
Evaluering, Legevakt 
Oppsummering fra evalueringsmøte ved legevakten 

 

• Nytt bygg med dedikert og engasjert personale. 

• Det har formet seg et svært godt arbeids- og fagmiljø med en opplevelse av vesentlig bedring i kvalitet 

og tjeneste jamført med tidligere drift. 

• Likevel er det en del momenter å ta lærdom av: 

 

• Planlegging og overflytting av tjeneste fremstår lite planlagt: 

o Ingen prosedyrer/rutiner fulgte med i overføringen, ei heller laget i forkant av en helt ny 

tjeneste 

o Betydelige problemer med lønn, turnusoppsett og mangler, vaktbelastning, rutiner og 

prosedyrer. 

o Pasientbehandling og oppgaver ble løst grunnet erfarent personell på jobb. 

o Mange feilhenvendelser/oppmøter første tid fra lokalbefolkning. Ble det informert om ny 

legevakt i lokalavis eller andre medier? 

 

• Bemanning: 

o Utgangspunktet var overføring av antall årsverk fra daværende sted (Legevakt/Akuttmottak) 

og KAD (LHH): 

o Ble dette vurdert opp mot nytt lokale? (større, komplisert, uoversiktlig) 

o Ble dette vurdert av pleiepersonell med erfaring fra drift? 

 

• Bygg: 

o Personalkrevende på grunn av store avstander og svært mange rom, blant annet spesielt høyt 
antall toaletter. 

o Spesielt utfordrende på natt med med lav bemanning. 
o Observasjonsrom med potensielt kritisk syke pasienter ligger langt unna resten av bygget. 
o Det ble i (bygge)prosessen (før påbegynt grunnarbeid) påpekt flere endringer som burde 

gjøres uten at disse ble fulgt opp eller tatt hensyn til. 

o Det ble, så vidt kjent, ikke gjennomført en ROS-analyse for ansatte, både sykepleiere og leger, 

ei heller pasienter mtp. bygg. 

o Et høyt antall toaletter (14 stk totalt) muliggjør det at pasienter gjemmer seg og skaper farlige 

situasjoner for seg selv og ansatte. Samt at det stjeler verdifulle kvadratmeter som kunne 

vært disponert annerledes. 

o Har tilnærmet ingen lagerplass for diverse utstyr 

o Har endret på bruk av rom for en lettere praktisk hverdag 

o Utfordring med infrastruktur, tok > 1 år før trådløs nett var på plass 

▪ Kun IP telefoni samsvarer ikke med telefonkrav til ICCS, hvilket låser oss til 

mobiltelefoni (kort svartidsmulighet). 

▪ Stort lokale med lokasjon delvis under sykehuset gjør dekning (også for ICCS) 

problematisk (ikke mobildekning på et par punkter). 

o Vannlekkasje på venterom (løst) og på stue 4 (ikke løst, rør fra tak) 

o Undersøkelsesrom fremstår som unødvendig store (flere leger har påpekt dette), hvilket tar 

plass fra annet bruk. 

o Mange dører, dørautomatikk som ikke fungerer, uhygienisk snortrekk (!), låste dører, dørkort 

(vanskeliggjør rask tilgang og gir redusert oversikt og ansattassistanse 



o Saneringsrom uten dedikert sluse eller egen ventilasjon. Dette gjør at all ventilasjon til 

legevakten kuttes hvis rommet skal benyttes. Dette i kombinasjon med vinduer som ikke lar 

seg åpne. 

o Smitte/ureint utstyr på KAD må fraktes forbi to kjøkken. 

o Svært små garderober. Betydelig plassmangel. 

o Lytt mellom hoved-venterom og venterom C. Ingen lydisolasjon annet enn glass gjør det 

problematisk med visse pasientgrupper. 

o Store glassflater på venterom gjør det fint lysmessig, men gir innsyn i pasientgruppen og 

skapte første sommer (dette er nå løst) veldig varme venterom. 

o Problem (gjentatte) med dører som ikke lar seg åpne, henger seg opp og er trege. 

o Kun heis til sykehus. Fremstår tungvint for mange pasienter, samt ved nød/krise og evt. hvis 

heisen står (noe som skjedde svært hyppig første tiden). 

o EKG-rom er lite og trangt. Problem ved forflytning av dårlige pasienter. 

o Vanskelig å manøvrere en båre med pasient ut gjennom gang/dører i store deler av bygget. 

o Utfordringer med ventilasjonen, kaldt rom noen steder (eks iccs 2), varmt andre steder. 

o Ikke kaldt vann i spring pga. gulvvarme(?) 

o Pasientkjøkken ligger inntil personalrom hvilket gjør det lett å gå feil for pasienter, flere 

eksempler på at pasienter er på personalrom. Dette er nå løst med lås. 

o KAD-vaktrom er samme som personalrom hvilket fører til noen samtidighetsutfordringer. 

 

• Utstyr 

o Noe utstyr (blant annet dekontaminator) er installert til tross for svært dårlig erfaring fra 

tidligere (LHH) som har vært kjent i flere år. Også påpekt før installasjon. (Til og med 

montøren var godt kjent med at systemet ikke samsvarte med behov!). Utstyr blir ikke rent. 

o Generelt bra medisinsktekniskutstyr (MTU). 

o Utfordringer med EKG, løst til en viss grad. Manglende integrasjon med SystemX. 

o Misnøye med blæreskanner. (I stor grad løst vår 2019 på fagdager). 

o Det å forholde seg til to ulike journalsystemer fører med seg betydelig risiko for feilbruk og 

kompliserer den daglige tjenesten. 

 

• Pasientsikkerhet 

o Observasjons-pasienter blir liggende uovervåket pga. samtidighetskonflikter for personalet. 

Kun ett kamera sørger for en viss, men svært redusert oversikt. 

o Folierte vinduer på KAD (samt bygd under kjeller) gir lite lysgjennomslipp og oppleves av 

mange som innestengt. Ikke mulig å se ut. Ikke mulig å åpne vinduer. 

o Kjøkken for pasienter og oppholdsrom er samlokalisert noe som gir risiko for kryssmitte siden 

det tilberedes mat til andre pasienter.  

o Sidestilt med observasjonspost og bruk av denne på natt vekker KAD pasienter unødvendig 

ved automatisk lyssetting i gang. 

o Trange ganger og smale dører gjør forflytning av rullestol og seng/bårer til svært 

problematisk (særlig visse passasjer).  

o Det benyttes jevnlig assistenter som ikke kan betjene medikamenter og har redusert 

observasjonskompetanse. 

 

Oppsummert er det enighet om at vi gjerne skulle sette større inkludering av de ansatte i prosesser før de ble 

avgjort. Samt bedre forberedelser til en ny tjeneste, eksempelvis ved tidligere ansettelser slik at personalet 

kunne deltatt i større grad.  


