
SLIK KOMMER DU I GANG 

 

Før dere går i gang er det viktig at planen om innføring av MTS er godtforankret i ledelsen. 

Lag en realistisk plan for oppstart og opplæring av personalet. Forankre planen om 
innføring av triage i sykepleier- og legegruppen. 

Ta kontakt med legevakter eller akuttmottak som allerede bruker systemet. Undersøk 
muligheter for hospitering. Kontaktpersoner for NMTG finner du under «kontakt oss».  

Når man har tatt beslutning om å starte med MTS og/eller TTA følg punktene: 

 

Oppmøtetriage - hvordan går jeg frem? 

1. Meld din interesse ved å fylle ut skjema (punkt 2) 

2. Bli medlem i NMTG og signer medlemsavtale 
3. Velg ut lokale instruktører (minst to) 
4. Instruktørene må delta på et MTS grunnkurs i regi av faggruppen i NMTG 

(felles kurs for MTS og TTA) eller et lokalt grunnkurs ved annen 
Legevakt/annet akuttmottak 

5. Instruktørene må delta på et instruktørkurs i regi av faggruppen i NMTG 
(felles kurs for MTS og TTA) 

6. Få tilgang til undervisningsmateriell. Dette fås etter at instruktørene har 
gjennomgått kurs 

7. Kjøp et tilstrekkelig antall manualer. Det bør være en manual pr. 
arbeidsstasjon der man triagerer. I tillegg bør det være manualer til ledelsen, 
fagsykepleier og til lokale kurs 

8. Kjøp også et tilstrekkelig antall lærebøker av E-boken: Akuttmedisinsk triage. 

9. Start opplæringen av MTS oppmøtetriage lokalt ved at instruktørene holder 
grunnkurs for de ansatte  

10. Begynn å bruke MTS-oppmøtetriage 

 

Telefontriage - hvordan går jeg frem? 

(Se bort fra punkt 1- 5 dersom dere er medlemmer fra før, bruker oppmøtetriage og 
har instruktører som har gjennomgått kurs) 

 



1. Meld din interesse ved å fylle ut skjema (punkt 2) 

2. Bli medlem i NMTG og signer medlemsavtale 
3. Velg ut lokale instruktører (minst to) 
4. Instruktørene må delta på et MTS grunnkurs i regi av faggruppen i NMTG 

(felles kurs for MTS og TTA) eller et lokalt grunnkurs ved annen 
Legevakt/annet akuttmottak 

5. Instruktørene må delta på et instruktørkurs i regi av faggruppen i NMTG 
(felles kurs for MTS og TTA) 

6. Signer TTA-lisensavtale med NMTG. Send mail til daglig leder: Tale Stensvold 
Brokstad triage@nmtg.no 

7. TTA lisens signeres og årlig lisensgebyr faktureres. Dere får tilsendt TTA som 
pdf-fil og visio-fil etter at faktura er betalt.  

8. Kjøp lisens til Microsoft Visio for å kunne jobbe med triagen 
9. Start opplæringen av TTA-telefontriage lokalt ved at instruktørene holder kurs 

for de ansatte. Tilgang til undervisningspresentasjonen gis til instruktørene 
etter gjennomgått instruktørkurs.  

10. Begynn å bruke TTA 

 

 




