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Sak s025-22 Revisjon av smittevernavtalen  

*endringer markert med gjennomstrek og rødt 
 

AVTALE OM FAGLIG BISTAND INNEN SMITTEVERN  
TIL HJEMMEBASERTE TJENESTER, LEGEVAKTER OG KOMMUNALE 

INSTITUSJONER 

 
Mellom …………….. kommune og Sykehuset Østfold HF inngås er inngått nedstående avtale om 
bistand og rådgiving innen smittevern. 
 

MÅL 
Avdeling for smittevern ved Sykehuset Østfold HF (SØ) vil bistå kommunen slik at den oppfyller krav 
som er nedfelt i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, med hjemmel i lov av 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (”Smittevernloven”). Det vises til § 1-2 første ledd; 
§ 2-1; § 2-4 og § 3-2 i forskriften.  
Medisinsk sett er Formålet med bistanden er å forebygge at pasienter / beboere og ansatte ikke 
påføres helsetjenesteassosierte infeksjoner, og å hindre spredning av smittsom sykdom og 
multiresistente bakterier. 
 

OMFANG OG FAGLIG INNHOLD  
Avtalen gjelder legevakt, kommunale/interkommunale institusjoner (helsehus, sykehjem) samt 
omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. 

Avdeling for smittevern ved SØ har ansvar for det faglige innholdet i av avtalen. 1,8 stilling 
Hygienesykepleiere ansatt i smittevernavdelingen (1,8 årsverk per. 2022) har kommunalt smittevern 
som hovedarbeidsområde og er kommunens hovedkontakter og smittevernfaglige rådgivere. 
Infeksjonskontrollprogrammet er sentralt i dette arbeidet, jfr. også forskriftens innhold. Avdeling for 
smittevern utarbeider og vedlikeholder et overordnet infeksjonskontrollprogram tilpasset de 
kommunale institusjonene/tjenestene.  
Kommunen er selv ansvarlig for en eventuell lokal tilpasning av infeksjonskontrollprogrammet, samt 
for implementeringen. Den faglige bistanden fra Avdeling for smittevern SØ fritar ikke kommunen for 
juridisk ansvar på smittevernområdet.  
 
Bistanden består av følgende hovedelementer: 

 Etablering av et overordnet infeksjonskontrollprogram som revideres av Avd. for smittevern 
hvert annet år, eller hyppigere ved behov. Programmet skal inneholde alle nødvendige tiltak for å 
forebygge infeksjoner og smittespredning, samt håndtere infeksjonsutbrudd og bærerskap med 
multiresistente bakterier hos pasienter og ansatte. 

 Ledere av de kommunale virksomhetene har ansvar for at alt personell har kjennskap til 
infeksjonskontrollprogrammet og dets innhold, samt at infeksjonskontrollprogrammet benyttes i 
den daglige pleie og omsorg tjenesteytingen. 

Hygienesykepleier har ansvar for å formidle innholdet i nye og reviderte lover, forskrifter, 
retningslinjer og veiledere innen smittevern til de smittevernansvarlige legene og kommunale 
institusjonene/tjenestene i kommuner som har inngått avtale. Avdelingen sender ut halvårlige (?) 
jevnlige nyhetsbrev. 

 Håndtering av infeksjonsutbrudd beskrives i infeksjonskontrollprogrammet. Ved behov vil 
hygienesykepleier og ledelsen ved virksomheten(e), og evt. også smittevernoverlege SØ og 
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smittevernansvarlige lege i kommunen(e), samarbeide om smitteoppsporing og iverksetting av 
nødvendige tiltak inkl. undervisning og opplæring.  

 Kommunal leder skal utpeke et antall smittevernkontakt(er) tilpasset institusjonens/tjenestens 
behov. Disse gis opplæring i smittevern fra Avd. for smittevern og videreformidler kunnskap til 
kolleger gjennom intern opplæring som en del av sine oppgaver. 

 Avtalen forutsetter at begge parter tilrettelegger for minst ett årlig møte mellom Avd. for 
smittevern og ansvarlige kommunale ledere (f.eks. ledergruppe til direktør for helse og omsorg) 
og kommuneoverlege/ smittevernoverlege. Om ønskelig kan også ledere/smittevernkontakter 
ved de kommunale institusjonene/tjenestene inviteres. 

 Avtalen forutsetter at begge parter tilrettelegger for minst ett årlig besøk ved hver av 
institusjonene. Varighet og hyppighet tilpasses institusjonens størrelse. Hygienesykepleier 
gjennomfører internundervisning og «hygienerunder» ved behov. 

 Avd. for smittevern arrangerer to heldags smittevernkurs per år for hhv. hjemmebaserte 
tjenester og for institusjoner. alle ledere/ ansatte ved kommunale institusjoner/ tjenester. 
Kursene er primært for ledere og smittevernkontakter men er åpne for alle kommunalt ansatte. 
Det beregnes ingen kursavgift for deltakere fra kommuner med smittevernavtale. 

 Avdeling for smittevern kaller inn kommuneoverleger/smittevernleger til halvårlige digitale/ 
fysiske møter med smittevernfaglige tema. Kommuneoverlegene har ansvar for å forberede 
saksliste til møte på våren og avdeling for smittevern har ansvar for møte på høsten.  

 Hygienesykepleier kan møte smittevernlege i hver enkelt kommune halvårlig for statusoversikt, 
dette avtales etter behov. 

 Smittevernoverlege og hygienesykepleier tilbyr opplæring i insidensregistrering av infeksjoner og 
antibiotikabruk til kommuner/institusjoner ved behov 

 Avdeling for smittevern forplikter seg til å levere en årsrapport ved årsskifte.  

 

ØKONOMI 
Sykehuset Østfold tilbyr disse tjenestene etter en refusjonsordning fra avtalekommunene til selvkost. 
Refusjonen skal dekke: 

a) lønn for 1,8 hygienesykepleier  

b) reisegodtgjørelse  

c) sykehusets utgifter til kursvirksomhet, inkl. kursmateriell i henhold til avtalen  

d) øvrig kontorrekvisita. 

 
Kommunene dekker selv reise- og oppholdsutgifter for egne deltakere på kurs i regi av SØ. 

Refusjonens størrelse beregnes ut fra antall innbyggere i hver kommune. For 2023 stipuleres 
refusjonen å utgjøre kr. ….. per innbygger i kommunen, basert på folkemengde pr. 1. januar i henhold 
til SSB. Refusjonsbeløpet kan justeres for neste kalenderår ut fra dokumenterte faktiske utgifter inkl. 
lønnsreguleringer inneværende år, med varslingsfrist innen 1. november året før. 

 

TAUSHETSPLIKT 
Personell ved Avdeling for smittevern er pliktig, i henhold til gjeldende lov, å iaktta taushet om det de 
får vite om menneskers legems- eller sykdomsforhold under utøvelse av sitt arbeid etter denne 
avtalen. Ved overvåking av infeksjonsforekomst skal slike opplysninger ikke kunne spores tilbake til 
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den enkelte pasient/beboer. Hvis det foreligger eller reises tvil om personvernet ivaretas skal 
Datatilsynet godkjenne enhver registreringsordning. 

 

IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET 
Denne avtalen gjelder fra …-2023 og videre for ett kalenderår ad gangen, dersom den ikke helt eller 
delvis er sagt opp av en av partene innen 1. juli året før. Avtalen er utferdiget i to eksemplarer med 
ett eksemplar til hver av partene. Avtaleteksten er godkjent av Faglig samarbeidsutvalg i sak …2022 

 

For ………………kommune    For Sykehuset Østfold HF  

 
 
………………………………….                                …………………………………. 
 
 

Sak s027-22 Avtale om Kompetansenettverk i palliasjon og kreftomsorg i Østfold 

*endringer markert med gjennomstrek og rødt 

 
Avtale om kompetansenettverk for  

Ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold 
 
Formål med avtalen er å bidra til høy kvalitet i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i 
Østfold helsefellesskap gjennom spredning av kunnskap og erfaring fra spesialistmiljøene til 
kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Kompetansenettverket gir en stabil struktur med 
ressurssykepleiere med definerte oppgaver innen kvalitetssikring og kompetanseheving. 
Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold er et samarbeid 
mellom Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold, kommunene i Helsefellesskapet Østfold 
og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold). 
 
Ansvarsfordeling 
 
Partnerne forplikter seg til å: 
Tilrettelegge for å etablere funksjonen ressurssykepleier i hver enhet i kommune, sykehjem og 
sykehus som har pasienter med behov for palliasjon.  
Kreftsykepleier/palliativ sykepleier ansatt i kommunen/ avdelingen bør inneha denne funksjonen. 
Det er opp til den enkelte enhet å velge den/de personer som er best egnet og har et engasjement i 
forhold til pasientgruppen. Medlemmene i nettverket er kontakt- og ressurspersoner for feltet i sin 
organisasjon. 
Partnerne skal dekke egne utgifter til deltagelse og drift av nettverkene. 
Driftsgruppen forplikter seg til å: 

 Lage og holde ajour en overordnet handlingsplan for arbeidet i nettverket inkludert 
kompetanseplan og funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleier. 

 Holde listen over ressurssykepleiere og nettside for kompetansenettverket oppdatert 
(Sykehuset Østfold sin nettside og Facebook).  

 Videreformidle aktuelle nyheter til ledere av lokale nettverk. 

 Arrangere felles årlig fagdag for ressurssykepleierne i Helsefellesskapet Østfold 
(Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg).  

 Tilby introduksjonskurs til nye ressurssykepleiere for å sikre felles forståelse av 
ressurssykepleiers oppgaver og rolle og hva arbeidsgiver skal legge til rette for (Grunnkurs 
palliasjon).  



 

~ 5 ~ 
 

Leder av lokale nettverk forplikter seg til å:  

 Lage en årlig plan for aktiviteten i det lokale nettverket og sende denne til Driftsgruppen. 

 Arrangere lokale samlinger for ressurssykepleierne jfr. Kompetanseplan. 

 Videreformidle aktuelle nyheter til ressurssykepleierne. 

Arbeidsgiver/nærmeste leder forplikter seg til å: 

 Legge til rette for deltakelse på samlinger for ressurssykepleiere. 

 Gi ressurssykepleieren tid og mulighet innen ordinær arbeidstid til å utøve sin rolle. 

 Oppnevne en ny ressurssykepleier dersom rollen fratres, og informere den lokale 
nettverkslederen om endringer. 

 Kalle inn til et møte med ny ressurssykepleier for å avklare forventninger, planer og ønsker. 

 Ha årlige møter med ressurssykepleieren for planlegging og evaluering av arbeidet. 

Ressurssykepleieren forplikter seg til å: 

 Fungere som en ressurs for pasienter med behov for palliasjon og deres pårørende. 

 Delta på samlinger for ressurssykepleiere. 

 
 
Beskrivelse av Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold: 
 
Målsetting 
Kompetansenettverket skal bidra til høy kvalitet i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i 
Østfold helsefellesskap gjennom spredning av kunnskap og erfaring fra spesialistmiljøene til 
kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Kompetansenettverket gir en stabil struktur med 
ressurssykepleiere med definerte oppgaver innen kvalitetssikring og kompetanseheving.  
Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold har hovedansvar for Grunnkurs palliasjon. Kurset 
som går over tre dager, er et opplæringstilbud til nye ressurssykepleiere.  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har hovedansvar for Østfoldkonferansen 
Palliasjon og Kreftomsorg. Konferansen er en årlig nettverkssamling for ressurssykepleierne, men er 
også åpen for andre deltakere.  
 
Driftsgruppen  
Driftsgruppen lager og oppdaterer en overordnet handlingsplan for arbeidet i nettverket inkludert 
kompetanseplan og funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleier. Den har ansvar for å holde listen over 
ressurssykepleiere og nettside for kompetansenettverket oppdatert (Sykehuset Østfold sin nettside 
og Facebook). Driftsgruppen oppnevner programkomité for Østfoldkonferansen Palliasjon og 
Kreftomsorg.   
Driftsgruppen ledes av fagutviklingssykepleier, Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold. 
Lederskapet går på omgang mellom sykehuset og kommunene med bytte av leder annethvert år.  
Driftsgruppen møtes fire ganger hvert år.   
 
Deltakere:  
Representant for Kreftforeningen 
Èn representant for ressurssykepleier på sengepost på SØ 
To representanter for lederne av lokale nettverk (èn liten og èn stor kommune).  
Representant for Kompetansetjeneste lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB) 
Representant for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold) [USHT] 
 
Lokale nettverk  
Formålet med lokale nettverk er erfaringsutveksling, kompetanseheving og støtte til 
ressurssykepleieren i å fungere etter funksjonsbeskrivelsen (Anbefaling til funksjonsbeskrivelse for 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Anbefaling%20til%20funksjonsbeskrivelse.pdf
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ressurssykepleier i palliasjon). Hver enkelt leder av de lokale nettverkene er ansvarlig for den 
praktiske driften i sitt nettverk og lager en plan for aktiviteten. Aktivitetsplanen sendes til leder for 
Driftsgruppen.  

 Indre Østfold (Indre Østfold kommune, Marker og Skiptvet kommuner) 

 Halden og Aremark kommuner 

 Sarpsborg kommune  

 Fredrikstad kommune, hjemmetjeneste og Hvaler kommune 

 Fredrikstad kommune, institusjon 

 Moss og Våler kommuner  

 Råde kommune 

Kommuner som ønsker å danne et lokalt nettverk kan ta kontakt med Senter for lindrende 
behandling eller USHT. 
 
Programkomitè for Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg  
Driftsgruppen oppnevner leder og medlemmer i programkomiteen.  
Konferansen planlegges arrangert årlig. Programkomiteen innhenter innspill etter behov fra 
ressurssykepleiere i kommunene, kreftkoordinatorer, fra Høgskolen i Østfold, sykehusprest/ diakon, 
fysioterapeut og fastlege/ sykehjemslege for å sikre en tverrfaglig innretning av konferansen.   
Konferansens hovedmålgruppe er ressurssykepleierne i Sykehuset Østfold helseforetaksområde, men 
andre fagpersoner er også velkommen. 
 
Ressursledergruppen  
Formålet med Ressursledergruppen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og innspill til 
driftsgruppen. Ressursledergruppen møtes annenhver måned. 
 
Ressursledergruppen ledes av fagutviklingssykepleier, Senter for lindrende behandling, SØ. Her deltar 
lederne av de lokale nettverkene som også ofte er kreftkoordinator/ kreftsykepleier i kommunen. 
Øvrige kreftkoordinatorer. Ressurssykepleierne på SØ. Representant for USHT.   
 
Illustrasjon for Kompetansenettverk av ressurssykepleiere i Østfold helsefellesskap:  
  
 

 
 
 
 
Begrensninger i avtalen 
USHT sitt engasjement i Kompetansenettverket forutsetter at USHT får årlige tilskudd fra 
Statsforvalter og Helsedirektoratet til sin virksomhet.  
 
Gjensidig oppsigelsesfrist 
Partene har en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.  
 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Anbefaling%20til%20funksjonsbeskrivelse.pdf
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Sak s030-22 Søknad om samhandlingsmidler nye søknader 

1) Pasientforløp fra Fredrikstad og Hvaler legevakt – KAD Fredrikstad 
 

Søknad om samhandlingsmidler – SØ og kommunene i Østfold 
 Tittel på tiltaket  «Pasientforløp fra Fredrikstad og Hvaler legevakt-KAD 

Fredrikstad  
Navn på søker  Fagutviklingssykepleier Nina Ekeberg KAD Fredrikstad  
Angi forankring og navn på 
ansvarlig virksomhet/enhet  

Virksomhetsleder medisinske tjenester Atle Grønneberg, avd. 
leder KAD Fredrikstad: Hanne Holmgren Kornsæther  

Navn på samarbeidspartner  
- hvem deltar fra kommune, SØ og 
brukere  

Kommune: Fredrikstad og Hvaler legevakt avd leder Inger 
Marie Moksnes/fagutviklingssykepleier Marte Hegna Larheim. 
Medisinsk ansvarlig/ flytskjema behandlings forordning av 
konstituert overlege Anders Rønning/ Overlege Annelee 
Sanengen Fredrikstad og Hvaler legevakt og KAD lege Hanne F. 
Skaldehaug  
Samarbeidspartner i SØ, burde være i begges interesse, da 
prosjektet kan bidra til å redusere unødvendige innleggelser, 
forbedre pasientforløp. U.T utfordrer til kontaktperson i 
medisinsk akuttmottak og akuttgeriatrisk avdeling.  

Prosjektansvarlig/  
Kontaktperson  

Navn: Nina Ekeberg  

Virksomhet:  Medisinske tjenester, Fredrikstad kommunes akuttavdeling, 
KAD  

Adresse:  Jens Willhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy  
Telefon:  Jobb: 69306890/ Privat: 91176879  
E-post:  niek@fredrikstad.kommune.no  
Beskrivelse av prosjekt  
- inkl. bakgrunn for ideen  

Bakgrunn: fastleger i Fredrikstad/ Indre Østfold, er usikre på 
hva innleggelse på KAD innebærer-> pasientene legges 
hyppigere inn som KAD-sløyfe-> pasienten blir ofte overligger 
på sykehus. Les for øvrig artikkelen til Nystrøm et al 2021: «Hva 
om noe skjer i kveld? En kvalitativ studie av primærlegers 
perspektiv på et alternativ til sykehusinnleggelse» 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112060/pdf/12913_20
21_Article_6444.pdf   
 
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-
legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-
skjer-i-natt/   

På den andre siden, er det fastlegekrise og legemangel i 
kommunene i Østfold. Dette fordrer effektivisering av 
eksisterende tjenester som pasientforløp. Flytskjema 
behandling til de eldste og skrøpelige pasientene, gir raskere 
igangsetting av behandling på KAD. Økt utnyttelse av KAD, vil gi 
færre innleggelser i sykehus. Færre pasienter vil derfor også 
trenge ambulanse til og fra sykehus. Et døgn på sykehus, er 
dyrere enn ett døgn på KAD, og det er samfunnsøkonomisk å gi 
tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112060/pdf/12913_2021_Article_6444.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112060/pdf/12913_2021_Article_6444.pdf
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-skjer-i-natt/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-skjer-i-natt/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/hva-hvis-noe-skjer-i-natt/
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Mål/hensikt (målgruppe)  Forhindre unødvendige innleggelser til SØ. Effektivisere 
innleggelser til KAD, sikre gode pasientforløp for de skrøpelige 
og kronisk syke pasientene mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten. Resultatmål: gode pasientforløp og 
kompetanseoverføring fra SØ til KAD, kvalitetssikring av 
behandlingsforordning/ flytskjema behandling av medisinsk  
ansvarlig akuttmottak/ akuttgeriatrisk avdeling, og 
samhandlingsrutiner på tvers av primær og 
spesialisthelsetjeneste  

Er det undersøkt om andre 
allerede har realisert dette 
tiltaket?  
- gi utfyllende informasjon  

KAD Aker har iverksatt flytskjema behandling. Er pasienten 
klinisk stabil og avklart av lege på legevakt, kan KAD 
optimalisere den videre behandlingen etter standardiserte 
flytskjemaer utarbeidet av medisinsk ansvarlig lege legevakt  

Redegjør kort for 
metodikken som er tenkt 
benyttet  

Metodikken er nasjonale føringer for behandling av kjente 
diagnosegrupper, som kan behandles på kommunalt nivå. Bruk 
av flytskjemabehandling med standardisert forordning til 
KOLSex, akutt lumbago, dehydrering (begrenset til 
moderat/lett), urinveisinfeksjon  

Brukermedvirkning  Prosjektet følger pasient- og brukerrettighetsloven  

Forventet nytteverdi for 
brukere/pasienter  

Pasienten/ pårørende føler seg trygge og ivaretatt på KAD. 
Pasienten får raskere igangsetting av behandling lokalt, unngår 
unødvendig belastning ved innleggelse sykehus. Det 
opprettholdes konferering og bruk av KAD-sløyfe ved tvil og 
vurdering av differensial diagnostikk. Se vedlegg: gevinst 
avtrykk.  

Forventet økonomisk 
gevinst  
- Viktig for overføring drift  

Samfunnsøkonomisk: gunstig å gi tjenester på beste effektive 
nivå. Økt KAD utnyttelse-> frigjør og effektiviserer plasser på 
legevakt, og frigjør ressurser til pasienter som trenger 
behandlinger på spesialisthelsetjenestenivå. Fordrer 
behandling av rett pasient, til rett tid og rett sted. Resultatet av 
prosjektet, kan komme alle KAD enheter i Østfold til gode.  

Plan for implementering i 
drift - bruk av funn  

Implementering går stegvis.1-4 steg før fullstendig 
implementering. Gevinstavtrykk blir vurdert underveis i 
prosess- og status evalueringen.  

Beskriv overføringsverdi  Prosedyrer, flytskjemabehandling og skjemaer, vil enkelt tas i 
bruk av andre kommuner. Pilot/prosjektet legger til rette for 
samarbeid og formidling av prosjektet til alle KAD enheter og 
samarbeidende legevakter inn mot sykehuset Østfold  

Hvordan skal prosjektet 
evalueres  
- inkl. monitorering/  
rapportering under veis  

Prosjektet planlegger status og prosessevaluering medio juni 
med workshop og møte med alle involverte parter. Nytt 
statusmøte er planlagt i august. KAD Indre Østfold inviteres til 
status møte i medio juni, videre involvering blir fortløpende 
vurdert. Det blir foretatt prosessevaluering, loggføring, og 
forberedelse av status rapporter, og sluttrapport. Det blir 
aktuelt å føre statistikk over forløp/ tid spart i legevakt/ 
frigjøring av ressurser mv  



 

~ 9 ~ 
 

Prosjektets totale  
budsjett  
- inkl. egenfinansiering  

 
Søknadssum  158800kr  

Milepælsplan  
- prosjektets lengde  

Prosjektperiode: oppstart 1 mai 2022 pilot-1. mai 2023  

✓ Planlegging: prosjektorganisering og detaljert tidsplan for 
gjennomføring og implementering  

✓ Planlegging og gjennomføring av undervisning, møter og 
workshops og hospiteringer  

✓ Kontinuerlig revidere prosedyrer, kvalitetssikre flytskjema 
behandlingen i samarbeid med SØ  

✓ Inkludere andre KAD enheter i Østfold  

✓ Videre utvikling av flytskjema behandling  

✓ Kartlegging av prosjektet med statistikk  
Revidere prosjektplan og lage sluttrapport  

Ev vedlegg  
- angi navn og nummer  

1.Prosjektplan, 2. flytskjemabehandling og 3. gevinstavtrykk 
gjennomgått i mai 2022. /Documents/Rapport+nr.1-
2021+Eldre+i+den+akuttmedisinske+kjeden.pdf    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 10 ~ 
 

2) Vurdering av barn på legevakt 
 

Søknad om samhandlingsmidler – SØ og kommunene i Østfold  
Tittel på tiltaket  «Vurdering av barn på legevakt» - samhandlingsprosjekt mellom Fredrikstad og 

Hvaler legevakt og barneavdelingen på SØK. 

Navn på søker  Marte Hegna Larheim og Julie Stenbjerg 

Angi forankring og navn 
på ansvarlig 
virksomhet/enhet  

Virksomhetsleder i medisinske tjenester; Atle Grønneberg 
Avdelingsleder på legevakt; Inger Marie Moksnes 

Navn på 
samarbeidspartner  
- hvem deltar fra kommune, 
SØ og brukere 

Barneavdelingen på SØK; fagsykepleier Anette Lunde 
Barneavdelingen på SØK; sykepleier Lillian Bogelund 

Prosjektansvarlig/ 
Kontaktperson  

Navn:   Marte Hegna Larheim og Julie Stenbjerg  

Virksomhet: Fredrikstad og Hvaler Legevakt 

Adresse:  Jens Wilhelmsens gate 1 

Telefon: 69381100 

E-post: matheg@fredrikstad.kommune.no / 

julkjo@fredrikstad.kommune.no 

Beskrivelse av prosjekt  
- inkl. bakgrunn for ideen 

Legevakten får mange henvendelser vedrørende spørsmål om syke 
barn. Dette er en av de største pasientgruppene på legevakt.  
I forbindelse med Covid-pandemien opplevde legevakten en stor økning 
av kontakter vedrørende barn. Tendensen er økende for at barn får 
igangsatt behandling i spesialisthelsetjenesten hvor hjemmesykepleien 
eller foreldre følger opp i hjemmet. Legevakten får en veiledende og 
rådgivende funksjon ovenfor disse parter. 
 
Frem til nå har vi ikke hatt et godt system for å vurdere syke barn og har 
manglet konkrete systematiske verktøyer som hjelp når vi fikk 
henvendelser vedrørende pasientgruppen.  
 
Legevakten tar vurdering av barn ute på oppdrag med legevaktbil, over 
telefon, i mottak og i avdeling. Vi oppfordrer alle til å ringe legevakten før 
fremmøte. Derfor er det viktig at vi håndterer henvendelsene ved å ta 
gode vurderinger over telefon og video (ny løsning implementert i år) 
med henhold til hvilken type hjelp pasienten trenger videre. God 
veiledning og rådgivning på telefon har stor betydning for det videre 
forløp.  
Ansatte på legevakten ønsker økt bruk av støtteverktøyer, samt mulighet 
for å sammenlikne sykdomsforløp over tid da vi ofte opplever rekontakter. 
Vitale parametere er aldersavhengig, og derfor vanskelig å huske, dette 
er et argument for at vi trenger oversiktlige støtteverktøyer og fokus på 
hvordan vi vurderer henvendelser vedrørende barn.  

Pasientsikkerhetsprogrammet «Tidlig oppdagelse og rask respons av 
forverret somatisk tilstand» skriver om at forverring i pasientens kliniske 
tilstand skjer ofte gradvis. For å unngå akutt kritisk sykdom og eventuell 
død, er det viktig med tidlig oppdagelse og rask respons av forverret 
klinisk tilstand.  

mailto:matheg@fredrikstad.kommune.no
mailto:julkjo@fredrikstad.kommune.no
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En tredjedel av unødige dødsfall er relatert til følgende årsaker, dels i 
kombinasjon: 

 manglende eller for sen oppdagelse av forverret somatisk tilstand 

 mangelfull observasjon av pasienten 

 svikt og/eller misforståelser i kommunikasjon mellom 
helsepersonell  

Formålet med rådene er å bidra til tidlig gjenkjennelse av en forverret 
somatisk tilstand og iverksette adekvate tiltak som sikrer en god og 
forsvarlig pasientbehandling. De faglige rådene bygger på et 
internasjonalt system, Rapid Respons System. 

Målgrupper for rådene er helsepersonell med pasientkontakt i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste, og ledere på alle 
nivå. Legevakten står som en av de relevante virksomhetene som er 
målgruppe for dette.  

Den tidligere tiltakspakken «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» er nå 
videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet. Dette 
innebærer i hovedsak: 

 oppdatert kunnskapsgrunnlag 

 at det inkluderer alle pasienter, også barn og gravide 

 at det lenkes til flere opplæringsressurser blant annet proACT og 
KlinObs kommune og det vises ulike eksempler på prosedyrer og 
rutiner 

Statens Helsetilsyn har i flere tilsyn avdekket svikt i tidlig oppdagelse og 
rask respons ved forverret somatisk tilstand. Ved nærmere ettersyn 
finnes det ikke opplæring for systematisk vurdering av barn på sidene til 
KlinObsKommune, Kompetansebroen eller ProAct (som heller ikke har 
caser bygget på barn). 

Ut fra dette har Ukom identifisert flere læringspunkter. De har konkludert 
med følgende anbefalinger:  

 Ukom anbefaler at nasjonale fagmiljøer utarbeider en mer 
enhetlig forståelse av hvordan allmenntilstand skal beskrives og 
vurderes. Dette kan være med på å bidra til å styrke tidlig 
diagnostikk og behandling av akutt febersyke barn.  

 Sykdomsbildet ved hjernehinnebetennelse hos barn er 
sammensatt, og forekomsten har endret seg over tid. Har 
forståelsen av dette i tilstrekkelig grad nådd helsepersonell som 
jobber med syke barn?  

 Ukom anbefaler at beslutningsstøtteverktøyene som brukes på 
legevaktsentraler har tydelig informasjon til foreldre om 
faresignaler hos barn med feber.  

 Ukom anbefaler at kvalitetssikret informasjon om håndtering av 
og faresignaler hos febersyke barn, gjøres bedre tilgjengelig for 
foreldre.  
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 Ukom anbefaler at det gjennom hele akuttkjeden utarbeides egne 
standarder og rutiner for dokumentasjon av foreldres 
observasjoner og vurderinger av barn. 

Hvilke observasjoner helsepersonell legger til grunn når de vurderer 
barnets allmenntilstand varierer. I Ukom-rapporten så de at ulike 
helsepersonell i ulike behandlingsledd oppfatter allmenntilstand nokså 
forskjellig. Det vil være nyttig om fagmiljøene, som ledd i en nasjonal 
satsing, utarbeider en mer enhetlig forståelse av begrepet 
allmenntilstand. Dette kan bidra til å styrke tidlig diagnostikk og 
behandling av akutt febersyke barn. Ukom anbefaler at 
beslutningsstøtteverktøyene som brukes på legevaktsentraler har tydelig 
informasjon til foreldre om faresignaler hos barn med feber. 

Sykehuset har en presset drift, vi ønsker å bli bedre til å ta gode og 
riktige avgjørelser når barn/foreldre/foresatte henvender seg til 
legevakten. Vi vil bli bedre til å henvise de barn som trenger det og føle 
større trygghet ved å sende dem hjem som ikke trenger vurdering på 
sykehus.  

Vi mener at legevakten som en del av den akuttmedisinske kjeden i 
kommunehelsetjenesten kan gjøre en forskjell, siden vi ofte er den 
instans som er første kontakt med pasienten/pårørende i forhold til tidlig 
oppdagelse og rask respons av forverret somatisk tilstand. 

 

Mål/hensikt (målgruppe) Hensikten er å øke kunnskapen og kompetansen til ansatte på 
legevakten, og gjøre dem i stand til å gjøre bedre vurderinger – både ved 
telefonkonsultasjoner, fysisk oppmøte på legevakt samt sykebesøk. 
Dette vil gi økt trygghet blant ansatte og gi bedre pasientbehandling. Det 
blir lettere å triagere riktig og prioritere de sykeste pasienter først. 
Pasientsikkerheten vil trolig øke og det blir større sannsynlighet for at de 
pasienter som trenger spesialisthelsebehandling henvises videre og de 
som sendes hjem får en systematisk vurdering med gode råd.  
Gevinst:  

 Bedre pasientbehandling og pasientflyt 
 Styrke tidlig diagnostikk og oppstart av behandling 
 Bedre utnyttelse av ressurser i helsetjenestene 
 Unngå å sende barn til sykehus som ikke trenger det  
 Trygge ansatte i å ta kvalitetsikre avgjørelser  
 Styrke samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 
 Ved at skjemaer, prosedyrer, sjekklister og opplæringsmateriell 
blir utarbeidet fra et legevaktperspektiv opp mot og med 
barneavdelingen på SØK, vil dette lette arbeidet for de andre 
legevaktene i Østfold til å implementere et systematisk 
vurderingsverktøy for barn. Overføringsverdien til andre 
legevakter/kommunehelsetjenester anses som stor.  

 
Vi avgrenser oss til at dette prosjekt skal gjelde sykepleietjenesten, med 
mulighet for å inkludere legetjenesten på sikt med samarbeid med 
medisinsk ansvarlig lege på legevakten. 
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Er det undersøkt om 
andre allerede har 
realisert dette tiltaket?   
- gi utfyllende informasjon 

Det har ikke vært mulig å finne opplysninger om hvorvidt andre 
legevakter nasjonalt anvender systematisk kartlegging av barn. 
Barneavdelingen har nylig informert oss at det ikke er andre legevakter i 
Østfold som bruker PEVS/PEWS. Det finnes ingen henvisninger til early 
warning score av barn i legevakthåndboken, norsk medisinsk indeks eller 
telefonråd som anvendes som støtteverktøyer på legevakt. Heller ikke 

NKLM (kompetansesenter for norsk legevaktmedisin) har anbefalinger 
om hvordan barn bør undersøkes og vurderes på legevakt ved hjelp av 
systematisk kartleggingsverktøy. Det finnes allerede et 
opplæringsprogram som er laget for spesialisthelsetjenesten som er 

implementert på alle barneavdelinger i Norge (PedSAFE), dette er med 
enkelte tilpasninger overførbart til legevakt. Det er dette 
opplæringsprogrammet som helsedirektoratet gir som sitt nasjonale råd.  

 

Redegjør kort for 
metodikken som er 
tenkt benyttet 

Vi ønsker å kartlegge ansattes erfaringer ved bruk av systematisk 
vurdering i form av PEVS/PEWS og vurdering av allmenntilstand.  

 Kartlegging  

 Workshops/opplæringstiltak 
Brukererfaringer av ansatte på legevakt og barneavdeling 

Brukermedvirkning  

Forventet nytteverdi for 
brukere/pasienter 

 Med en god samhandling får pasienter og pårørende mer 
kvalifisert hjelp og vi vil sikre riktig behandlingsnivå 

 Pasienter og pårørende vil få bedre vurderinger og veiledning  
 Ansatte vil være i stand til å gi mer kvalifisert hjelp 

(telefonveiledning; med og uten video, vurdering av sykepleier på 
legevakt, legekonsultasjon, henvisning til sykehus etc.) 

 Ved at legevakten anvender samme skåringsverktøyer som 
sykehuset vil det være mulig å sammenlikne tilstanden over tid og 
lettere oppdage forverring eller bedring 

 Kvalitetsikrer at legevakt og spesialisthelsetjenesten tar i bruk 

samme fagspråk og fagterminologi 

Forventet økonomisk 
gevinst  
- Viktig for overføring drift 

Med henhold til den økonomiske gevinst forespeiles det at  

 en større andel pasienter kan få råd og veiledning i telefon før 
eventuelt legekonsultasjon 

 flere pasienter kan avsluttes etter en sykepleierkonsultasjon på 
legevakt 

 færre pasienter trenger ambulanse til sykehus 

 færre pasienter trenger vurdering og ta plasser/blir innlagt på 
sykehuset 

 mindre belastning for barneavdelingen 

Plan for implementering 
i drift - bruk av funn 

Prosjektet vil utarbeide en samarbeidsmodell med prosedyrer og 
skjemaer som vil bidra til å sikre implementering.  
Sommer/tidlig høst 2022 vil gå med planlegging, det er ønskelig at 
tiltakene implementeres i løpet av høsten 2022 da legevakten ofte 
opplever økt pågang som følge av sesongbetont økning i infeksjoner 
blant barn på denne årstiden. Opplæring vil bli gitt på fagdag/temadag i 
høsten 2022. Evaluering vil bli foretatt etter ca. 6 måneder.  

Beskriv overføringsverdi Prosedyrer, sjekklister og opplæringsmateriell vil enkelt kunne tas i bruk 
av andre legevakter og er lett overførbart.  
I første omgang legevakter i Østfold og sykehuset Østfold.  
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Siden også lette samhandlingen for legevakter og barneavdelinger 
nasjonalt. 

Hvordan skal prosjektet 
evalueres  
- inkl. monitorering/ 
rapportering under veis 

Prosjektet planlegges ved å undersøke ansattes erfaringer. 
Registering av tall? 
Statusrapport. 
Sluttrapport. 

Prosjektets totale 
budsjett  
- inkl. egenfinansiering 

Tekst  Beløp  Egenfinansiering  Søker om  
Prosjektledere (samlet 
25% i 1 år)  

178 000  89 000  89 000  

Masterstudent  50 000  50 000  0  
Prosjektgruppe 5 pers 
à 10 timer (1 
time/måned)  

25 000    25 000  

Workshop for ansatte 
(30 pers 3+3 timer)  

60 000  60 000    

Hospitering  
(15 personer) 

40 000    40 000  

Intervjuer (24 pers – 2 
samtaler à 1 time) 
gjennomføres av 2 
personer  

60 000   30 000 30 000  

Investeringer  0  0  0  
Informasjonsmateriell    20 000   
Drift        
Adm utgifter  20 000  20 000    

 

Søknadssum for denne 
søknad 

184 000 kr  

Milepælsplan  
- prosjektets lengde 

 Pilotprosjekt høst 2021- vår 2022  
 Planleggingsfase inkl. utarbeidelse av prosedyrer og 

opplæringsmateriell  
 Opplæringsfase  
 Prosjektperiode  
 Evaluering (intervju og tilpassing av 
prosedyrer/opplæringsmateriell)  
 Sluttrapport  

Ev vedlegg  
- angi navn og nummer 

1. vedlegg: Pasientsikkerhetsprogrammet «Tidlig oppdagelse og rask 
respons av forverret somatisk tilstand - Itryggehender (itryggehender24-7.no)» 

2. vedlegg: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk 
tilstand «Observasjon - Helsedirektoratet» 

3. vedlegg: Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke 

barnet «Sammendrag - Ukom» 

4. vedlegg: Pediatriveilederen; Pediatrisk tidlig varslingsskår, triage og 
kommunikasjon - Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening - 
Helsebiblioteket.no 

 

https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand/observasjonsrutiner#virksomheten-bor-etablere-rutiner-for-systematiske-observasjoner-av-pasienters-vitale-funksjoner-praktisk
https://ukom.no/rapporter/tidlig-diagnostikk-og-behandling-av-det-alvorlig-febersyke-barnet/sammendrag
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6507&key=181604
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6507&key=181604
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6507&key=181604
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Sak s038-22 Statistikk avviksmeldinger 

Samhandlingsavvik for januar – mai 2022. 
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Samhandlingsavvik januar - mai 2022 som er over saksbehandlingstid på 30 dager pr. 01.6.2022: 
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