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Regional AMK-funksjon i en katastrofesituasjon

Bakgrunn
Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste 2000-12-01 nr 1206 (kommunikasjonsberedskap i
helsetjenesten) gjelder medisinsk nødmeldetjeneste, som et landsdekkende, organisatorisk og
kommunikasjonsteknisk system for kommunikasjonsberedskap innen helsetjenesten.
Med virkning fra 01.01.02 har forskriften fått en ny bestemmelse i § 3-2:
Det regionale helseforetaket skal bestemme hvilken AMK-sentral som skal ha ledelsen
når situasjonen involverer flere sentraler. Det regionale helseforetaket eller den
instans som er utpekt av det regionale helseforetaket til å koordinere foretakets
ressurser ved en krise eller katastrofe skal varsles ved behov, jf. forskrift av 23. juli
2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om
helsemessig og sosial beredskap.

Kommentarer
Hovedformålet med helsetjenestens kommunikasjonsberedskap er å sikre befolkningen
direkte kontakt med medisinsk fagkyndighet. Videre skal den sikre løpende kontakt mellom
helsepersonell i sykehus og i oppdrag utenfor sykehus, og mellom sykehusene. Systemet skal
bidra til rasjonell bruk av ressurser i helseberedskap gjennom forpliktende samarbeid mellom
helsetjenesten og de øvrige nødetater.
Mottak og oppfølging av medisinsk nødmelding er en medisinsk fagoppgave som skal utøves
av helsepersonell. Med begrepet nød forstås her befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp
fra helsepersonell i vakt.
Systemet for kommunikasjonsberedskap skal ivareta følgende hovedfunksjoner:
 Befolkningen skal ved hjelp av alarmtelefonnummer (113) eller fast
legevakttelefonnummer kunne melde behov for øyeblikkelig hjelp direkte til
helsepersonell i sykehus (AMK-sentralen) eller i eget lokalsamfunn (LV-sentral)
 AMK- og LV-sentral skal ved mottak av slike henvendelser foreta varsling og
oppfølging av aksjon i samsvar med behov. AMK-sentral skal, eventuelt i samarbeid
med andre sentraler, ivareta nødvendig varsling internt i sykehus, av
luftambulansetjeneste og av samarbeidende etater.



Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap skal være et redskap når en situasjon
krever koordinering mellom ulike helseregioner.

I Helse Vest er det til sammen 5 AMK-sentraler lokalisert på følgende steder:
Helse Førde HF
Helse Bergen HF

Sentralsjukehuset i Førde
Haukeland Sykehus
Voss sjukehus
Helse Fonna HF
Haugesund sjukehus
Helse Stavanger HF Sentralsjukehuset i Rogaland.
Tidligere var Regionsykehusene gjennom forskrift for medisinsk nødmeldetjeneste tiltenkt en
ledende rolle innen faglig og organisatorisk utvikling av nødmeldetjenesten i egen region.
Regionsykehusene har i denne sammenheng ikke spilt den tiltenkte rolle, heller ikke i
Helseregion vest. Det henvises i denne forbindelse til St.meld. nr. 43 Om akuttmedisinsk
beredskap:
Regionsykehusene var tiltenkt en ledende rolle innen faglig og organisatorisk utvikling av
nødmeldetjenesten i egen region. Regionsykehusene har bare delvis etterlevd disse
forventningene. Utfordringene knyttet til samordning på regionalt nivå er således ennå
store.
Helseforetakene har vært forespurt om synspunkter på hva som er den mest hensiktsmessige
ansvarsfordeling og organisering. Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF ønsker begge at
funksjonen blir lagt til sine foretak. Helse Bergen argumenterer med å ha størst kapasitet, og
ved å være universitets-/regionsykehus og ha mest spesialisert kompetanse. De foreslår også
en modell hvor koordineringsbehovet og ansvaret defineres forskjellig alt etter hvor hendelsen
finner sted, hvilken type hendelse det er og hvilket omfang katastrofen har.
Overordnet styring i en regional katastrofesituasjon
Den AMK sentral (113) som har katastrofesituasjonen i sitt geografisk ansvarsområde skal ha
styring (overordnet helseledelse) med aksjonen. Andre sentraler skal ved behov avgi ressurser
til den sentral som har aksjonen. Ressursene rapporterer da til overordnet AMK-sentral.
Det er viktig at HRS Sør-Norge har tilgang til nok helsefaglige rådgivere. I forbindelse med
at AMK Stavanger har ansvar for Nordsjøen, er det viktig at det blir et nært og formelt
samarbeid mellom HRS og AMK Stavanger om tilgang på medisinske rådgivere.
Det foreslås at Helse Stavanger HF ved AMK- sentralen på Sentralsjukehuset i Rogaland
tillegges den funksjon som fremgår av forskriftens intensjon i en regional katastrofesituasjon.
I vurderingen er det lagt vekt på følgende operative forhold:





AMK-SiR har et nært samarbeid med Hovedredningssentralen (HRS). AMK-SiR
benyttes som rådgivende organ for HRS i akuttmedisinske spørsmål.
Regionens redningsskvadron er plassert på Sola i Rogaland
AMK-SiR er i henhold til ny forskrift om Skipsmedisin AMK-sentral for Nordsjøen
med et utvidet og nært samarbeid med HRS
Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin er foreslått opprettet ved Sentralsjukehuset
i Rogaland (Jf. Styresak 00/02).

Den nye forskriften gir klar systembeskrivelse, ansvarsfordeling, organisering og beskriver
klart det regionale ansvaret.

Forslag til vedtak
Styret i Helse Vest RHF utpeker Helse Stavanger HF ved AMK-SiR til å fylle den funksjon
som fremgår av forskriftens intensjon i en regional katastrofesituasjon.

