
Kort om ProACT: 

1 Innledning 

 

Den norske helsetjenesten er svært god. Men det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre. 

Forskning viser at nyutdannede sykepleiere opplever utfordringer på flere felt etter endt 

utdanning. I denne sammenheng vil vi spesielt trekke frem følelsen av uforberedthet i 

forhold til å ta ansvaret for svært syke pasienter (Norvoll, 2002) samt en opplevelse av 

usikkerhet og kaos (Wangensteen, 2008). Det viser seg også at sykepleiernes 

handlingskompetanse innenfor fagutvikling i liten grad har vært gjenstand for utvikling de 

første fem år etter endt utdanning (Solli, 2009). Samtidig sier sykepleiere at de opplever 

kompetanse gjennom å mestre krevende situasjoner. Kritisk tenkning er en målrettet måte å 

tenke på i den hensikt å gjøre beslutninger som bygger på solide argumenter heller på løse 

antagelser (Wangensteen, 2009). Imidlertid oppleves det utfordrende å utvikle seg faglig, 

siden det ikke er tradisjon for å avsette tid til dette i arbeidstiden (Norvoll, 2002).  

En gjennomgang av dødsfall ved Portsmouth Hospital i Storbritannia i 1999, avdekket 

følgende sannsynlige medvirkende årsaker til unødvendige dødsfall:  

• Mangelfull kunnskap og mangelfulle ferdigheter blant helsepersonell om 

systematiske pasientobservasjoner.  

• For sen oppstart av adekvat behandling og manglende innsikt om tidsfaktorens 

betydning i behandlingen  

• Feil behandlingsnivå  

• Dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell  

• Uklare ansvarsforhold  

• Dårlig kontinuitet og nyorganisering (Helsebiblioteket, 2011) 

På bakgrunn av disse funnene, utviklet intensivleger kurskonseptet Alert. 

Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Gjøvik, Valdreskommunene (Vang, Vestre Slidre, Øystre 

Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal), Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i 

Oppland, Gjøvik kommune ønsker å samarbeide om innføring av Alert. 

I den forbindelse søkes det om midler til gjennomføring av Alert/ProACT1 som 

kompetansetiltak. Prosjektet skal sikre standardisering og  øke kvaliteten på observasjon og 

handling i primær-, sekundær helsetjenesten  og i utdanningen gjennom bruk av felles 

verktøy. 

                                                           
1 Alert endrer høsten 2014 navn til ProACT. Konseptet står beskrevet under kapittel 2 



  



1.1 Demografisk utvikling 

Oppland står overfor store utfordringer i forhold til at alderssammensetningen i regionen 

forskyver seg i betydelig grad i årene fram mot 2040. Tabell 1 viser at andelen av 

befolkningen mellom 20 og 66 år går ned med 9,2 prosent fram til 2040, 

samtidig øker andelen over 80 år med 54 prosent. Dette fremstilles i tabell 1, og grafisk i 

tabell 2. 

  

Tabell 1: 

 

År  

 

Region/Kommune 
 

Innbyggere 
i alt 

 

Innbyggere etter aldersgruppe 
 

0-19 
 

20-
39 

 

40-
54 

 

55-
66 

 

67-
79 

 

80+ 
 

2000 Oppland 182 701 23,9 26,4 21,3 11,9 11,6 5,0 

2005 Oppland 183 174 24,3 24,5 20,9 14,5 10,3 5,6 

2010 Oppland 185 216 23,9 22,8 21,5 15,9 10,3 5,7 

2013 Oppland 187 254 23,1 22,6 21,5 16,1 11,0 5,6 

2020 Oppland 198 322 22,1 23,5 20,3 15,6 13,3 5,2 

2025 Oppland 205 416 22,2 23,3 18,9 16,0 13,9 5,8 

2030 Oppland 211 694 22,2 22,5 18,2 16,2 13,8 7,2 

2035 Oppland 216 822 22,2 21,6 18,7 15,2 14,4 7,9 

2040 Oppland 221 007 21,8 21,4 19,0 14,2 15,1 8,6 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå  

Tabell 1:Andel innbyggere ette aldersgrupper, normalalternativ.  

 

Tabell 2: Grafisk framstilling av demografisk utvikling. Normalalternativ i prosent. 

 

 

 



 Kilde: SSB/ Kommuneportalen 

 

 

    

Oppland er et fylke med varierende avstand til sykehus. Lange avstander krever videre at 

endring i tilstand blir registret tidligst mulig, og at riktig tiltak blir igangsatt så raskt som 

mulig. Tilflyttingen er størst til sentrale deler av fylket, det gir utkantkommunene større 

tetthet eldre. Dette gir utfordringer i forhold til rekruttering og kompetanse.  

Med nedgang i aldersbæreevnen til 2,9 vil behovet for rekruttering bli stor. Likte viktig er 

behovet for å beholde ansatte. Mulighet for faglig- utvikling og trygghet vil fremme stabilitet 

og robuste arbeidsplasser, og sikre rekruttering. 

1.2 Kompetanse 

Samhandlingsreformen setter økt krav til kompetanse. I dette inngår observasjon for å 

avklare behovet for innleggelse i sykehus. Det forventes at kommunene i større grad 

behandler flere av pasientene lokalt i stede for på sykehus. Pasientene skrives tidligere ut 

etter sykehusopphold enn før. Helsepersonellets kompetanse vil være avgjørende for at 

nødvendige tiltak iverksettes på riktig tid. På denne måten kan endringer i tilstand oppdages 

tidlig, og forverring unngås ved behandling på stedet eller på et annet behandlingsnivå. 

Dette er selvsagt også til pasientenes beste, ved at de får omsorg og behandling nærmest 

mulig hjemmet og dermed unngå belastning ved reise dersom det kan unngås. 

Oppgaveflyttingen som følge av samhandlingsreformen, krever også overflytting av 

kompetanse. Spesialisthelsetjenesten har videre en veiledningsplikt 

(spesialisthelsetjenesteloven § 6-3) overfor kommunene. Plikten omfatter helsemessige 

forhold som er påkrevd at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal løse etter lov og 

forskrift.  

 

  



3 ProACT 

 

3.1 Hva er Alert/ProACT?  

Alert er lisensbasert kurskonsept som ble utviklet i Portsmouth Hospital i England på 2000 

tallet. Alert (Acute Life-threatening Events Recognition and Treatment) er et kurs for å øve 

det kliniske blikket, ved å fokusere på vitale observasjoner og aktuelle tiltak.  

Endringer fra 2014: i løpet av året endres konseptet i Skandinavia til proACT. 

PROACT-kurset er et dagskurs som inneholder et standardisert tverrprofesjonelt 

undervisningsopplegg med fokus på grunnleggende observasjoner (ABCDE) uavhengig av 

diagnose. I tillegg inngår opplæring i bruk av et verktøy til risikovurdering; å oppdage tidlige 

tegn på sykdom (modified early warning score – MEWS), og opplæring i trygg og sikker 

kommunikasjon (ISBAR) som viktige elementer i konseptet. ISBAR er brukt i den danske 

pasientsikkerhetskampanjen og står for Identifikation, Situation, Background, Assesment og 

Recommandation. Kursdagen inneholder både tradisjonell klasseromsundervisning og 

case/simuleringstrening.  

Etikk og valg av riktig behandlingsnivå for pasienter inngår også i konseptet, derav nasjonale 

retningslinjer for livsforlengende behandling.  

 

3.2 ProACT i spesialisthelsetjenesten  

ProACT-konseptet er utviklet for og brukes i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med 

konseptet er å fange opp pasienter som blir dårligere, gjennom systematiske observasjoner, 

på sengepost.  

 Å oppdage tegn på et tidlig tidspunkt, for å hindre og forebygge forverring av 

tilstanden.  

 Sette inn adekvat behandling og derav forebygge innleggelse på intensivavdelinger.  

 Å avklare behandlingsnivå og samtidig trygge personalet gjennom 

kompetanseheving. I tillegg gis opplæring i en strukturert planmessig 

kommunikasjon om dårlige pasienter på tvers av behandlingsnivå (sengepost- 

intensiv).  

 

Alert konseptet er i utbredt bruk i spesialisthelsetjenesten i England.  

I Skandinavia brukes PROACT-konseptet i spesialisthelsetjenesten i Sverige og Norge. I 

Norge er det i bruk i Sykehuset Østfold, Ahus og Vestre Viken, som har arrangert Alert kurs 

siden 2007 for både sykepleiere og hjelpepleiere. Det er foretatt en grundig evaluering, med 



evaluering på kursdagen, elektroniske spørreskjemaer utdelt en måned etter kurset, og 

fokusgruppe-intervjuer. Disse gir entydige positive resultater (Helsebiblioteket, 2011). 

 I 2012/2013: Sykehuset i Østfold har sammen med utviklingssenteret i Østfold og 

høyskolen i Østfold i prosjektet ”På Alerten” utarbeidet et undervisningsopplegg tilpasset for 

kommunehelsetjenesten, med gode resultat. Et tilsvarende prosjekt gjennomføres også i 

Akershus. 

Høgskolen i Gjøvik introduserer allerede ISBAR og ABCDE i bachelorutdanningen av 

sykepleiere. 

 

3.3 ProACT i kommunehelsetjenesten  

t vil partene sammen heve generalistkompetansen og gi gjensidig forståelse. 

ProACT-konseptet kan ikke direkte overføres til kommunehelsetjenesten, pga. pleie- og 

omsorgstjenestene i kommunene har helt andre rammefaktorer enn i 

spesialisthelsetjenesten. Rammefaktorer som legedekning, avansert teknisk utstyr og 

lignende er annerledes i kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten. I 

kommunene står sykepleiere og andre ansatte ofte alene i situasjoner når syke pasienter skal 

observeres og vurderes om de trenger hjelp. Det er derfor viktig at ansatte i 

kommunehelsetjenesten utvikler klinisk blikk, blir trygge i sine observasjoner og 

vurderinger. I tillegg at ansatte kan formidle og kommunisere observasjoner videre for å 

sikre pasienter nødvendig helsehjelp.  

 

Det å skille syk fra frisk, svært syk fra litt syk, det alvorlige fra bagateller og det som haster 

fra det som kan vente, blir mer og mer viktig i kommunehelsetjenesten. Dette prosjektet vil 

bidra til å heve kompetansen i klinisk blikk i kommunehelsetjenesten.  

I lys av samhandlingsreformen hvor flere og sykere pasienter skal behandles i 

kommunehelsetjenesten er det behov for systematisk kompetanseutvikling/ 

kompetanseheving av ansatte i kommunehelsetjenesten. Fra 1. januar 2012 fikk kommunene 

ansvar for utskrivningsklare pasienter fra dag 1. Det betyr kortere liggetid på sykehus og 

innebærer at flere pasienter skal behandles av kommunehelsetjenesten. 

En stor andel av disse pasientene er eldre mennesker med flere sykdommer og fremskreden 

aldring. Disse vil ofte ha atypisk sykdomspresentasjon og større tendenser til 

komplikasjoner, noe som krever god observasjon, handlingskompetanse  og 

kommunikasjon. 

 

Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold: 



Fra januar 2016 er kommunene pålagt å ha øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Plikten beskrives i 

veileder som; 

 § 3-5 tredje ledd i helse og omsorgstjenesteloven: 

«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter 

og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.»  

Dette er en ny oppgave for kommunene og krever økt kompetanse innen handling, 

observasjon og samhandling. 

I Gjøvik kommune åpnet kommunale akutte døgnplasser 1.april 2014, og i Valdres åpner 

Valdres lokalmedisinske senter våren 2015. Her vil kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplassene for Valdres være lokalisert, samt intermediæravdeling. Dermed etableres ett 

nytt tjeneste nivå i kommunene.  For å implementere dette tilbudet må kommunene og 

Sykehuset Innlandet samhandle og bygge forståelse og gjensidig kompetanse. Dette blir en 

overlappende grenseflate mellom de to tjenestene, veiledning vil her vær sentralt, slik at 

pasient og bruker opplever at de mottar helhetlig helsehjelp uavhengig av hvilket 

tjenestenivå som faktisk gir helsehjelpen. ProACT vil være en strategisk viktig 

samhandlingsarena for implementering av tilbudet. 

I Veileder for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2/2014 (s17) henvises det til ProACT 

og MEWS som nyttige verktøy: «Bruk av vurderingsskjemaer som f.eks. ProACT eller MEWS, 

se vedlegg, vil være et nyttig verktøy i vurderingen av pasientens tilstand og ikke minst i 

kommunikasjonen mellom sykepleier og lege om den aktuelle pasient».  

Dette er nødvendig kompetanse å ha for raskt å kunne oppfatte og formidle tidlige tegn på 

sykdomsendringer hos uavklare og avklarte pasienter. Ved å ha ansvar for øyeblikkelig hjelp 

pasienter blir kravet til observasjon og handlingskompetanse forsterket. Tilbudet skal være 

like godt eller bedre enn et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Dette vil kunne sikre at pasienten behandles på rett nivå i kommune eller 

spesialisthelsetjenesten og vil bedre pasientsikkerheten. 

Geir Sverre Braut fra Helsetilsynet poengterte på bakgrunn av årsrapporten fra Helsetilsynet i 

2011 på en konferanse i Trondheim- Omsorg 2012 - at samhandlingsreformen ikke 

kommer til å lykkes uten en grunnleggende kompetanseheving i klinisk blikk i 

kommunehelsetjenesten. Dette gir også et grunnlag for å jobbe videre med PROACT i 

kommunehelsetjenesten (Helsetilsynet, 2011).  

 

Pasienter på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester er utsatt for akutt sykdom på grunn av 

høy alder, kroniske tilstander og lavt funksjonsnivå. Ved akutt sykdom hos pasienter på 

sykehjem og hjemmetjenesten vil personalet ofte stå overfor avgjørelser om 



sykehusinnleggelse (Ranhoff og Linnsund 2005). Tidlig avklaring av pasientenes situasjon og 

tilstand vil kunne forebygge innleggelse i sykehus. Det er behov for kompetanseheving når 

det gjelder å fange opp den akutt syke pasienten på et tidlig stadium og til å kommunisere 

pasientens tilstand systematisk og målrettet med legevaktsleger, sykehjemsleger, AMK 

sentralen.  

Ved at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten tar i bruk samme verktøy, vil 

ansatte på ulike behandlingsnivå snakke samme språk og kan unngå misforståelser. Siden 

Høgskolen i Gjøvik også er med i samarbeidet vil man på sikt få utdannede sykepleiere som 

er godt kjent med ProACT. 

4 Målsetting for prosjektet 

4.1 Kompetansemål 

Å bygge opp generalist kompetanse der pasienten er, hindre unødvendig innleggelse i 

sykehus, fange opp tidlige tegn, og forebygge forverring av pasientens tilstand, og 

kommunisere strukturert på tvers av nivå og tjenester. 

Dette er i tråd med nasjonale føringer (st.meld. 47 og lov om helse og omsorgstjenester) og 

fokus på grunnleggende kompetanseheving i klinisk blikk i helsetjenestene for å kunne 

vurdere: rett behandling - på rett sted- til rett tid i kommune eller spesialisthelsetjeneste. 

Gevinst: 

 Økt fokus på risikovurdering av pasienter  

 Pasienter blir behandlet på rett nivå til rett tid  

 Bedret generalistkompetanse  

 Felles plattform for alt helsepersonell  

 Styrket kommunikasjon og samarbeid på tvers av tjenester, nivå  og yrkesgrupper  

 Økt forståelse for hverandres kompetanse  

 Styrket pasientfokus  

 Bedret ressursutnyttelse  

 Økt samsvar mellom utdanning og praksis 

 Bedret kvalitet i pasientbehandling 

 

4.2 Resultatmål 

1. Styrke samhandlingen og forståelsen mellom de ulike tjenestenivåene, 

utdanningsinstitusjonen og utviklingssenteret 

2. Vil gjøre utdanningen mer praksis nær, øke kvaliteten og bedre overgangen til 

arbeidslivet for nyutdannede sykepleiere. Det vil videre gi systematikk og gode verktøy til 

videreutdanningene i sykepleie 



3. Standardiserer og å øke kvaliteten på observasjon og handling, for å oppdage akutt 

sykdom på et tidlig tidspunkt 

4. Kommunikasjonen vil bli strukturert og gi felles «stammespråk» uavhengig av tjeneste 

eller nivå, slik at misforståelser ikke oppstår 

5. I 2015 skal prosjektet kartlegge kompetansen, og lære opp 30% av ansatte innen helse 

og omsorg, og implementere verktøyene i daglig drift. Videre skal det lages system for 

videre implementering 

6. Reduserer og hindrer unødige innleggelser i Sykehuset Innlandet, og avklarer på et tidlig 

tidspunkt de pasienter som skal innlegges et høyere behandlingsnivå. Dette ved at 

ansatte i kommunehelsetjenesten gjenkjenner risikopasienter i en tidlig fase, for dermed 

å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten. 

7. Opplever trygghet og kvalitetssikre samhandling på tvers av nivåer både når det gjelder 

kommunikasjon og dokumentasjon om pasienter. 

8. Etablerer et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten, og  mellom utdanning og praksis. 

 

De ulike samarbeidspartene har ulike oppgaver, målet er at vi sammen kan utvikle godt 

kompetente helsepersonell som kan sikre trygg og sikker pasientoppfølging og behandling 

uansett hvor og på hvilke nivå de behandles. 

 

4.3 Nytteverdi for pasientene 

1. Pasientene er ”I trygge hender” uavhengig av behandlingsnivå. (pasientsikkerhet)  

2. Avklarer behandlingsnivå på et tidlig stadium for akutt syke pasienter i 

kommunehelsetjenesten.  

3. Riktig tiltak - på riktig tid - og på rett sted og dermed en mer sikker og kvalitativt god 

behandling til pasienter i kommunehelsetjenesten.  

4. Pasienter på alle nivåer blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og 

som gjenkjenner risikopasienter og bruker hjelpemidler som MEWS og ISBAR. 

 


