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Erfaringer fra Covid-19-pandemien

Jeg skal si litt om følgende: 

• Hvordan håndterte vi situasjonen?

• Hvilke tilpasninger ble gjort ift arbeidsoppgaver, 

arbeidsplass og i møte med pasienten? 

• Hvordan organiserte vi oss? 

• Hvordan løste vi oppgaven? 



Først litt om oss – hvem er vi? 

Fæør



Team Mottaksklinikken (Team MK)

• 25 helsesekretærer/sekretærer + teamleder og ass.teamleder. 

• De fleste i teamet går i helkontinuerlig turnus, dvs vi har sekretærer på 
jobb 24/7. 

• Viser video 





Akuttmottak

• Akuttmottak - ca 40 000 pasienter i 2020 (ikke offisielle tall) snitt på ca 109 
per døgn. Men varierer mellom 90 og 160.

• Alle pasienter som kommer i Akuttmottak blir tatt imot av et triageteam. 
Teamet består av lege med overlegekompetanse, sykepleier og 
helsesekretær, som tar imot og gjør en vurdering av pasientens tilstand, 
angir hastegrad og til hvilken avdeling pasienten skal tilhøre. 



Noen av oppgavene i teamet

• Helsesekretær i triage – samarbeider tett med lege og sykepleier -
hovedoppgave å blodprøver og vitale parameter. 

• Helsesekretær i resepsjon – samarbeider tett med sykepleiekoordinator og 
andre aktører i mottak. Hovedoppgave å ta imot pasienter på luke og 
telefonhåndtering.



Noen av oppgavene i teamet

• Registrering av øyeblikkelig hjelp pasienter i Dips/Meona, og andre merkantile 
oppgaver. 

• Postsekretærtjeneste på de tre postene i Mottaksklinikken; UMO1, UMO2 og KTP. 

• Flere oppgaver i beredskap, bl.a er vi med og tar imot pasientene ved ankomst, 
identifisering, og innkalling av alt personell i Akuttmottak/Mottaksklinikken v/HelseCim. 



12.mars 2020
• De fleste vet vel hvor de var 12. mars 2020, da Erna innførte de strengeste 

tiltakene noensinne og Norge stengte ned! 

• Jeg var kommet hjem fra ferie i Spania dagen før, og hadde tatt selvpålagt 
karantene. Kunne ikke ta sjansen på å gå på jobb på et sykehus. Og dagen etter, 
12.03.20, ble det pålagt 14 dagers karantene for alle som hadde vært utenlands. 

• Heldigvis var assisterende teamleder Inger på jobb. De neste to ukene løp hun fra 
møte til møte i Akuttmottak, og løste utfordringer som kom på løpende bånd! Jeg 
satt hjemme og prøvde å følge med i svingene så godt jeg kunne, men fjernledelse 
av personell i frontlinjen i starten av en pandemi er ikke å anbefale!



De første dagene

• De første dagene var det mye armer og bein, uro og usikkerhet. 

• Det ble snakket mye om det som skjedde i Italia. Skremmende bilder i media, dgl
pressekonferanser. Det flommet over med informasjon. 

• Vi så for oss scenarier med mange smittede pasienter inn i Akuttmottak, og stor 
mangel på personell, og fremtiden så ganske skremmende ut. 



De første dagene

• De fleste i teamet var nok både usikker og redd, både for å komme på jobb og for 
reiseveien med buss og bane! 

• Noen ønsket fritak fra å være i frontlinjen pga egen og familiens underliggende 
sykdommer. 

• Fritak for å være på Covid-19 poster og i Covid-delen av mottak ble gitt til de som 
var over 60 år, eller som hadde underliggende sykdommer som gav høy risiko. 



De første ukene

• De tre første ukene var det høyt sykefravær pga symptomer på Covid. Det toppet 
seg i andre uken, da vi hadde nesten 50% ute i sykefravær og flere i karantene. 

• Vi hadde forventet en økning av pasienter i Akuttmottak, men det motsatte 
skjedde. Det kom mange færre pasienter inn de første ukene/mdr. Det har vel 
kanskje aldri verken før eller etter vært så stille i Akuttmottak. 

• Det kom godt med. Da fikk vi etter hvert tid til opplæring i de nye oppgavene som 
skulle komme, og rutiner kom på plass, slik at sekretærene kunne føle seg så trygg 
som mulig i jobben de skulle gjøre. 



De første ukene
• Det blir bestemt at de to utredningspostene 

UMO1 og UMO2 skal være Covid-19 poster 
hvis Covid-pasienter inn overstiger et visst 
antall.

• For å lage sluse til isolatrommene ble det satt 
opp midlertidige vegger, som gjorde at luken 
til postsekretær ble skjult bak veggen og 
gjorde det vanskelig å få kontakt med 
sekretæren 



Endrete oppgaver

Nye og endrete oppgaver fra dag 1:

• Alle pasienter skal pre-triageres for risiko 
Covid-19. De første dagene ble dette 
utført av sykepleier eller sekretær i 
resepsjonen i mottak. 

• Det ble utarbeidet en sjekkliste som alle 
pasienter måtte svare på før de fikk 
komme videre inn i Akuttmottak.

• Akuttmottak ønsket derfor sekretær 24/7 i 
resepsjonen for å hjelpe til med å 
intervjue pasientene. 

• Sekretæren fikk også oppgaven å skanne 
inn skjemaet umiddelbart etter ankomst, 
slik at det var tilgjengelig for alle 
impliserte i pasientens videre 
behandlingskjede. 

Pre-triage sjekkliste



Endrete oppgaver

Nye og endrete oppgaver
Helsesekretær i Triage flyttes til Øya

• Øya er isolatdel av Akuttmottak, der 
pasienter som scorer til mistenkt Covid-19 
blir sluset inn.

• Vi skal nå ikke ha oppgaven med å ta 
blodprøver, kun ved forespørsel og da på 
«rene» pasienter. 

Oppgaven i Øya innebærer blant annet:  

• Å være ressurs for leger/sykepleiere på 
smitterom ved å hente/bringe diverse utstyr. 

• Hente senger, flytte pasienter i seng inn og ut 
av Øya, hente pasienter fra teltet til 
smitterom, 

• Fylle på utstyr, 

• Sende blodprøver

• Analysere blodgass, urinprøver 

• m.m. 

Ressurs i Øya



Pre-triage

• Etter noen dager kommer Sivilforsvaret og setter opp telt utenfor inngangen til 
Akuttmottak. 

• Her skulle nå alle pasientene bli sluset og pre-triageres før de fikk komme inn i 
Akuttmottak. 



Pre-triage

• Til å begynne med var det sykepleierne i 
mottak som bemannet denne oppgaven, 
men etter som strømmen av pasienter tok 
seg opp var det behov for å bruke 
sykepleierens kompetanse på en bedre 
måte.  

• Vi startet da med opplæring og bemannet 
etter hvert teltet på kveldsvaktene, slik at 
vi nå delte på oppgaven. Sykepleier på 
dag, vi på kveld. 

• På slutten av 2020 ble teltet tatt ned og 
erstattet av bedre fasiliteter innendørs. 



Informasjonsflyt

• Informasjonsflyten til teamet har gått greit 
under pandemien. Vi har ikke hatt de 
månedlige fysiske teammmøtene, men 
har daglige morgenmøter med de som er 
på vakt. 

• I tillegg sender jeg ut statusmail til alle i 
teamet hver fredag. Og tror vi med dette 
har greid å få til informasjonsflyten på en 
god nok måte – omstendighetene tatt i 
betraktning. 



Smittevern
• Smittevern – og krav til det har selvsagt hatt innvirkning på hvordan vi har organisert oss mht arbeidet, avvikling av 

lunch, opplæring, osv.  

• For i størst mulig grad unngå å få flere i karantene har vi målt opp 2 meter avstand mellom stolene på 
personalrommet, dvs kun 3 stk kan spise lunch sammen. 

• På felleskontoret har vi også sørget for at det er 2 meter avstand mellom arbeidsplassene, noe som gjør at vi ikke 
alltid har plass til alle, og da organiserer vi det slik at noen begynner senere/går tidligere. 

• Ved opplæring der to må sitte tett sammen skal det alltid brukes munnbind, og etter de muterte virusvariantene 
kom er det også krav om å bruke munnbind for den som snakker i morgenmøter, og når vi er i bevegelse på 
felleskontoret. 



Refleksjoner

Da jeg fikk forespørsel om å ha et innlegg på denne konferansen, synes jeg det var 
viktig å få med tanker og erfaringer fra de som faktisk har gjort jobben, og har fått 
mange gode refleksjoner. Skulle gjerne hatt med alt, men her er noen klipp: 

• «Det var mye usikkert og vanskelig å holde fokus med alle endringene og alvoret i pandemien. 
Sykdom, og redsel for å smitte fra jobb eller til jobb, pasienter eller kolleger»

• «Det var spesielt krevende å ha barn hjemme med av-og-på hjemmeskole. Og det å være på 
jobb hele tiden, å ikke kunne være tilgjengelig for å hjelpe mine barn som satt hjemme på 
hjemmeskole

• «Tenker at jeg er heldig som har kunnet gå på jobb og ha kolleger å snakke med, ha en jobb å 
gå til uten å være på hjemmekontor, og faktisk ikke bekymre meg økonomisk.»

• «I perioder tror jeg det har vært krevende for arbeidsmiljøet. Vi har ikke kunnet ha møter, 
være sosiale som vi ellers har hatt behov for.»

• «Jeg føler at vi er mer alene på jobb, ved at vi ikke kan samles i lunchen, slik som vi gjorde 
tidligere»



Refleksjoner

• «Jeg har opplevd økt trivsel i nye oppgaver/utfordringer og håper det har vært med å bidra til 
arbeidsmiljøet mitt».  

• «Har opplevd å bli mer sett/respektert for de oppgavene jeg utfører, som til vanlig kan føles 
litt «usynlige», men nå har blitt mer synlig og viktige»

• «Husker usikkerheten som fulgte med. Mens folk ble bedt om å holde seg hjemme så var vi på 
jobb rundt syke mennesker og gjerne uten tilstrekkelig smittevernsutstyr i starten da det ikke 
var nok kunnskap om symptomene.

• « Jeg tok mange ekstravakter og fikk en følelse av at jobben jeg gjorde var ekstra viktig»

• «Syns pandemien har gjort at gjengen har blitt mer sammensveiset. Man har gitt mer rom til 
alle, og sett hverandre mer. Jeg kjente selv på det at det var godt å komme på jobb når landet 
stengte ned»

• «Vi er skikkelig sammensveiset!!! Leger, sykepleiere, sekretærer, renholdere, portører, 
ambulanse, Ja alle jobber sammen!»



Hva har pandemien betydd for teamet
og jobben vi gjør?

Det har vært og vil fortsatt være en krevende tid, pandemien er ikke over ennå. Vi blir alle 
utfordret på mange områder - både positivt og negativt 

Ikke så positivt

• Vi har ikke lenger oppgaven med å ta blodprøver, den er viktig for mange i teamet. Nå er det 
kun på forespørsel, og det blir for sjelden. Vi mister kompetansen. 

• Og vi savner de sosiale treffene, både på og utenfor arbeidsplassen.

• Savner fagdager og fysiske kurs og møter. 

Positivt

• Vi har blitt enormt gode på endring 

• tvunget til å ta oppgaver som ellers ikke hadde vært naturlig, og som har gitt oss større faglig 
tyngde og større selvtillit i jobben. 

• Vi har enda tydeligere fått vist hvor viktig jobb sekretærene gjør.

• Teamet har blitt mer sammensveiset, også i samarbeidet med sykepleiere og leger. 

• Pandemien har fått mange av oss til å sette mer pris på jobben – at vi faktisk har en jobb å gå 
til. Og ikke minst treffe kollegaer. 



Verdens beste team

• Og for et fantastisk team jeg har å lede!

• Må virkelig skryte av sekretærene. De har motet seg opp og tatt alle endringene under 
pandemien på strak arm, tross redsel og usikkerhet for å måtte være helt i front med nye og 
ukjente oppgaver. 

• Maken til endringsvillige medarbeidere tror jeg knapt finnes. Og det beste av alt er at det 
faktisk er sånn i fredstid også. 

• Er virkelig, virkelig stolt av flokken min!



Takk for meg☺
Og hilser fra sekretærene i teamet med et bilde fra den gang det var lov å være sosial. 

Gu så vi gleder oss til vi kan det igjen!


