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Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp – innleggelser ved HSS 
 
 

 

Målgruppe 
Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og 
personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling (IMA) på Hallingdal 
Sjukestugu (HSS). 
 

Hensikt 
Kvalitetssikre øyeblikkelig hjelp innleggelser på IMA. 
 

Øyeblikkelig hjelp 
Øyeblikkelig hjelp gjelder når pasienten er i en tilstand eller situasjon hvor utredning og 
behandling er påtrengende nødvendig. 
Øyeblikkelig hjelp behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at 
pasienten har behov for utredning og behandling uten unødvendig venting. 
 

Beskrivelse 
Innleggende lege er ansvarlig for at pasienten som innlegges på IMA, innlegges på rett 
nivå i helsevesenet. Alternativer til IMA er kommunalt sykehjem og sykehusinnleggelse.  
Innleggende lege skal rådføre seg med avdelingslegene ved innleggelsen. Utenom den 
tid avdelingslegene er tilgjengelige, bør innleggende lege konferere med bakvakt ved RS. 
 
IMA har tilbud om ø-hjelps innleggelser både på kommunal plass (KAD) og 
spesialisthelsetjenesteplass (SOM-HSS). Det vil være avdelingslegene som tar den 
endelige beslutning om type plass for innlagt pasient. Følgende retningslinje gjelder: 
 

 Alle øyeblikkelig-hjelp innleggelser skjer til KAD-plass. 
 De innleggelser der en er i tvil om rett plass og rett behandling, vil gå inn i en 

diagnostisk sløyfe på HSS. Utfallet av den diagnostiske sløyfen kan være: 
a) Fortsatt innleggelse på KAD-plass 
b) Innleggelse på spesialisthelsetjenesteplass ved HSS 
c) Innleggelse på sykehus 

 Den diagnostiske sløyfen ved HSS vil nødvendigvis ta noe mer tid enn på et 
sykehus. Det skal tilstrebes minst mulig administrative tiltak ved konvertering av 
plass innen den diagnostiske sløyfen.  
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Kommunal ø-hjelp HSS (KAD) 
For innleggelse på KAD-plass er følgende pasienter aktuelle: 

1) Stabile pasienter med avklart diagnose som kan undersøkes og behandles etter 
allmennmedisinske prinsipper og med det utstyr og den oppfølging som er 
tilgjengelig ved IMA (lege og sykepleier tilgjengelig 24/7). 

2) Stabile pasienter med uavklart diagnose, som trenger observasjon og utredning, 
men hvor mistanken om alvorlig sykdom og akutt livstruende forverring er 
vurdert som liten (unntak ved palliasjon). 

3) Stabile pasienter som har gjennomgått en diagnostisk sløyfe ved HSS for å 
vurdere nærmere rett innleggelsessted og der konklusjonen er at pasienten kan 
innlegges på KAD-plass.  

 
Kommunale ø-hjelps senger på HSS er disponible for legevaktsleger og fastleger i 
Hallingdal 24 timer i døgnet- 7 dager i uka. 
 
IMA har ifølge avtale plikt til å ta imot alle pasienter som legges inn som kommunal ø-
hjelp, der innleggende lege har vurdert dette som riktig nivå for helsehjelp. Avdelingen 
kan unntaksvis si nei til innleggelse om det vurderes uforsvarlig ut fra bemanning, 
plasshensyn, etc. 
 
Det er ikke noen øvre begrensing på oppholdets varighet, men 72 timer er 
retningsgivende. I samråd med pasientens heimkommune kan pasienten evt. overføres 
til en vanlig kommunal plass ved IMA. 
 
Det skal sendes melding på PLO-meldingssystem om innlagt pasient der pasienten har 
kommunale tjenester fra før eller vil få behov for dette etter utskrivelse.  
 

Innleggelse på spesialisthelsetjenesteplass (SOM-HSS) 
For akuttinnleggelse på SOM-HSS er følgende pasienter aktuelle: 

1) Pasienter der det ikke foreligger mistanke om livstruende sykdom (unntak ved 
palliasjon) og som har behov for undersøkelser og behandling etter 
spesialisthelsetjenestens prinsipper og metoder, men uten at det er behov for 
sykehusinnleggelse. 

2) Pasienter som inngår i en kortvarig diagnostisk sløyfe for å avklare riktig 
innleggelsessted videre. Videre innleggelse kan være på KAD-plass, SPES-HSS 
eller på sykehus. 

 

Rutiner ved kommunal ø-hjelp 
 Melding 

- Ved vurdering av mulig innleggelse ved IMA ringer vakthavende lege / 
fastlege til ansvarlig sykepleier i avdelingen på telefon 32 08 69 20. Dette for 
å kunne forberede mottak av pasienten.  

- Sykepleier vil informere om hvilken avdelingslege ved HSS som har vakt og 
oppgi telefonnummer til denne.  

- Innleggende lege skal informere/konferere med avdelingslegen i perioden 
08:00 – 22:00 alle dager. 

- Utenom den tid avdelingslegen er tilgjengelige, bør innleggende lege 
konferere med bakvakt Ringerike sykehus om riktig innleggelsessted. 
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 Innleggelsesnotat/henvisning  

Innleggende lege skal skrive innleggelsesnotat/henvisning med plan for 
observasjon og behandling fram til avd.legene på HSS er på plass første virkedag. 
- Notatet skrives i WinMed / SystemX og leveres med pasienten i avdelingen.  
- Det er viktig å få oppdatert medisinliste sammen med innleggelsesnotatet. 
- Notatet scannes i DIPS på sengeposten. 

 
 Legetilsyn 

- Dersom det er spørsmål rundt innleggelsen fra avdelingen etter at 
innleggende lege har gått av vakt eller det er behov for legetilsyn, kontaktes 
vaktlege ved Øvre Hallingdal Legevakt / Hallingdal nattlegevakt. 

- Hvis tilsyn til innlagt pasient vurderes som medisinskfaglig nødvendig som 
ledd i oppfølging og observasjon, kan legevaktlege også gjøre dette på eget 
initiativ og sende faktura på vanlig måte. 

- Ved behov for legetilsyn for inneliggende pasienter, er det alltid vakthavende 
lege ved Øvre Hallingdal Legevakt / Hallingdal nattlegevakt som har det 
utøvende medisinsk faglige ansvaret inntil avdelingslegene er på jobb. Det 
overordnede ansvaret tilligger bakvakt på medisinsk klinikk, Ringerike 
sykehus. 

- Legevaktslege må skrive journalnotat for å utløse konsultasjonstakst og 
sender faktura på vanlig måte. Notatet scannes i DIPS på sengeposten. 
Faktura sendes : Vestre Viken HF, Regnskapskontoret, 3004 Drammen, merk: 
Ansvar 353023. På natt kan sykepleier på legevakt være behjelpelig med 
faktura, betalingen tilfaller på natt den interkommunale legevakten. 
 

 Utskrivelse  
Dersom pasienten skrives ut før avdelingsleger HSS er tilstede, og der dette ikke 
er avklart ved innleggelsen, skal pasienten tilsees av legevaktlege, og det skal 
skrives notat i WinMed legevakt, som scannes i DIPS på sengeposten. 
 

 Avdelingslege IMA 
Fra det tidspunkt avdelingslegen er på plass, overtar avdelingslegen det 
medisinsk faglige ansvaret. Avdelingsleger IMA skriver innkomstjournal, 
journalnotat under oppholdet og epikrise ved utreise i DIPS. 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revidert april 2017 
 

4 

 

Eksempler på aktuelle problemstillinger  for innleggelse KAD 
 
Det er viktig at innleggende lege bruker sitt kliniske skjønn og vurderer risiko ved å 
legge pasienten inn på HSS basert på klinikk, pasientens komorbiditet og kunnskap om 
hvilke diagnostiske og behandlingsmessige muligheter og begrensninger avdelingen har. 
 
Somatikk 
 Observasjon/smertebehandling ved  

- brudd og skader som ikke trenger avansert oppfølging 
- ryggsmerter, isjias, steinsmerter og andre smertetilstander der sykehusinnleggelse 

kan avventes  
 Lett commotio (GCS 14-15) i henhold til skandinaviske retningslinjer i påvente av eller 

som alternativ til CT 
 Diverse observasjoner for legevakt for å avklare en klinisk utvikling 
 Infeksjoner med tablettbehandling eller i.v. behandling 
 Nedsatt allmenntilstand / funksjonssvikt av moderat til lang varighet 
 Dehydrering 
 KOLS exacerbasjon 
 Hjertesvikt 
 Lett grad av hyperemesis i svangerskap 
 Palliativ, terminal omsorg, evt etter avtale om åpen kontakt 
 Pasienter med pågående cellegiftbehandling til observasjon i samband med kur 
 Pasienter som etter avtale med spesialist kan ligge til observasjon/smertebehandling i 

påvente av innleggelse/transport til sykehus 

 
Følgende skal ikke legges inn på HSS: 
 Commotio med bevissthetstap over 5 min, GCS under 14/fokalnevrologiske utfall 
 Barn under 16 år skal ikke legges inn på HSS som alternativ til sykehusinnleggelse 
 Høyenergiskade 
 Akutt funksjonssvikt 
 Pasienter med tegn på alvorlig sepsis  
 Postoperative infeksjoner og abscesser 
 Hyperglycemi med fare for coma diabeticum eller pasienter med ketoacidose 

 
Psykiske problemstillinger 

 Lettere og moderate psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer med en 
opplevd psykisk krise og/eller akutt funksjonsnedsettelse på ulike livsområder og der 
innleggelse kan roe/avhjelpe en vanskelig livssituasjon.  

 
Følgende skal ikke legges inn på HSS: 
 pasienter med tilstander som utløser plikt til øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten  
 innleggelser der tvang er nødvendig 
 selvmordsproblematikk og alvorlig selvskading 
 pasienter med tidligere alvorlig utagerings-/voldsproblematikk 
 pasienter med utagerende adferd, redusert impulskontroll 
 ved vold eller trusler om vold 
 pasienter med stor uro eller irritabilitet, forvirringstilstander 
 pasienter med akutt- og uavklart rusmiddelforgiftning 
 pasienter med uavklart påvirkning av rusmidler og/eller legemidler 
 ruspåvirkede pasienter med hodeskade med bevissthetstap 
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