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Grunnlaget for AMM…



Hva viste tilsynet?

• Akuttinnlagte pasienter møter de mest uerfarne legene 
(Turnuskandidater – LIS1)

• Uakseptabel ventetid på rett kompetanse

• Høy terskel for å kontakte bakvakt

• Mangler forsvarlige systemer for prioritering

• Mulig løsning: Egne spesialister i Mottak – slik som i 
mange andre land – «Emergency Medicine»



Hva ble gjort?

• På Ullevål: 
– Overlege (indremedisiner) i mottak på dagtid fra 2008-9.

– Videreutviklet til «Sekundærvaktlaget» kl 8-21 man-fre.

– Skal (forhåpentligvis) bli til AMM-leger fra 2020 

• Fra HOD & Hdir:
– Akutt og generell indremedisin (Mottaks- og indremed)?

• Innstilling avgitt (2014)

• Nei – for lik indremedisin

– Nytt oppdrag – nytt mandat utarbeidet 



Ny spesialitet innrettet på akuttmottak 
– utdypet oppdrag (HOD)

Hdir bes om å innrette videre prosess slik at:

• Spes kan benyttes ved alle akuttmottak uavhengig      

av HFs størrelse og beliggenhet

• Spes kan benyttes i observasjonsposter i tilknytning 

til de store sykehusenes akuttmottak

• De nye spesialistene skal kunne delta i de små 

sykehusenes vaktlag



Med dette utgangspunktet bes det om å søke mot å 

utarbeide læringsmål i tråd med internasjonale krav til 

kompetanse i akuttmottak og observasjonsposter. 

Det bes videre om at det vurderes om læringsmål og 

innhold i spesialiseringsløpet kan tilpasses slik at det er 

mulig å oppnå spesialistkompetanse for kandidater som 

har påbegynt eller fullført utdanning innenfor andre 

relevante spesialiteter.

UTFYLLENDE MANDAT







Med dette utgangspunktet bes det om å søke mot å utarbeide læringsmål i 

tråd med internasjonale krav til kompetanse i akuttmottak og 

observasjonsposter. 

Det bes videre om at det vurderes om læringsmål og innhold i 

spesialiseringsløpet kan tilpasses slik at det er mulig å oppnå 
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innenfor andre relevante spesialiteter.

AMM: First Amendment (via Hdir)

• De små sykehusenes vaktlag = Indremedisin

• IKKE røre ved prehospitale tjenester (!)

• IKKE røre ved velfungerende behandlingsforløp –

(såkalt «sløyfemedisin», dvs. traumer, PCI, slag, 

hjertestans)



Debatten – «skjær i sjøen»





Hvorfor skal AMM-lege…

• Kunne vurdere buksmerter…?

– Jacobsen D, Hewlett TP, Webb R, Brown S, Ordinario AT, McMartin KE. 
Ethylene glycol intoxication: Evaluation of kinetics and crystalluria. Am 
J Med 1988, 84, 145-82.

– Jacobsen D, Webb R, Collins TD, McMartin KE. Methanol and formate
kinetics in late diagnosed methanol intoxication. Med Toxicol 1988, 3, 
418-23.

– Gunnar (60) med «urosepsis»: Takykard (120), tp 35 C, BT 95/60, blek, 
kaldsvett, RR 24, GCS 13, smerter ve nyre/nyrelosje… diagnose?
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Hvorfor engasjere seg i AMM?
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Mission Impossible – Completed 



Fremtidige utfordringer (AMM) 

• Feil pas i sløyfene
– PCI
– Hjerneslag
– Traume (rask avklaring – mindre konsekvens)

• Fremskutt kompetanse og diagnostikk i 
akuttmottak
– AMM-leger som behersker UL (FOCUS)

• Mottak bør organiseres mot obsposter med 
AMM-lege også som adm. leder (egne LM her)



Ny LIS utdanning 

• LIS2 indremedisin danner grunnmuren for 10 av de nye 
(«indremedisinske») hovedspesialitetene – deriblant den nye AMM

• Ultralydundersøkelse i akuttmottaket står helt sentralt i LIS2/3 
indremedisin og AMM (LM 058 – 062)
– Hjerte (svikt/kontraktilitet, klaffefeil, PE, LE, hypovolemi/sepsis)
– Lunge (væske, PNTx, pneumoni, LE)
– Abdomen (cholecystitt, hydronefrose, ascites)
– Annet (hematom, abscesser)

• Radiologer & kardiologer får nye utdanningsoppgaver…?

• Eller «train the trainers..»?



Oj Oj – glemte vi noen…?



Lungeemboli –
«bedside
diagnostikk» i 
mottak hos 
medtatte pas…



Mini-metodevurdering «Ultralyd i 
akuttmottaket» (Ahus)

• Bruk av UL i akuttmottak/ER (USA)
– Våre pas (mottak) + legevaktpas (mindre «syke» pas)

– UL utført av EP/AMM vs. utført av rtg. leger/kardiologer

– Like gode resultater 

• UL vs. andre us. (f. eks. pneumothorax)
– UL sensitivitet* 88 % vs. rtg. thorax 52 %

– UL spesifisitet** 99 % vs. rtg. thorax 100 %

*  Sensitivitet: Hvor mange med sykdom X oppdager vi?
**Spesifisitet: Hvor mange av de vi påviser X hos har faktisk sykdommen X?



Konklusjon UL i mottak (I)

• Tilrådes av fagfellevurderer* & Reidar Bjørnerheim

• Bør implementeres i den nye LIS2(/LIS3) indremedisin 
og i AMM-utdanningen (LIS3)

• MEN - UL er us. avhengig og opplæring tar tid
– Kost/nytte synes åpenbar – men er ikke studert

– Nye UL-maskiner koster NOK 500-700 K

– Kostnad ved opplæring (LIS ikke postarbeid)

• Organisatoriske konsekvenser for OUS/andre sykehus?

*Håvard Dalen St. Olavs



Tradisjonell drift i sykehus 



Fremtidsrettet  - og mer effektiv – drift?



Norge Rundt

Akuttmedisinsk avdeling OUS 
har flest spesialister i Akutt-
og mottaksmedisin!



Oppsummering

• Ny AMM spesialitet bør fases inn fleksibelt og gradvis – og 
først og fremst ved større/mellomstore sykehus.

• Med AMM spesialistene følger også forskyvning av 
driftsmessig tyngdepunkt mot akuttmottak/obsposter (eks. 
Haukeland, SUS)

• Flere pas kan bli utredet/ferdigbehandlet her – og vil kunne 
sendes hjem tidligere

• De som eier faget («vi», AMMere) bør på banen før
økonomer/andre tar ballen her.







The Myth # 1 
Pasientene er ferdig sortert



The Myth # 2 
Akuttmottak handler kun om sløyfemedisin
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The Myth #3
Ingen overleger vil jobbe i akuttmottak

• AMM gir akuttmottak og observasjonsposter 
anledning til å ansette dedikerte spesialister 
som ønsker og planlegger å jobbe der lenge

• Det vil gi helt nye muligheter for opplæring, 
kontinuitet og kompetansebygging


