
NOTAT  
 
Fra: Administrerende direktør 
 
Til: Styret i Helse Vest RHF 
 
Dato: 20.02.2004  
 
Tema: GJENNOMGANG AV DE PREHOSPITALE TJENESTENE – FORSLAG  OM 

YTTERLIGERE UTSETTELSE AV GJENNOMGANGEN 
 
 
Bakgrunn 
 
I styringsdokument til Helse Vest RHF for 2003 forventes det at Helse Vest RHF foretar en 
gjennomgang av organisering av den akuttmedisinske kjeden, jfr pkt. 3.2.9. Gjennomgangen 
må skje i lys av planlagte strukturtiltak og endringer i oppgavefordeling i regionen og ha 
fokus på å sikre befolkningen et faglig forsvarlig akuttmedisinsk tjenestetilbud. 
Gjennomgangen skal bl.a. omfatte: 
 

• aksess- og reaksjonstid i AMK-sentralene 
• hensiktsmessig ordninger for basestruktur og ressursutnyttelse 
• kompetansekrav i ambulansetjenesten 

 
Når det gjelder luftambulansen understrekes det at de regionale helseforetakene må: 
 

• etablere retningslinjer og rutiner for ivaretakelse av ”sørge for” ansvaret for 
luftambulansetjenesten 

• følge opp de forpliktelser som følger av kontraktene på en aktiv måte 
• sikre at den transportmessige og medisinske delen av virksomheten integreres 
• etablere rutiner og retningslinjer for oppfølging av HMS-området for tjenesten 

 
Det forventes videre at det etableres egnede systemer for ivaretakelse av nasjonale hensyn i 
luftambulansetjenesten, herunder at det sikres forsvarlig beredskap og at det etableres faste 
rutiner og kanaler for informasjon. 
 
I arbeidet bør Helse Vest RHF ivareta nødvendig kontakt med Sosial- og helsedirektoratet i 
forhold til direktoratets oppgaver knyttet til sikkerhet, kravspesifikasjon og standardisering. 
 
De styringssignalene som her er gitt til Helse Vest RHF, er fulgt opp i styringsdokumentet til 
helseforetakene for 2003.  
 
Kommentarer 
 
1. Fremdrift 
 
Helse Vest RHF har hittil avventet oppstart av dette prosjektet og styret er tidligere orientert 
om dette i notat datert 21.08.03. Det har flere årsaker: 
 



• Vi har gjennomført et omfattende funksjonsfordelingsprosjekt hvor akuttfunksjonene 
har en sentral plass. Oppfølging av dette prosjektet foregår fortsatt. 

 
• Det vil være hensiktsmessig at akuttfunksjonene er lagt før vi går nærmere inn i de 

prehospitale tjenestene. Det gjelder også behandling ved akutt hjerteinfarkt, 
organisering av PCI-behandling. 

  
• Det er under utarbeidelse ny forskrift. Forskriften vil omfatte følgende områder; 

medisinsk nødmeldetjeneste, legevakt i primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten og 
telemedisin. Forskriften har latt vente på seg men ventes nå klar i løpet av 2004. 

 
• Gjennomgangen av de prehospitale tjenestene er et omfattende arbeid som vil 

involvere mange aktører og reise følsomme problemstillinger. 
 

• Det er i helseforetakene allerede satt fokus på tjenestene. 
 
Hittil er det først og fremst Helse Midt-Norge som har hatt en større gjennomgang av de 
prehospitale tjenestene av RHF-ene. Det kan i dette arbeidet være hensiktsmessig med et 
samarbeid mellom flere regionale foretak. 
 
Det foreslås på denne bakgrunn ytterligere utsettelse med følgende fremdrift i prosjektet: 
 

• Prosjektet planlegges høsten 2004  
• Selve arbeidet starter tidlig våren 2005 
• Sluttbehandling i HF-ene og RHF juni 2005 

 
Det forutsettes at nødvendig høring er gjennomført før sluttbehandling i juni 2005. 
 
 
 
 


