
Utsjekk og bruk av sjekklister på legevakt 

 
Helsepersonell ved legevakten bør gjennom opplæringsprogram og veiledning 
gjennomgå utsjekk på relevant medisinsk utstyr, akuttmedisinske prosedyrer, triage, 
og bruk av beslutningsstøtteverktøy og annet verktøy som det forventes at man kan 
benytte. Slik utsjekk bør gjentas regelmessig.  
  
Ansatte skal ha nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver. Ledelsen 
skal ha oversikt over hvilken kompetanse hver enkelt medarbeider har, og tilrettelegge for at 
medarbeiderne skal kunne utføre de oppgavene det stilles krav om. Å bruke strukturerte 
sjekklister og utsjekker gir god oversikt og kan samtidig gjøre det enklere for individuelt 
helsepersonell å vite hva de forventes å kunne. 
 
For ansatt helsepersonell bør trening, kompetanseheving og resertifisering inngå som en del 
av arbeidstiden. For selvstendig næringsdrivende leger bør tid til utsjekk være lønnet.  
 
 

Forslag til utsjekk og utsjekksliste 

Utsjekk kan utformes som en sjekkliste med bakgrunn i opplærings- og kompetanseplaner. 
Sjekklisten kan med fordel deles inn i feltene kan, usikker og kan ikke. En oversikt over 
behovet for kompetanseheving blant medarbeiderne kan være et godt utgangspunkt for 
hvilke tema man skal velge på fagdager eller ved trening. Det kan være en fordel at 
oversikten er elektronisk.  
 
Det bør legges til rette for trening i arbeidstiden. Trening på de kritiske prosedyrene man 
sjelden utfører, bør prioriteres.  

  
Under er et eksempel på en sjekkliste for praktiske ferdigheter innen akuttmedisin: 
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