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Legevakten i Oslo - et samarbeidsprosjekt i 
120 år

Storgata 40
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En dag på allmennlegevakten i 
Storgata

• 235 konsultasjoner
• 40 sykebesøk
• 43 ambulansepasienter inn, ca 20 ut 
• 8 akutte rusforgiftninger
• 1,7 akutte seksuelle overgrep + oppfølging
• 18 pasienter inn og ut fra obsposten
• 850 telefonanrop på legevaktsentralen

• Økende tyngde/kompleksitet de senere årene
• Flest pasienter på lørdag-mandag
• Følelse at forventningene til tilgjengelighet på 

helsetjenester og øyeblikkelig hjelp har økt.
• Økt fokus og krav til system
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Legetjenesten

• Fast ansatte leger

• 46 heltidsansatte

• 21 deltidsleger, de fleste i helge stillinger

• 9 medisinstudentstillinger

• Ekstravakter

• Ansetter ca 20-30 nye leger per år

• 3 Seksjonsoverleger
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Kvalitetskrav
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

• Pasientsikkerhetsprogrammet 

• Kompetansekrav til leger i kommunehelsetjenesten

• Kompetansekrav til leger på legevakt

• Krav fra politikere og kommunal ledelse

• Krav fra ansatte om kompetanseheving

• ……..
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Kvalitetsarbeid ved Allmennlegevakten
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Struktur

Strukturerte opplæringsløp
• 3 opplæringsdager for nyansatte, spesialiseringsløp

Oppfølging og veiledning
• 5 veiledningssamtaler første året, medarbeidersamtaler

Supervisjon og stedlig ledelse
• Skiftleder hele døgnet

Undervisning
• Internundervisning tirsdager og torsdager, ekstern foreleser onsdager, takstlotteri fredager

Kvalitetssystemer
• EQS og uformelle systemer. 
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Kultur

Tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned

Mestringsklima 
• Lagfølelse, rettferdige betingelser, fast ansatte og heltidskultur

Psykologisk trygghet
• Åpenhet, takhøyde, vise sårbarhet
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Arena

Morgenmøter
• Hverdager kl 8-8:30

Vaktskifter
• Pep-talk fra skiftleder

Skiftledermøter
• Ukentlig, annenhver uke sammen med teamledere fra sykepleietjenesten

Samlinger med fokus på refleksjon og kompetansedeling
• Skiftledernatt seminar
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Tilbakemeldinger og informasjonsflyt

Åpen dør
• Tilgjengelige ledere

Klagesaksbehandling
• Ivaretakelse, men også læring

Kvalitetslunsj
• Avsatt tid til kvalitetsarbeid

Informasjonsskriv
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Hva skal til for å lykkes

Bevisstgjøring

Handlingsrom

Ressurser

Tid
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Legevaktsentralen i Oslo

Norges største legevaktsentral (LVS) – betjener 690 000 innbyggere

310 000 innkommende samtaler i 2019 

Bemannes av 3-12 sykepleiere (samt legestudenter med lisens). 120 
operatører.

Lege tilgjengelig hele døgnet, tilstede i sentralen
på dag og kveldsvakter.

Samlokalisert med legevakten, 
personalet rullerer

15 operatørplasser, fordelt på 3 rom
(utvidet med 6 plasser i mars)
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Legevaktsentralen

Systematisk opplæring. Sykepleiere med minst 2 års klinisk erfaring. 
Starter med andre funksjoner på legevakten først.

Koordinator(vaktleder) alltid på LVS. Lav terskel for å spørre koordinator 
eller hverandre. Lege tilgjengelig

Bruk av et validert triagesystem (Manchester telefontriage)

Mulighet til gjennomgang av krevende samtaler med fagsykepleier/overlege.

Systematisk kvalitetsarbeid ved bruk av lydlogg. 

1 overlege, 1 fagsykepleier + avdelingssykepleiere som har personalansvar.
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Viktige faktorer for kvalitet i en døgnbemannet 
tjeneste?

Kliniske ledere /bærere av kunnskap tilstede på hver vakt

Delingsklima / spørre hverandre om hjelp

Møter/fagdager: får aldri alle med. Må gjentas

Prosedyrer / Verktøy

Informasjon!!

At avvik meldes

Oppfølging av avvik / klagesaker /tilsynssaker: forbedring og læring
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Informasjon

Viktig, men krevende!

Hvordan nå ut til alle? Tilgjengelighet?

Eksempel fra i år 
• Pandemi i emming
• Legevaktsentralen ble bombardert med henvendelser. 
• Fikk spørsmålene før retningslinjene var klare og de endret seg flere ganger daglig
• Massivt informasjonsbehov hos klinikere og innbyggere

• Ledere tilstede store deler av døgnet
§ Tiltak og informasjon
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Informasjon i en krise
- småskrittsforbedring

1. Ukesinfo/mail: bra til vanlig, ikke nå med raske endringer

2. Skriftlige prosedyrer og fellesmail, nettressurser 

3. Tavle i sentralen med kontinuerlig oppdatering

4. Felles filområde (Rutiner, lister, oversikter fra samarbeidspartnere)

5. Prosedyrer i kvalitetssystem (egner seg best for overordnede prosedyrer 
når ting er mer stabilt)

6. Lukket sosialt medium for kommunen. 
• Egne grupper. Alle kan legge ut oppdateringer, lett å se dato, tilgang fra pc og mobil, kan 

redigere og slette info. Ledere kan holde oversikt over hvor mange vi når ut til. 
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Innføring av triage

Veileder for legevakt og legevaktsentralen (2020): 

Legevakt og legevaktsentral bør ha et system for prioritering og triagering
av pasienter
§ Det bør være tilgang på beslutningsstøtte og rådgivningsverktøy, som bygger på oppdatert 

medisinsk kunnskap og som er tilpasset norsk behandlingstradisjon.
§ Bruk av beslutningsstøtteverktøy og god opplæring bidrar til at kvaliteten på tjenesten blir 

bedre og at vurdering, prioritering og tiltak blir mer ensartet.

Legevakten innførte Manchester Triage i mottaket i 2013 og Telefontriage i 
2015.

Internasjonalt validert system som brukes i mange land
§ Nasjonale tilpasninger

Standardisert journal (SBAR) ble innført samtidig
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Erfaringer fra innføring ved legevaktsentralen

Mer ensartete vurderinger
• Lettere å prioritere blant sykebesøk når alle er vurdert etter samme metode
• Riktigere prioriteringer
• Tryggere

God medisinsk kompetanse fremdeles helt essensielt! 

Gammel vane vanskelig å vende… 

Betydelig lettere å lære opp nye sykepleiere på legevaktsentral, da samme 
system brukes i mottak

Krever god opplæring og oppfølging
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Kvalitetsarbeid i pasientarbeidet

Forelesninger og kurs er bra! 

Involvering/praktisk øving er mer effektivt skaper bedre læring.

Jo nærmere egen praksis, jo bedre læring

Legevaktsentral – pålagt med lydlogg av medisinske samtaler. 

Kan brukes i kvalitetsarbeid – mer konkret blir det ikke!

Ved Oslo legevakt har vi brukt dette systematisk i mer enn 10 år.
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Refleksjonsgruppe lydlogg

• Alle operatører skal ha minst en gjennomgang årlig
• 2 sykepleiere + 1 fascilitator (som oftest fagsykepleier)
• Sykepleiere velger selv ut lydlogg som de har opplevd som faglig utfordrende/vanskelig 

kommunikasjonsmessig etc. 

Regler for lydlogg: 
• Taushetsbelagt det som kommer frem i gruppen
• Drøfter gode ting ved samtalen før utviklingsmuligheter
• Fokus på kommunikasjon, medisinsk vurdering, bruk av triageverktøy
• Systematisk gjennomgang ved bruk av skjema

Skummelt første gang – gode tilbakemeldinger på nytte og alltid noe å lære.

Konkrete tilbakemeldinger – bevisstgjøring ifht egen praksis og læring fra 
andre.
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Andre muligheter for effektivt 
kvalitetsarbeid i hverdagen?

Startet med Kollegaveiledning i 2016.

Metode:
• Ha annen operatør på medlytt av tilfeldig samtale. 
• Systematisk skåring etter skjema. 
• Finne egnet tidspunkt selv
• Kan gjøres koranavennlig fra egen plass. 

Formål: 
• Øke kompetansen hos operatørene
• Øke kvalitet på vurderingene og pasientsikkerheten
• Sikre riktig bruk av triage
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• Utnytte tidslommer i driften / 
jobbe med kvalitet innenfor 
rammene. 

• Mer veiledning – hjelpe å gjøre 
hverandre best mulig!
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Når det går galt..
Klage og tilsynssaker

Berørt ansatt informeres alltid ved klage

Gjennomgang av hendelsen inkludert lydlogg, refleksjonsnotat/uttalelse

Oppfølging etterpå er viktig – dette er tøffe saker!!

Jobber for å få en dele og lærings-kultur. Veldig mange saker deles anonymt, 
også ansatte som har presentert sin sak.

Ser alltid etter forbedringspunkter slik at vi kan jobbe sikrere!

MEN - Vurderinger på legevakt og telefon er vanskelig!! Raske vurderinger 
på ufullstendig grunnlag. Selv om alt gjøres «riktig», vil det noen ganger gå 
galt med pasienten!
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Kvalitetsarbeid –inkluderer også 
overgang/grenseflater mot samarbeidspartnere

Overgang mellom forvaltningsnivåer / tjenester àøkt risiko for feil.

Mange av tilsynssakene omhandler dette
• For legevaktsentral: overgang mot AMK, psykososialt team, sykebesøksleger

Viktig del av kvalitetsarbeidet:
• Gode samhandlingsprosedyrer
• Kjenne hverandre (felles møteplasser/hospitering) 
• Være sikkerhetsnett for hverandre (godt samarbeidsklima/tørre å sette i retur dersom 

uenig i tiltak/kommer frem til annen hastegrad)
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Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?
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