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Telemark er	stort
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Hovedprosjekt	
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Tilsyn	sepsis.	Ingen	
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Akuttkjedeprosjektet

«Norges	beste	akuttkjede»	



Noen	viktige	valg
• Pasientfokus	

• «Kamera	på	pasientens	skulder»
• Likeverdighet	kommune	og	sykehus

• Likeverdighet	betyr	at	alle	innspill	skal	tas	på	alvor
• Fra	parter	til	partnere
• Ingen	har	definisjonsmakten	alene	
• Prosjektleder	fra	kommune

• Prosjekt	i	egen	regi
• Stor	involvering	av

fagmiljøene
• Veien	har	blitt	til	mens	

vi	har	gått	den
Kartlegging Visjon

Målsetting

Gap-analyse

Utarbeidelse

av

handlingsplan



Ulike	samarbeidsarenaer
tverrfaglige- alle	ledd	– begge	forvaltningsnivåer

Det	var	stort	behov	for	bli	bedre	kjent	med	
hverandre	for	å	jobbe	godt	sammen,	danne	
oss	en	felles	virkelighetsoppfattelse!



Alle aktørene /rollene

q Legevakter

q Legekontor og fastleger

q AMK/ Ambulanse

q Sykehus (lokalt/regionalt)

q Psykiatri og rusbehandling

q Akuttilbud i kommunene

q Røde kors

q Frivillige

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

81 reelle akuttflyter kartlagt
qStep by step 
qPasientens opplevelse
qAktørenes opplevelse  

Bred	kartlegging	



Pasientens	veg	til	behandling



Felles	innsikter



Hovedinnsikt
Manglende	tillitt og	anerkjennelse	

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



Standardisering	gir	gode	
pasientforløp	

De	standardiserte	flytene	gir	en	raskere	og	
riktigere	behandling	og	mindre	variasjon	i	forløpet.	
Ikke-standardiserte	pasientforløp	kan	være	
belastende	for	pasienten,	og	medfører	svikt	i	
behandlingsforløpet	samt	bortkastet	tid	og	
ressurser	i	alle	ledd.	



Innsiktene	oppsummert	
Det	utføres	gode	vurderinger	og	tiltak	i	alle	ledd	av	
akuttkjeden	– men	det	«lugger»	i	overgangene….



Pasientens	følgeskjemaAkuttsekker
Samhandlingsverktøy

ALLE ledd	i	
kjeden	har	fokus	

på	
vitalparametre





Gratis	app	for	alle	plattformer
Samhandlingsverktøy



Film
https://www.youtube.com/watch?v=
V2z-cjzAWH0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=V2z-cjzAWH0&feature=youtu.be


Status	september	2019:
- Samhandlingsverktøyene	er	testet	og	revidert
- 250	akuttsekker	levert	til	kommunene	
- 16	av	16	kommuner	er	frivillig	med
- De	første	leddene	er	engasjert	på	en	helt	ny	måte
- Kommunene	har	gjort	det	til	sitt	eget……



Status	september	2019:
- Instruktørutdanning	felles	sykehus/kommuner	er	gjennomført	
- Samarbeid	med	KS	læring	etablert	– felles	læringspakker

- Mer	enn	1000	ansatte	er	kurset	– noen	hundre	gjenstår	i	disse	dager

- Eksempel	Seljord	kommune- 3.000	innbyggere	

- 2	instruktører	

- 121	gjennomført	med	kompetansebevis

22	gjenstår	pr.	18.9	– tidspunkt	fastsatt	



Status	september	2019:
- AMK,	Ambulanse	og	Akuttmottak
og	spesialister	har	fått	opplæring		

- God	motivasjon	i	alle	ledd
- Nettverkssamling	med	nesten	100	deltagere	17.9
- Oppstart	for	alle	i	uke	43



Pasient og målinger i fokus, ikke 
ansattes yrkestittel.

Ansatt i hjemmetjenesten

Det at vitalparametre er tatt, gjør 
kommunikasjonen lettere. Vi snakker 
samme språk!

Ansatt i hjemmetjenesten

Kommunale institusjoner begrunner 
sine henvendelser til legevakten med 
målinger og triagering. Dette fører til 
bedre samarbeid. Gjennom felles 
opplæring har man fått et bedre 
forhold til hverandre 

Ansatt i legevakt

Bedre melding ved bestilling av 
ambulanse.

Ansatt ved AMK

Synes ambulanseoppdragene spesielt 
fra hjemmesykepleien treffer mer på 
meldt behov i forhold til faktisk behov. 

Ambulansemedarbeider

Det følger med god informasjon 
om pasientens kommunale 
tjenester, telefonnummer til 
avdeling/hjemme-tjeneste. 
Dette medfører at det er enkelt 
å hente inn ytterligere 
informasjon der det er 
nødvendig. Samt forenkler 
samarbeidet når pasienten 
skrives ut. 

Ansatt i akuttmottak



Hva	mener	vi	har	vært	viktig?
• God	og	tydelig	prosess
• Samhandlingsverktøy	som	reelt	oppleves	nyttige
• Strategisk	forankring	- støtte	fra	styre	og	AD	+	HSØ	,	DEP	,	Hdir
• Hardt	arbeid	og	dedikasjon	- flere	av	oss	er	entusiaster	og	mener	

og	akuttkjeden	er	en	svært	viktig	avtale	med	befolkningen……..

Det	handler	først	og	fremst	om
å legge	til	rette	for	at	gode	fagfolk	
kan	jobbe	prestisjefritt	og	likeverdig	
sammen	- til	pasientenes	beste…..



Samskaping
til	pasientenes	beste



Takk	for	meg!


