
Tabletop COVID-19 mottak av 
pasienter akuttmottak 
HELSE SØRØST, JASMIN FEJZIC & RICHARD MONROE OLSEN: Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no 

Helse SØ har gjennomført Tabletop, både sist torsdag og fredag i forbindelsen med mottak av pasienter i 
akuttmottak. Øvelsene varte i 50 min. med 10 min. mellom øvelsene. Totalt ble det gjennomført 11 øvelser 
med gjennomsnitt av 6 deltagere omgangen. Det ble først en gjennomgang av sjekklisten som brukes (dette 
er endret seg flere ganger siden sist torsdag) og et kart over inngangen til akuttmottak for å illustrere hvor / 
hvordan de ulike pasienter skal tas i mot (se vedleggene). Deretter gjennomførte vi 4 Tabletop øvelser i forhold 
til 3 ulike pasienter (+ en som er påbygging). Tabletop øvelsene blir en blanding mellom ren tabletop (fasilitator) 
og informasjon (instruktør) pga begrenset tid, viktig at alle var innforstått med hva som gjaldt i forhold til mottak. 
Flere ting ble oppdaget i løpet av disse øvelsene som har ført til oppklaringer /endringer i prosedyren. Vi har nå 
begynt planlegging av ferdighetstrening / simulering (hvis mulig) med tanken på videre påvirkning COVID-19 
vil ha på de andre døgnområdene i SØ. Blant annet dette med på-avkledning av smittevernsutstyr, tidlig 
oppdagelse av forverring pluss mye mer.
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Tabletop COVID-19
HELSE SØRØST, JASMIN FEJZIC & RICHARD MONROE OLSEN: Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no 

  
Tabletop COVID-19 

ID 1276.0   
Tabletop fokus:  Ukjent Covid-status, liggende pasient 

Prosedyreid:   

Sted:  Akuttmottak 

Funksjonsområde:   

Tabletop eier:  Jasmin Fejzic 

Skal ha lært:  Logistikk vedr. ambulansepasienter 

 
Dato: 
Situasjon:  
Olga Hansen på 78 år har brystsmerter og dyspnè. Hun er hentet av ambulanse 
hjemme og er på vei til sykehus. Datteren, som bor i samme hus, har vært på 
skiferie i Østerrike og er hjemme i karantene med luftveissymptomer og er påvist 
COVID-19 positiv.  

 
Bruk noen minutter på å reflektere over følgende spørsmål: 

• Hva trenger du å kartlegge? 

 

• Hva gjør du nå? 

 

• Hvem kontakter du? 
 

 

• Hvordan kommuniserer du? 

 



HELSE SØRØST, JASMIN FEJZIC & RICHARD MONROE OLSEN: Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no 

  
Tabletop COVID-19 

ID 1276.1   
Tabletop fokus:  Gående, Covid-19 neg pasient 

Prosedyreid:   

Sted:  Akuttmottak 

Funksjonsområde:   

Tabletop eier:  Jasmin Fejzic 

Skal ha lært:  Riktig håndtering av gitt pasientgruppe 

 
Dato: 
Situasjon: 

Truls Pettersen, 36 år, med magesmerter fra fastlege. Skal vurderes hos kirurgisk 
avd. Kommer i egen bil.  

Bruk noen minutter på å reflektere over følgende spørsmål: 

• Hva trenger du å kartlegge? 
 
 

 

• Hva gjør du nå? 

 

 

 

• Hvem kontakter du? 
 
 

 

• Hvordan kommuniserer du? 

 

  



HELSE SØRØST, JASMIN FEJZIC & RICHARD MONROE OLSEN: Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no 

Tabletop COVID-19 
ID 1276.0   

Tabletop fokus:  Mottak og logistikk rundt MAT-pasient 

Prosedyreid:   

Sted:  Akuttmottak 

Funksjonsområde:   

Tabletop eier:  Jasmin Fejzic 

Skal ha lært:  Logistikk og riktig behandling av pasientgruppe.  

 
Dato: 
Situasjon:  
Signe Svendsen er 72 år og fikk påvist Covid-19 for to dager siden. Hun er frisk og 
oppegående fra tidligere. Har blitt økende tungpusten og har hatt nedsatt bevissthet 
fra morgenen. Ambulansen måler følgende vitalia initialt: resp 32, SaO2 79%, p124, 
BT 87/32, GCS 13. 

 
Bruk noen minutter på å reflektere over følgende spørsmål: 

• Hva trenger du å kartlegge? 

 

• Hva gjør du nå? 

 

• Hvem kontakter du? 
 

 

• Hvordan kommuniserer du? 

 

 

 

  



HELSE SØRØST, JASMIN FEJZIC & RICHARD MONROE OLSEN: Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no 

 

Tabletop COVID-19 
ID 1276.0   

Tabletop fokus:  Forløp MAT pasient 

Prosedyreid:   

Sted:  Akuttmottak 08C02.061-1 

Funksjonsområde:   

Tabletop eier:  Jasmin Fejzic 

Skal ha lært:  Riktig behandling og logistikk av Covid-19 positive pasienter 

 
Dato: 
Situasjon:  

Signe Svendsen blir tatt i mot av Medisinsk Akutt Team og det blir forsøkt med og 
høy flow O2 med reservoar. Ingen vesentlig bedring av respirasjonssvikt.  

 
Bruk noen minutter på å reflektere over følgende spørsmål: 

• Hva trenger du å kartlegge? 

 

• Hva gjør du nå? 

 

• Hvem kontakter du? 
 

 

• Hvordan kommuniserer du? 

 

 



Sjekkliste for COVID-19 for pasienter 
som kommer til akuttmottak

 

Sjekkliste for Covid-19 
for pasienter som kommer 
til akuttmottak 

 

Akuttmottak  

Dato: 

 

 
 

Pasient-ID 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skannes: 
 

 

Dok.type: Sjekkliste (sk)  
Dok.betegnelse: Sjekkliste (sk) Covid-19 
 
 

Ansvarlig for redigering: Klinikk for akuttmedisin Dokument-ID: D45031 
Versjonsnummer: 0.14 
Gjelder fra: 15.03.2020 
               Kl:  

Side 1 av 2 
 

For prehospital: RETTS er førende for hastegrad. Om pasienter har sannsynlig/mistenkt eller kjent 
Covid+ har ikke betydning for hastegrad, og dermed heller ikke avleveringssted. 
 
Sjekkliste revidert: 14.03.2020 kl. 1415 
 
Alle spørsmålene må besvares på begge sider. 
 
Har du akutt luftveisinfeksjon OG hoste, kortpustethet eller feber? 
 
JA        ⃝ 
NEI      ⃝ 
 
Hvis pasienten svarer «Ja» på dette spørsmålet, skal pasienten isoleres som mistenkt 
Covid-19-smitte. 
Pasienten skal nå til Covid-19 utredningenheten.  
 
Helsepersonell som skal ha kontakt med pasienten, må være iført smittevernsutstyr for 
dråpesmitte. 
 
 
 
 
 
Temperatur øre:__________ 
 
Temperatur skal tas av alle pasienter 
 
 
 
 
Det er ikke tillatt å ta av munnbind under opphold i sykehuset.  
 
 



 
Sykehuset Østfold Dokument-ID: D45031 Versjonsnummer: 0.14 Side 2 av 2 

 
 
 
 

 

Her ønsker vi å kartlegge om du har vært i nærkontakt med en person med 
Covid-19-smitte. 
Med nærkontakt menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: 
 
Bor du i samme husstand som 
en person som er bekreftet 
syk med Covid-19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har du pleiet/behandlet en 
syk, håndtert prøvemateriale 
fra eller på annen måte hatt 
tilsvarende kontakt med 
person som bekreftet syk 
med Covid-19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har hatt direkte fysisk kontakt 
med (for eksempel ved 
håndhilsning) en som er 
bekreftet syk med Covid-19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har du sittet i nærheten av 
(to seterader) en person som 
er bekreftet syk med Covid-19 
på fly, samt andre 
nærkontakter på fly?  

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har vært i direkte kontakt med 
spytt (for eksempel blitt 
hostet direkte på) fra en 
person som er bekreftet syk 
med Covid-19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har vært del av samme 
reisefølge som en person som 
er bekreftet syk med Covid-
19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har hatt nærkontakt, ansikt til 
ansikt, under 2 meter i mer 
enn 15 minutter, med en 
bekreftet syk med Covid-19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Er du i karantene grunnet 
Covid-19? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Har oppholdt deg i et 
avgrenset miljø (for eksempel 
et klasserom, møterom, 
venterom e.l.) med en person 
som er bekreftet syk med 
Covid-19 i mer enn 15 
minutter og på mindre enn 2 
meters avstand? 

Ja       ⃝ 
Nei     ⃝         

Hvor lenge har du vært i karantene? 
     
Over 14 dager – Pasienten kan gå til ordinært 
akuttmottak. 
 
Under 14 dager – Pasienten isoleres på 
utredningsenheten/ev. annet behandlingsnivå 
(bestemmes av vakthavende legeteam). 

 
Har ikke luftveisinfeksjon, men svarer JA på et spørsmål på side 2: Pasienten er definert 
som nærkontakt. Pasienten skal få på munnbind og følges til Covid-19 utredningsenhet. 
Sykepleier/portør/vekter eller annet ledig personell følger. 
 
Har ikke luftveisinfeksjon og svarer NEI på alle spørsmål på side 2: Pasienten kan gå 
gjennom ordinært mottak, henvendelse resepsjon eller skranke. 
 
Covid-19 - Sjekkliste for pasienter som kommer til akuttmottak, Engelsk 
 
Slutt på Sjekkliste 
 
 
 



 

Kart, Akuttmottak
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