny praksis: Pilotutprøving gjennom 
sommeren 2020. 
• Daglegevakt undersøker og behandler pasienter uten mistanke om smitte på 

legekontoret.
• Luftveislege undersøker og behandler pasienter med mistanke om smitte i 

smittebrakke/luftveislegevakt utenfor akuttmottaket. 
• Triagering i regi av fastlegen via telefon eller e-konsultasjon.



4. Evaluere

• Måle og reflektere over resultatet: 
• Kvantitativ: Til sammen 5 smittet i kommunen. Ingen ansatte på 

legekontorene i karantene. Lavt sykefravær. 1 klage/avvik: manglende 
prøvesvar på Covid-19 prøve. 
• Kvalitatitv: Evaluering i LSU-med tilbakemelding fra legekontorene. Legene 

opplever god pasientflyt. De fleste pasientene håndteres av fastlegene på e-
konsultasjson. God kapasitet på luftveislegevakten. God samhandling med 
akuttmottaket og interkommunal legevakt. God samhandling med fastlegen. 
Gode tilbakemeldinger fra pasienter. 

• Vurdere om forbedringen er tilstrekkelige og eventuelt justere:
Justering i forhold til prosedyrer basert på klage/avvik. Justering i forhold til 
robusthet med mulighet for fort å kunne øke kapasitet ved utbrudd. Fortløpende 
småjusteringer ved tilbakemeldinger fra leger og pasienter. 



Antall konsultasjoner på luftveislegevakt

Antall - 2020
juni: 38 
juli: 39
august: 45
september: 74
Oktober: 62



5. Følge opp

• Implementere ny praksis og sikre videreføring: Ansatt leder. Jobber 
med internkontroll m/prosedyrer. Samkjøring av prosedyrer med 
interkommunal legevakt osv.
• Spre forbedringene: Gjensidig deling av forbedringsprosjekter 

mellom kommuneoverlegene i regionen.


