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Vedlegg 1  Oversikt over relevante lover og regler.  
 
 (kilde – Plan for prehospitale tjenester Helse Midt – Norge) 
Hovedhjemmel: Lov om spesialisthelsetjenester av 2. juli 1999  
Formålsparagrafen, § 1-1:  
Lovens formål er særlig å:  
1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming  
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet  
3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud  
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig  
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og  
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene  
De prehospitale tjenester skal blant annet ha som en av hovedmålsettingene i sitt 
arbeide å bidra til å sikre at befolkningen i regionen gis et LIKEVERDIG 
Tjenestetilbud 
Hvem har ansvaret? § 2-1 bokstav a):  
- de regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller 
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon, herunder 3. akuttmedisinsk beredskap og 4. medisinsk nødmeldetjeneste, 
luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt.  
 
Hva krav stilles til den akuttmedisinske beredskapen, ambulanse- og 
nødmeldetjeneste, hvordan utformes de?  
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§ 2-2: - helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være 
forsvarlige. 
  
Hva innebærer dette?  
Rettslig standard- utpreget skjønnsmessig begrep - hvem definerer innholdet i 
begrepet ”forsvarlig”?  
Lovgiver gjennom departementet via forskrifter og rundskriv – det regionale 
helseforetaket fyller videre ut og tar de mer detaljerte vurderinger.  
 
Fra rundskriv I 59/2000:  
Utgangspunktet er at innholdet i tjenesten skal være i samsvar med en 
minstestandard. I dette ligger blant annet at ledere må etablere rutiner som i størst 
mulig grad sikrer at menneskelig svikt ikke skjer. Dersom svikt først skjer, bør 
systemet fange dette opp for å begrense skadevirkningene og for å unngå at 
tilsvarende feil skjer igjen.  
Bestemmelsen gjelder på alle ledelsesnivå. Den innebærer at funksjoner som 
planlegging, utbygging, organisering, drift og vedlikehold av helsetjenester må 
innrettes på måter som gjør at forsvarlighetsnormen kan etterleves.  
 
Lov om helsepersonell av 2.juli 1999 nr 64:  
§ 3 definerer begrepet ”helsepersonell:  
Med helsepersonell menes i denne lov:  
1. person med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49  
2. personell i helsetjenesten eller i apotek som yter helsehjelp  
I tillegg omfattes disses medhjelpere, samt elever og studenter under opplæring.  
§ 4 presiserer kravet til forsvarlighet i yrkesutøvelsen:  
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets 
karakter og situasjonen for øvrig.  
§ 7 regulerer plikten til øyeblikkelig hjelp 
§48 stiller krav om autorisasjon for bl.a. ambulansearbeider.  
§49 gir rett til å søke om lisens for den som ikke fyller kravene for autorisasjon  
Kun de som har autorisasjon eller lisens kan benytte tittelen.  
 
Lov om pasientrettigheter av 2.juli 1999 nr. 63  
§ 2-1 lovfester at pasienten har krav på øyeblikkelig hjelp.  
Hva er øyeblikkelig hjelp?  
Kravet til responstider er bare en anbefalt standard. 
Hjelpen må gis så raskt at kravet til forsvarlighet oppfylles.  
 
Forskrifter  
Forskrift for akuttmedisin utenfor sykehus: 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 
2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 
 
Forskriften gjelder for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
§ 1. Formål 
Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til 
det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den 
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akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann, politi og 
hovedredningssentralene. 
 
§ 3. Definisjoner 
Med akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus menes i denne forskrift medisinsk 
nødmeldetjeneste, kommunal legevaktordning og ambulansetjenesten. 
Med akuttmedisin menes kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling 
og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder 
akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og 
helse. Med akuttmedisinsk beredskap menes forberedte tiltak som iverksettes for å 
sikre befolkningen nødvendige akuttmedisinske helsetjenester. 
 
Forskriften inneholder bestemmelser som gir føringer for samvirke mellom de ulike 
deltagere som til sammen utgjør de prehospitale akuttmedisinske tjenester. Det 
stilles klare krav til samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og legevakttjenesten 
/ kommunehelsetjenesten. Videre gir forskriften detaljerte føringer for organisering og 
drift av: 

- Medisinsk nødmeldetjeneste 
- Kommunal legevaktordning 
- Ambulansetjenesten. 

Forskriftens bestemmelser i forhold til disse tjenestene omhandles i de kapiteler i 
denne plan hvor disse tjenestene gjennomgås.     
 
 
Endringsforskrift av 10. november 2005 – godkjenning av kjøretøy (Ambulanse) 
Forskriften stiller krav til utforming, utstyr og godkjenning av ambulanser. 
I forskriften henvises det til standarden NS EN 1789 når det gjelder krav til utstyr i 
ambulansen. De regionale helseforetakene har fått ansvaret for godkjenning av 
ambulansekjøretøyer. Kommandobiler skal i tillegg anbefales av politimesteren i det 
området som ambulansetjenesten tilhører.  
 
Forskrift om organisering og finansiering av ambulansebåttjenesten og 
skyssbåttjenesten for helsepersonell av 20-12-00 nr 1553  
Forskriften gjelder også båter som inngår i de regionale helseforetakenes 
ambulansebåttjeneste og som også benyttes til syketransport og skyss av 
helsepersonell.  
Det stilles krav til planlegging sammen med kommunene og fylkestrygdekontorene.  
Plan skal ha tidshorisont på minst fem år, og skal revideres minst hvert femte år. 
Planen skal omfatte fartsområde, stasjonering, båtbehov, bemanning og 
beredskapsplan, antatt omfang av ambulanseoppdrag, syketransport og 
skyssoppdrag for helsepersonell, beregning av kostnader (inkl. båtkjøp og 
investeringer), behov for faste ambulansebåter, behov for ambulansebåter til 
leilighetsskyss, krav til båtenes responderingstid, retningslinjer for bruk av 
ambulansebåt til syketransport og skyssoppdrag for andre.  
Anbudsinnhenting, fastsetting av skyssgodtgjørelse, utbetaling av godtgjørelse for 
ambulanseoppdrag foretas av det regionale helseforetaket.  
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Rundskriv:  
Rundskriv I-43/2000 om ambulansetransporter over fylkesgrensene med bil og båt.  
Gir regler om oppgjør mellom regionene vedrørende utgifter til transport med bil og 
båt. (Det pågår for tiden et arbeide med sikte på å utvikle en ny avtale som skal 
avklare ansvar og kostnadsfordeling ved pasienttransporter over foretaksgrensene).    
 
Grunnlag for øvrig  
Lov om helsetjenesten i kommunene (Lov 1982 – 11 – 19 nr. 66)  
Lov om endringer i lov, «Om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover 
(fastlegeordningen)» 2000-04-14 nr.33 
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (Lov 1984 – 03 – 30 nr. 15)  
Lov om pasientrettigheter, pasientrettighetsloven (Lov 1999 – 07 – 02 nr. 63)  
Lov om Helseforetak (Lov 2001-06-15 nr. 93)  
Lov om helsemessig og sosial beredskap (Lov 2000-06-23 nr. 56)  
Forskrifter  
Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i 
kommunikasjonsberedskap (FOR 2000-12-20 nr. 1556)  
Rundskriv og publikasjoner 
Ansvarsforhold i ambulansetjenesten (IK-35/97)  
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (2.1 utg., Den norske legeforening/Lærdal 205) 
Vedrørende funksjonen vakthavende AMK-lege (vedlegg til IK 35/97)  
Utvidet bruk av halvautomatisk defibrillator (IK –3/99)  
Krav til dokumentasjon og bruk av lydlogg (IK-7/99)  
Døgnkontinuerlig legevakttjeneste (IK-13/99)  
Medisinsk nødmeldetjeneste helseradionettet (IK-19/99)  
Kriterier for rekvirering av ambulanse (IK-16/99)  
Statens helsetilsyn IK 2531 1966 "Taushetspliktens betydning for samarbeidet 
mellom medisinske nødetater og andre nødetater" 
Statens Helsetilsyn IK 7/99 ”Krav til dokumentasjon og bruk av lydlogg” 
NOU nr. 9 (1998)  ”Hvis det haster. Faglig krav til akuttmedisinsk beredskap” 
St. meld. Nr. 43 (1999-2000) ”Om akuttmedisinsk beredskap” 
Helsetilsynets brev til Nordlandssykehuset HF Lofoten av 31.03.05 (”Skrovasaken”) 
KOKOM - rapport: Kommunikasjon og samhandling 1.-,2.- og 3.-linjetjenesten 
KOKOM -rapport ”Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LV - og 
AMK - operatører 
Rapport fra Helsetilsynet 7/ 2006 
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Vedlegg 2  System modeller – prehospitale tjenester 
 
For å skaffe informasjon og forståelse for sammenheng og forhold, som har 
betydning for utøvelsen av oppgaver innen helseregionen må det anvendes en 
analysemetodikk som er basert på strukturell dekonstruksjon av systemnivå. Faktorer 
som har betydning for pålitelighet og sikkerhet kan ligge mer eller mindre skjult på 
flere nivå. Fra overordnet nivå der lover og rammevilkår for den prehospitale 
tjenesten utarbeides ned til det utøvende nivå der det enkelte ambulanseoppdrag 
gjennomføres. Den vertikale modellen (figur 1) er en av flere modeller som kan 
benyttes til strukturert kommunikasjon rundt tema risikoidentifisering, sikkerhet og 
pålitelighet innen systemet prehospitale tjenester. Flere modeller kan ha noenlunde 
likt utgangspunkt men har til tross for dette ha forskjellige tilnærminger og mål. 
 

 

Figur 1 Forhold som påvirker drift - Vertikal - modell Rasmussen 1994 

Modellen illustrerer de forskjellige nivå hvor styrende dokumenter og rammer for drift 
besluttes på ett nivå og hvor konsekvenser for disse kommer for en dag på et annet 
nivå. Den vertikale modellen fremhever nødvendigheten av samvirke mellom de ulike 
nivåer i organisasjonen. Skal de prehospitale tjenester være av god kvalitet med stor 

Forsknings 
disipliner 
 
 
 
Politisk, vitenskap, 
jus, økonomi og 
sosiologi. 
 
Økonomi, 
organisasjons- 
sosiologi 
 
 
 Ledelse og 
organisasjon – 
Hekse Region – 
prehospital tjeneste 
 
 
 
 
 
 
 
Psykologiske 
forhold, human 
factors og  
menneske – 
systembruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuitet & 
ferdigheter 

Regjering 
Sikkerhet- og 

 Ulykkesanalyser 
Vurdering 

 
 

Lovgivere 
Lover 

Hendelses 
Rapporter 

Vurdering 
 
 

Bedriften 
Reguleringer 

Arbeids 
Revisjoner 

Vurdering 
 
 

Policy     
Ledelse 

 
Registrering og 

 Rapporter 
Vurdering 
 
 

Ansatte 
Planer  
 

Observasjoner,  
Data 

Vurdering 
 

 
Arbeid 

Handling 
 
 

”The sharp End” 
Utøver nivå 

Påvirkning fra 
omgivelsene 

 
 
 

Forandring i politisk 
klima og årvåkenhet 

 
 

 
 

 
 
 

Endringer i 
markedssituasjonen 
og økonomisk press 

 
 
 

 
 
 

Endringer i kunnskap 
og utdannelsesnivå 

 
 
 
 

Læringssirkel 
 
 
 
 

Høy grad av 
teknologisk utvikling 

 

Offentlig 
opinion 

Aktørnivå Rammebetingelser Virkemidler 

Vedlegg til plan prehospitale tjenester 31.12.07 5



grad av pålitelighet må alle nivåer i organisasjonen fungere. Det må være samsvar 
mellom krav som stilles og tilgjengelige ressurser.  
 
En av utfordringene er at virksomheten i de prehospitale tjenester i begrenset grad 
preges av helhetlige analyser og valg av overordnede felles målsettinger. Gode 
modeller vil kunne bidra til å gi forståelse for sammenhenger og dermed gi bedre 
grunnlag for beslutninger og disposisjoner som skal tas på høyere nivå. 
Helhetlige analyser og valg av felles overordnede målsettinger samt definert prosess 
og system for evaluering av resultat er bærende elementer innen den prehospitale 
tjenesten. 
 

 

Prehospitale tjenester - kvalitet 

   
   

Struktur Prosess Resultat 

 
Figur 2 Bærende elementer – prehospitale tjenester.  
 
Modellen (figur2) synliggjør at kvaliteten i tjenestetilbudet er avhengig av faktorene, 
struktur, prosess og resultat. De ulike faktorene påvirker og er gjensidig avhengig av 
hverandre. Det er her mulig å etablere system for kvalitetsindikatorer. Det er vanlig 
å dele inn kvalitetsindikatorer i struktur-, prosess- eller resultatmål. Strukturmål retter 
seg mot forhold som helsesystemets kapasitet, personalets kompetanse, osv. 
Prosessmål evaluerer i hvilken grad klinisk praksis er i samsvar med det som anses 
å være optimale prosedyrer for utredning og behandling. Resultatmål gir informasjon 
om de helsemessige effektene av behandlingen, for eksempel funksjon eller 
overlevelse. Det foreligger ikke konsensus om hvilke av disse kvalitetsmålene som 
helst bør velges, eller hvordan sammenhengen mellom dem er. Ulike tilnærminger 
har sine fordeler og ulemper, og det er viktig at det tas hensyn til dette ved 
utviklingen av indikatorsystemene.  
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Figur 3 - "The Utstein Formula of Survival"- "The Utstein Education Paper" -  Resuscitation 2003. 

The Utstein Formula of Survival vektlegger tre faktorer som er av vesentlig betydning 
for å sikre så høy overlevelse som mulig. De prehospitale tjenestene må ha en god 
medisinskfaglig forankring. Effektiv og kvalitativt god fagutvikling skal sikre at 
personellet har relevant oppdatert kunnskaper og ferdigheter. Videre må de 
prehospitale tjenester ha en organisering som sikrer at pasientene får riktig hjelp 
innen akseptable tidsfaktorer. Organiseringen må også legge til rette for at 
personellet kan vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse. Videre må det sikres 
at utstyret som brukes er relevant og i orden. Det er viktig at de prehospitale tjenester 
har en god dokumentasjon og løpende kan monitorere de enkelte faktorenes 
betydning på overlevelse og andre kvalitetsindikatorer.   
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Figur 4 The learning circle – Laerdal Medical.  

 
Modellen ”The Learning Circle” kan brukes som grunnlag for å sikre en helhetlig og 
strukturert tilnærming til fagutvikling i de prehospitale tjenester.  
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I sentrum av modellen er et system hvor kompetansekartlegging og tiltak som 
iverksettes dokumenteres. Dette gir den nødvendige oversikt og grunnlag for å 
planlegge tiltak for kompetanseutvikling. 
Modellen viser at de ulike tiltak som iverksettes utfyller hverandre og utgjør en helhet. 
Sammenhengen mellom veileding og refleksjon i forhold til klinisk praksis, studier av 
faglitteratur, øvelse på enkeltferdigheter, mikrosimulering ved PC-er og simulering av 
team kommer tydelig frem. Det er en klar utfordring for de prehospitale tjenestene i 
Helse Vest å etablere velfungerende læringssirkler som brukes på en strukturert og 
bevisst måte for å sikre at personellet i tjenestene har den nødvendige kompetansen 
til å møte nåværende og fremtidige utfordringer.     
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Vedlegg 3  Befolkningsutvikling 
 
 
(PDF filen fra Elfinn  - befolkningsutvikling settes inn her) 
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Vedlegg 4  Medisinskfaglige utfordringer 

 
Medisinskfaglige utfordringer: 
Forventede medisinskfaglige utfordringer for de prehospitale akuttmedisinske 
tjenestene i Helse Vest.  
Utviklingstrekk som vil føre til et økende press og endrede krav til prehospital 
akuttmedisin: 
 
Sentralisering av behandlingstilbud - funksjonsfordeling. 
To forhold taler for en økende grad av sentralisering av behandlingstilbud: 
 Funksjonsfordeling 

Ny organisering av sykehusene med foretaksmodell har satt økende fokus på 
økonomi. De enkelte sykehus er et av flere i samme foretak og for å rasjonalisere 
driften er de fleste foretak i gang med å fordele funksjonene mellom sykehusene. 
I fremtiden må man regne med at det blir færre sykehus med akuttfunksjoner. De 
mindre sykehusene vil i akuttmedisinsk sammenheng bli brukt til stabilisering før 
videretransport til større sykehus. Intensivmedisin vil i økende grad bli sentralisert.  
Disse forholden vil medføre økende antall transporter av dårlige pasienter mellom 
sykehusene, noe som vil øke kravet til kompetanse hos ambulansepersonellet. 
Man må også påregne økning i luftambulanseoppdrag samt 
ambulansetransporter som krever følge av anestesilege. 

 
 Spesialisering 

Den sterke tilveksten i medisinsk kunnskap har gjort det umulig for den enkelte 
helsearbeider å beherske hele feltet. Mange undersøkelses- og 
behandlingsmetoder krever så mye trening og erfaring at de må utføres av 
spesielt trenede personer. Alt dette har ført til at medisinen er blitt - og kommer til 
å bli - stadig mer spesialisert.( Hvis det haster, NOU 1998:9.) 
Det blir stadig vanskeligere for mindre sykehus å rekruttere spesialister. Dette 
skyldes flere forhold. De mindre sykehusene har fram til i dag drevet generell 
medisinsk og kirurgisk utredning og behandling med leger som har behersket et 
bredt spekter av faget og som har hatt bred vaktkompetanse. Nye spesialister 
som utdannes er subspesialister og har ingen slik bred erfaringsbakgrunn. De 
søker seg til sykehus hvor de får brukt sin spesialkompetanse og ikke risikerer å 
måtte delta i en vaktordning de ikke er kompetente til å gå i. Disse forholdene 
tvinger fram en funksjonsfordeling og sentralisering av behandlingstilbud, samt en 
reduksjon i antall sykehus med akuttfunksjoner og med derav følgende økende 
press på ambulansetjenesten.  

  
Større legevaktsdistrikter – stasjonære legevakter  
Legevaktstjenesten er i endring med stadig større legevaktsdistrikter og stasjonære 
legevakter. Tidligere var primærlegene hjørnesteinen i den prehospitale 
akuttmedisinen. Fortsatt er dette en del av primærlegens arbeidsoppgaver og ansvar, 
men de senere årene, og spesielt i de større byene, har ambulansetjenesten i stadig 
større grad overtatt den akuttmedisinske behandlingen utenfor sykehus. Utviklingen 
med større legevaktsdistrikter og stasjonære legevakter fører til at primærlegene i 
stadig mindre grad deltar i det akuttmedisinske arbeidet. Legevaktslegens vil i mindre 
grad være i stand til å delta grunnet større avstander samtidig som legevaktslegens 
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akuttmedisinske kompetanse vil avta. I slike sammenslåtte legevaktdistrikter vil også 
legevaktslegens kjennskap til befolkningen og lokale forhold reduseres.  
Dersom man ikke kan snu denne utviklingen må man påregne at 
ambulansepersonellet i stadig større grad må operere uten "legebackup”. 
  
Medisinsk utvikling 
Det blir i årene fremover et økende antall eldre og flere som lever med kronisk 
sykdom. Samtidig er det en stadig akselererende utvikling i medisinske 
behandlingsmuligheter og befolkningen blir i økende grad seg bevisst sine rettigheter 
og muligheter. Presset på spesialisthelsetjenesten vil øke og vil føre til økende antall 
øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus. Utviklingen går også i retning av at avansert 
medisinsk behandling skal starte prehospitalt. Dette krever økende grad av 
delegering av behandlingsoppgaver med derav følgende behov for kompetanse både 
hos AMK personalet og ambulansepersonellet. I tillegg kreves gode rutiner og 
prosedyrer. Sannsynligvis vil behovet for større grad av deltakelse fra 
spesialisthelsetjenesten i den prehospitale behandlingen øke, jfr prehospital 
thrombolyse ved behandling av hjerteinfarkt. Enkelt laboratorieutstyr, elektronisk 
data-, lyd- og bildeoverføring gjør at leger på sykehus vil kunne veilede legevakts- og 
ambulansepersonalet. 
 
Juridiske forhold 
Utviklingen går i retning av stadig økende fokus på feilbehandling både fra 
myndigheter, befolkning og media. Dette øker bl.a. kravet til kompetanse og 
dokumentasjon.  og det fører til mange "for sikkerhets skyld innleggelser".  
 
Konklusjon 
Prehospital akuttmedisin vil være en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Under 
oppsummeres en del utfordringer og forhold som det må tas stilling til for å møte de 
fremtidige utfordringene. Økt belastning av ambulansetjenesten, både med tanke på 
antall oppdrag og krav som oppdragene stiller. 
 Legevakttjenestens rolle i prehospital akuttmedisin? 
 Ambulansetjenesten bør styrkes.  
 Utdanningen av ambulansepersonell må styrkes. 
 Økt bruk av telemedisin i prehospital akuttmedisin? 
 Intensivambulanser i foretakene?  
 Flere legebemannede ambulanser/utrykningsbiler? 
 Styrking av luftambulansetjenesten?  
 
Økt kvantitativ og faglig belastning på AMK 
 Bemanningen i AMK. Definisjon av minimumsbemanning? 
 Utdanningen for AMK personell. Egen spesialutdannelse for alle operatører?  
 AMK legefunksjonen. Må gjennomgås og styrkes? 

 
Økt antall øhj innleggelser 
 Styrke samhandlingen med kommunehelsetjenesten? 
 Etablering av formaliserte akuttmedisinske team? 
 Samlokalisering av ambulanse og legevakt, samt utrykningsbil til legevakt i 

samvirke med ambulansetjenesten?   
 Kan en økt prehospital innsats fra spesialisthelsetjenesten forhindre innleggelser?   
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 Økt bruk av telemedisin? 
 Prehospital spesialistvurdering/behandling? 
 
 

 

Vedlegg 5  Teknologiske utfordringer 
 

Teknologisk utvikling 

Den teknologiske utvikling vil gi nye muligheter for utvikling av tjenestetilbudet og vil 
gi utfordringer til de prehospitale tjenestene.  
 
Nåværende utfordringer Helseradionettet.  
Helseradionettet er et lukket radiosamband som benyttes av AMK, legevaktsentraler, 
ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten. Helseradionettet er p.t. den måten en 
kan og skal utalarmere personell i vaktberedskap. Med en rekke forbehold aksepterer 
Datatilsynet bare bruk av helseradionettet i en overgangsperiode fram til det nye, 
avlyttingssikre og landsdekkende digitale nødnettet blir etablert i årene fram til 2010. 
Det nye nødnettet omtales under «Fremtidige utfordringer». 
 
Ambulanse 
Ambulansetjenesten tar i økende grad i bruk ny teknologi. Eksempler er elektronisk 
kartverk med formidling av oppdrag fra AMK direkte i kart og utstyr for oversendelse 
av EKG til hjerteavdeling på sykehus. I driftsorganisasjonen for prehospitale tjenester 
i de enkelte foretakene er det begrenset med ressurser tilgjengelig for å følge opp å 
sikre at systemene fungerer til en hver tid. Videre er det i liten grad ressurser til å 
følge utviklingen nasjonalt og internasjonalt og til å gjennomføre prosjekter for 
utprøving av ny teknologi.  
Tjenesten er i dag svake på enhetlig elektronisk registrering av dokumentasjon. 
Ambulansetjenesten i Helse Vest fører i dag dokumentasjon på papirjournaler. 
Resultatet er manglende styringsdata for utvikling av tjenestene. Noen av tjenestene 
etterregistrerer journalene i databaser. Dette er en unødig arbeidskrevende prosess. 
Manuelle registreringssystemer øker faren for feilregistreringer. Ambulansetjenesten i 
Helse Vest bruker forskjellige databaser for dokumentasjon og tjenesten mangler 
enhetlige rapporter som er nødvendig for styring og utvikling av tjenestene. 
Internasjonalt finnes gode systemer for elektronisk ambulansejournal og rapporter. 
Ambulansepersonell er utsatt for sikkerhetsrisiko i arbeidet. Ny teknologi kan gjøre 
det mulig å nøyaktig lokalisere den som varsler at han er i nød.  
 
AMK 
Nødmeldetjenesten var i sin tid beskrevet å skulle benytte tre sambandsveier: 
telefoni, radiosamband og digitale trafikkveier. Bare de to første er tatt i bruk mens 
det bare i liten grad er satt i drift løsninger som overfører data mellom AMK-AMK og 
AMK-Legevaktsentralene. Det som fungerer greit er overføring av kartposisjoner og 
tekstmeldinger mellom AMK og ambulansene. Det er til stor hjelp og øker kvaliteten 
på tjenesten.  
For internt bruk i AMK er det utviklet særnorske dataløsninger for bruk i AMK; 
 
AMIS for registrering av hendelsene. Det er misnøye med brukergrensesnittet. 
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Transmed for visning av digitale kart med lokalisering av innringer og ambulanse. 
Mobiltelefon kan bare lokaliseres innen et (stort) område, ikke som posisjoner. 
 
Medisinsk Indeks som brukes til utspørring og veiledning av innringer. Det er i dag et 
papirbasert system som det er ønskelig å få utviklet videre til en elektronisk basert in-
deks. Det er noe arbeid i gang med dette, men det er usikkert om organisering og 
finansiering av utviklingen er godt nok ivaretatt og om arbeidet har tilstrekkelig rask 
fremdrift. 
 
Noen sentraler har avtale med kommuner om mottak av trygghetsalarm. Dette krever 
en egen dataapplikasjon som med fordel kunne vært en integrert modul i AMIS. 
Tradisjonen med utvikling av særnorske og egenutviklede løsninger har gjort at man 
har vent seg til at nødvendige applikasjoner skal utvikles nærmest på dugnad til 
lavest mulig pris. Dette er en trussel mot fremtidig utvikling av de prehospitale 
tjeneste. Det er ikke nok fokus på utvikling og det settes ikke av tilstrekkelige 
ressurser. Dersom man sammenligner AMIS med tilsvarende produkter som brukes i 
store prehospitale tjenester i utlandet, kan man stille spørsmål med om AMIS vil 
kunne tilfredsstille fremtidens behov eller om man må satse på et annet system. 
Fordelen med å satse på et system som brukes av store tjenester internasjonalt vil 
være at det vil kunne sikre et system i kontinuerlig utvikling. Dette må veies opp mot 
at AMIS i dag brukes av praktisk talt alle AMK sentraler i Norge. 
  
Teknologisk utvikling, medisinsk teknologi, telemedisin 
Den teknologiske utviklingen fram til i dag kunne ikke på noen måte forutsees for 
noen få titals år siden. På samme måte kan vi ikke se spesielt langt inn i framtiden 
om hva som vil komme, ei heller hva som vil kunne være til hjelp i prehospital 
medisinsk virksomhet. Vi vil peke på noen hovedtrender som kan forventes: 
 
Utviklingstrend elektronisk utstyr: 
Datakraften vil øke.  
Lagringskapasiteten vil øke. 
Størrelsen på enhetene vil bli vesentlig mindre. 
Kraftforbruket vil reduseres. 
Batterier vil bli mindre med større kapasitet. 
Prisen vil synke, spesielt for utstyr som kan lages til det brede publikum pga store 
antall.   
Enklere programmering gjør at det blir lettere å lage avanserte programbaserte 
løsninger.  
Elektronisk utstyr vil utvikles til å utnytte mange bredbåndsveier som vil øke i 
hastighet, utbredelse og type. Utstyret vil være i en «sky» av bredbånd der beste og 
billigste vei blir valgt automatisk. 
 
Medisinsk teknikk / telemedisin / varsling 
Det vil komme diagnose- og testutstyr som vi ikke kan forestille oss i dag, men som 
helseforetakene og de prehospitale tjenestene må ta hensyn til og utnytte når det 
kommer. Det vil bli en utfordring å velge de teknologier og løsninger som 
helsevesenet skal satse på, og gjennomføre disse koordinert som landsdekkende 
systemer.  
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Det vil komme automatiske alarmeringssystemer som varsler når en persons 
medisinske status forandrer seg. Dette vil kunne øke antallet utrykninger for 
ambulansetjenesten. Måle- og diagnoseutstyr vil kunne være kroppsnært i klærne 
eller opereres direkte inn i kroppen og kommunisere via trådløst bredbånd.  
Nanoteknologi vil gi nye muligheter for undersøkelse og behandling 
Det vil lages medisinsk diagnose- og testutstyr til så lave priser at store deler av 
befolkningen vil kunne anskaffe dette til privat bruk. Utstyret vil ha datakraft nok til å 
kunne stille tentative diagnoser og gi råd om tiltak. Eksempler på dette er utstyr for 
undersøkelse av: blodtrykk, EKG, EEG, hjertelyd, blod- og urinprøver, ultralyd, 
røntgen. Pasienter vil bære eller ha implantert monitoreringsutstyr som registrerer 
endringer og gir alarm.   
Eldrebølgen og mangel på omsorgspersonell vil medføre et press på å installere 
elektronisk overvåkingsutstyr og styring av funksjoner i hjemmet for at de eldre skal 
kunne klare seg lengre i eget hjem.Ulike typer roboter vil kunne gjøre noe av arbeidet 
Det vil bli mulig å knytte elektronisk diagnose- og testutstyr via 
bredbåndforbindelsene til medisinsk kompetanse lokalt og fjernt. Det vil kunne vokse 
opp et marked for fjernmedisinhjelp.  
Det er mulig at det om noen år vil EU kreve installasjon av kollisjonsdetektorer i alle 
biler (eCall). Ved kollisjon under gitt betingelser vil en nødsentral bli varslet 
automatisk med angivelse av data om kollisjonen (hastighet, GPS-posisjon etc). 
Nødsentralen avgjør om det skal sendes ut redningsressurser. Tjenesten vil kunne 
øke overlevelsesraten, men også bli årsak til mange (og til dels unødvendige) 
utrykninger fra ambulansetjenesten. 
Det vil bli vanligere med GPS-utstyr knyttet til- eller integrert i mobiltelefoner. Ved 
anrop til nødsentral kan lokalisering skje direkte. 
For å åpne nye markeder for utstyr som nevnt over, vil det måtte utvikles åpne 
standarder for hvordan utstyret kommuniserer med- og overfører informasjon. 
Nødsentralene må på sin side anskaffe nødvendig mottaksutstyr.  
 
 
Pasientinformasjon og sikkerhet 
Når publikum trenger medisinsk behandling, vil de forvente at helsevesenet har et 
internt elektronisk system for utveksling av pasientinformasjon som sikrer at den 
behandling de får, er best mulig. Det vil forventes at helsepersonell har tilgang til 
pasientens informasjon helt inn i hjemmet. Utveksling av pasientinformasjon mellom 
aktørene i helsevesenet reiser mange problemfylte spørsmål, både teknologisk og 
informasjonssikkerhet. Det vil bli behov for informasjonsutveksling mellom de 
offentlige og kommersielle tjenestetilbyderne.  
 
De prehospitale tjenestene må tilpasse seg 
De prehospitale tjenestene vil i økende grad måtte tilpasse seg den teknologiske 
utviklingen. De må ha utstyr som gjør dem i stand til å hjelpe befolkningen med råd 
basert på den informasjon som blir tilgjengelig fra det tekniske utstyret og 
informasjonsdatabasene og knytte pasienten videre til rett kompetanse vedlagt 
relevant informasjon.  
Blir de prehospitale tjenestene liggende etter kompetansemessig, vil de bli overkjørt 
av kommersielle interesser. Der det er kommersielt interessant vil det bli bygget opp 
parallelle tilbud, i første omgang i byene. 
Vi vil kunne få et A- og B-lag også innen de prehospitale tjenester. De offentlige 
AMK- og legevaktsentralene kan havne i B-laget. For å henge med må de utvikle sitt 
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tilbud i pakt med den teknologiske utviklingen og være konkurransedyktige for 
publikum. 
 
 
 
Fremtidige utfordringer 
 
Nytt nødradiosamband 
Myndighetene har vedtatt å bygge et nytt digitalt radiosystem, det såkalte nødnettet. 
Dette blir et spesielt sikret samband med krypteringsmulighet. Det er først og fremst 
et talesamband og vil ha begrenset mulighet til å overføre digitale data.  
Myndighetenes vedtak går ikke lenger enn at sambandet skal installeres i 52 
kommuner på Sør-Østlandet, den såkalt fase 0. Erfaringene med denne 
installasjonen vil avgjøre om det vil bli bygget ut i resten av landet. Den nasjonale 
infrastrukturen vil bli driftet av en felles driftsorganisasjon under Justisdepartementet. 
I tillegg må hver nødetat ha en egen nasjonal organisasjon for å ivareta de 
etatsspesifikke sidene ved sambandet. Hver helseregion må stå for «utrulling» av 
helsevesenets del av sambandet i egen region. For Helse Vest er dette planlagt i 
2009-2011. 
Det er en viss frykt for at det blir de Østlandsspesifikke problemene i fase 0-
prosjektet som vil påvirke de valg som gjøres mht programmering av funksjonaliteten 
i nettet, valg som vil bli gjeldende for resten av landet.  
 
Nye digitale hjelpe- og kommunikasjonsverktøy 
Det nye nødnettet vil ikke kunne konkurrere i hastighet og funksjonalitet med de nye 
kommersielle mobiltelefonsystemene. Vi kjenner allerede til begreper som UMTS, 
3G- og 4G mobiltelefoni, og vi ser at det kommer overføring av bilder, video og data i 
disse systemene. Utviklingen går svært fort, både hva angår overføringsmedie- og 
hastighet, funksjonalitet og på terminalsiden. Vi har ikke fantasi nok til å kunne 
forestille oss hva situasjonen vil være om f.eks. ti år.  
 
AMIS for registrering av hendelser.  
Skal en komme opp på internasjonalt nivå i funksjonalitet, har en to valg: 
- Velge et utenlandsk system og tilpasse det til norske forhold.   
- Sette krav til leverandøren av AMIS om å forsere utviklingen for å komme på nivå 
med utlandet og dekke de behov en har i den norske medisinske nødmeldetjenesten. 
En må være forberedt på en vesentlig høyere pris hvis dette kravet skal 
imøtekommes, men antakelig vil en fortsatt være langt billigere enn de utenlandske 
systemene. 
 
Medisinsk indeks 
Også her finnes internasjonalt anerkjente systemer som kan tilpasses norske forhold. 
Situasjonen blir omtrent som for AMIS at en kan velge mellom å kjøpe fra utlandet 
eller å gå videre med det en har utviklet i Norge. Fagmiljøet i Norge har så langt valgt 
å gå for å utvikle den indeks en allerede har, og tilpasse den til elektronisk format.  
 
Transmed 
Applikasjonen for digitale kart i AMK er i dag et godt fungerende verktøy, men det 
mangler en del funksjonalitet. Dette avhenger til dels av de produkter som Statens 
kartverk kan tilby. Det pågår i 2005 et samarbeid mellom de regionale 
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helseforetakene, HINAS, Statens kartverk, Norge Digitalt og Locus as (som leverer 
Transmed) om en felles interregional avtale om kjøp av kart til AMK, ambulanser og 
primærhelsetjenesten. Det er ønskelig å få bedre rutiner for oppdatering av kart og 
adressedatabaser når det skjer endringer i kommunene samt bedre feilrettingsrutiner. 
Dette kravet inngår i det arbeidet som pågår. 
 
 
Helsenettet 
Det sikre, interne datasambandet mellom helseforetakene har bare i liten grad blitt 
tilpasset de behov som de kunne dekket for den medisinske nødmeldetjenesten. Det 
gjelder f.eks. kommunikasjon mellom helseforetakenes AMK-sentraler, 
meldingsutveksling, overføring av posisjoner for skadested og posisjoner for 
ambulanser osv. Det kunne også vært brukt som et ledd i et system der AMK-
sentraler er reserve for hverandre. Skal AMK kunne benytte helsenettet, må det være 
sikret med redundans og nødstrøm på en måte som gjør at det fungerer når det 
bokstavelig talt stormer som verst.  
 
Lik nasjonal utvikling 
Siden det nye nødnettet ikke vil kunne overføre digitale data i «bredbånd», vil det bli 
nødvendig for den prehospitale tjenesten å supplere med disse nye kommersielle 
systemene. Det er en utfordring å velge ut de systemene som helsetjenesten bør 
satse på. Forskriften om de akuttmedisinske tjenestene har krav til at 
kommunikasjonssystemene skal utformes likt i hele landet. Det offentlige vil ha store 
problemer med å følge opp med vedtak og bevilgninger som er raske nok til at 
helsevesenet kan få utnyttet de muligheter som vil komme. 
Press fra leverandørene, lokale behov, interesser og forskjell i økonomisk evne kan 
føre til lokale valg uten nasjonal samordning. Det er nødvendig å få en nasjonal 
enhetlig utvikling med teknologi tilpasset helsevesenets behov og som fungerer over 
foretaks- og regionsgrensene og overfor de andre nødetatene. KoKom bør styrkes 
for å kunne være helsevesenets rådgiver i slike spørsmål.  
 
Felles nødnummer og felles nødsentraler 
Justisdepartementet presser på for å få innført kun ett nødnummer i Norge. Felles 
nødnummer kan medføre press for å få færre nødsentraler i regionene. Helsevesenet 
har vært negative til at befolkingen skal miste 113 som nødnummer til medisinsk 
nødhjelp. Dersom det likevel blir politisk flertall for dette, vil det ha en rekke 
organisatoriske, praktiske og økonomiske konsekvenser for helseforetakene. Disse 
er ikke utredet.  
 
Befolkingens kontakt med (pre-)hospitale tjenestene 
 
Ny teknologi 
Elektronikkens raske innpass i de tusen hjem vil få betydning også for de 
prehospitale tjenestene. Mangel på samordning og standardisering bremser 
utviklingen i dag, men på lengre sikt er det store muligheter. 
 
Telefoni, IP- og mobiltelefoni 
Fast koplede telefoner slik vi er vant med dem fra Televerkets tid, vil forholdsvis raskt 
bli erstattet av løsninger der en i stor grad bare benytter mobiltelefon og/eller IP-
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telefoni. Den drivende kraften i dette er mobiliteten og den lave prisen. Ulempene for 
befolkningen og de prehospitale tjenestene er  

 liten eller ingen beredskap mot strømutfall 
 en kan ikke ringe nødnummer eller en risikerer å bli rutet til feil nødsentral 
 Lokalisering av innringer blir vanskelig eller umulig.  

 
Ved strømutfall vil store deler av befolkningen kunne miste muligheten til å 
kommunisere og tilkalle hjelp når problemene tårner seg opp og behovet for hjelp er 
størst. Helsevesenet vil da få problemer med å kalle inn sine ansatte, spesielt hvis 
strømbruddet blir langvarig. Dette er en nasjonal beredskapsutfordring. 
Nødsentralene må åpne for publikums bruk av nye kommunikasjonsveier. 
Publikum vil forvente at de kan dra fordel av og benytte sine nye digitale 
kommunikasjonsmidler i kontakt også med AMK, legevaktsentralene og de andre 
nødetatene. Dette kan være SMS og MMS-meldinger, videosamtaler fra 3G 
mobiltelefoner, bredbåndstelefoni fra PC og andre nye kommunikasjonsformer. 
Nødsentralene er befolkningens kontaktpunkt når de er i nød, og sentralene bør 
komme befolkningen i møte ved å åpne for slike kommunikasjonsmåter. 
 
Videosamtaler 
Det begynner å bli vanlig med videosamtaler folk imellom via PC og bredbånd. 
Publikum vil forvente å kunne kommunisere med legevakt- og nødsentraler på 
samme måte. Da kan publikum til en viss grad slippe å reise til nærmeste 
legevaktsentral og de kan få raskere råd og bedre veiledning enn bare med vanlig 
telefon. De prehospitale tjenestene må forberede seg på dette. Bruk av 
videosamtaler kan redusere behovet for at ambulanseressurser brukes til å frakte 
pasienter til legevaktsentral for konsultasjon.  
For å imøtekomme også den del av befolkningen som ikke har tilgang til slikt utstyr, 
kan en tenke seg at det lages videosamtalerom i lokalmiljøene med enkel oppkopling 
til AMK eller legevaktsentral. Sikkerheten kan ivaretas ved å benytte helsenettet. 
Dette ble drøftet i et videomøte høsten 2005 med representanter for Norsk senter for 
telemedisin som kunne tenke seg å bringe det videre som et prosjekt. Denne 
kontakten bør følges opp. 
 
 
 
Telemedisin og de prehospitale pasientene 
Telemedisinmiljøet har i liten grad vært interessert i de prehospitale tjenestene. Dette 
er beklagelig da mye av det prehospitale arbeidet er relatert til medisin og 
kommunikasjonshjelpemidler. Telemedisinmiljøet har betydelige ressurser og kan 
bistå med utviklingsprosjekter.  
 
Internasjonalt arbeid 
Det er nødvendig at de prehospitale tjenestene følger med i og deltar i internasjonalt 
arbeidet innen feltet. EU har viktige komiteer i arbeid, men helsevesenet er ikke så 
sterkt inne i EUs arbeid med nødrelaterte spørsmål, det foregår gjerne på politiets 
premisser.  
KoKom har en viss kontakt i EU, men det er ikke kjent hvor stor innflytelse de har på 
de avgjørelser som blir tatt. Det kunne være ønskelig at den kompetansen som 
KoKom har innen internasjonale spørsmål, i større grad blir gjort kjent og tilgjengelig 
for helseforetakene. 
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Konsekvenser for de prehospitale tjenestene:  
Lavere pris og økende funksjonalitet på tilgjengelig utstyr vil medføre at 
ambulansetjenesten vil får stadig mer avansert utstyr. Krav til økonomi, drift, 
opplæring, øvelse og kompetanse gjør det viktig å velge det utstyret en faktisk skal 
satse på og fortrinnsvis bør dette skje i nasjonal enighet.  
Tjenesten vil bli mer avhengig av det teknologiske utstyret, noe som vil øke både 
risiko og sårbarhet. En må ha tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å ivareta 
teknisk systemansvar.    
Sikkerhet og helse vil få større oppmerksomhet etter hvert som dagens generasjon 
blir eldre. For å ha noen hensikt, må alarmsystemer som er basert på automatisk 
medisinsk måleutstyr, knyttes til et reaksjonsapparat. Det kan være rent 
kommersielle organisasjoner som tar dette markedet. Det er et problemområde som 
må modnes om spesialisthelsetjenesten kan, skal eller bør delta i konkurranse i det 
kommersielle markedet. 
 
 
 

Vedlegg 6  Samferdselsutvikling i Helse Vest - regionen 
 
Statens Vegvesen arbeider med mange parallelle vegprosjekter og de fleste av disse 
har isolert sett liten betydning for de prehospitale tjenestene. Til sammen vil likevel 
tiltakene bidra til endringer som kan ha betydning.  
Statens Vegvesen arbeider ut fra en nullvisjon hva angår ulykker. I praksis er ikke 
bevilgningene i pakt med behovet. På den ene side vil ulykkesreduserende tiltak som 
bredere veier, midtdelere,  færre veikryss, prikkbelastning, høyere bøter, 
fartskontroller, automatisk trafikkovervåking og holdningskampanjer, redusere antall 
ulykker. På den andre side vil økende antall biler, større hastighet og manglende 
vedlikehold ha den motsatte effekt. Mote- og velstandsendringer kan også endre 
bildet. F.eks. gir flere motorsykler på veiene flere dødsulykker. Kvaliteten på 
bilparken er en annen slik faktor. 
Med den bevillingstakt som myndighetene legger opp til, kan en i beste fall oppnå en 
liten reduksjon av det totale antall ulykker. Siden antall biler og antall kjørte kilometer 
er sterkt stigende, er ikke dette noe dårlig resultat, men visjonen om null antall 
ulykker er langt fra å være oppnådd. 

 

Betydning for de prehospitale tjenestene 
Endringer og forbedringer av vegnettet er av betydning for  

 antall ulykker 
 skadenes omfang 
 fremkommelighet for ambulanse og lege 
 kjøretid for ambulanse og lege til åsted og til sykehus 
 pasientens komfort under transport 

Totalt sett vil ikke de store bevilgningene til samferdselstiltak redusere problemene 
for de prehospitale tjenestene. De og det øvrige helsevesenet må håndtere om lag 
samme antall trafikkulykker som i dag. Siden bedre veier vil gi større 
gjennomsnittshastighet, kan dessuten de ulykkene som skjer, gi større skader og 
flere dødsfall.  
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Fremkommeligheten for de prehospitale tjenestene bedres av kortere og bredere 
veier, av tunneler som reduserer problemene om vinteren og av flere ferjefrie 
samband. Redusert kjøretid er av direkte betydning for utrykningskjøretøyene og 
pasienten. Ambulanse kan også lettere komme fram fordi muligheten for 
trafikkantene til å kjøre til side blir bedre. 
Nye veier med bedre vegdekke, slakere kurver og bedre dosering gir bedre komfort 
for pasienten og bedre arbeidsforhold for ambulansepersonalet for tilsyn og 
behandling under transport. 
Korter kjøretid og bedre fremkommelighet vil kunne ha betydning for antall 
ambulansestasjoner og plasseringen av disse. Kostnadene kan derved reduseres. 
Tilsvarende vil manglende utbygging og vedlikehold av veier og økt trafikktetthet bety 
nedsatt fremkommelighet, økte krav til beredskap og derav økte kostnader. Dette må 
vurderes fortløpende.  

 

Reduksjon i antall skadde og drepte 
Statens vegvesen utarbeidet i august 2006 en oversikt over forventet reduksjon i 
antall drepte, skadde og reisetid ved de prosjekter som er omtalt i 
Stamvegutredningene for ulike vegene på Vestlandet. Med den bevilgningstakten 
som politikerne har hatt til nå, vil det ta 30+ år å oppnå de beregnede resultatene. 
Her skal bare vises summen som hvert prosjekt bidrar til, over noen av strekningene 
(det er knyttet en rekke forutsetninger og usikkerheter til beregningene). 
Som en ser reduseres ikke antallet hardt skadde og drepte vesentlig tross de store 
investeringene. 

Veg Strekning Reduksjon 
drepte 
(antall) 

Reduksjon 
hardt skadde 

E39 Grense Vest-Agder - 
Stavanger (innen  år 2010) 1,4 4,9 

E39 Stavanger -Bergen 0,5 2,4 
E39 Bergen - Førde 0,7 2,6 
E39 Førde - Ålesund  0,3 1,7 
E39 Sum Vest-Agder til 

Ålesund 2,9 11,5 

    
E16  Fra Bergen til Oppland 

grense 0,7 2,3 
RV13 Jøsendal - Voss 0,04 0,1 
 Grunnen til den beskjedne reduksjonen på rv 13, er at Hardangerbroen øker 

forventet skadde og drepte med 0,53. 

E134  Haugesund til grense Telemark (ikke ferdig før trykking) 

 

Eldre bilførere 
Med det økende antall eldre i kommende år ventes det en økning i andelen eldre 
bilførere som skades eller innblandes i uhell hvor andre skades. Det er vanskelig for 
pårørende og leger å ta førerkortet fra de eldre som ikke lenger er skikket til å kjøre 
bil.  
 

Reduksjon i reisetid 
Statens vegvesen har også laget en oversikt over forventet reduksjon i reisetid som 
resultat av de investeringsforslag som ligger i Stamvegutredningen. Her er bare vist 
summen av prosjekter på veistrekningene. 
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Veg Strekning Reisetidsgevinst 
lette kjøretøy 

(min) 

Reisetidsgevinst 
tunge kjøretøy 

(min) 
E39 Grense Vest-Agder - Stavanger (innen  år 

2010) 29,5 30,9 
E39 Stavanger -Bergen 64,2 63,8 
E39 Bergen - Førde 25,2 20,1 
E39 Førde - Ålesund  22,5 25,5 
E39 Sum Vest-Agder til Ålesund 141,5 140,3 

    
(E39) Stavanger - Haugesund følger ikke E39 hele veien, men reisetid er angitt til én time via 

fremtidig Rogfast og T-forbindelse. 

    
E16  Fra Bergen til Oppland grense 25,8 26,5 
RV13 Jøsendal - Voss 54,3 58,4 

E134  Haugesund til grense Telemark Foreligger ikke før trykking 

 

Helsevesenets ansvar i samfunnsdebatten    
Det prehospitale miljøet spesielt og helsevesenet generelt kunne vært mer synlige i 
samfunnsdebatten om behovet for å øke bevilgningene til ulykkesreduserende tiltak. 
Det er helsevesenet som må behandle pasientene etter de ulykkene som skjer, de 
ser den menneskelig lidelsen og har store utgifter forbundet med behandlingen. De 
kunne med rette være part i en slik debatt.  

 

Sentrale vegprosjekter i regionen 

Rogaland 
T-forbindelsen Etablering av ny øst-vest-vegsamband mellom E39 i Tysvær og 
Karmøy samt nord-sør mellom Fosen og E134 i Haugesund. 9 km undersjøisk tunnel 
under Karmsundet og Førresfjorden. Status: Vedtatt. Planlagt ferdig ca 1. juli 2010. 
 
 

 
Kart fra Stamvegutredningen 
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Rv. 13 Ryfylkes fastlandsforbindelse - Ryfast 
Med Ryfast oppnås fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Det vil avløse 
de to ferjesambandene Stavanger-Tau og Lauvvik-Oanes.  
Status: Ikke vedtatt (2006). 

 

Finnfast 
Undersjøisk tunnel som gir Finnøy fergefri tilknytning til fastlandet/Stavanger. Mellom 
Finnøy og Stavanger reduseres reisetiden til ca. 30 min.  
Status: Vedtatt. Ferdigstilles 2008  

 

Rogfast 
Undersjøisk tunnel på ca 24 km som knytter Sør-Rogaland ferjefritt til Nord-
Rogaland. Reisetiden mellom Randaberg og Bokn blir redusert med 45 minutt. 
Reisetiden mellom Stavanger og Haugesund vil bli ca 1  time. Status: Planlegging 
pågår, men utbygging er ikke vedtatt. Ikke prioritert av Statens Vegvesen. Det er stor 
politisk interesse for prosjektet. 
 

Hordaland 

 

Rullestadjuvet 
Tunnelen i Rullestadjuvet er et godt eksempel på et vegprosjekt som har betydning 
for fremkommeligheten, spesielt vinterstid. Kjøretiden reduseres med 10 minutt. 
Status: Ble ferdig sommeren 2006 

 

Rv 544 Halsnøysambandet  
4 km undersjøisk tunnel fra Halsnøy til Sunde på fastlandet. Vil gi 2300 innbyggerne 
på Halsnøy ferjefri veg til fastlandet. Reisetiden fra Halsnøy til fastlandet vil bli 
redusert med 30-35 minutter.  
Status: Vedtatt og ferdig primo 2008. 

 

Rv 13 Jondalstunnelen  
Vegtunnel frå Nordrepollen i Kvinnherad til Jondal. I sammenheng med 
Folgefonntunnelen vil tunnelen og gi eit nytt og vesentleg kortare samband mellom 
Jondal og Odda.   
Status: I august 2006 varsles at prosjektet blir vesentlig dyrere en tidligere antatt og 
tunnelens skjebne er derfor uviss.  

 

Hardangerbrua  

1.380 meter lang bro som erstatter ferjesambandet mellom Bruravik og Brimnes i 
kommunene Ulvik og Ullensvang/Eidfjord. Gir ny ferjefri forbindelse mellom Bergen 
og Østlandet, med 30 min kortere reisetid. Ferjesambandet Kinsarvik-Utne-Kvanndal 
skal opprettholdes selv om brua blir bygd.  
Status: Vedtatt. Ferdig i 2011 
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Bømlopakken  
Parsellvis utbetring eksisterende veier på Bømlo.  
Status: Vedtatt. Reguleringsplanar under arbeid. Anleggsstart i 2007 

 

Rv 557 Ringveg Vest, Bergen 
9,5 km ny firefelts veg, med ca. 80 pst. av strekningen i tunnel. Starter ved Liavatnet 
og går til Flyplassvegen. Flere byggeetapper.  
Status: Delvis vedtatt. Anleggsarbeidet på første byggjesteg (Dolvik - Sandeidet) 
ventes ferdig våren 2010. Usikkert når parsellen Liavatnet - Sandeidet kan bli bygt. 

 

Rv 13 Øvre Granvin – Voss (Skjervet) (Granvin) 
Prosjektet Øvre Granvin - Voss grense (Skjervet) omfatter ny veg på ein ca 6 km lang 
strekning, 2,8 km i tunnel. Nødvendig pga økt trafikk via Hardangerbrua.  
Status: Godkjent reguleringsplan. Ferdig i 2009/10.  

 

Gassferjesamband på E39 
Tre nye, hurtiggående gassferjer skal settes inn på strekningene Halhjem-
Sandvikvåg der overfartstiden blir redusert med 18 minutt. To tilsvarende ferjer vil gå 
i sambandet Arsvågen-Mortavika der overfartstiden blir redusert med fire minutt. 
Status: Ferdig juni 2007. 

 

E39 Kyststamvegen. Bru over Langenuen. 
Bru fra Stord over Langenuen til Tysnes og ferje fra Våge til Halhjem, eller ferjefritt 
via Fusa.   
Status: Ikke vedtatt. Ikke prioritert av Statens Vegvesen før 2015. 

Skånevik - Etne 
Tunnel mellom Etne og Skånevik.  
Status: På diskusjonstadiet, ikke vedtatt 

 

Etne - Sauda 
Tunnel mellom Etne og Sauda.  
Status: På diskusjonstadiet, ikke vedtatt 

 

Sogn og Fjordane 
Ingen store vegprosjekter av spesiell betydning for de prehospitale tjenestene. 

 

Høyhastighetstog 
Det er to forslag til høyhastighetstog mellom Vestlandet og Oslo. Det ene over 
Haukeli, det andre via Sørlandet. Begge inkluderer Bergen, Haugesund og 
Stavanger. Talsmennene for disse prosjektene mener at med de svært korte 
reisetidene som oppnås, vil tog kunne konkurrere med flytransport. Høyhastighetstog 
mellom Stavanger, Haugesund og Bergen vil ha kunne betydning for transport av 
kritisk syke pasienter mellom sykehusene, transporter som i dag må skje med fly eller 
helikopter. Også til Oslo vil en kunne bruke høyhastighetstog for en del av 
pasientene.  
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Vedlegg 7  Den akuttmedisinske behandlingskjede  

 

Betydningen av en velfungerende akuttmedisinsk behandlingskjede er 
veldokumentert. Kvaliteten til behandlingskjeden er avhengig av at de ulike aktørene 
fyller sin rolle og samhandler i behandlingen av den enkelte pasienten.  
Dette legger klare føringer for organisering og drift av spesialisthelsetjenestens 
prehospitale tjenester. Samvirke med de andre aktørene i den akuttmedisinske 
behandlingskjede må vektlegges    
  

 

Samvirke med publikum 
I en velfungerende akuttmedisinsk behandlingskjede har publikum en sentral rolle. 
De viktigste oppgavene for publikum vil være: 

- Varsling til nødmeldetjenesten. 
- Bidra til å sikre skadestedet. 
- Utføre livreddende førstehjelp, som HLR ved hjertestans og 

sikring av frie luftveier hos bevisstløse. 
Det er en utvikling i retning av at defibrillering med automatisert defibrillator skal være 
en del av den grunnleggende førstehjelp ved hjertestans. Man kan derfor i fremtiden 
se for seg at publikum etter en kort opplæring vil kunne utføre defibrillering veiledet 
over telefon fra AMK. 
Publikums rolle i den akuttmedisinske behandlingskjede er av vesentlig betydning for 
utfallet. Det er derfor en prioritert oppgave å bidra til at befolkingen har kunnskaper 
som sikrer at de kan fylle sin rolle.   
Personell fra ambulansetjenesten blir ofte brukt som instruktører i akuttmedisin både 
på grunnleggende og avansert nivå. Det er viktig at tjenesten legger til rette for at 
den på en systematisk måte kan bidra til at befolkningen har kunnskaper og 
ferdigheter i forhold til sine oppgaver i den akuttmedisinske behandlingskjede. 
I arbeidet med å bidra til at befolkningen har kunnskaper er de prehospitale tjenester 
en av flere aktører. Det er derfor viktig at man stiller seg åpen for samarbeid med 
andre etater og organisasjoner.  
De prehospitale tjenestene må også vektlegge samarbeidet med 
pasientorganisasjoner og brukergrupper.    
Det er svært viktig at de prehospitale tjenester er organisert og drevet på slik at 
publikum har tillit til tjenesten. De prehospitale tjenester vil gjennom sitt arbeide ha 
nær kontakt med media. Tjenesten må ha rutiner og personellet må ha opplæring i 
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hvordan de skal forholde seg profesjonelt til journalister og fotografer. Forholdet til 
pressen må være en integrert del av tjenestens planverk. 
  
Samvirke med primærhelsetjenesten. 
Akuttutvalget fant at en økning i henvisningsfrekvensen fra primærhelsetjenesten 
med 1% øker volumet av innleggelser i sykehus med 10%. Dette understreker 
primærhelsetjenestens betydning. Det er vesentlig at legevakttjenesten har en 
organisering og kapasitet som setter den i stand til å fylle sin rolle i den 
akuttmedisinske behandlingskjede.  
Konsekvensene av en mangelfull legevakttjeneste vil kunne bli et økende antall 
sykehusinnleggelser og økt press på ambulansetjenesten. 
I de innledende bestemmelsene i forskrift for akuttmedisin utenfor sykehus pålegges 
helseforetakene og kommunene å samarbeide for å sikre publikum et helhetlig 
prehospitalt akuttmedisinsk tilbud med god faglig kvalitet. § 4 i forskriften stiller krav 
om at de regionale helseforetak og kommunene i fellesskap skal sikre en rasjonell og 
koordinert innsats i den akuttmedisinske kjeden. Helseforetakene og kommunene 
skal påse at de prehospitale akuttmedisinske tjenestene er samordnet med de øvrige 
nødetater, hovedredningssentralen og andre myndigheter. 
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at 
personellet i disse tjenestene får trening i samhandling. Ved etablering og drift av 
akuttmedisinske tjenester skal tjenestene kunne kommunisere internt og på tvers av 
etablerte kommune og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende 
kommunikasjonsnett. Kravet om operativ samordning og samhandling i forhold til 
øvelser og undervisning er viktig for å sikre befolkningen adekvat hjelp.   
Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens 
behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: 
a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til 
spesialisthelsetjenesten ved behov 
b) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. 
Risiko og sårbarhetsanalyser skal ligge som grunnlag når kommunene organiserer 
legevakttjenesten. Sykdoms og skadeforekomst og tilgang til og kompetanse hos 
legevakt, ambulansetjeneste og sykehus skal være faktorer i denne analysen.  
For Legevakt og ambulansetjeneste skal ha beredskap for både somatiske og 
psykiatriske problemstillinger.    
I henhold til forskriften for akuttmedisin utenfor sykehus skal det regionale 
helseforetaket i sin planlegging av ambulansetjenester ta hensyn til legevakt og 
sykehusstruktur. Det kommer klart frem av forskriften at legevakt og 
ambulansetjenesten i sammen utgjør det lokale akuttmedisinske tilbudet til 
befolkningen. De prehospitale tjenestene i Helseforetakene har alle et nært 
samarbeid med legevakttjenesten. Dette er et samarbeid som har lang tradisjon og 
har sitt grunnlag i lokale behov og organisasjon.. Legevakttjenesten er mange steder 
i endring. Tendensen går i retning av mer vaktsamarbeid mellom kommuner. Dette 
fører ofte til større legevaktdistrikter og mer stasjonære legevakter. Noe som setter 
ambulansetjenesten under press med hensyn til kompetanse og kapasitet. 
Selv om det i dag foreligger et nært samarbeid mellom de prehospitale tjenestene i 
helseforetakene og den kommunale legevakttjenesten er det et betydelig potensial 
for å styrke samhandlingen både når det gjelder struktur, prosesser og resultater. 
Dette vil være ressurskrevende men er nødvendig og må prioriteres i den videre 
utvikling av tjenestetilbudet.       
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Lokale akuttmedisinske team. 
Akuttmeldingen NOU 1998:9 og stortingsmelding 43 (1999 – 2000) fremhever 
betydningen av å etablere velfungerende lokale akuttmedisinske team. Krav til 
organisering og drift av de lokale akuttmedisinske team er lite konkretisert. De 
prehospitale tjenester i Helse Vest har derfor en utfordring i forhold til å beskrive krav 
til oppbygning og aktivitet i lokale akuttmedisinske team.   
I denne planen velger vi å definere akuttmedisinske team på følgende måte: 

- Akuttmedisinske team er den akuttmedisinske beredskap i lokalmiljøet som er 
faglig og operativt samordnet og er disposisjon for alarmering av AMK og LV 
sentral når akutt skade og sykdom oppstår. 

Det lokale akuttmedisinske team består i de fleste tilfeller av legevakt, 
ambulansepersonell og førsteresponstjeneste.   
De fleste steder mangler man et formelt forum hvor helseforetakenes prehospitale 
tjenester og legevakttjenesten kan behandle saker av betydning for det lokale 
akuttmedisinske team. Det er behov for et organ hvor de ansvarlige for deltagerne i 
det akuttmedisinske team kan møtes å diskutere forhold av betydning for den lokale 
akuttmedisinske beredskap. Vi anbefaler at det opprettes et formelt samarbeidsforum 
for de lokale akuttmedisinske team. Dette forumet bør benevnes lokalt 
akuttmedisinsk fagråd.  
 
Følgende momenter vil være særlig viktige ved etablering og drift av akuttmedisinske 
team: 

- Enhetlige prosedyrer for respons ved alarmering. 
- Tilgjengelighet i helseradionettet 
- Samlokalisering av legevakt og ambulanse. 
- Adgang for leger i kommunal legevakt til å benytte utrykningskjøretøy 
- Kunnskap om kompetansenivå. 
- Regelmessig felles øvelser / trening. 
- Samarbeid om organisering og tjenesteutvikling. 
- Enhetlige prosedyrer og behandlingsprotokoller. 
- Samordning av utstyr og rutiner vedrørende utstyret. 
- Ikke overfokusere på de røde / akutte oppdragene: 

 
 
 Enhetlige prosedyrer for respons ved alarmering. 
For at det lokale akuttmedisinske team skal kunne fylle sin rolle betinger dette at alle 
som er i beredskap til en hver tid er tilgjengelig i helseradionettet.  Det lokale 
akuttmedisinske team må være knyttet opp både mot AMK og den lokale 
legevaktsentral. En effektiv styring av ressursene er avhengig av at tjenesten 
operativt koordineres / styres av AMK sentralen. Det er derfor viktig at man legger 
opp rutiner som innebærer at varsling av medisinsk nød skjer til 113 og at ressursene 
styres av AMK. Lokale ordninger som kan forsinke alarmeringen av de lokale 
ressurser og oppfølgingen av aksjoner må unngås. 
Tilgjengelighet i helseradionettet 
I henhold til forskrift for akuttmedisin utenfor sykehus skal helsepersonell i vakt være 
tilgjengelige i Helseradionettet. Dette er helt nødvendig for å sikre en effektiv 
alarmering og koordinering mellom de enkelte deltagere i det akuttmedisinske team. 
Legevaktsleger, ambulansepersonell og andre som deltar i de lokale akuttmedisinske 
team skal alltid være tilgjengelig i helseradionettet. Rutiner for kommunikasjon og 
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operativ tilgjengelighet i helseradionettet er nødvendig for alle deltagerne i det 
akuttmedisinske team. 
 
Samlokalisering av legevakt og ambulanse. 
Dersom det er mulig ut fra geografiske / beredskapsmessige forhold er det ønskelig 
med en samlokalisering av lokal legevakt og ambulansetjenesten. Dette gjelder i 
særlig grad i kommuner hvor det ikke er sykehus med akuttfunksjoner. I vurderingen 
om man skal samlokalisere ambulanse og legevakt må det nøye vurderes hvilke 
konsekvenser en samlokalisering vil ha for responstiden i de ulike delene av 
distriktet. I denne vurderingen må man også ta med at en samlokalisering legger til 
rette for at legen lettere kan følge med ambulansen ut på utrykning. Samlokalisering 
vil kunne være et viktig bidrag til å skape nære forhold mellom deltagerne i det lokale 
akuttmedisinske team.  
 
Adgang for leger i kommunal legevakt til å benytte utrykningskjøretøy 
Skal de lokale akuttmedisinske team kunne fungere må det settes krav til deltagernes 
responstid. Skal legevaktlegene kunne tilfredsstille krav om kort responstid kan dette 
løses på følgende måte: 

- Samlokalisering med ambulansetjenesten hvor legen kan være 
med ambulansen på utrykning. Her må det være et absolutt krav 
at utrykning med legevaktlege ikke skal forsinke 
ambulanseutrykningen.  

- Etablering av en egen utrykningsbil med akuttmedisinsk utstyr 
tilsvarende en ambulanse. Denne bilen bemannes av en person i 
rotasjon fra ambulansetjenesten og lege fra lokal legevakt. 

Begge disse ordningene innebærer at det opprettes et formalisert samarbeid mellom 
den kommunale legevakttjenesten og helseforetakenes prehospitale tjenester.  
. Vi anbefaler at det på de steder hvor dette er naturlig etableres en egen 
utrykningsbil i samarbeid mellom ambulansetjenesten og lokal legevakt. En ordning 
med egen utrykningsbil for legevakt legger tilrette for at en legevakt vil kunne dekke 
et større geografisk område med hensyn til hjemmebesøk av lege og akuttsituasjoner 
 
 
Kunnskap om kompetansenivå. 
Lokal lege må være kjent med den formelle kompetansen til ambulansepersonellet  
og hvilke rutiner som gjelder for sertifisering og resertifisering av legedelegerte 
oppgaver.  Dette innebærer at alle legevaktdistriktene i helseforetaket må være kjent 
med tjenestens behandlingsprotokoller og operative og medisinske prosedyrer. 
Helseforetakenes prehospitale tjenester må legge forholdene til rette for at 
legevakttjenesten gjøres kjent med kompetansenivået. Videre bør legevakttjenesten 
legge forholdene til rette slik at de prehospitale tjenestene gjøres kjent med 
legevaktlegenes kompetanse i akuttmedisin.      
 
Regelmessig felles øvelser / trening. 
Regelmessig felles opplæring vil være et viktig virkemiddel for å få velfungerende 
akuttmedisinske team. Dette understrekes i forskrift for akuttmedisin utenfor sykehus. 
Undervisning og samtrening må være planmessig over tid. Teamtrening med 
simulering som metode vil være et viktig bidrag til at de akuttmedisinske ressurser 
har god samhandling på reelle oppdrag. Foruten akuttmedisinske tema er det viktig 
at undervisning og øvelser også inneholder operative emner slik at deltagerne i 
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teamet er trygge på de operative rutinene og kan samhandle på en effektiv og sikker 
måte. Opplæring og samtrening må dokumenteres og evalueres. Helseforetakene 
må kunne stille med nødvendige ressurser i dette samvirke med kommunene for å 
sikre den påkrevde koordinering og tilrettelegging.  
 
Samarbeid om organisering og tjenesteutvikling. 
Legevakttjenesten og helseforetakenes prehospitale tjenester må ha et nært 
samarbeid når det gjelder planlegging av beredskap. Helseforetakenes prehospitale 
tjenester og legevakttjenesten er gjensidig avhengig av hverandres tjenestetilbud for 
å kunne fylle sine roller. Det er viktig at man utnytter hverandres kompetanse i 
planprosessen slik at det prehospitale akuttmedisinske tilbudet som en helhet blir 
best mulig. Helseforetakene og legevakttjenesten må derfor samarbeide om de 
planprosesser som innvirker på det lokale akuttmedisinske team. De lokale 
akuttmedisinske fagråd blir et viktig fura for samhandling men det må også sikres en 
løpende uformell samhandling mellom deltagerne i det lokale akuttmedisinske team.   
 
Enhetlige prosedyrer og behandlingsprotokoller. 
Helseforetakenes prehospitale tjenester og legevakttjenesten må ha et nært 
samarbeid slik at prosedyrer og behandlingsprotokoller er samordnet. Dette vil bidra 
til å legge grunnlaget for enhetlige rutiner. Innenfor dekningsområdet til det enkelte 
helseforetak vil det være flere lokale akuttmedisinske team. Det vil derfor være en 
utfordring å sikre at man har enhetlige prosedyrer for tjenesten innenfor 
helseforetaket samtidig som prosedyrene for de ulike lokale akuttmedisinske team 
skal være enhetlige for alle som deltar i teamene. Dette forutsetter en god dialog 
mellom lokal legevakt og ledelsen for helseforetakenes prehospitale tjenester både 
sentralt og lokalt. 
 
Samordning av utstyr og rutiner vedrørende utstyret. 
Det utstyret som ambulansetjenesten, legevakttjenesten og førsteresponsenheter har 
må være samordnet, Dette er nødvendig for en trygg og effektiv gjennomføring av  
oppdragene. Enhetlig utstyr er også med på å legge grunnlaget for felles prosedyrer 
for bruk, kontroll og vedlikehold av utstyr og legge til rette for felles opplæring.   
 
Ikke overfokusere på de røde / akutte oppdragene: 
Ved etablering og drift av de lokale akuttmedisinske team er det viktig å ikke 
overfokusere på de akutte / røde responsene. Dette kan føre til at man ikke har 
tilstrekkelig oppmerksomhet på de oppdragene hvor pasientens tegn og symptomer 
krever en nærmere vurdering av og det er uklart om pasienten skal transporteres og 
legges inn på sykehus.  Mange av disse oppdragene er haster / gule responser. Ved 
de livstruende tilstandene er det ofte tydelig hva som er problemstillingen og man kan 
i stor grad arbeide etter fastlagte prosedyrer. På de oppdragene hvor det er mer 
uklare problemstillinger vil det ofte være nødvendig med legekompetanse for å 
undersøke og avgjøre det videre forløpet for pasienten. Det lokale akuttmedisinske 
team må være i stand til å løse disse oppdragene. Noe som innbefatter at 
legevaktlegen ved behov må kunne rykke ut å vurdere pasienten i hjemmet. 
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Vedlegg 8  Ny organisering av de prehospitale tjenester i  
   Helse Bergen.  
 
Økt pasientstrøm inn og ut av sykehuset gjør at den prehospitale og 
transportlogistiske virksomheten blir en mer og mer viktig oppgave for foretaket. 
Helse Bergen har nylig hatt en gjennomgang av organiseringen av prehospitale 
tjenester. Av den grunn finner vi det riktig å gjengi en fyldig beskrivelse av den nye 
organisasjonen i foretaket. (Utarbeidet av seksjonsoverlege Guttorm Brattebø)  
 
Det handler om samvirke over linjene mellom primærhelse- og spesialisthelse -
tjenesten, rett bruk av ressurser til rett tid og til rett pasient.   Den nylig gjennomførte 
felles organisering av ambulansedrift, kjørekontor, ambulanse - koordinering og AMK 
gjør at Helse Bergen kan tenke nytt og mer offensivt i forhold til organiseringen av 
disse funksjonene.  
For å møte utfordringene er ledelsesstrukturen tydeliggjort og det er bygget et 
administrativt støtteapparat rundt seksjonsledelsen.  
Enhet for PKS (prehospitalt kommunikasjonssenter) og enhet for ambulanse utgjør 
akuttmedisinsk seksjon sine produksjonsenheter av direkte pasientrelaterte tjenester, 
mens enhet for forskning, utvikling, kompetanse/opplæring og beredskap (FUB), 
sammen med administrasjonen blir å betrakte som en støtteenhet til 
produksjonsleddene.  
Hovedarbeidsoppgavene til seksjonsledelsen er foretakets lovpålagte ”sørgefor-
ansvar” innen ulike sider av nødmeldetjeneste, akuttmedisin, ambulanse- og pasient- 
transport, samt vesentlige deler av foretakets beredskapsansvar rettet mot eksterne 
virksomheter.  Seksjonsledelsen har også ansvar for at seksjonens midler forvaltes 
effektivt og at ressursbehov og konsekvenser av ressurstildeling formidles til 
overordne nivå. 
Det ligger likeledes et ansvar for løpende kontroll, evaluering og HMS arbeidet ved 
seksjonen.  Sist men ikke minst skal også seksjonsledelsen ta ansvar for strategi og 
tjenesteutvikling innen ansvarsområdet. 
 
Overordnet ledelse 
Akuttmedisinsk seksjon inngår som en av flere seksjoner i kirurgisk serviceklinik 
(KSK) i Helse Bergen.  Leder or akuttmedisinsk seksjon (seksjonsleder) inngår i 
ledergruppen til klinikksjef/KSK.  Stilling som seksjonsoverlege har medisinfaglig 
rapporteringslinje til klinikkoverlegen i KSK.  
 
I dagens organisasjon er funksjon som seksjonsleder og -overlege knyttet til samme 
person.  Det er derfor opprettet egne støttefunksjoner som ass. seksjonsleder og 
ass.seksjonsoverlege.  Sammen med øk-adm rådgiver utgjør disse 4 seksjonens 
toppledelse.  Videre har seksjonen 3 tunge enheter med hver sin enhetsleder, pluss 
legene som er organisert som egen gruppe. 
 
 
 
Prehospitalt kommunikasjonssenter (PKS)- en nyskapning 
PKS er en sammenslåing og en samlokalisering av AMK, ambulansekoordinering og 
kjørekontoret til en felles enhet. Med andre ord en samling av medisinske 
nødssituasjoner, bestilte ambulanseoppdrag, rekvirerte tjenester og annen 
pasienttransport internt og eksternt i Helse Bergen. Samlokalisering og 
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sammenslåingen gir en unik mulighet til å skape en enhet som er framtidsrettet ikke 
minst i forhold til endrede statlige føringer.  

Samlokalisering gir stor fleksibilitet i beredskapssammenheng. PKS rår over et bredt 
spekter av transportmidler fra helikopter til drosje og buss, noe som har stor 
beredskapsmessig betydning. Ved å samlokalisere kjørekontor/pasienttransport til 
samme geografiske sted som AMK og ambulansekoordinering vil man ved en 
beredskapssituasjon kunne dra veksler på hverandre ved at oppgaver til dels kan 
flyttes over til kjørekontor/-koordinator. Ved tverrfagligheten i PKS forventes en mer 
smidig organisasjon og med større handlingsrom for å dekke ulike typer oppgaver. 
Selve samlokalisering blir iverksatt ved innflytting i ny AMK-sentral vinteren 2006-
2007. 
  
Rotasjonsordninger: 
Både AMK sykepleierne og ambulansekoordinatorene har i dag rotasjonsordninger. 
AMK sykepleierne roterer mot Akuttmottak, mens koordinatorene roterer mot 
ambulansetjenesten.  
Jobbrotasjon er et krav på bakgrunn av bla. disse forholdene: 

 Bevare faglig identitet 
 Klinisk erfaring  
 Kjenne sykehusets organisering 
 Bryte ensformigheten/ øket variasjon 
 Spre informasjon - rekruttering 
 Tilgjengelig AMK personell 
 Kontinuitet 

AMK-sykepleierne er i dag ansatt i akuttmottak og har rotasjon mot AMK i begrenset 
stillingsstørrelse.  Fra 01.01.2007 blir de overført til akuttmedisinsk seksjon minimum 
50 % av arbeidstiden skal være ved AMK, dette sett i forhold til de kvalitetskrav som 
stilles til denne tjenesten.  
 
Enhet for ambulanse 
Ambulanse enheten organiseres i dag 4 områder, hver med en områdeleder. Dette er 
den mest formålstjenelige organiseringen på grunn av den desentraliserte 
virksomheten og fordi en områdeinndeling vil gi håndterbare størrelser på +/- 30 
personer. Områdelederne har ansvaret for to eller flere ambulansestasjoner og 
driften av disse. De ivaretar den daglige oppfølging av personellet etter foretakets 
instruks, med IA oppfølging og medarbeidersamtaler og skal sikre den daglige 
bemanning i området og sørge for kvalifiserte vikarer ved sykdom. I 
beredskapssituasjoner skal de ivareta personellet for sitt område og sørge for 
bemanning av ekstra ambulanse. Etter siste omfattende om-/reorganisering har 
områdelederne får større ansvar for sitt område bl.a. i forhold til økonomistyring og 
personellspørsmål. Sammen med medisinskansvarlige ”områdeoverlege” man 
ivareta den medisinske oppfølging av personellet og  iverksette den undervisning 
som seksjonen krever for personellet.   Samtidig skal områdelederne delta i de 
samarbeidsfora som foretaket oppretter mot kommunehelsetjenesten for området, 
Jfr. den nye forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
Organisasjonskartet for enhet for ambulanse vil i framtiden være avhengig av hvor 
stor andel av tjenestene som blir driftet direkte av Helse Bergen og andel som er satt 
ut til entreprenører.  Områdeinndelingen for ambulanse blir trolig endret ved innfasing 
av Os Røde Kors ambulansetjeneste 01.01.2007. 
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Voss sjukehus har egen akuttfunksjon og ambulansetjenesten i området har stor 
grad av tilhørighet til sykehuset gjennom velprøvde hospiteringsordninger og hyppige 
felles øvelser.  Ambulansetjenestens områdeleder Voss har derfor hatt en tett og god 
dialog med Voss sjukehus. I Voss sjukehusområdet er faglig oppfølging ivaretatt av 
avdelingsoverlegen ved akuttmedisinsk avdeling i Voss sjukehus.  Dette er en 
ordning som har vist seg å fungere godt. Nær kontakt med utøverne gjør at kontroll 
og daglig oppfølging skjer i tråd med pasientflyten, dvs. mottak av pasienter på Voss 
sjukehus.  
 
Legetjenesten 
Personalansvar for seksjonstilknyttede overleger, og ansvar for organisering av egen 
vaktordning, ferier, fri etc., samt ansvar for opplæring av leger i seksjonens rutiner og 
prosedyrer er delegert til seksjonsoverlegen. 
I dagens modell har hvert ambulanseområde en egen overlege som sørger for 
medisinfaglig oppfølging av ”sitt ambulanseområde”.  PKS er i den sammenheng 
definert som eget område og tildelt overlegeressurser.  Overlegene deler 
virksomheten sin på tjeneste ved luftambulansen, klinisk virksomhet inne i sykehuset 
og oppfølging av sitt område i tillegg til undervisnings, forsknings og 
utviklingsoppgaver.  
Avdelingsoverlegen ved anestesiavdelingen Voss sjukehus er inkludert i dette faglige 
nettverk med de øvrige leger ved seksjonen, jfr. dennes ansvar for medisinfaglig 
oppfølging av ambulansetjenesten i Voss sjukehusområde.  
Når det gjelder luftambulansen har Helse Bergen kun det medisinsk faglige ansvaret. 
Det er ikke knyttet noe flyoperativt driftsansvar til denne, det blir ivaretatt av 
Luftambulansetjenesten ANS gjennom deres leverandør, pt. NLA AS. Overlegene 
som er knyttet til luftambulansen vil rapportere til seksjonsoverlegen, pt. ass. 
seksjonsoverlege. 
 
Støttefunksjoner 
 Administrasjon 
En gjennomgang av alle oppgavene til de ulike enhetene som inngår i akuttmedisinsk 
viste at det var mange overlappende oppgaver. En samling av oppgavene ville gi 
bedre kompetanse samt bedre utnyttelse av ressursene.  
Oppgaver som er samlet det administrativt støtteapparat er:  

 Budsjettering 
 Regnskapsoppfølging 
 Fakturering  
 Bestilling og innkjøp 
 Økonomi- og virksomhetsrapportering: rapportering hver mnd. 
 Løpende saksbehandling 
 Merkantile tjenester 
 Arbeidstidsplanlegging  

 
Leder for seksjonsadministrasjonen har foreløpig arbeidstittel øk-adm.rådgiver.  
Bedre egnet tittel vil foreligge senere.  I tillegg til rådgiveren er det også knyttet en 
sekretær i 80% stilling til administrasjonen. 
Akuttmedisinsk seksjon har en styringsstruktur med tydelig ansvar og forventninger til 
håndtering av problemstillinger på lavest mulig nivå. Omfanget av endelige 
administrative støtte funksjoner er derfor avhengig av ansvars og fullmaktsstruktur 
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som knyttes til linjeledelse – drift.  Seksjonen er fortsatt i ny-etableringsfase og 
endelig omfang på sentrale støttefunksjoner er derfor ikke helt avklart. 

 
 
Enhet for forskning, utvikling, kompetanse/opplæring og beredskap  -  FUB   
I akuttmedisinsk seksjon omfattende ambulansevirksomhet (luft / bil / båt) og AMK & 
koordinering (herunder pasienttransport) må det drives en koordinert og omfattende 
opplæring og fagutviklingsvirksomhet.  
Bemanningen av enheten er få faste medarbeidere, men tilstrekkelig til at man både 
kan stå for planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak, samt å kunne avdekke 
og ivareta behov for videre forskning og utvikling. De øvrige medarbeiderne vil være 
prosjektorganiserte fra enhetene i akuttmedisinsk seksjon.  
En viktig oppgave for FUB enheten blir å trekke den faglige utviklingen i samme 
retning for hele seksjonen, ved at man samstemmer det som skjer i PKS med 
ambulansetjenesten og øvrig prehospital akuttmedisin.   
FUB enheten har også en viktig oppgave i forhold til å sørge for lik kompetanse blant 
ambulansepersonellet både i by og landdistrikt.  
I så måte er ”Bergen-411” også en nyskapning. Organisatorisk er den lagt under 
FUB. Bergen-411 har base sammen med luftambulansen og er en av Bergen bys 3 
akuttambulanser som kun utfører akutt og hasteoppdrag. Ambulansen er satt opp 
med kun en fast ansatt på hvert skift.  Sidemannsfunksjonen går på rotasjon bland 
annet ambulansepersonell i Helse Bergen.  Etter rotasjon skal alt personell innen et 
gitt utdanningsnivå (trinn-II) ha tjeneste på bilen. Faste personellet har funksjon som 
veileder for sidemann og har slik sett en sentral funksjon i opplæring og 
kvalitetssikring av personell med videreutdannelse.  
I tillegg har fast personell på Bergen 4-11 rolle som Operativ leder Helse (OLH).  
Dvs. at Helse Bergen til en hver tid har kompetent personell på vakt som skal bekle 
OLH-rollen.  Dersom forholdene ligger til rette for det flyr de ut med luftambulansen 
evt. kjører selv til åsted.  Av geografiske grunner har også Voss-411 tilsvarende rolle 
for sitt geografiske område i tilfelle det ikke er flyvær og OLH fra Bergen-411 kan flys 
ut. Beredskapsarbeid er plassert i denne enheten ut i fra hensynet til den opplæring 
som deltakelse i øvelser gir samt at OLH-funksjonen også er forankret i FUB. Slikt 
arbeid vil også ha et stort grensesnitt mot fagutvikling og forskning.   
FUB driver også med fortløpende datafangst - virksomhetsregistrering av utvalgte 
parametre (kvalitetsindikatorer) som man mener er av betydning når det gjelder 
kvalitet og oversikt mht selve tjenestene (for eksempel responstider, volum, 
geografisk utgangspunkt).  Virksomhetsregistreringen danner bl.a. et godt grunnlag 
for seksjonens forskningsrelaterte aktiviteter.  
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Vedlegg 9   Kompetanse i ambulansetjenesten  

Helse Vest – oversikt over ferdigheter på de ulike  

kompetansenivåer.  
 
I det følgende liste opp de ferdigheter som ambulansepersonellet skal kunne utføre 
på det enkelte kompetansenivå. Grunnlaget for disse ferdigheter må ligge i at den 
enkelte har bestått en kompetansegivende utdanning og innehar en lokal 
tidsbegrenset sertifisering. Den faglige utviklingen innen området prehospital 
akuttmedisin er i stadig endring. De ferdigheter som her er listet opp må derfor sees 
på som retningsgivende og ikke som en statisk liste.   
Forskjellen mellom de ulike kompetansenivåer vil i hovedsak være: 

- Kravet til dypere forståelse av anatomi,fysiologi og 
patofysiologi samt innsikt i akuttmedisinske problemstillinger. 

- De behandlingstiltak som det finnes forsvarlig at personellet 
utfører. Dette har nær sammenheng med kravet til 
kompetanse på de ulike nivå. 

 
 

Kompetansenivå 1.  
Følgende ferdigheter skal kunne utføres av personell som deltar i bemanningen av 
enheter på dette nivået: 

- Ved traumer kunne vurdere skademekanikk og den energi som 
er involvert.  

- Foreta systematisk primærundersøkelse av de vitale 
livsfunksjoner hos syke og skadde pasienter. 

- Avgjøre om pasienten er i en kritisk eller ikke kritisk tilstand. 
- Arbeide etter ”load and go” prinsippet om nødvendig. 
- Foreta en systematisk sekundærundersøkelse av pasienter 

som har sykdom eller skade. 
- Rapportere pasientens vitale livsfunksjoner og be om 

assistanse i de situasjoner hvor dette er nødvendig.  
- Utføre følgende teknikker for å skaffe fri luftveg: 

- Kjevegrep 
- Svelgtube 
- Sideleie ved bevisstløshet. 

- Assistere ventilasjonen hos en pasient som har 
utilfredsstillende egenrespirasjon 

- Utføre munn til munn og munn til maske ventilasjon. 
- Bruke oksygenutstyr og gi oksygenbehandling. 
- Bruke utstyr for suging i munnhulen.  
- Utføre basal hjerte - lunge - redning for alle aldersgrupper. 
- Bruke automatisert defibrillator. 
- Stanse ytre blødninger. 
- Oppdage tidlige tegn på sirkulasjonssvikt og iverksette 

grunnleggende behandlingstiltak. 
- Måle blodtrykk manuelt.    
- Assistere ved innleggelse av perifere venekanyler. 
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- Ha kjennskap til infusjonsvæsker, kunne koble infusjonsett og 
kunne overvåke en pasient som med pågående intravenøs 
infusjon. 

- Forebygge nedkjøling. 
- Bruke stiv nakkekrage. 
- Bruke scoopbåre og feste pasienten til denne. 
- Foreta ”log roll” og kunne immoblisere en pasient på 

backboard.  
- Bruke vakumspjelk. 
- Avgi åstedsrapporter til AMK 
- Foreta innmelding av pasienter til AMK.  
- Føre ambulansejournal. 
- Leire pasienten på en riktig måte i forhold til foreliggende 

sykdom og skade. 
- Assistere ved fødsler. 
- Ivareta hygiene herunder kunne følge gjeldende rutiner for å 

hindre spredning av smitte.   
 

Utføre følgende operative ferdigheter: 
- Ivareta egen og andres sikkerhet. 
- Opptre på skadested. 
- Anvende kartverket som brukes i tjenesten 
- Anvende sambandsmidler og beherske sambandsprosedyrer. 
- Bruke det utstyret som er i ambulansen for frigjøring av 

pasienter.  
- Samarbeide med andre utrykningsetater under frigjøring av 

pasienter. 
- Bruke ambulansens brannslukningsutstyr. 
- Inneha kompetansebevis for utrykningskjøring. 

 
 
Følgende ferdigheter skal kunne utføres av personell som deltar i bemanningen av 
ambulanseenheter som inngår i de ulike helseforetaks daglige ambulanseberedskap: 

 
Kompetansenivå 2. 
Læreplanene for ambulansefaget / fagbrevet ligger til grunn for den kompetanse som 
kreves av personellet på dette nivået. 
Ut over de krav som stilles til personellet på nivå 1 tilkommer følgende ferdigheter: 

- Maske – bag ventilasjon for alle aldersgrupper. 
- Assistere ved endotracheal intubasjon og kunne overvåke en 

intubert pasient. 
- Kunne bruke larynxtube  

- Bruke pulsoksymeter. 
- Foreta suging i endotrachealtube  
- Bruke CPAP 
- Utføre assistert ventilasjon ved bruk av maske – bag. 
- Legge inn perifer venekanyle hos voksne. (over 15 år) – 

herunder kunne velge adekvat størrelse på kanyle i forhold til 
pasientens tilstand. 

- Iverksette og overvåke intravenøs væskebehandling. 
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- Bruke automatisk blodtrykksmåler. 
- Bruke Glasgow coma scale. 
- Utføre temperaturmåling i oesophagus.  
- Reponere brudd. 
- Bruke strekkspjelk 
- Om nødvendig utføre fødselshjelp og kunne ivareta mor og 

barn etter fødselen. 
- Gjenkjenne normal sinusrytme og hjerterytmer ved hjertestans. 
- Oppta et 12 leder EKG, gjenkjenne et normalt EKG og kunne 

oppdage EKG forandringer som skyldes ischemi i 
hjertemuskelen. 

- I henhold til skiftlige prosedyrer kunne bruke følgende 
medikamenter: 

- Antidot ved opiatoverdoser 
- Acetylsalicylsyre og nitrospray ved brystsmerter. 
- Afipran mot kvalme.  
- Administrere morfin på ordinasjon fra lege i hvert 

enkelt tilfelle. 
- Administrere adrenalin i henhold til gjeldende 

protokoll for AHLR.  
- Glukose ved hypoglykemi. 
- Forstøverbehandling ved alvorlig astmaanfall. 

- Kunne assistere lege ved administrering av andre 
medikamenter. 

- Kunne måle blodsukker. 
- Kunne inneha rollen som leder ambulanse på skadestedet.   .  

 
 

Kompetansenivå 3. 
Følgende ferdigheter skal kunne utføres av personell som deltar i 
bemanningen av ambulanseenheter som inngår i de ulike helseforetaks 
daglige ambulanseberedskap på et avansert nivå: 
 
Det stilles krav om dybdeforståelse av anatomi, fysiologi, patofysiologi 
og ulike akuttmedisinske problemstillinger. 
Det stilles krav om utvidede kunnskaper og ferdigheter i 
undersøkelsesmetodikk fordi man på dette kompetansenivået i større 
utstrekning må forholde seg til tentative diagnoser før behandling av 
pasientene. 
 
Ut over ferdighetene beskrevet på nivå 1 og 2 tilkommer følgende 
ferdigheter:   
- Sikre permanent fri luftvei ved hjelp av endotracheal intubasjon 
- Som et alternativ til intubasjon kunne bruke larynxstube. 
- Utføre en nødtracheostomi.  
- Utføre avansert HLR inkl. medikamenter 
- Bruke en manuell defibrillator. 
- Bruke capnograf ved monitorering av pasienter. 

- Oppdage en trykkpneumothorax og kunne avlaste denne ved 
hjelp av kanyler. 
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- Kunne identifisere tegn på ichemisk hjertesykdom på et 12 
avlednings EKG.  

- Gjenkjenne de mest alvorlige / livstruende arrytmiene.  
- Kunne anvende følgende medikamenter i henhold til skriftlige 

prosedyrer: 
- Ved alvorlige allergiske reaksjoner kunne 

administrere adrenalin.  
- Ved alvorlige astmaanfall kunne gi 

forstøverbehandling  
- Forebygge og behandle kvalme. 
- Ved brystsmerter kunne administrere  

Acetylsalicylsyre, nitrospray , og morfin. 
- Administrere aktuelt medikament for trombolytisk 

behandling av hjerteinfarkt. 
- Administrere morfin til pasienter med sterke smerter. 
- Administrere glukose til pasienter med hypoglykemi. 
- Administrere medikamenter i henhold til gjeldende 

protokoll for behandling av pasient med hjertestans. 
- Behandle pasienter med pågående kramper. 
- Administrere nitrospray og diuretika til pasienter med 

lungeødem. 
- Kunne bruke CPAP til pasienter med lungeødem og 

pasienter med akutt astmaanfall.    
- Administrere antidot til pasienter med opiatoverdose. 
- Kunne bruke avansert elektromedisinsk utstyr som 

sprøytepumper, respiratorer, Kuvøser. osv.    
 

Endringer. 
Fordi prehospital akuttmedisin er et fagfelt i stadig utvikling vil de ferdigheter som 
beskrives i forhold til de ulike kompetansenivåer endre seg over tid. Dette kan bety at 
nye ferdigheter må legges til listen og at ferdigheter forflytter seg mellom de ulike 
kompetansenivåer.  

 
Lokale tilpasninger. 
Det er den medisinsk systemansvarlige for ambulansetjenesten som avgjør hvilke 
delegasjoner som skal gis til ambulansepersonellet til en hver tid. Videre må den 
medisinsk systemansvarlige gjennomføre nødvendige kontrolltiltak i forhold til 
opplæring og faglig virksomhet i ambulansetjenesten.   
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Vedlegg 10  Oversikt over stasjonering og 

   oppdrag for bilambulansetjenesten i Helse Vest. 
 
 

Helse Stavanger: 

 
 
Helse Stavanger bilambulanse – stasjonering pr 01.01.06: 

Bemanningsmodell  
Bemanningen er på: 

Beredskap på stasjonen antall 
ambulanser: 

Antall oppdrag i 2005  Navn på stasjon  
(inkl. stedsnavn / 
adresse)  

Befolkningsantall i 
stasjonens primære 
deknings -område. 

Vaktrom 
/Stasjon 

Hjemme- 
vakt 

Kun 
dag 

Døgn Del -døgn 

rød gul grønn 

Antall km 
i opp -
drag  
2005 

Hjelmeland 2747   
1 
 

  
1 

 48 9 152 22399 

Strand 11397  
1 

 
1 

  
2 

 186 424 350 36210 

Stavanger 
(stav.sola, 
randab.rennes) 

144345  
4 

  
2 

 
2 
 

 2230 3619 5010 131000 

Sandnes 65916  
2 

  
 

 
2 

 1260 1792 1226 129957 

Jæren 43060  
3 

  
 

 
2 

 
1 

776 1336 1298 202443 

Egersund 15849  
1 

 
1 (stasjon 
dagtid) 

  
2 

 392 593 1669 164822 

Sokndal 3320 1 1  1  51 104 133 32928 

Lund 3105  
 

1  1  46 92 91 21944 
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Helse Fonna 
 

 
 
Helse Fonna HF bil ambulanse – stasjonering pr 01.01.06: 

Bemanningsmodell  
Bemanningen er på: 

Beredskap på stasjonen 
antall ambulanser: 

Antall oppdrag i 2005  Navn på stasjon  
(inkl. stedsnavn / 
adresse)  

Befolkningsan
tall i 
stasjonens 
primære 
deknings -
område. 

Vaktrom 
/Stasjon 

Hjemme- 
vakt 

Kun 
dag 

Døgn Del 
-
døg
n 

rød gul grønn 

Antall km 
i opp -
drag  
2005 

Bokn  
Føresvik 

770  X  1  7 5 13 1737 

Sauda 4 769 X  1 1  109 227 225
  

69419 

Suldal 3 883 X X 
 

 1  72 129 115 47792 

Haugesund 57 000 X  
 

1 2  1448 1845 1770 129271 

Karmøy 26 000 X  
 

1 1  501 836 927 132899 

Stord 19 500 X X 1 2  550 1149 1591 129072 

Bømlo 10 808 X   1  180 438 273 61859 

Tysnes 2 795 X   1  108 189 177 35774 

Husnes 10 000 X  1 1  229 500 462 60621 

Odda 1 200 X   2  284 450 704 106823 

Jondal 1 060 X X  1  47 95 64 24693 

Eidfjord 899 X X  1  43 93 78 26217 

Ølen 12000 X   2  335 489 477 131687 

Halsnøy 3 000 X X  1  52 143 79 8240 
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Helse Bergen 

Reserveambulanse

Båtambulanse

Psykiatriambulanse

Intern ambulanse

Dagambulanse

Døgnambulanse

Ambulansetenesta        Ambulansetenesta        
Helse Bergen 01.01.2006 Helse Bergen 01.01.2006 

 
 
 

Helse Bergen - bil ambulanse – stasjonering pr 01.01.06: 
Bemanningsmodell  
Bemanningen er på: 

Beredskap på stasjonen 
antall ambulanser: 

Antall oppdrag i 2005  Navn på stasjon  
(inkl. stedsnavn / 
adresse)  

Befolkningsan
tall i 
stasjonens 
primære 
deknings -
område. 

Vaktrom 
/Stasjon 

Hjemme- 
vakt 

Kun 
dag 

Døgn Del -
døgn 

rød gul grønn 

Antall 
km i 
opp -
drag  
2005 

Sentrum amb.stasjon 
Møllendalsveien  

242148 X   1  2171 1293 111  

Hovedbrann sta. 
Rådstuplassen 8 
5017 Bergen 

242148 X   1 2 2068 2901 4993  

Laksevåg st. 
Bjørgev. 305 
5171 Loddefjord 

36143 X   1  577 1200 1914  

Fana st 
Sandbrekkev. 10 
5231 Paradis 

58635 X   1  539 1169 2212  

Åsane st.      Hesthaugv. 
40 
5119 Ulset 

38276 X   1  658 1096 1525  

Askøy st. 
Kleppeveien 23  5300 
Kleppe 
 

22 000 X   1  369 404 595  

Straume st. 
Blombakkane 21-23 
5353 Straume 

22 000 X   1  329 278 539  

Ågotnes st. 
5363 Ågotnes 

8 000 X   1  313 239 460  

Knarvik st. 
Kvassnesv. 48 c 
5914 Isdalstø 

20 000 X   2  571 727 792  
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Helse Bergen - bil ambulanse – stasjonering pr 01.01.06: 
Bemanningsmodell  
Bemanningen er på: 

Beredskap på stasjonen 
antall ambulanser: 

Antall oppdrag i 2005  Navn på stasjon  
(inkl. stedsnavn / 
adresse)  

Befolkningsan
tall i 
stasjonens 
primære 
deknings -
område. 

Vaktrom 
/Stasjon 

Hjemme- 
vakt 

Kun 
dag 

Døgn Del -
døgn 

rød gul 

Antall km 
i opp -
drag  
2005 

grønn 

Austrheimst. 
m 

X   1  135 181 273  
5943 Austrhei

Ca 8000 

Os st. 
Postboks 154 

15000 X   1  285 175 417  

5201 Os 
Fusa st. 
Koldal 
5640 Eikelandsosen 

8200 X  1 1  173 157 354  

Osterøy st. 
Osterøy senter 

7207 X   1  149 84 302  

5282 Lonevåg 

Austevoll st. 
Knivhaugane 
5392 Storebø 

4500 x   1  37 16 38  

Fedje amb. St 
5947 Fedje 

  x    9 4 33  

Fana syd 
Laguneparken 
5239 Rådal 

58635 X   1  974 1196 147  

Intern ambulansest. 

sykehus. 
. 

 x  2 1 1 325 681 5288  
Jonas Liesv. 
Haukeland 
Universitets
Inklusiv Psykriatri amb
Voss  X  1 1  311 347 784  

Granvin  X   1  68 85 158 Beredska
 psturer=   

187 

Norheimsund  X  1 1  117 248 380  
Vaksdal  x   1     673  turer 
Modalen 
Ambulanse st 

   x  1      
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Helse Førde 

prehospitalprehospital
KLINIKKKLINIKK

Reserveambulanse

Båtambulanse

Dagambulanse, B

Dagambulanse

Døgnambulanse
Ambulansetenesta        Ambulansetenesta        

Helse Førde 01.01.2006 Helse Førde 01.01.2006 

 
 

else Førde HF Bil ambulanse – stasjonering pr 01.01.06: H
Bemanningsmodell  
Bemanningen er på: 

Beredskap på stasjonen 
antall ambulanser: 

Antall oppdrag i 2005  Navn på stasjon  
(inkl. stedsnavn / 
adresse)  

Befolkningsan
tall i 
stasjonens 
primære 
deknings -
område. 

Vaktrom 
/Stasjon 

Hjemme- 
vakt 

Kun 
dag 

Døgn Del -
døgn 

rød gul 

Antall km i 
opp -drag  
2005 

grønn 

01 Florø Dagtid og 

 

Resterande  2  193 105.026 11364 
delar av 
dag på helg

534 254+ 
139 

11 Gulen 2459 Resten 
t 

 2  85 213 1 118.932 
1693 

Dagtid 6t 
Yrkesdag 
 

heimvak
1:4 

149+
29 

13 Lavik 
t 

 1  46 141  49.878 1526 Dagtid 6t 
Yrkesdag 
 

Resten 
heimvak
1:4 

84+
49 

16 Høyanger 4502 agtid 6t en 
t 

 1  103 211 96+ 52.322 
Lavik 

D
Yrkesdag 
 

Rest
heimvak
1:4 

52 

17 Vik 2881 eimvakt vakt  1  46 114 46+ 39.513 H Heim
35 

18 Balestrand 1431 Heimvakt Heimvakt  1  23 86  39.825 54+
28 

20 Sogndal 6794 Dagtid  
Yrkesdag t 

    

 

Resten 
heimvak
1:4 

 2  152 464 172+
123 

124.711

21 Aurland 1783 
t 

 1  55 108 31.602 Dagtid 6t 
Yrkesdag 
 
 

Resten 
heimvak
1:4 

51+ 
22 
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Helse Førde HF Bil ambulanse – stasjonering pr 01.01.06: 
Bemanningsmodell  
Bemanningen er på: 

Beredskap på stasjonen 
antall ambulanser: 

Antall oppdrag i 2005  Navn på stasjon  
(inkl. stedsnavn / 
adresse)  

Befolkningsan
tall i 
stasjonens 
primære 
deknings -
område. 

Vaktrom 
/Stasjon 

Hjemme- 
vakt 

Kun 
dag 

Døgn Del -
døgn 

rød gul 

Antall km i 
opp -drag  
2005 

grøn 

22 Lærdal Dagtid 
g 

Resten 
t 

 1  68 165 172+ 80.759 2158 
yrkesda
 

heimvak
1:4 

107 

24 Årdal 5631 agtid 
g 

en 
t 

 1  139 292 81+ 56.074 D
yrkesda
 

Rest
heimvak
1:4 

31 

26 Luster 4927 agtid 
g 

en 
t 

 1 1 83 294 100+ 99.788 D
yrkesda
 

Rest
heimvak
1:4 

122 

28 Askvoll 3229 agtid 
g 

en 
t 

 1  38 191 69+ 44.828 D
yrkesda

Rest
heimvak
1:4 

59 

29 Fjaler 2916 Dagtid 
g 

en 
t 

 1  52 163 51+ 27.804 
yrkesda

Rest
heimvak
1:4 

27 

31 Jølster 2918 Dagtid 
g 

en 
t 

 1  57 143 93+ 38.199 
yrkesda

Rest
heimvak
1:4 

82 

32 Førde 11151 

 

Kaserne 1:3  1 1 297 629 668+ 143.794 
2682 
2749 
16582

 
472 

38 Svelgen Dagtid 
g 

Resten 
t 

 1  24 165 73+ 52.495  
yrkesda heimvak

1:4 
70 

38 Ytre Bremanger  Dagtid 
g 

en 
t 

 1  31 130 76+ 23.836 
yrkesda

Rest
heimvak
1:4 

57 

39 Vågsøy 6218 Dagtid 
g 

en 
t 

 1 1 176 359 155+ 104.254 
yrkesda
 

Rest
heimvak
1:4 

136 

41 Selje  2999 agtid 
g 

en 
t 

 1  38 86 39+ 29.601 D
yrkesda

Rest
heimvak
1:4 

27 

43 Eid 5766 Kaserne  1 1 136 346 290 111.004 
1:3  

 

45 Gloppen 5793 
g 

Resten 
t 

 1  96 285 142+5 61.470 Dagtid 
yrkesda heimvak

1:4 
8 

49 Stryn 6843 Dagtid 
g 

en 
t 

 1 1 140 350 120+ 105797 
1197 
8040 

yrkesda
 

Rest
heimvak
1:4 

121 

SUM  25 5 2089 5485 3045+ 1542286    
2167 
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Vedlegg 11  Statistikk luftambulansetjenesten. 
 (Tallmaterialet / statistikkene er hentet ut fra luftambulansetjenesten ANS årsrapport 2005) 
Forklaring på basebetegnelse: 

FDE = Førde 

BGO = Bergen 

SUS = Stavanger 

Antall lege helikopter henvendelse 2005

700 
Antall oppdrag 

600 

500 

400 FDE 
BGO

300 SUS

200 

100 

0
Uten avvik Avbrutte Annet Avviste

 
Figur 1. Antall henvendelser om oppdrag. Noen oppdrag iverksettes ikke (avvist), enten på grunnlag av de foreliggende medisinske 
opplysningene eller fordi flyging av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres. Andre oppdrag avbrytes før man har nådd fram til 
pasienten (avbrutt). Årsaker til avvisning og avbrudd er vist i figur 3. Avvikskatagorien ”annet” inneholder blant annet forsinkelser på 
grunn av værforhold og samtidighetskonflikter. ”Uten avvik” innebærer at oppdraget er gjennomført uten noen form for avvik. 
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Figur 2. Man ser at antall iverksatte oppdrag øker i forhold til 2004 ved samtlige baser. 
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.  
Figur 3.  Når oppdrag avbrytes underveis, skyldes det gjerne at ambulansepersonell som er ankommet pasienten først, melder at tilstanden 
er mindre alvorlig enn først antatt (ikke behov). Værforhold er også en vanlig årsak til avvisning og avbrudd, mens fartøytekniske forhold er 
en uvanlig årsak. I enkelte tilfeller, av hensyn til vær og fartøytekniske forhold etc. vil legebil benyttes som alternativt transportmiddel. Disse 
vil ikke alltid være registrert som avviste helikopteroppdrag. I andre tilfeller velges bil når det  anses som mest hensiktsmessig (kort 
avstand). 

 
 
 

 
Figur 4.  Ved primæroppdrag befinner pasienten seg utenfor helseinstitusjon. Dette er for eksempel utrykning til et skadested eller 

pasientens hjem. Sekundæroppdrag er overføring av pasient mellom to sykehus fra lavere til høyere omsorgsnivå, eventuelt overføring til et 
sykehus med en spesialisert funksjon.  Tilbakeføring er overføring til sykehus på et lavere omsorgsnivå, oftest tilbakeføring til pasientens 
lokalsykehus. I motsetning til ambulanseflytjenesten, benyttes helikoptrene nesten ikke til tilbakeføringsoppdrag. SAR-oppdrag er søk- og 
redningsoppdrag. De er  oftest er rekvirert av politiet eller en av hovedredningssentralene.  
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Pasientfordeling (diagnosegruppe) helikopter
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Figur 5. Gjelder for 2005 Man  ser at sykdomstilstander er den dominerende gruppen.  Hjertelidelser, lungelidelser, 
hjernesirkulasjonslidelser (slag og hjerneblødning) og forgiftninger utgjør de største gruppene. De siste års etablering av PCI-tilbud ved 
sentrale sykehus har medført en betydelig økt oppdragsaktivitet . Dette gjelder for både primær- og sekundæroppdrag. Blant skadene 
dominerer hodeskader, skader i hofte og bein samt skader i flere regioner (multitraume). 

 

Legebil/ambulanse 

Ved de fleste helikopterbaser benyttes legebil som alternativt utrykningsfartøy når 
forholdene tilsier det (værforhold, avstand til pasient). Man samarbeider da med 
stedlig ambulansetjeneste, og pasienten transporteres av denne. 
Luftambulanselegen følger som oftest med. Ved baser som ikke ligger ved sykehus, 
vil noen oppdrag bli innledet med bruk av legebil og pasienten blir deretter 
transportert med helikopter. Slike oppdrag vil i statistikken bli registrert bare som 
helikopteroppdrag. 
 

Antall henvendelse legebil 2005
Antall oppdrag

400 
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Figur 6. Det er et meget ulikt oppdragsmønster for legebil  mellom basene. En slik resurs er mest aktuell i de store byene. Et par forhold som 
har medført mindre bruk av legebil i byene er at ambulansetjenestene er blitt mer kvalifisert og at den kommunale legevakten har tatt mer 
ansvar for sykebesøk.  
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Vedlegg 12  Statistikk Redningshelikopter. 
 
 
Redningshelikopter   
Statistikk fra luftambulansetjenesten ANS årsrapport 2005   
Redningshelikopterbasene ved Sola, Ørlandet, Bodø og Banak inngår i 
luftambulansetjenesten i henhold til vår avtale med Justisdepartementet og 
Forsvaret. Disse helikoptrene er legebemannet og medisinsk utstyrt som de sivile 
legehelikoptrene. Hovedredningssentralene på Sola og i Bodø disponerer 
redningshelikoptrene og avgir dem til ambulanseoppdrag når AMK-sentral ber om 
det.  

0
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Antall henvendelser

Avviste 2 18 44

Annet 4 1 8

Avbrutte 33 31 36 20
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Sola Ørlandet Bodø Banak
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Figur 7  og 8. Oppdragsmengden totalt sett har vært relativt stabil for redningshelikoptrene de siste årene. Sommeren 2004 ble 
det etablert tilstedevakt for mannskapet på Sola, og man registrerte en oppdragsøkning innen ambulanse siste halvår 2004. Det 
var også en økende forekomst av avbrutte oppdrag. Denne tendensen gikk noe tilbake i 2005, men antall redningsoppdrag har 
økt ved denne basen. Det forventes at tilstedevakt medfører flere oppdrag fordi tilgjengeligheten øker.  
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Figur 9. (Vedr. definisjon av oppdragstyper, se figur 5). I henhold til internasjonale konvensjoner er ambulanseoppdrag til skip 
definert som SAR-oppdrag. Antall oppdrag reflekterer ikke nødvendigvis arbeidsbelastningen ved en base. Oppdragene ved 
Banak-basen er til dels mye lengre enn ved de andre basene. 
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Vedlegg 13  Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester 

    utenfor sykehus. 

 
 
Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 
1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, lov 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene § 1-3, § 1-3a, § 1-4 og § 6-9, lov 23. juni 2000 nr. 56 om 
helsemessig og sosial beredskap § 2-2 og § 6-2, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 
§§ 4 og 16, lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger § 
10. 
 
Kapittel 1 Generelle bestemmelser 
§ 1. Formål 
Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det 
faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den 
akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann, politi og 
hovedredningssentralene. 
 
Til § 1 
Formålet med en felles forskrift for de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus er å bidra 
til å styrke og regulere samhandlingen og synliggjøre ansvarsfordelingen mellom de ulike 
tjenestene i den akuttmedisinske kjeden. Kommunene og de regionale helseforetakene har et 
ansvar for å legge forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre sine 
oppgaver på en forsvarlig måte, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og 
kommunehelsetjenesteloven § 1-3 a. I tillegg har det enkelte helsepersonell plikt til å yte 
forsvarlig helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 4. Koordinering av tjenester mellom flere 
nødetater skal ivaretas av politiet/redningssentralene, jf. politiloven § 27. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
 
§ 3. Definisjoner 
Med akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus menes i denne forskrift medisinsk 
nødmeldetjeneste, kommunal legevaktordning og ambulansetjenesten. 
Med akuttmedisin menes kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling 
og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder 
akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse. 
Med akuttmedisinsk beredskap menes forberedte tiltak som iverksettes for å sikre 
befolkningen nødvendige akuttmedisinske helsetjenester. 
 
Til § 3 
Begrepet ”akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade” omfatter både somatiske og 
psykiske sykdommer. Kunnskap om psykisk førstehjelp kan være av stor betydning i 
forbindelse med livstruende eller akutt oppståtte sykdommer eller lidelser. 

Vedlegg til plan prehospitale tjenester 31.12.07 47



§ 4. Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene 
De regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert 
innsats i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, å sørge for at innholdet i disse 
tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre 
myndigheter. 
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i 
disse tjenestene får trening i samhandling. Ved etablering og drift av akuttmedisinske 
tjenester skal tjenestene kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune 
og 
regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett. 
 
Til § 4 
Akuttmedisinsk beredskap ivaretas av et stort antall aktører med forskjellige oppgaver og 
organisatorisk tilhørighet. For å sikre at alle tjenestene samhandler på best mulig måte er det 
viktig å etablere klare ansvarsforhold og egnede samarbeidsfora som forplikter. Kravet om 
koordinering gjelder også mellom de regionale helseforetakene. 
Det fremgår av kommunehelsetjenesteloven § 1-4 at kommunene skal samarbeide med 
regionalt helseforetak og stat slik at helsetjenesten best mulig kan virke som en enhet. Videre 
følger det av § 41 i helseforetaksloven at de regionale helseforetakene skal samarbeide med 
andre når dette er pålagt eller forutsatt i lovgivningen. Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 gir 
hjemmel for å kunne forskriftsfeste krav til innhold til kommunens helsetjeneste. 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a gir hjemmel for å kunne forskriftsfeste funksjonskrav til 
tjenester som omfattes av loven, herunder medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste 
og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt. For å sikre en koordinert og rasjonell 
samhandling i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden anbefales samarbeidspartene å 
etablere samarbeidsfora som kan bestå av utvalgte representanter fra den akuttmedisinske 
kjeden. 
For å sikre at befolkningen tidlig får adekvat hjelp, har øvelse i samhandling mellom personell 
stor betydning. Dette er derfor lagt inn som et bindende krav. Det anbefales at helsepersonell 
deltar i relevant opplæring/kursvirksomhet og i akuttmedisinske team.  
Lokale akuttmedisinske team kan gjennomføre felles kurs og øvelser. Disse kan bestå av 
representanter fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er viktig at det avsettes 
nødvendig tid til øvelser og praktisk trening. Det må påses at reglene om taushetsplikt for 
helsepersonell blir ivaretatt ved henvendelser til helsetjenesten og andre relevante instanser 
utenfor helsetjenesten. Det vises til helsepersonellovens kapittel 5 om taushetsplikt og 
opplysningsrett og kapittel 6 om opplysningsplikt. 
 
§ 5. Virksomhetsrapportering 
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at de regionale helseforetakene og 
kommunene skal rapportere bestemte data om de akuttmedisinske tjenestene. 
 
Til § 5 
Sentrale myndigheter kan pålegge de regionale helseforetakene og kommunene å samle inn 
relevante data. Det vises til helseregisterloven § 10 om dette. 
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Kapittel 2 Medisinsk nødmeldetjeneste 
 
§ 6. Definisjon 
Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk og 
kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser om behov 
for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helsetjenesten. 
 
Til § 6 
Systemet for medisinsk nødmeldetjeneste består av følgende elementer: Medisinsk 
nødnummer, akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (heretter AMK-sentraler) innen 
spesialisthelsetjenesten, legevaktssentraler (heretter LV-sentraler) i kommunehelsetjenesten 
og et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsepersonell i 
vaktberedskap. Sykehus med akuttfunksjon uten mottak av gjeldende medisinsk nødnummer 
må sikre system for kommunikasjon med andre instanser i spesialisthelsetjenesten og eksterne 
ressurser. 
 
§ 7. Ansvarsforhold 
Kommunen har ansvar for: 
a) etablering og drift av et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet 
b) etablering og drift av LV-sentral, jf. § 8 og § 10 
c) kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for 
helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen. 
d) samarbeid med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom 
den kommunale legevaktordningen, jf. kapittel 3 og øvrige akuttmedisinske 
tjenester. 
Det regionale helseforetaket har ansvar for: 
a) etablering og drift av det til en hver tid gjeldende medisinske nødnummer innen 
det regionale helseforetaket 
b) etablering og drift av AMK-sentraler jf. § 8 og § 9 
c) kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for 
ambulansetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten som inngår i det 
regionale helseforetakets beredskapsplan 
d) samarbeid med relevante parter for å sikre nødvendig samordning med LVsentraler, 
brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre samarbeidspartnere 
e) fastsettelse av hvilken AMK-sentral som skal ha overordnet koordineringsansvar 
og hvilke AMK-sentraler som skal ha mottak av medisinsk nødnummer i 
regionen. 
 
Til § 7 
Det følger av kommunehelsetjenesteloven § 1-3 at kommunehelsetjenesten også skal omfatte 
medisinsk nødmeldetjeneste. Det innebærer at kommunen skal etablere et fast 
legevaktsnummer hvor befolkningen skal kunne melde fra om behov for øyeblikkelig hjelp 
direkte til kvalifisert helsepersonell. 
 
 
 
§ 8. AMK- og LV-sentralene 
De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i 
vaktberedskap er umiddelbart tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende 
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kommunikasjonsnett for helsetjenesten, jf. § 4. Det gjelder helsepersonell ved 
AMKsentraler 
og LV-sentraler, helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske 
sykehus med akuttfunksjon, og helsepersonell i ekstern vaktberedskap. De skal kunne 
kommunisere med hverandre og med andre nødetater i et kommunikasjonsnett. 
AMK-sentraler og LV-sentraler skal bemannes med helsepersonell. 
 
§ 9. Nærmere om AMK-sentralene 
AMK-sentralene: 
a) skal håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand 
b) skal prioritere, iverksette, gi medisinsk faglige råd og veiledning og følge opp 
akuttmedisinske oppdrag, herunder varsle og videreformidle anrop til andre 
nødetater og eventuelt hovedredningssentralene, samt varsle andre AMKsentraler 
som er berørt 
c) skal styre og koordinere ambulanseoppdrag 
d) skal ha utstyr for logging av viktig trafikk, herunder på alle telefonlinjer 
e) skal ha et system for opprinnelsesmarkering. 
 
Til § 9 
Begrepet AMK-sentral omfatter sentraler med mottak av medisinsk nødnummer. Sykehus 
med akuttfunksjon uten mottak av medisinsk nødnummer, må ha en kommunikasjonssentral 
med prioriterte linjer for å ivareta behovet for kommunikasjon ved disponering av egne 
akuttmedisinske ressurser og mottak av pasienter. 
AMK-sentralene har ansvar for å ta i mot henvendelser videreformidlet fra annen 
kommunikasjonssentral. AMK-sentralene har også ansvar for å varsle andre AMK-sentraler 
som er berørt. Dette gjelder også varsling over det regionale helseforetakets grenser. I tillegg 
har AMK-sentralene ansvar for å videreformidle henvendelser som egentlig skulle vært rettet 
til nødnumrene for brann og politi, og til hovedredningssentralene. For ytterligere detaljer om 
rutiner ved behov for samordnet innsats vises det til brev fra Sosial- og helsedepartementet 
24.09.98 til fylkeskommunene og Statens helsetilsyn. 
AMK-sentralene skal ha utstyr for logging av viktig trafikk. Dette innebærer en systematisk 
og kronologisk registrering av virksomhetens aktiviteter. Lydlogg skal benyttes på alle 
telefonlinjer og bør benyttes på radiosamband og eventuelle andre kommunikasjonslinjer. 
Lydlogg er et supplement og ikke et alternativ til nødmeldetjenestens skriftlige 
dokumentasjon. Lydlogg er å anse som en del av pasientens journal inntil nødvendige 
pasientopplysninger er skriftlig dokumentert. 
 
§ 10. Nærmere om LV-sentralene 
LV-sentralene: 
a) skal motta og håndtere henvendelser via et fast legevaktsnummer innenfor et 
fastsatt geografisk område, herunder prioritere, iverksette og følge opp 
henvendelser til lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og 
andre relevante instanser 
b) skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om 
akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentralen 
c) må ha et forsvarlig system for dokumentasjon av kommunikasjon, og bør ha 
utstyr for logging av viktig trafikk. 
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Til § 10 
Behandling av akutte psykiske lidelser skal også aktiveres gjennom LV-sentralen. I de 
kommunene der det er etablert psykososiale kriseteam bør disse aktiveres gjennom LV-sentral 
der det er hensiktsmessig. LV-sentraler kan også betjene trygghetsalarmer. Når det gjelder 
taushetsplikt vises det til merknadene under § 4. 
 
 
Kapittel 3 Kommunal legevaktordning 
 
§ 11. Definisjon 
Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hele 
døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging 
som anses nødvendig. 
 
Til § 11 
Kommunal legevaktordning består av følgende elementer: ett fast legevaktnummer, 
LVsentral, 
og lege i vaktberedskap. Dette skal ivaretas gjennom hele døgnet. Kommuner kan 
organisere legevaktordningen på flere måter, jf. § 12 i forskrift om fastlegeordningen i 
kommunene. 
 
§ 12. Oppgaver 
Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens 
behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: 
a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til 
spesialisthelsetjenesten ved behov 
b) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. 
 
Til § 12 
Ved henvendelse fra publikum skal lege med vaktberedskap yte medisinsk hjelp, råd og 
veiledning. Det presiseres at det er henvendelser som ikke kan vente for ordinær behandling 
hos allmennlege i kontortiden som skal behandles. Flere kommuner kan samarbeide om 
legevaktordningen. Disse vil da utgjøre et legevaktdistrikt. Hvert legevaktdistrikt skal være 
tilknyttet en legevaktsentral, jf. § 10. Ved opprettelse av interkommunal legevaktordning bør 
kommunene ta beredskapsmessige hensyn. 
Kommunene kan ved inngåelse av den individuelle fastlegeavtalen stille krav om at fastlegen 
deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid, og i kommunenes organiserte 
øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder å være tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig 
og landsdekkende kommunikasjonsnett, samt ivaretar utrykningsplikten, jf. forskrift 14. april 
2000 nr. 328 om fastlegeordning i kommunene § 12 c. 
Kommunenes organisering av legevakt må vurderes på bakgrunn av en risiko- og 
sårbarhetsanalyse av bl.a. sykdoms- og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos 
legevakt, ambulansetjeneste og sykehus. Hvis en kommune ikke har bemannet 
legevaktslokale, eller dersom legevaktslokalet er stengt på bestemte tidspunkt, har 
LVsentralen 
ansvar for å håndtere henvendelser og sikre kontakt med lege om nødvendig. Den 
kommunale legevaktsordningens ansvar for å yte akuttmedisinsk hjelp gjelder så vel 
somatiske som psykiske sykdommer. 
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Kapittel 4 Ambulansetjeneste 
 
§ 13. Definisjon 
Med ambulansetjeneste menes bil-, båt- og luftambulansetjeneste som inngår i de 
regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap utenfor sykehus. 
Med luftambulansetjeneste menes både ambulansehelikopter og ambulansefly. 
 
Til § 13 
Ambulansetjenestens oppgaver er beskrevet i §§ 15 og 16. 
Redningshelikopter kan delta i ambulansetjenesten ved spesielle forhold, men regnes under 
normale forhold ikke som en del av den alminnelige luftambulansetjenesten. 
Redningshelikoptertjenesten er dermed et supplement til den ordinære luftambulansetjenesten. 
 
§ 14. Oppgaver 
De regionale helseforetakene skal sørge for at personer som oppholder seg innen 
helseregionen tilbys nødvendige ambulansetjenester. 
 
Til § 14 
De regionale helseforetakene har ansvar for forsvarlig utbygging og dimensjonering av 
ambulansetjenesten. Dette innebærer at de regionale helseforetakene i sin planlegging av 
ambulansetjenesten bl.a. må ta hensyn til lokal organisering av legevakt og sykehusstruktur. 
 
§ 15. Bil- og båtambulansetjenesten 
Bil- og båtambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den 
lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært: 
a) dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av 
akutte skader og sykdomstilstander 
b) bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når 
pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling. 
 
§ 16. Luftambulansetjenesten 
Luftambulansetjenesten skal yte spesialisert akuttmedisin og være en integrert del av 
den akuttmedisinske beredskapen. De regionale helseforetakene har ansvar for at 
luftambulansetjenesten forvaltes som en nasjonal tjeneste, herunder fastsettelse av felles 
retningslinjer for rekvirering av tjenesten. 
Ambulansehelikoptertjenesten skal primært: 
a) bringe akuttmedisinsk utstyr og særlig kompetent helsepersonell raskt fram til 
alvorlig syke eller skadde pasienter 
b) bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående 
overvåkning og behandling, herunder å yte akuttmedisinsk diagnostikk 
c) utføre enkle søk- og redningsoperasjoner. 
Ambulanseflytjenesten skal primært bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i 
helsetjenesten under pågående overvåkning og behandling. 
 
Til § 16 
Redningshelikoptertjenesten er et supplement til den ordinære luftambulansetjenesten. Ved 
ambulanseoppdrag skal redningshelikoptertjenesten yte den samme helsehjelpen som 
ambulansehelikoptertjenesten. Luftambulansetjenesten kan unntaksvis benyttes til 
tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. I 
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slike tilfeller skal beredskapsmessige hensyn tas i forkant av en eventuell rekvirering. Hensyn 
til responstid og samtidighetskonflikter er en del av de beredskapsmessige hensyn. 
Situasjonen på skadestedet tilsier hvorvidt det er Redningshelikoptertjenesten eller 
Luftambulansetjenesten som vil være best egnet. Hovedredningssentralene/ lokale 
redningssentraler og AMK-sentralene har sammen ansvar for å koordinere disse tjenestene. 
 
§ 17. Bemanning og helsefaglig kompetanse 
Ambulansebiler og -båter som utfører oppdrag som nevnt i §§ 3 2. ledd og 15 
skal være betjent av minst to helsepersonell slik at pasienten sikres adekvat behandling 
og oppfølging under transport. 
 
Minst ett av helsepersonellet skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. 
Øvrige helsepersonell må kunne dokumentere annen relevant akuttmedisinsk, 
pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Dette innebærer som minimumskrav en 
redningsteknisk del med 55 timer teori og 15 timer praktiske øvelser, samt en medisinsk 
del som inkluderer en teoretisk del på 120 timer og 3 ukers praksistjeneste ved 
mottakelsesavdeling/intensivavdeling (1 uke), operasjons- anestesiavdeling (1 uke) og 
medisinsk/kirurgisk avdeling (1 uke). 
 
Kompetansekravene som nevnt i annet ledd kan fravikes for en periode av inntil fem år 
fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. Denne overgangsordningen vil bare gjelde 
personell som er ansatt i ambulansetjenesten ved forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. 
Minst ett av ambulansepersonellet skal inneha kompetansebevis for fører av 
utrykningskjøretøy. 
 
Ambulansene skal som hovedregel være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres 
for stasjoner: 
a) som har et lavt antall akuttoppdrag pr. år 
b) hvor personell kan være ved ambulansen innen forsvarlig tid etter oppringning. 
Det er tilstrekkelig at ett av unntaksvilkårene er oppfylt. 
 
Ambulansehelikopter og redningshelikopter som benyttes i ambulansetjeneste skal være 
bemannet med lege med akuttmedisinsk kompetanse. I tillegg til lege skal fartøyet 
bemannes med ambulansearbeider eller sykepleier med redningsteknisk kompetanse. 
Ambulansefly skal være bemannet med intensiv- eller anestesisykepleier. I tillegg skal 
det etableres beredskap for lege eller annen bemanning ved oppdrag der dette er 
nødvendig. 
 
Til § 17 
Helsepersonell som bemanner bil- og båtambulanse skal ha kompetanse til å kunne observere 
og identifisere svikt i vitale organfunksjoner, igangsette akuttmedisinske behandlingstiltak, 
yte kyndig hjelp til forflytning og leiring av pasienter, samt dokumentere og rapportere til 
annet helsepersonell. 
Det presiseres at behandlingsansvarlig lege for bil- og båtambulanse er den som sist vurderte 
pasienten i forbindelse med ambulansetransport. Dersom det ikke kan oppnås kontakt med 
behandlingsansvarlig lege, eventuelt legevaktslege/AMK-lege, eller det er behov for å 
avverge akutte situasjoner som gjør det tidsmessig umulig å oppnå slik kontakt, må 
ambulansepersonell handle etter skriftlige prosedyrer. 
Ambulansetjenesten bør lokaliseres og organiseres slik at responstiden minimaliseres. 
Med tilstedevakt menes det at helsepersonell i vaktberedskap skal oppholde seg i umiddelbar 
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nærhet av utrykningskjøretøyet. Unntaksbestemmelser for kravet om tilstedevakt, bidrar til å 
sikre en nødvendig fleksibilitet i forhold til forskjeller i befolkningsgrunnlag og geografiske 
forhold. 
Bemanning av ambulansehelikoptre og redningshelikoptre som flyr luftambulanseoppdrag 
skal være anestesilege med minimum 2 års erfaring fra tjeneste ved anestesiavdeling, eller 
lege med annen akuttmedisinsk kompetanse. Ambulansehelikopter og redningshelikopter som 
benyttes i ambulansetjeneste skal også være bemannet med ambulansearbeider eller 
sykepleier. Begge grupper helsepersonell skal ha redningsteknisk kompetanse. Det vises her 
til Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, 
redningshelikoptertjenesten og SAR offshore av 18. juli 2002. 
 
 
Kapittel 5 Ikrafttredelse 
§ 18. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra den tid Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. 
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12.01.2000 nr. 1206, forskrift om medisinsk 
nødmeldetjeneste. 
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