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Den akuttmedisinske kjede

• Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets
samlede beredskap og innsats for yte
befolkningen akutt helsehjelp.

• Den akuttmedisinske kjeden består av en
sammenhengende rekke av vurderinger og
handlinger fra en akutt skade/ sykdom oppstår der
fastlege, legevakt, AMK, bil-, båt- og luftambulanse,
kommunale øyeblikkelig-hjelp senger, akuttmottak

sykehus inngår. noen tilfeller inngår også
behandling på intensivavdeling,
operasjonsavdeling eller sengepost



Bakgrunn for prosjektet

• 15 299 km2, 18 kommuner, akuttmottak,
legevakter,

• Samhandlingsreformen 2012
• Delavtale om akuttmedisinsk kjede mellom

STHF og kommunene Telemark
• Akuttkjeden er av satsningsområder for

STHF perioden 2016-2019
• Befolkningen Telemark bruker mye

helsetjenester



Hvorfor er prosjektet vårt unikt?

• Vi er, så vidt vi vet, de eneste som har sett på
HELE akuttkjeden, som én samlet enhet.

• Fra pasienten får et symptom, til pasienten er
inne på riktig behandlingssted.

• Prosjektet er godt forankret hos alle involverte



Mandat hovedprosjekt
• STHF har en visjon om skape pasients helsetjeneste.

Hovedprosjektet skal bidra til en styrket akuttkjede
innen somatikk og psykiatri hele Telemark, hvor
pasientens helse skal ivaretas alle ledd.

• Mål om likeverdig og ensartet kunnskapsbasert praksis
når det gjelder diagnostikk og behandling av akutte
tilstander hele Telemark.

• Tilrettelegge de akutte behandlingsforløpene på en slik
måte at pasientene får rask og riktig diagnostikk, tidlig
får klargjort behandlingsalternativer og nivå, og får
igangsatt adekvat behandling tråd med til enhver tid
gjeldende beste praksis.



Fokus underveis
•Pasient
•Kommunikasjon
•Samhandling



Hva ble kartlagtHva ble kartlagt

AMKAMK

LegevakterLegevakter

Legekontor og fastlegerLegekontor og fastleger

AmbulansedriftAmbulansedrift

SykehusSykehus

Psykiatri og rusbehandlingPsykiatri og rusbehandling

Akuttilbud i kommuneneAkuttilbud i kommunene

Røde korsRøde kors

Andre prosjekterAndre prosjekter

Involvere minst to aktører, en
av disse må være AMK,
ambulanse eller sykehus

Involvere minst to aktører, en
av disse må være AMK,
ambulanse eller sykehus





Hjertestans Utstein - coronar
Hjertestans Utstein - ikke coronar
Brystsmerter /mulig akutt koronarsyndr.
STEMI (fastslått av lege)
Hjertesvikt
Arytmi
Syncope/besvimelse
Pustevansker
KOLS astma
Øvre luftvei øreproblem
Slag/hjerneblødning (over 4,5 t)
FAST - symptomer
Akutt hodepine
Kramper
Hypoglykemi
DVT
Magesmerter
Svangerskapskomplikasjon
Fødende
Feberkramper
Nyfødtproblem inkludertprematur
Kirurgisk tilstand (brudd)
Kirurgisk tilstand (ikke brudd)
Commotio
Mage tarm/magesmerter
Mage/tarm blødning
Nyre/gallestein (kjent)
Urinretensjon
Infeksjon
Feber, mistanke om infeksjon
Sepsis
Muskel og skjelett smerter ikke skade
Ryggproblemer ikke skade
Mistanke om brudd
Kreftsykdom INA
Kreftsykdom terminal fase
Forgiftning med legemidler og bio. subst.
Narkotika (illegal), overdose
Intox
Kjemisk forgiftning (ikke medikament)
Vold/overfall
Skudd/splintskade
Knivstikk

Trafikkulykke høyenergi
Trafikkulykk (ikke høyenergi)
Motorkjøretøy (ATV/Snøscooter)
MC/moped
Fotgjenger ulykke
Sykkelulykke
Luftfartsulykke
Hypertemi - heteslag
Brannskade
Røyk inhalasjon
Elektroskade (ikke lyn)
Kjemisk/etsing/radioaktiv
Lyn
Hypotemi og frostskader
Giftige stikk og bitt fra planter/dyr
Bitt fra annet enn menneske(ikke gift)
Allergi (mat/dyr etc)
Sportsskade
Fremmedlegme
Kvelning (inkl suicidal)
Vann(sport) ulykke
Drukning/Hypotermi
Dykkerproblem
Fall fra egen høyde
Fall fra høyde
Skade med maskiner
Tonsilleblødning (etter kir)
Ikke traumatisk neseblødning
Dødsfall uten kjent årsak
Dødsfall som følge av med. hovedproblem
Ukjent tilstand
Psykose
Nevrose
Pykiatri INA
Psykiatri med tvangsinnleggelse
Sosialt/pleie INA
Psykososialt problem
Pleie og omsorgsbeh. Ink. Neds. Alm.
Tilstand
Vold
Selvpåført skade
Akutt rus
Sikker død

Akuttflyter - kartlagt

• Traume
• Slag/Trombolyseflyt (FAST

symptomer)
• Lårhalsbrudd (FCF)
• KOLS/Astma
• DVT Blodpropp leggen, dyp

venetrombose
• Villet egenskade/selvmordsforsøk

(inkludert Intox)
• Brystsmerter
• STEMI(fastslått av lege)
• Sepsis
• Magesmerter
• Hjertestans

• Intox (forgiftning)
• Nevrologis pasient (ikke FAST

symptomer)
• Syncope (plutselig tap av

bevissthet)
• Psykiatri med tvang
• Psykiatri uten tvang
• Psykiatri uten tvang, barn
• Barn (uavklart og alvorlig sykt

barn)
• Føde

• Vold
• T, ulike diagnoser- paranoid

psykose, somatiseringslidelse,
depresjon, atferdsvansker

• C, autisme, ADHD, paranoid
psykose

• Akutt rus (psyk)
• Commotio (hjernerystelse)
• Brannskade
• Kramper
• Akutt poliklinisk ortopedi

Prioritert strategiperioden (2017-19)

1.Traume
2.Slag/Trombolyseflyt

(FAST symptomer)
3.Lårhalsbrudd (FCF)
4.KOLS/Astma
5.DVT Blodpropp

leggen, dyp
venetrombose

6.Villet egenskade/
selvmordsforsøk
(inkludert Intox)

7.Brystsmerter
8.STEMI (fastslått av

lege)
9.Sepsis
10.Magesmerter
11.Hjertestans

Prioritert 2017



1.Traume (høyenergi)

2.Slag/Trombolyseflyt (FAST symptomer – innenfor 4,5 timer)

3.FCF (Lårhalsbrudd)

4.KOLS/Astma forverring

5.DVT (blodpropp leggen, dyp venetrombose)

6.Villet egenskade/ selvmordsforsøk (inkludert Intox)

7.Brystsmerter

8.STEMI (fastslått av lege)

9.Sepsis

10.Magesmerter

11.Hjertestans (med pågående HLR/ROSC)

Prioritert 2017









Hvordan jobbe videre med dette?

• Grupper med relevante deltagere jobber videre.
Både med beskrive dagens flyter, samt
forsøke lage mer standardiserte flyter for
hele forløpet.

• Plukke ut ca 10 pasienter som har ”vært
igjennom” flyten. Følge pasienten igjennom
hele forløpet. Må få godkjenning av datatilsynet
til dette.





Innsikter

• Så langt 30 innsikter, stort prosjekt!
• Mye ta tak i
• Svært positiv mottagelse fra prosjektdeltagerne
• Tilbakemeldinger fra mange av av de er at dette

er ting de har visst lenge, men ingen har tatt tak
i.

• Stor iver og pågangsmot gruppa.



Manglende tillitt og anerkjennelse

• Aktørene akuttkjeden har uavklarte
forventninger til hverandre. De stoler ikke på
hverandre eller hverandres vurderinger. Dette
resulterer at pasientene undersøkes
unødvendig mange ganger. Dette gjelder både
utenfor og innenfor sykehuset.



Standardisering gir gode
pasientforløp

• Vi ser at de standardiserte flytene gir en
raskere og riktigere behandling og mindre
variasjon forløpet. Ikke-standardiserte
pasientforløp kan være belastende for
pasienten, og medfører bortkastet tid og
ressurser.



• For mange pasienter sendes direkte til
sykehus

• AMK er det koordinerende leddet akuttkjeden.
AMK og førstelinjen snakker liten grad
sammen når pasienter blir akutt syke.

• Det er stor variasjon bruk av ambulanse
• Kommunene Telemark har svært ulikt forbruk

av ambulanse. Årsakene er sammensatte, og er
liten grad klarlagt



• Det er for stor variasjon på legevaktene
fylket

• De kommunale legevaktene Telemark har
ulike åpningstider, utstyr, bemanning og
kompetanse. Forskjellene er utfordrende for
både pasienter og samarbeidspartnere.

• Fastleger deltar liten grad den
akuttmedisinske kjeden

• Det er varierende interesse og kompetanse
innenfor akuttmedisin. Fastlegene er presset på
tid og legevaktsarbeid blir nedprioritert.



• Ambulansepersonellet gjør ofte vurderinger
og tar avgjørelser uten legekompetanse til
stede

• Ambulansen reiser som regel ut til pasienten
uten ha med seg lege. Avklaringer gjøres ofte
med AMK-legen som ikke er på stedet.

• Hjemmesykepleiens rolle er ulik fra
kommune til kommune

• Det er svært variert bruk av
hjemmesykepleierne akuttkjeden. Utnyttelse
og av deres rolle og rutiner er forskjellig fra
kommune til kommune.



Akuttmottaket er en avansert
samhandlingsarena uten klar

ansvarsfordeling

• Ansvar for pasientbehandlingen er fordelt på
mange fag og organisatoriske enheter.
Pasienteierskap er ofte uklart. Uhensiktsmessig
organisering og samtidhetskonflikter fører ofte
til lang ventetid.



Tiltak

• Fellesmøte forrige uke.
• Workshop rundt innsikter og utarbeidelse av

tiltak. Dette arbeidet vil fortsette fremover
• Handlingsplan for de neste tre årene vil bli flere

delmål
• Fokus på standariserte flyter, felles

møteplasser, felles kompetanseutvikling,
samtrening(SIMtrening)



Målsetting

Vi ønsker at Telemark skal ha

Norges beste akuttkjede



Hvordan?

• For lykkes med dette må vi få alle ledd
kjeden til forstå at de er en del av en større
helhet. Vi må lære og respektere hverandre og
bli flinkere til tilrettelegge for neste ledd
kjeden

• Vi gleder oss til fortsettelsen!


