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Prosjekttittel
Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke
ut?
Bakgrunn
Allmennlege i vakt (legevaktlegen) utgjør sammen med lokalt ambulansepersonell de primære
resursene ved akutt skade og sykdom utenfor sykehus i Norge. Ved mistanke om akutt fare for liv og
helse vil Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) sende en alarm til den lokale
ambulansetjeneste og vakthavende lege i kommunen, såkalt ”lege ambulanse alarm” (1).
Legevaktlegen må da vurdere om hun eller han deltar på denne utrykningen, eller om ambulansen
skal rykke ut til pasienten alene. I akuttmedisinforskriften fra 2015 står det at legevaktlegen har plikt
til å delta på uttrykning der det er nødvendig (2). Nasjonale arbeidsgrupper og rapporter er entydige
på at legevaktlegen skal ha en rolle innen akuttmedisin og delta på uttrykning(3)(4)(5).
Til tross for at forskrift og rapporter påpeker viktigheten av legedeltakelse, viser tidligere studier at
AMK varsler legevaktlegen i mindre enn halvparten av tilfellene med rød respons (6). I de tilfellene
legen blir varslet rykker hun ut på 42 % av disse (6). Nytten av legens deltagelse på utrykning har
vært diskutert. Det er studier som har vist at allmennleger ikke er godt nok rustet til akuttmedisinske
prosedyrer (7) og at ambulansearbeidere anser seg som de beste til å håndtere slike oppdrag (8).
Senest i 2013 ble det i Tidsskrift for den norske legeforening stilt spørsmål ved om legen burde ha en
rolle under utrykninger, eller om oppgaven heller skulle overlates helt til godt utdannede
ambulansearbeidere (9).
Mye av forskningen innenfor det akuttmedisinske fagområdet utgår fra sentrale sykehusmiljøer.
Innvendinger mot disse studiene er at de har et ensidig fokus på prosedyrer og på de aller sykeste
pasientene. Studier fra en utkantkommune i Norge viste at de fleste pasienter med mistenkt alvorlig
sykdom viste seg ikke å ha det (kun 13% etter legeundersøkelse) (10). En studie fra 2010 finner også
at de fleste akuttoppdragene (90%) dreier seg om medisinske tilstander (ikke skader) og at de fleste
av pasientene er ikke livstruende syke eller skadet (70%) (11). I mange tilfeller der ambulanse rykker
ut har pasientene et sammensatt symptombilde og høy grad av komorbiditet. I slike tilfeller kan
allmennlegens diagnostiske breddekompetanse være viktig. Tidlig involvering av legen kan bidra til
raskere og mer presis avklaring av hvor dårlig pasienten er og hvilket behandlingsnivå pasienten skal
til (12).
Hvis allmennlegenes bidrag er så viktig som offentlige utvalg og rapporter hevder, hvorfor deltar de
ikke oftere på utrykning? Riktignok blir legen bare kontaktet i 50% av tilfellene med ”rød respons”,
men hvilke vurderinger ligger til grunn for at legen ”bare” rykker ut på 40% av de tilfellene hvor hun
blir kontaktet? Hvilke fordeler og ulemper kan det være grunn til å ta i betraktning? Dette er
problemstillinger vi ønsker å belyse fra et allmennmedisinsk ståsted.

Formål og problemstilling
Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om allmennlegens rolle innen akuttmedisin. Vi
vil i dette prosjektet fokusere på legevaktlegens rolle på utrykninger utenfor legevaktkontoret.
Innsikt i hvordan aktørene som deltar på utrykning selv vurderer disse spørsmålene vil kunne ha stor
betydning ved ønske om å forbedre praksis. Totalt planlegges 3 delprosjekter som beskrives i det
følgende:
Delprosjekt 1
Problemstilling: Målsetningen er å utforske ambulansearbeideres erfaringer med å ha lege med på
akuttoppdrag.
Metode: Fokusgruppeintervjuer av ambulansearbeidere.
Status delprosjekt 1: Delprosjekt 1 har resultert i artikkelen:
Hjortdahl et al.: The role of general practitioners in the pre hospital setting, as experienced by
emergency medicine technicians: a qualitative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation
and Emergency Medicine 2014 22:47.
Studien er presentert både nasjonalt (Nidaroskongressen 2013, Nasjonal legevaktskonferanse 2014)
og internasjonalt (Europeisk kongress om akuttmedisin i Marseille 2013, Nordisk kongress i
allmennmedisin, Gøteborg 2015). Delprosjekt 1 ble også presentert for Akuttutvalget i 2014.
Delprosjekt 2
Problemstilling: Målsetningen er å utforske legevaktlegens erfaringer med å delta på akuttoppdrag.
Metode: Fokusgruppeintervjuer av leger som går legevakt i distrikt hvor man må ta stilling til
utrykning.
Status delprosjekt 2: Delprosjekt 2 har resultert i en artikkel som er akseptert for publisering i
Scandinavian Journal of Primary Health Care (juli 2016).
Delprosjekt 2 er presentert nasjonalt (Nidaroskongressen 2015) og internasjonalt (WONCA 2016
København).
Delprosjekt 3
Problemstilling: Hensikten er todelt: Dels å kartlegge selvrapportert deltakelse i utrykning blant
allmennleger og faktorer som er assosiert med dette, dels å teste hvordan utvalgte kriterier påvirker
legens beslutning om å rykke ut ved hjelp av kliniske vignetter.
Metode: Det utarbeides et spørreskjema til registrering av allmennlegers deltakelse i utrykning på
vakt (selvrapportering), legekarakteristika og karakteristika ved legens arbeidssted og arbeidsmiljø.
For å studere utvalgte faktorer som kan tenkes å påvirke legens beslutning om å rykke ut, lager vi
kliniske vignetter der legen bes ta stilling til om hun ville rykket ut basert på opplysningene som
framkommer.
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