
 

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.  

En tredjedel av unødige dødsfall er relatert til følgende årsaker, dels i kombinasjon: 

 manglende eller for sen oppdagelse av forverret somatisk tilstand 
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 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.  

 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.  

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 

Brukermedvirknin
g  

 

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.  
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)» 

https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand


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 

Søknaden med evt. vedlegg sendes på e-post til sekratiatet for Samhandlingsutvalget: samhandling@so-hf.no  

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

